




AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġĠRVAN ġƏHƏRĠNDƏ ULU 

ÖNDƏRĠN ADINI DAġIYAN PARKLA TANIġ OLMUġDUR 

 

Bu park Ģəhər sakinlərinin ən sevimli istirahət guĢələrindən biridir. Buradakı 

oturacaqlar yeniləĢdirilmiĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır. Fəvvarələr, 

Ģəlalə isə parka xüsusi gözəllik verir. Bir sözlə, burada ġirvan sakinlərinin asudə 

vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün yaxĢı Ģərait yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva parkda Ģəhərin bir qrup 

təhsil iĢçisi ilə görüĢdülər.  

ġəhər 21 nömrəli orta məktəbin müəllimi SƏADƏT QULĠYEVA dövlətimizin 

baĢçısına müraciətlə dedi:  

-Cənab Prezident, bizim Ģəhərimizə xoĢ gəlmisiniz. Ġlham müəllim, çox gözəl 

təsadüfdür ki, bu gün, bizim bu gözəl günümüzdə gəlmisiniz. Biz Müəllimlər gününü 

qeyd etməyə hazırlaĢırıq, sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Bax, belə gözəl gündə Siz 

bizə yeni hədiyyə etdiniz. Mehriban xanım, sizi də görməyimizə çox Ģadıq.  

Bizim bu Ģəhərdə aparılmıĢ abadlıq iĢlərini öz gözünüzlə gördünüz.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Çox gözəl iĢlər görülür.  

SƏADƏT QULĠYEVA: Biz bütün bunlara görə həmiĢə Sizə minnətdarıq. Bu 

iĢlər respublikanın bütün yerlərində görülür. Hamı bütün rayonlar haqqında gözəl sözlər 

deyir. Amma hamısı Sizin adınızla bağlıdır.  

Son vaxtlar Ģəhərimizin nailiyyətləri çoxdur. Ona görə ki, bu il təhsil üzrə 

göstəricilərimiz yüksəkdir. Bu il 23 nəfər Ģagird 600-dən yuxarı, Nurlan adlı oğlan isə 

700 bal toplayıbdır. Üç nəfər də Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülmüĢdür.  

Biz bununla çox fəxr edirik. Ġnanırıq ki, gələcəkdə Ģəhərimiz daha da 

gözəlləĢəcəkdir. Bu parkı da ulu öndərin adına layiq saxlamağa çalıĢırıq. HəmiĢə Sizin 

görüĢlərinizi televiziyada, hər yerdə izləyirik. Fəxr edirik ki, bizim Prezidentimiz xanımı 

ilə birlikdə adımızı bütün dünyada ucaldır. Sizinlə doğrudan da fəxr edirik.  

ƏZĠZƏ MƏMMƏDOVA (ġəhər Qadınlar ġurasının sədri): Sevincimin həddi-

hüdudu yoxdur. Çünki bu, mənim ən gözəl günümdür. Təsadüfə baxın, Siz məni 

“Tərəqqi” medalı ilə təltif etdiniz. 

Ömrüm boyu Sizə minnətdaram.  

ĠLHAM ƏLĠYEV:Təbrik edirəm.  

ƏZĠZƏ MƏMMƏDOVA: Çox sağ olun. Sabah Müəllimlər günüdür, təntənəli 

Ģəkildə qeyd edəcəyik. Yüz yaĢayın. Sizi Ulu Tanrı özü qorusun. Əgər Ulu Tanrı Sizi bu 

yüksək təbəqəyə layiq görürsə, biz ömrümüz boyu minnətdar olacağıq və Sizi həmiĢə 

dəstəkləyirik.  

ALMAZ MAHMUDOVA (müəllimə): Bizim maaĢlarımızı artırmısınız. Sizə 

buna görə minnətdarıq. Siz həmiĢə müəllimlərin qayğısına qalmısınız.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Mən sizi təbrik edirəm. Müəllim uĢaqların tərbiyə 

olunmasında əsas rol oynayır. Ona görə indi Azərbaycanda təhsil məsələlərinə çox 

böyük diqqət göstərilir. Həm yeni məktəblər tikilir, həm də müəllimlərin sosial vəziyyəti 

yaxĢılaĢır. Ġndi yeni imzalanmıĢ Sərəncamda bir neçə müəllimin fəaliyyəti 

qiymətləndirilibdir. Həm medal, həm də fəxri adlar verilibdir. Bu, lazımdır. Təhsil bizim 

gələcəyimizin, uğurlu gələcəyimizin əsasıdır. Təhsildən çox Ģey asılıdır. Həm bilik, həm 

savad, həm də tərbiyə. UĢaqlar həm bilikli, həm savadlı olmalıdır, həm də 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdırlar. Yəni bütün bunlar məktəb illərində həll 

olunur və müəllimlərdən çox Ģey asılıdır. Azərbaycanda müəllimlərin sayı çoxdur və 

onların sosial vəziyyəti ildən-ilə yaxĢılaĢmalıdır.  



Bütün məktəblər təmir olunacaqdır. Son illər ərzində 1500 yeni məktəb tikilib, 

yüzlərlə məktəb əsaslı təmir olunubdur. Növbəti illərdə bu, davam etdiriləcəkdir. Hələ 

elə məktəblər var ki, onlar yararsız vəziyyətdə, qəza vəziyyətindədir. Ġndi xüsusi 

proqram icra olunur. Bütün rayon və Ģəhərləri, o cümlədən ġirvanı da nəzərdə tutur. 

Hesab edirəm ki, növbəti 3-4 il ərzində Azərbaycanda yararsız vəziyyətdə məktəb 

qalmayacaqdır. Ġndi bütün məktəblərdə yaxĢı avadanlıq quraĢdırılır, kompyuter sinifləri 

yaradılır ki, bizim uĢaqlarımız gənc yaĢlarından bütün qabaqcıl texnologiyalara hazır 

olsunlar. Bu, onların gələcək fəaliyyəti üçün çox vacibdir.  

ġirvan Ģəhərinin də inkiĢafı göz qabağındadır.  

ƏZĠZƏ MƏMMƏDOVA: Bəli, təzə ad, inkiĢaf, tərəqqi, gözəllik.  

SƏADƏT QULĠYEVA: Çox sağ olun ki, bu adı bizim Ģəhərimizə verdiniz. 

Doğrudan da biz bununla fəxr etdik.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Mən o vaxt belə təĢəbbüs irəli sürdüm ki, Ģəhərin adı 

dəyiĢməlidir. Çünki Ģəhərin özünəməxsus bir adı olmalıdır. Əvvəlki ad bir növ uyğun 

deyildi. Süni Ģəkildə yaradılmıĢdı. Düzdür, insanlar ona öyrəĢmiĢdilər. Ancaq bəziləri 

heç bilmirdi ki, bu nə deməkdir, kiminlə bağlıdır. Amma, eyni zamanda, mən icra 

hakimiyyətinin baĢçısına dedim ki, bütün fəallarla məsləhətləĢin, sizin üçün hansı ad 

daha uyğundursa, biz onun üstündə dayanaq. Hələ mən istəyirdim ki, burada yaĢayan 

insanlar bu qərarı versinlər. Bu ad - ġirvan doğrudan da tarixi addır. Azərbaycanın 

böyük bir hissəsi 

ġirvan bölgəsi hesab olunur.  

SƏADƏT QULĠYEVA: Həm də üzərimizə böyük məsuliyyət qoyur.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Əlbəttə, ġirvan zonasında müxtəlif Ģəhərlər, qədim Ģəhərlər 

yerləĢir. Ona görə bu Ģəhərə ġirvan adının verilməsi həm də böyük məsuliyyətdir, 

Ģərəfdir. Bu, çox gözəl addır, Azərbaycanın tarixinin böyük bir parçasıdır. Tariximizin 

böyük bir hissəsi ġirvanla bağlıdır.  

ƏZĠZƏ MƏMMƏDOVA: Hörmətli Prezident, bu diqqətə, qayğıya görə çox sağ 

olun. Bir gözəl keyfiyyəti də demək istəyirəm ki, Siz tədrisə necə böyük qiymət 

verirsiniz. Azərbaycandan kənarda 4 mindən çox tələbənin oxuması balaca iĢ deyildir. 

Onlar bizim xəzinəmizdir. Ən zəngin xəzinədir. Onlar təhsili qurtarıb gələndən sonra, 

inĢallah, Azərbaycan dünyaya meydan oxuyacaq. Allah Sizə cansağlığı versin. O gözəl 

günləri hamımız bir yerdə görək.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Əslində, bir yenilik yoxdur. Çünki bu ənənəni vaxtilə Heydər 

Əliyev qoymuĢdur.  

ƏZĠZƏ MƏMMƏDOVA: Bəli, ilk dəfə ulu öndər qoymuĢdur.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Hər il 800-900 tələbə Moskva, Leninqrad, Kiyev və SSRĠ-

nin baĢqa aparıcı Ģəhərlərinə imtahansız göndərilirdi. Yəni imtahanları Bakıda verirdilər, 

oxumağa oraya gedirdilər. Ġndi onların bir çoxu Azərbaycanda, müxtəlif yerlərdə 

iĢləyirlər. Yəni, biz bu ənənəni, elə bil ki, bərpa edirik və bu, baĢlanıbdır.  

SƏADƏT QULĠYEVA: Bu, ulu öndərin qoyduğu ənənədir. Biz bunu bilirik.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Ancaq, bununla bərabər, mən hesab edirəm, növbəti 

mərhələdə Azərbaycanın daxilində təhsilin keyfiyyəti elə olmalıdır ki, biz uĢaqları 

xaricə göndərməyək. Yəqin biz növbəti mərhələdə daha çox xaricdən bilikli, tanınmıĢ 

müəllimləri dəvət edəcəyik ki, onlar bizim ali məktəblərdə dərs desinlər və müxtəlif 

seminarlar keçsinlər. Buna ehtiyac var. Bizə bilikli mütəxəssislər lazımdır. Ancaq, yenə 

də deyirəm, əsas vəzifə odur ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi yüksək olsun.  

SƏADƏT QULĠYEVA: Bəli, hər Ģey özümüzdə olmalıdır.  

Mən qadınların qurultayında idim. Mehriban xanım çox gözəl çıxıĢ etdi, yəni 

hər sahəyə toxundu. Biz birinci xanımımızla həqiqi mənada fəxr edirik. Təhsilə böyük 



önəm verir. Gözəl, xeyirxah iĢlərlə məĢğuldur. Mehriban xanım, uĢaqdan tutmuĢ böyüyə 

kimi hamı sizi sevir. Biz sizinlə fəxr edirik.  

FĠRƏNGĠZ ġĠRƏLĠYEVA: Mehriban xanım, builki birinci sinif uĢaqlarının 

hamısına çanta və içərisində lazım olan ləvazimatlar paylamısınız.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Hamıya çatdımı?!  

FĠRƏNGĠZ ġĠRƏLĠYEVA: Bəli, hamıya çatdı. Bütün valideynlər minnətdardır. 

Mənim nəvəm bu il birinci sinfə gedir, bu sevinci bütün ailəmiz yaĢayıbdır. Siz 

Azərbaycanda nə qədər ailənin sevincinə səbəb olursunuz. Çox sağ olun.  

 

4 oktyabr 2008-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠLƏSUVAR ġƏHƏRĠNDƏ  

HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Muzeydə ümummilli liderin uĢaqlıq və gənclik illərinə, sovet dövründəki 

fəaliyyətinə və müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi illərinə aid, habelə Biləsuvara 

səfərlərini əks etdirən fotoĢəkillər, görkəmli Ģəxsiyyətin zəngin irsindən bəhs edən 

kitablar toplanmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev muzeylə tanıĢlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini 

yazdı.  

 

7  oktyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLI ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı rəmzi açılıĢı bildirən lenti kəsdi.  

Ġkimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsindəki ekspozisiya salonunda ulu öndərin 

büstü qoyulmuĢdur.  

Muzeydə ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövrünü əks etdirən 

fotoĢəkillər, kitablar və digər eksponatlar toplanmıĢdır. Burada elektron kitabxana və 

konfrans salonu da vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  

 

7  oktyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANIN YENĠ 

TURĠZM OBYEKTĠ – “QAFQAZ SAHĠL” HOTELĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Xəzər dənizinin sahilində yerləĢən hotelin inĢasına 2006-cı ilin sonlarından 

baĢlanmıĢdı. Hotel birnəfərlik və ikinəfərlik 19 standart, 5 lüks nömrədən, 18 kottecdən 

ibarətdir. Onların hər birində vanna otağı, mini bar, telefon, kondisioner, televizor 

vardır.  

Bir hektarlıq ərazidə qonaqların və turistlərin istirahət vaxtlarının səmərəli 

keçməsi üçün 120 yerlik restoran, 22 yerlik “Xəzər” barı, fitnes mərkəzi, “Vitamin” 

barı, uĢaq əyləncə mərkəzi, hovuz, sauna, bərbərxana, ticarət mərkəzi də vardır. Hoteldə 

xüsusi hazırlıq keçmiĢ 40 nəfərlik xidmət heyəti çalıĢır. Ərazidə dekorativ ağac və 

güllərdən ibarət gözoxĢayan yaĢıllıq salınmıĢ, müxtəlif quĢ və heyvan fiqurları 

qoyulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev burada yaradılan Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi, 

ölkəmizdə turizmin inkiĢafı baxımından bu cür obyektlərin zəruriliyini vurğuladı.  

 

8  oktyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QALA ARXEOLOJĠ-

ETNOQRAFĠK MUZEY KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Qala kəndinin sakinləri Prezident Ġlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı 

ehtiramla qarĢıladılar. Milli geyimli oğlan və qız onlara gül dəstələri təqdim etdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev kompleksin açılıĢını bildirən rəmzi lenti kəsdi.  

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun 

xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 

həyata keçirilən yeni layihə Azərbaycanın tarixi keçmiĢinin qorunub saxlanması ilə 

yanaĢı, ölkəmizin turizm mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə də xidmət edəcəkdir. 

Burada hələ 1988-ci ildə Qala Dövlət Tarix Etnoqrafiya qoruğu yaradılmıĢdır. Qoruğun 

156 hektar sahəni əhatə edən ərazisində eramızdan əvvəl III minillikdən XX əsrə qədər 

dövrə aid kurqanlar, sərdabalar, yaĢayıĢ evləri, 4 ovdan, qədim qəsrin qalıqları, 5 

məscid, 3 hamam və s. var. Bu abidələrin qorunması, eləcə də AbĢeronda aĢkar edilən 

arxeoloji tapıntılar hesabına qoruğun daha da zənginləĢdirilməsi məqsədi ilə 2008-ci ildə 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə burada açıq səma altında ilk arxeoloji-etnoqrafik 

muzey kompleksi yaradılmıĢdır. Ġki hektar ərazisi olan muzey kompleksdə AbĢeron 

yarımadasında tapılmıĢ və eramızdan əvvəl III-II minilliklərdən orta əsrlərə qədər dövrü 

əhatə edən qayaüstü rəsmlər, QavaldaĢ, keramika, məiĢət və bəzək əĢyaları, silah və 

sikkələr, qədim yaĢayıĢ kompleksinin konservasiya olunmuĢ qalıqları və sair 

yerləĢdirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev əvvəlcə muzey kompleksinin yerləĢdiyi ərazinin ilkin və 

indiki görünüĢünə, Qala kəndinin 1916 və 1938-ci illərdə çəkilmiĢ planına, kəndə gələn 

yolların sxeminə, AbĢeronun arxeoloji-etnoqrafik abidələrinin, XIII-XIV əsrlərə aid 

Qala və Mərdəkan qəsrlərinin, Buzovna, ġağan, Zirə və Türkan kəndlərindəki qədim 

yaĢayıĢ evləri, məscid, türbə, qəsr, qala, qəbirstanlıq və s. fotoĢəkillərinə baxdı.  

Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov muzey kompleksinin 

yaradılması və fotoĢəkillər barədə məlumat verdi.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı muzey kompleksini gəzdilər, buradakı 

eksponatlarla tanıĢ oldular.  

“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruğunun direktoru Fikrət Abdullayev məlumat verdi 

ki, dünyanın ən qədim insan məskənlərindən olan Azərbaycan ərazisi arxeoloji 

abidələrlə, maddi-mədəniyyət nümunələri ilə zəngindir. Tarixi abidələr baxımından 

AbĢeron yarımadasının da xüsusi yeri vardır. AbĢeron yarımadasının Ģimal-Ģərqində 

yerləĢən Qala qəsəbəsində və ona bitiĢik ərazidə 215 memarlıq və arxeoloji abidə 

mövcuddur. Abidələrin öyrənilməsinə ötən əsrin 60-cı illərində baĢlanılmıĢdır. Qayaüstü 

rəsmlər mövzusu və süjetlərinə görə çox rəngarəngdir. Burada ov, insanı qurban vermə, 

nikah, astronomik rəmzlər və sair səhnələr təsvir olunmuĢdur. Qayaüstü təsvirlərdə, 

həndəsi, xonça görünüĢlü niĢanlar mühüm yer tutur. Dübəndi, Türkan kurqanlarındakı 

antropomorf heykəlləri bəzi mütəxəssislər ölənlərin ruhunu axirət dünyasına yola salan 

ölüm Allahı ilə eyniləĢdirirlər. Bu kurqanlar yalnız dəfn abidələri deyil, həm də qədim 

Azərbaycan tayfalarının maddi və mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsi üçün zəngin 

mənbədir.  

Prezident Ġlham Əliyev dedi ki, Qobustanı çox adam tanıyır, o, ölkə daxilində və 

dünyada tanınır. Çünki qoruqdur. Amma Qala qəsəbəsində belə yer qədim 

mədəniyyətimizin bir əsəridir, onu göstərir ki, qədim dövrlərdə insanlar necə yaĢamıĢlar. 

Gərək bura muzey kimi daim fəaliyyət göstərsin.  

Muzey komplekslə tanıĢlıq zamanı Azərbaycanın ən qədim sənətkarlıq 

növlərindən sayılan dulusçuluq emalatxanaları da maraq doğurdu.  



Dövlətimizin baĢçısı qədim abidələrdən olan QavaldaĢa, ġüvəlan, AğdaĢ düzü, 

XaĢaxuna, Zirə yaĢayıĢ məskənlərinin planına, qədim toyxana yerinə, tacir evinin 

maketinə, məĢhur Qala qoyunlarına, dəvələrə, Dübəndi və digər ərazilərdə arxeoloji 

qazıntılar zamanı aĢkar olunmuĢ tapıntılara, qədim qəbiristanlıqdakı abidələrə də baxdı.  

Muzey kompleksinin inzibati binası ilə tanıĢ olduqdan sonra Prezident ĠLHAM 

ƏLĠYEV qəsəbə sakinləri ilə görüĢüb söhbət etdi:  

- Sizi Qala muzey kompleksinin açılıĢı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox 

gözəl muzeydir, kəndin qədim tarixini əks etdirir. Həm qədimliyi saxlayır, həm də 

burada bütün iĢlər ən müasir üsullarla görülübdür, abadlıq iĢləri aparılıbdır. Bu, bir daha 

onu göstərir ki, Azərbaycan nə qədər zəngin tarixə, mədəniyyətə malikdir. Ġnsanlar 

burada əsrlər boyu yaĢamıĢlar, yaratmıĢlar və bizim borcumuzdur ki, bütün tarixi-

mədəni irsimizi qoruyaq və gələcək nəsillər üçün saxlayaq.  

Əminəm ki, bura Qala sakinləri üçün çox gözəl bir yer olacaqdır, burada 

insanlar istirahət edəcəklər. Eyni zamanda, ölkəmizə gələn xarici qonaqlar üçün də 

burada çox maraqlı bir ekspozisiya nümayiĢ etdiriləcəkdir.  

AĞAVERDĠ BƏDƏLOV (qəsəbə ağsaqqalı): Hörmətli, sevimli Prezidentimiz 

Ġlham Əliyev və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım, Sizi qalalılar 

adından, qəsəbə sakinləri adından salamlayırıq. Sizə “XoĢ gəlmisiniz!” deyirik. Vallah, 

əgər bir neçə il bundan əvvəl Qaladan çıxmıĢ insan indi gəlib buranı belə görsə tanımaz. 

Elə bilər ki, baĢqa ölkəyə düĢübdür. Sizin zəhmətinizlə, rəhbərliyiniz altında 

respublikanın hər yerində olduğu kimi, bizim rayonda da çox iĢlər görülür. Qalada belə 

bir muzeyin açılmasında da Sizin xidmətləriniz çox böyükdür. Bu yaxınlarda Zirəyə 

açılıĢa getmiĢdik. Zirə geridə qalmıĢ bir yer idi. Ġndi hamı deyir ki, ora Ģəhərdir. Mən 

özüm də bunu deyirəm. ġüvəlan, Mərdəkan da həmçinin. Mərdəkan-ġüvəlan yolu 

asfaltlanmıĢ, geniĢləndirilmiĢ, gözəl olmuĢdur. Allah Sizin canınızı sağ eləsin.  

Ġnanın ki, bütün camaat bu iĢlərlə fəxr edir. Bunlar yalnız Sizin zəhmətinizdir. 

Ona görə Sizə minnətdarlığımızı bildirir, uğurlar arzu edirik.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Bu gözəl tarixi-etnoqrafiya muzeyi Heydər Əliyev Fondu 

tərəfindən yaradılıbdır. Çox böyük zəhmət qoyulubdur. Eyni zamanda, siz qeyd 

etdiyiniz kimi, Qala kəndinin ümumi inkiĢafı üçün də çox böyük iĢlər görülür: yollar, 

tibb məntəqələri, uĢaq bağçası. Yəni insanların yaxĢı yaĢaması üçün nə lazımdırsa, 

Azərbaycan dövləti onu da edir və edəcəkdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda sosial 

məsələlərin həlli ilə bir tərəfdən Azərbaycan dövləti, digər tərəfdən də Heydər Əliyev 

Fondu çox ciddi məĢğuldur. Heydər Əliyev Fondunun həm bizim mədəni irsimizin 

qorunması, həm də səhiyyə, təhsil, mədəniyyət məsələlərinin həlli iĢində çox böyük 

fəaliyyəti var. Bütün bu iĢlərin görülməsi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan çox 

sürətlə inkiĢaf edir. Ġnsanların yaxĢı yaĢaması üçün hər Ģey təmin edilir. Eyni zamanda, 

bizim zəngin və qədim tariximizin qorunması üçün tədbirlər görülür. Ġndi Azərbaycanda 

- həm Bakıda, həm də baĢqa Ģəhərlərdə muzeylər, bizim bütün tarixi abidələrimiz bərpa 

olunur. Biz bunu gələcək nəsillər üçün qorumalıyıq, saxlamalıyıq. Çünki bu, xalqımızın 

mədəniyyətini əks etdirir, bizim tariximizi əks etdirir.  

Azərbaycan xalqı çox böyük mədəniyyətə malikdir. Bizim çox zəngin tariximiz 

var. Ancaq son 17 il ərzində müstəqil dövlət kimi yaĢayırıq və Azərbaycanı dünyada 

tanıtmaq üçün hələ biz çox iĢ görməliyik. Bizim mədəniyyətimizi, ənənələrimizi, 

Azərbaycan xalqının çox böyük istedada malik olmasını dünyada nümayiĢ etdirməliyik. 

Əlbəttə ki, ölkəmizin gələcəyi üçün, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda 

tərbiyə olunması üçün belə gözəl muzeylərin yaradılması və bərpası çox böyük 

əhəmiyyət kəsb edir.  



Bununla bərabər, bir daha demək istəyirəm ki, bütün sosial məsələlər - 

məktəblər, tibb məntəqələri, xəstəxanalar, uĢaq bağçaları, yollar, elektrik, qaz, su xətləri 

- bütün bunlar kompleks Ģəkildə icra olunmalıdır. Hər bir kəndin problemi öz həllini 

tapmalıdır. Belə olan halda, bütün ölkədə problemlər həll olunacaqdır. Bilirsiniz, həm 

Bakıətrafı qəsəbələrin inkiĢafı üçün xüsusi proqram icra olunur, həm də bu iĢlər 

regionlarda, yəni hər yerdə gedir və gələcək illərdə də gedəcəkdir.  

Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

10  oktyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bakıda Dövlət bayrağı meydanının yaradılması haqqında Prezident Ġlham 

Əliyevin 2007-ci il noyabrın 17-də imzaladığı Sərəncama uyğun olaraq, həmin il 

dekabrın 30-da Bakının Bayıl qəsəbəsində - Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bazası 

yaxınlığında Dövlət bayrağı meydanının təməli qoyulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, Dövlət bayrağı meydanı 

mütəxəssislər tərəfindən yüksək peĢəkarlıqla hazırlanmıĢ xüsusi layihə əsasında 

yaradılır. Azərbaycanın “Azenko” Ģirkəti tərəfindən aparılan tikinti iĢlərinə xarici 

mütəxəssislər də cəlb edilmiĢdir. 20 min kvadratmetr ərazisi olacaq meydanda bütün 

lazımi infrastruktur yaradılacaqdır. Burada ucaldılacaq Dövlət bayrağının dayağının 

hündürlüyü 162 metr, bayrağın özünün isə ölçüsü 35x70 metr, sahəsi 2450 kvadratmetr, 

çəkisi 250 kiloqram olacaqdır. Bayrağın ucalacağı dayağın 96 metrlik hissəsində tikinti-

quraĢdırma iĢlərinin baĢa çatdığı bildirildi.  

Prezident Ġlham Əliyev inĢaat iĢləri aparılan ərazini gəzdikdən sonra Dövlət 

bayrağı meydanının layihəsinə baxdı, tikintinin keyfiyyəti və texniki parametrləri ilə 

maraqlandı, iĢlərin yüksək standartlara uyğun görülməsi ilə bağlı tapĢırıqlarını verdi.  

 

27  oktyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YAZIÇILAR BĠRLĠYĠNĠN 

ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ APARILMIġ BĠNASI ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

1915-ci ildə tikilmiĢ və paytaxtın memarlıq abidələrindən olan bu bina 

indiyədək heç vaxt əsaslı təmir edilməmiĢdi. Prezident Ġlham Əliyevin Sərəncamına 

uyğun olaraq, 2007-ci ilin martından baĢlayaraq burada əsaslı təmir və yenidənqurma 

iĢləri aparılmıĢ, binanın klassik memarlıq üslubu və daxili quruluĢu tamamilə qorunub 

saxlanılmıĢdır. Gecələr binanın fasadını iĢıqlandırmaq üçün xüsusi sistem 

quraĢdırılmıĢdır.  

Yazıçılar Birliyinin sədri Anar təmir və yenidənqurma iĢləri barədə Prezident 

Ġlham Əliyevə məlumat verdi. Dövlətimizin baĢçısı binanın əvvəlki və indiki vəziyyətini 

əks etdirən fotostendə, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin foyedə qoyulmuĢ 

büstünə baxdı. Sonra Prezident Ġlham Əliyev Yazıçılar Birliyinin ayrı-ayrı iĢ otaqları, 

yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Ümumi sahəsi 1915 kvadratmetr olan üçmərtəbəli binada 50-dək otaq və geniĢ 

iclas salonu vardır. Bir sıra ədəbi nəĢrlərin redaksiyaları da burada yerləĢir. 

Dövlətimizin baĢçısı vaxtilə xalq Ģairi Səməd Vurğunun iĢlədiyi otağa da baxdı.  

Yazıçılar Birliyinin sədri ANAR dövlətimizin baĢçısına müraciətlə dedi:  

- Cənab Prezident, mən bir daha Sizə səmimi təĢəkkür etmək istəyirəm. Bu 

binanın qədimliyi saxlanmaqla əsaslı təmir olunması çox böyük iĢdir. Bu bina elə bil 

təzədən yarandı. Siz hər Ģeyi etdiniz ki, iĢlər vaxtında görülsün. Çox sağ olun. Prezident 

seçilməyiniz münasibətilə Sizi təbrik edirik. Güman edirəm ki, qarĢıdakı beĢ ildə 

Azərbaycan, o cümlədən mədəniyyətimiz daha da inkiĢaf edəcəkdir. Biz yazıçılar 

həmiĢə Sizinləyik.  

Prezident ĠLHAM ƏLĠYEV təĢəkkür edərək dedi:  

- Sağ olun. Mən də sizi bu binanın yenidən gözəl vəziyyətə gətirilməsi ilə 

əlaqədar təbrik edirəm. Tarixi binadır. Həm xarici gözəlliyi var, həm də daxildən çox 

gözəl tikilibdir. Bu, çoxdan Yazıçılar Birliyinin ixtiyarına verilmiĢdi. Amma indi binaya 

yeni həyat verilibdir. Bu, həm Yazıçılar Birliyinin normal fəaliyyəti üçün lazımdır, həm 

də bizim tarixi abidələrimizin bərpası baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Ġndi 

Bakı Ģəhərində, demək olar ki, bütün tarixi binalar həm daxildən, həm də xaricdən təmir 

olunur, onların əvvəlki görkəmi qaytarılır. Elə bu binanın bərpasının da çox böyük 

mənası var. Həm funksional baxımdan, həm də ki, bizim tarixi dəyərimizdir. Sizə yeni 

yaradıcılıq uğurları arzulayıram.  

Prezident Ġlham Əliyev binanın lazımi avadanlıqla təmin edilməsi ilə bağlı 

müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

 

28  oktyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RƏSSAMLAR ĠTTĠFAQININ 

ƏSASLI TƏMĠR EDĠLMĠġ VƏ YENĠDƏN QURULMUġ BĠNASI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Memarlıq abidəsi olan bu bina 1926-cı ildə tikilmiĢdir. Rəssamlar Ġttifaqı 

binanın birinci mərtəbəsində yerləĢir. Burada həm də Vəcihə Səmədova adına sərgi 

salonu fəaliyyət göstərir. Ötən müddətdə burada əsaslı təmir və bərpa iĢləri 

aparılmamıĢdı. Prezident Ġlham Əliyevin tarixi binaların əsaslı təmir və bərpası ilə bağlı 

imzaladığı Sərəncama uyğun olaraq, keçən ilin martında burada ilk dəfə yüksək 

səviyyədə bərpa və yenidənqurma iĢləri görülmüĢdür.  

Rəssamlar Ġttifaqının sədri Fərhad Xəlilov görülən iĢlər barədə Prezident Ġlham 

Əliyevə məlumat verdi. Dövlətimizin baĢçısı sərgi salonunda nümayiĢ etdirilən rəsm 

əsərlərinə də baxdı.  

Prezident təmir və bərpa iĢlərindən razı qaldı.  

 

28  oktyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTDA YENĠDƏN 

QURULMUġ M.F.AXUNDOV ADINA BAĞLA TANIġ OLMUġDUR 

 

Bakı Ģəhərində parkların və xiyabanların əsaslı bərpası ilə əlaqədar dövlət 

baĢçısının tapĢırıqlarına uyğun olaraq, 2008-ci ilin may ayında Axundov adına bağda 

yenidənqurma iĢlərinə baĢlanılmıĢdı. 1300 kvadratmetr ərazisi olan bağ qısa vaxt 

ərzində tamamilə yeni görkəm almıĢdır. Burada müasir iĢıqlandırma sistemi yaradılmıĢ, 

üç mindən artıq gül və dekorativ kollar əkilmiĢdir. Ətrafda yaĢayan sakinlərin istirahəti 

üçün bağda 20 ədəd yaraĢıqlı oturacaq qoyulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev bağda görülmüĢ yenidənqurma iĢlərindən razılığını 

bildirdi.  

 

28  oktyabr 2008-ci il 

 

 



AZƏRBAYCAN GÖRKƏMLĠ OĞLU MÜSLÜM MƏHƏMMƏD OĞLU 

MAQOMAYEVĠ SON MƏNZĠLƏ YOLA SALMIġDIR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VĠDA VƏ DƏFN 

MƏRASĠMLƏRĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Mərhumun cənazəsi Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının matəmsayağı 

bəzədilmiĢ səhnəsində postament üzərində qoyulmuĢdu. Divardan Müslüm 

Maqomayevin portreti asılmıĢdı. Səhnədə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin və 

Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin adından əklillər qoyulmuĢdu. Filarmoniyanın 

foyesində dövlət, hökumət və yaradıcılıq təĢkilatları, ali təhsil ocaqları, müxtəlif 

kollektivlər adından əklillər düzülmüĢdü.  

Müslüm Maqomayev doğma Azərbaycanın fəxri idi. Cəmi 20 yaĢı olarkən 

Helsinki festivalında uğurlu çıxıĢı ilə Ģöhrət qazanmıĢ Müslüm Maqomayev tezliklə 

bütün Sovet Ġttifaqında məĢhurlaĢmıĢdı. 1963-cü ildə Moskvanın Çaykovski adına 

salonunda onun ilk solo konsertinə isə bilet tapmaq mümkün deyildi (taleyin hökmünə 

bax: 45 il sonra, oktyabrın 28-də elə həmin salonda dünya Ģöhrətli müğənni ilə vida 

mərasimi olmuĢdur). O vaxt Moskva mətbuatı onun haqqında yüksək rəylər səslənən 

yazılar vermiĢdi. 1960-70-ci illərdə Müslüm Maqomayevin məĢhurluğunun hüdudu yox 

idi, konsert salonlarındakı yerlər azlıq edir, o, stadionlarda minlərlə dinləyici qarĢısında 

çıxıĢ edir, daim qastrol səfərlərində olurdu. Mahnıları yazılmıĢ vallar çox böyük tirajla 

buraxılırdı. Deyirdilər ki, o, musiqi üçün doğulmuĢdur. Müslüm, sadəcə, oxumurdu, o, 

mahnını qəlbindən keçirərək dinləyiciyə çatdırırdı. Onun yaradıcılığının mayasını 

məhəbbət – insana, vətənə, dünyaya məhəbbət təĢkil edirdi. Elə buna görə də “Ġnsanların 

qəlbinə Müslüm kimi heç kəs yol tapa bilməyibdir” deyənlər tamamilə haqlıdırlar. “Bakı 

bülbülü” adlandırılan Müslüm Maqomayev Sovet Ġttifaqında milyonlarla insanın – 

dövlət rəhbərlərindən tutmuĢ, sadə əmək adamlarına qədər hamının sevimlisi idi. Məhz 

buna görə də onu sovet estradasının son yarım əsrdəki ən parlaq ulduzu, kralı, simvolu 

adlandırırdılar. KeçmiĢ SSRĠ-də klassik ariyaları və mahnıları estradaya məhz Müslüm 

gətirmiĢdi. Bütün bunlara görə ona 31 yaĢında SSRĠ xalq artisti adı verilmiĢdi. O, bu ada 

layiq görülmüĢ ən cavan adam idi. Dostlarından birinin, Rusiyanın məĢhur rəssamı 

Nikas Safronovun dediyi kimi, “Müslüm Maqomayev dünya miqyaslı dahi idi, onun 

adını cəsarətlə Edit Piaf, Ġv Montan, Luçano Pavorotti kimi dünya ulduzları ilə bir sırada 

çəkmək olar”.  

Müslüm Maqomayev operalardan ən çətin ariyaları da, qəlblərə məlhəm kimi 

yayılan lirik mahnıları da, xüsusilə gəncləri cuĢa gətirən Ģux mahnıları da böyük 

ustalıqla, özünə xas olan yüksək artistizmlə ifa edirdi. Onun repertuarında 600-dək əsər 

vardı.  

Böyük müğənni həm də gözəl mahnılar müəllifi idi. 20-dən çox mahnı, 

kinofilmlərə musiqi bəstələmiĢdi. Onun xalq Ģairi Nəbi Xəzrinin Ģeirinə bəstələdiyi və 

dillər əzbəri olan əzəmətli “Azərbaycan” mahnısı ölkəmizə ithaf olunmuĢ ən gözəl 

əsərdir.  

O, “Oxuyur Müslüm Maqomayev”, “Nizami”, “Moskva notlarda” filmlərində 

çəkilmiĢdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqımızın böyük oğluna həmiĢə himayədarlıq edir, ona 

əsl atalıq qayğısı göstərirdi. Onların arasında son dərəcə səmimi münasibətlər vardı.  

Azərbaycan xalqının zəngin musiqi ənənələrini müasir dövrdə layiqincə inkiĢaf 

etdirmiĢ və dünyada geniĢ təbliğ etmiĢ maestro Müslümün həmkarları, dostları, tanıĢları, 

tanınmıĢ mədəniyyət və incəsənət, elm xadimləri, mərhumun ecazkar səsinin vurğunları, 

eləcə də xarici ölkələrdən gəlmiĢ pərəstiĢkarları axın-axın mərhumun Ģöhrətli babasının 



- Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin banilərindən olan Müslüm Maqomayevin adını 

daĢıyan filarmoniyanın binasına gəlir, dünyaĢöhrətli sənətkara və gözəl insana son 

borclarını verirdilər.  

Salonda bənzərsiz müğənninin mahnıları səslənirdi.  

Filarmoniyanın foyesində Matəm kitabı qoyulmuĢdu. Vida mərasiminə gələn 

rəsmi Ģəxslər, tanınmıĢ elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, xarici qonaqlar, 

ictimaiyyətin nümayəndələri kitaba ürək sözlərini yazırdılar.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev dünya Ģöhrətli müğənni, 

Azərbaycanın xalq artisti, SSRĠ xalq artisti Müslüm Maqomayev ilə vida mərasimində 

iĢtirak etmək üçün filarmoniyaya gəldi.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva görkəmli sənətkarın ailə 

üzvlərinə, qohum-əqrəbasına dərin hüznlə baĢsağlığı verdilər və onlarla birlikdə 

əyləĢdilər.  

Salona bir neçə dəqiqəlik sükut çökdü. Sonra Müslum Maqomayevin ecazkar 

səslə ifa etdiyi mahnılar - dahi Üzeyir Hacıbəylinin Nizami Gəncəvinin qəzəlinə 

bəstələdiyi “Sənsiz” romansı və məĢhur rus Ģairi Sergey Yeseninin Ģeirinə Müslümün 

özünün yazdığı “Əlvida Bakı” mahnısı səsləndirildi.  

Sonra matəm mitinqi oldu. BaĢ nazirin müavini səlahiyyətlərini icra edən 

ELÇĠN ƏFƏNDĠYEV mitinqi açaraq dedi:  

-Möhtərəm cənab Prezident!  

Əziz dostlar!  

Azərbaycan xalqına ağır itki üz vermiĢdir. Xalqımızın böyük oğlu, nəğməkarı, 

müğənnisi Müslüm Maqomayev vəfat etmiĢdir. Ancaq Müslüm Maqomayevin istedadı, 

sənəti elə bir ehtiva dairəsinə malik idi ki, bu itki, əslində, müasir dünya musiqisinin 

itkisidir. O, dünyaĢöhrətli bir sənətkar idi.  

Mən dünən Moskvada Çaykovski adına konsert salonunda moskvalıların 

Müslüm Maqomayevlə vida mərasimində iĢtirak etdim. Dünya musiqisi mədəniyyətinin 

ən zəngin ənənələrini yaĢadan və ağzına kimi dolu olan o böyük salon tam sükut içində 

idi. Minlərlə sadə insan gəlib Müslüm Maqomayevə, böyük sənətkara son borcunu 

verirdi. Bəlkə də, həyatımda heç vaxt hiss etmədiyim acı bir fəxarət hissi keçirirdim. 

Ona görə acı hiss ki, söhbət böyük bir itkidən gedir. Amma ona görə fəxarət hissi ki, 

Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının yetiĢdirdiyi bu cür sənətkara Azərbaycandan 

kənarda belə hörmət, məhəbbət var idi. Mənim yadıma gəlir, 1969-cu ildə unudulmaz 

Heydər Əliyev 27 yaĢlı bir cavanda böyük istedadı müĢahidə etdi və əlveriĢli Ģərait 

yaratdı ki, onun istedadı parlasın. Belə də oldu, Müslüm Maqomayev 31 yaĢında SSRĠ 

xalq artisti adı aldı. Bu, SSRĠ miqyasında, gerçəkliyində fantasmaqorik hadisə idi ki, 

baĢqa bir respublikadan olan 31 yaĢında cavan bir adam SSRĠ xalq artisti kimi yüksək 

ad alsın.  

E.Əfəndiyev vurğuladı ki, Müslüm Maqomayev klassik və müasir rus 

bəstəkarlarının, Qərbin klassik və müasir bəstəkarlarının əsərlərini ifa etdikdə də, 

əslində, eyni zamanda, Azərbaycanın vokal sənətini təcəssüm etdirirdi, Azərbaycan 

mədəniyyətinin əldə etdiyi nailiyyəti bütün dünyaya göstərirdi. O, harada olursa-olsun 

özü, yaxud sevimli, sədaqətli həyat yoldaĢı, böyük sənətkar Tamara Sinyavskaya ilə 

birlikdə Ģah əsərlərindən birini, bəlkə də birincisi olan “Azərbaycan” mahnısını ifa 

edirdi. Həyatının böyük bir hissəsini Azərbaycandan kənarda yaĢasa da, öz canı ilə, qanı 

ilə Azərbaycana bağlı idi. Əlbəttə, bu, onun Azərbaycana sevgisindən, məhəbbətindən, 

daxilən Azərbaycanla bir yerdə olmasından xəbər verirdi. Təsadüfi deyil ki, o, müstəqil 

Azərbaycanın da sevimli bir vətəndaĢı idi. O, “ġöhrət” və “Ġstiqlal” ordenləri almıĢdı. 

Bu sözləri deyərkən yadıma onun Azərbaycanda keçirilmiĢ 60 illik yubileyi düĢür. 



Yadınızdadır, unudulmaz ulu öndərimiz Heydər Əliyev onun haqqında necə məhəbbətlə 

danıĢdı. O da hansı bir məhəbbətlə öz sənətini nümayiĢ etdirdi, necə qanadlandı.  

Bu ağır gündə təskinliyimiz ondadır ki, mədəniyyət yaĢadıqca və xalqımız var 

olduqca, Müslüm Maqomayev də Azərbaycan xalqının yaddaĢında yaĢayacaqdır. Onun 

yaradıcılığı nəinki təkcə Azərbaycan, bütün dünya musiqiĢünaslarının tədqiqat 

obyektinə çevriləcək, dünya musiqisevərlərinin yaddaĢında yaĢayacaqdır.  

Müslüm Maqomayevi Azərbaycan böyütdü, boya-baĢa çatdırdı və dünya sənət 

meydanına çıxardı. Bu gün isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham 

Əliyevin Ģəxsi səyi və təĢəbbüsü ilə biz Müslümü, əziz dostumuzu, qardaĢımızı burada 

Bakıda doğma torpağa tapĢıracağıq. O, babası ilə yanaĢı olacaqdır.  

Sonra çıxıĢ edən Bəstəkarlar Ġttifaqının sədri, xalq artisti FĠRƏNGĠZ ƏLĠZADƏ 

dedi ki, bu gün Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox ağır gündür, biz Müslüm Maqomayev 

kimi böyük sənətkarı son mənzilə yola salırıq. Vida mərasimi onun babasının adını 

daĢıyan filarmoniyanın bu gözəl konsert salonunda keçirilir. Burada onun səsi dəfələrlə 

səslənmiĢdir. Müslüm Maqomayev çoxĢaxəli sənətkar idi. O, dahi idi. Belə geniĢ 

diapazona malik səs çox az müğənnilərə qismət olur. Müslüm Maqomayev ifa etdiyi hər 

bir mahnıda, hər bir ariyada böyük dünya yaradırdı.  

Müslüm Maqomayevin çox nadir bariton səsi var idi. Biz çox heyfslənirdik ki, 

son illərdə o, çıxıĢ etmirdi. Amma radio və televiziyada səsini eĢidirdik və həmiĢəki 

kimi ona valeh olurduq.  

Biz bu gün artıq Müslüm Maqomayev fenomeni haqqında danıĢa bilərik. Ona görə ki, 

Müslüm Maqomayev milyonlarla insanın ürəyini fəth edə bilmiĢdi. Ġncəsənətdə çox 

ulduzlar var, amma əsl ulduz Müslüm Maqomayev idi. Onun bəstələdiyi mahnılar 

Azərbaycanın rəmzinə çevrilibdir. Biz çox fərəhlənirdik ki, Müslüm Maqomayev bizim 

Bəstəkarlar Ġttifaqının üzvü idi.  

Bu gün Müslüm Maqomayevə əlvida demək çox çətindir. Amma musiqinin 

möcüzəsi ondadır ki, sənətkar getsə də, onun sənəti qalır. Müslümün səsi konsert 

salonlarımızda, lent yazılarında, televiziya kanallarında daim səslənəcəkdir.  

F.Əlizadə çıxıĢının sonunda dedi: Mən bir musiqiçi kimi möhtərəm cənab 

Prezidentə bir daha dərin təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu vida mərasimi 

Müslüm Maqomayevin çox sevdiyi Azərbaycanda keçirilir və o, Fəxri xiyabanda 

özünün son mənzilini tapacaqdır.  

Allah rəhmət eləsin!  

Sonra söz verilən Rusiya Ġctimai Palatasının üzvü, məĢhur uĢaq həkimi 

LEONĠD ROġAL dedi ki, mən Müslümün və Tamaranın ailəvi dostları adından çıxıĢ 

edirəm. Müslüm dünya miqyaslı Ģəxsiyyət idi, yer üzündə belə insanlar az-az doğulur. 

Moskva və Rusiya Müslümlə layiqincə vidalaĢdı. Vida mərasimində çəkilmiĢ “quru” 

xronika kadrlarını görmüsünüz. Lakin gözlərindən fasiləsiz yaĢ axan insanları orada, 

salonda görmək lazım idi. Müslümün burada, Bakıda dəfn edilməsi barədə qərar qəbul 

edilməsi o qədər də sadə məsələ deyildi. Müslüm Azərbaycana nə qədər mənsubdursa, 

Rusiyaya da, bütövlükdə dünyaya da eyni dərəcədə mənsubdur. Mən böyük müdriklik 

göstərmiĢ Tamaranın qarĢısında baĢ əyirəm. O, düzgün seçim etdi və haqlı olaraq bu 

qərara gəldi ki, Müslüm öz vətənində torpağa tapĢırılsın, qoy onun məzarı babasının və 

əmisinin məzarı ilə yanaĢı olsun, qoy onun doğulduğu torpaq ölümündən sonra da onu 

ağuĢuna alsın.  

Müslüm haqqında çox danıĢmaq olar və hələ çox danıĢacaqlar. Görün insanların 

ona sevgisi nə qədər güclüdür. Axı son on ildə o, mədəni həyatda faktik olaraq fəal 

iĢtirak etmirdi. Bu müddətdə onun böyük solo konsertləri olmamıĢdı. Özü demiĢdi ki, 

istəyirəm xalq məni necə görmüĢdüsə, necə sevmiĢdisə elə də gedim – gənc, gözəl səsə 



malik Müslüm kimi. Hərçənd, onun səsi son vaxtlara qədər gözəl idi. 65 illik 

yubileyində əla oxumuĢdu. Lakin qürur hissi, ləyaqət hissi, əvvəlkindən azacıq da olsa 

pis oxumağa haqqı olmamasını düĢünməsi – bütün bunlar onu səhnədən getməyə vadar 

etdi. Fikir verin, on il idi ki, o, səhnəyə çıxmırdı. Amma dünən minlərlə moskvalı və 

Rusiya paytaxtının qonaqları bu böyük insana – Müslümə son dəfə təzim etmək, onun 

tabutu üzərinə gül-çiçək dəstələri düzmək üçün Sadovaya küçəsi ilə irəliləyirdi.  

Bu salonda çox sadə, təvazökar bir insan əyləĢir – cənab Ağalarov. O, 

Moskvada vida mərasiminin layiqincə keçirilməsi üçün çox iĢ görmüĢdür.  

Müslümün xatirəsi uzun müddət yaĢayacaqdır. Biz Müslümün məzarını tez-tez 

ziyarət edə bilməyəcəyik, amma bunu etməyə çalıĢacağıq. Rusiya onu heç vaxt 

unutmayacaqdır. Məzarı nurla dolsun!  

Xalq artisti, kinorejissor ELDAR QULĠYEV vurğuladı ki, kiminlə 

vidalaĢmağımızı, kimi son mənzilə yola salmağımızı təsəvvür etmək çətindir. Cəmi bir 

həftə əvvəl onunla zəngləĢmiĢ, iĢ barədə, planlarımız barədə söhbət etmiĢdik. Ġndi isə 

onunla vidalaĢırıq. Amma mən əlvida demirəm. Mən niyə kədərlənməliyəm? Sən canlı 

əfsanə idin, nəvələrim mənə həsəd aparacaqlar ki, səni görmüĢəm, səninlə ünsiyyətdə 

olmuĢam. Mən onlara sənin haqqında, Ulu Tanrının sənə bəxĢ etdiyi istedad və gözəllik 

– təkcə zahiri yox, həm də mənəvi gözəllik haqqında danıĢacağam. Sən səhnəyə çıxanda 

bütün salona sükut çökürdü. Sən insanlara sevinc bəxĢ edirdin, sənin konsertində olmaq, 

bənzərsiz, nadir səsini eĢitmək xoĢbəxtlik idi! Mən bütün bunlar barədə uĢaqlarıma, 

nəvələrimə danıĢacağam, onlar da öz uĢaqlarına, öz nəvələrinə danıĢacaqlar.  

Səmada bir ulduz var – Müslüm Maqomayev ulduzu. Müslüm özü necə 

istedadlı, parlaq insan idisə, bu ulduz da həmiĢə elə parlayacaqdır. Gecələr ulduzlu 

səmaya baxanda sənin ulduzunu tapacağam, o, mənim üçün iĢıq saçacaq və mən bu vaxt 

sənin gözəl nəğmələrini, ecazkar səsini dinləyəcəyəm.  

Bu torpaq çox dahi insanlar yetiĢdirib, bu xalqın çox böyük oğulları olub. 

Müslüm, sən ölkəmizin böyük oğlusan, biz fəxr edirik və həmiĢə fəxr edəcəyik ki, sən 

bizimkisən. Biz fəxr edirik ki, xalqımızın sənin kimi oğlu var.  

Məzarın nurla dolsun! Allah rəhmət eləsin!  

Sonra çıxıĢ edən Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti FƏRHAD 

BƏDƏLBƏYLĠ dedi ki, dost itirmək çox ağırdır, 50 ilin dostunu itirmək isə dəhĢətdir. 

Müslümün burada oxuduğu ariyanı ilk dəfə eĢidəndə mənim 10, onun 16 yaĢı vardı. 

Müslüm özü çalır, özü oxuyur, biz də baxaraq, onunla fəxr edirdik. Müslüm 20 yaĢında 

bütün Moskvanı, Rusiyanı fəth etdi. Müğənni kimi təriflənməsini xoĢlamırdı, son dərəcə 

təvazökar insan idi. Müslüm əsl dost, çox etibarlı bir dost, çətin günün dostu idi. 

Moskvada möhtəĢəm bir mərasim idi və kimsə dedi ki, yalnız marĢalları belə yola 

salırlar. BaĢqa birisi də dedi ki, Müslüm musiqinin marĢalıdır. Doğrudan da, Müslüm 

musiqinin əsl marĢalı idi, Azərbaycanın fəxri idi. Bu torpağı, bu Vətəni ən yüksək 

səviyyədə təmsil edirdi.  

Dünən Moskvada vida mərasimində çıxıĢ edənlər Müslümün taleyində ulu 

öndərimizin böyük rolunu vurğuladılar. Bunu xalqımız bilməlidir, çünki bu, tarixdir. 

Hörmətli Prezidentimizin qərarını – Müslümün burada, Azərbaycanda son mənzilə yola 

salınması barədə qərarını moskvalılar da baĢa düĢdülər və çox müsbət qarĢıladılar. 

Əlbəttə, o, babası ilə bir torpaqda yatmalıdır.  

Allah rəhmət eləsin!  

Rusiya Federasiyasi Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaĢlıq üzrə xüsusi 

nümayəndəsi MĠXAĠL ġVIDKOY çıxıĢında dedi ki, Rusiya Prezidenti Dmitri 

Medvedevin tapĢırığı ilə mən Bakıda, dünyaya Müslüm Maqomayevi bəxĢ etmiĢ bu 

torpaqda sizə səmimi qəlbdən baĢsağlığı verirəm.  



Xatirimdədir, Müslümü ilk dəfə 1961-ci ildə kommunal mənzilimizdə 

televizorda görmüĢdüm. Mənə elə gəlirdi ki, dünya çevrilmiĢdir, bizim yoxsul 

həyatımıza daxil olan bu insan deyir ki, hər Ģey yaxĢı olacaq, hər Ģey dəyiĢəcəkdir.  

Adama elə gəlirdi ki, lap cavan oğlan nə edə bilər ki, milyonların qəlbini riqqətə 

gətirsin. Tez-tez deyirlər ki, gərək o, opera səhnəsindən getməyəydi, dünyanın aparıcı 

teatrlarının səhnələrini tərk etməyəydi. Ancaq o, isə milyonlarla insan üçün oxumaq 

istəyirdi və bu insanlar ona dərin minnətdarlıqlarını bildirirdilər.  

Bu gün biz hamımız, xüsusilə onun yaxınları “Sənsiz” romansında oxuduğu 

kimi, onsuz yaĢamağı öyrənməliyik. Biz onsuz yox, onunla birlikdə yaĢayacağıq, o, 

Rusiya ilə Azərbaycan arasında körpüyə çevriləcəkdir. Çünki onun məzarını ziyarət 

etmək üçün, bu dahini dünyaya bəxĢ etmiĢ torpağın havasını udmaq üçün buraya 

gələcəklər.  

O, öz babası və əmisi ilə yanaĢı dəfn olunacaqdır. Bu, olduqca ədalətli qərardır.  

Əlbəttə, biz Müslümə qarĢı diqqətsiz olmuĢuq, mən bunu özüm barədə deyirəm. Onun 

bizim üçün necə əziz olduğunu anlamamıĢıq. Dünən, Moskva Müslüm Maqomayevlə 

vidalaĢanda bu, aydın oldu. Sanki Fiqaronun ariyasını, “Buxenvald harayı”nı ifa etmiĢ 

17 yaĢlı Müslüm dünyadan köçmüĢdür. Biz vidalaĢırdıq və anlayırdıq ki, ona diqqətsiz 

olmuĢuq.  

Müslüm, bizi bağıĢlayın. Əlvida.  

Vida mərasiminin sonunda Prezident Ġlham Əliyev mərhumun ailə üzvlərinə bir 

daha dərin hüznlə baĢsağlığı verdi, onlara Tanrıdan səbir dilədi.  

Salonda Müslüm Maqomayevin ifasında onun əzəmətli “Azərbaycan” mahnısı 

səsləndirildi. Mərasimə toplaĢanların sürəkli alqıĢları və “Müslüm, Müslüm!” nidaları 

altında dünya Ģöhrətli müğənninin cənazəsi filarmoniyanın binasından qaldırılaraq, 

Prezident Ġlham Əliyevin, xanımı Mehriban Əliyevanın, mərhumun ailə üzvlərinin, 

qohumlarının və minlərlə insanın müĢayiəti ilə birinci Fəxri xiyabana aparıldı. Yol boyu 

insanlar müasir dövrün görkəmli musiqi xadimi, müğənni və bəstəkar, Azərbaycanın 

xalq artisti, SSRĠ xalq artisti, əsl vətəndaĢ və gözəl insan Müslüm Məhəmməd oğlu 

Maqomayevin tabutunu üzərinə ümumxalq məhəbbəti əlaməti olaraq gül-çiçəyə qərq 

edirdilər.  

Fəxri xiyabanın ətrafı öz böyük oğlunu son mənzilə yola salmaq üçün əklillər və 

gül-çiçək dəstələri ilə gəlmiĢ insanlarla dolu idi.  

Matəm duası oxunduqdan sonra Müslüm Maqomayevin cənazəsi babasının, 

məĢhur Azərbaycan bəstəkarı Müslüm Maqomayevin məzarının yanında doğma torpağa 

tapĢırıldı.  

Mərhumun ruhuna müqəddəs Quran oxundu.  

Məzarı üstünə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin, Rusiya Prezidenti Dmitri 

Medvedevin, RF hökumətinin baĢçısı Vladimir Putinin, Heydər Əliyev Fondunun, 

Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun, respublikanın müxtəlif dövlət 

qurumlarının, yaradıcılıq təĢkilatlarının, ayrı-ayrı Ģəxslərin adından əklillər qoyuldu.  

Müslüm Maqomayev sənətinin minlərlə pərəstiĢkarı dahi müğənniyə son 

borcunu verərək, məzarı üstünə gül-çiçək dəstələri düzür, onun ruhu qarĢısında baĢ 

əyirdi.  

Fəxri xiyabana insan axını axĢam saatlarınadək davam etdi.  

Azərbaycan Nüslüm Maqomayevi yetirdi, pərvazlandırdı, o isə Vətənini 

dünyada Ģöhrətləndirərək övladlıq borcunu layiqincə yerinə yetirdi. Uzun müddət 

doğma Ģəhərindən, ölkəsindən uzaqda yaĢasa da, boya-baĢa çatdığı Azərbaycana həmiĢə 

sədaqətli qaldı. Son mənzili də doğma Azərbaycan torpağı oldu.  

Astronomlar GünəĢ sistemindəki kiçik planetlərdən birinə onun adını vermiĢlər: “4980 



Maqomaev”. Müslüm haqq dünyasına qovuĢsa da, onun sənəti bu planet kimi daim 

yüksəkdə olacaq, iĢıq saçacaq, qədirbilən Azərbaycan xalqı görkəmli oğlunun əziz 

xatirəsini həmiĢə əziz tutacaq, əbədi yaĢadacaqdır. 

Çünki o, sönməyən ulduzdur.  

Allah rəhmət eləsin, məzarı nurla dolsun!  

 

29  oktyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKĠYƏ 

RESPUBLĠKASININ BANĠSĠ 

MUSTAFA KAMAL ATATÜRKÜN DƏFN OLUNDUĞU MƏQBƏRƏNĠ – 

ANITQƏBĠRĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

  

Dövlətimizin baĢçısı böyük Atatürkün məzarını ehtiramla ziyarət etdi.  

Prezident Ġlham Əliyevin adından məzarın önünə əklil qoyuldu, türk dünyasının 

böyük oğlunun əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.  

Dövlətimizin baĢçısı Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: “Türkiyə 

Cümhuriyyətinin qurucusu böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün məzarı önündə baĢ 

əyirəm.  

Böyük Atatürkün xatirəsinə Azərbaycan xalqının dərin hörmətini bildirirəm. 

Mustafa Kamal Atatürkün əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində daim 

yaĢayacaqdır.  

 

İlham Əliyev,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

5 noyabr 2008-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ANKARANIN BATIKƏND 

MƏHƏLLƏSĠNDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV KÜÇƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva, habelə 

Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Hilmi Gülər və xanımı, Ankara Böyük 

ġəhər Bələdiyyəsinin sədri Melih Gökçek mərasimdə iĢtirak edirdilər.  

Mərasimə toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısını və xanımını hərarətlə salamladılar.  

Prezident Ġlham Əliyev və Ankara Böyük ġəhər Bələdiyyəsinin sədri Melih 

Gökçek Heydər Əliyev küçəsinin açılıĢını bildirən lövhə üzərindən örtüyü götürdülər. 

Lövhənin üzərində “Heydər Əliyev küçəsinin açılışı Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin və Ankara Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Melih Gökçek tərəfindən 2008-ci il 

noyabrın 6-da olmuşdur” sözləri yazılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, uzunluğu 900 metrə yaxın olan bu 

küçəyə 2008-ci ilin iyununda ulu öndər Heydər Əliyevin adı verilmiĢdir. Ətrafda Heydər 

Əliyev adına ibtidai məktəb, ümummilli liderin adını daĢıyan park, yaĢayıĢ evləri, ofislər 

və inzibati binalar yerləĢir. Ətraf ərazi abadlaĢdırılmıĢdır.  

Ankaralılar türk dünyasının böyük oğlu Heydər Əliyevin xatirəsini əziz tuturlar 

və küçəyə onun adının verilməsi də böyük Ģəxsiyyətə olan hörmət və məhəbbətin 

nümunəsidir.  

 

6 noyabr 2008-ci il 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ANKARADA HEYDƏR ƏLĠYEV PARKI ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Parka toplaĢan sakinlər, ictimaiyyətin nümayəndələri, məktəblilər Prezident 

Ġlham Əliyevi, xanımı Mehriban Əliyevanı böyük hörmətlə qarĢıladılar. Onların 

əllərində türk dünyasının böyük oğulları Heydər Əliyevin və Atatürkün portretləri var 

idi.  

Səkkiz hektara yaxın ərazisi olan parka 2008-ci ilin iyun ayında ümummilli lider 

Heydər Əliyevin adı verilmiĢdir. Parkın giriĢində xüsusi hazırlanmıĢ lövhədə ulu 

öndərin tərcümeyi-halı yazılmıĢdır. Buraya istirahətə gələnlər xalqımızın dahi oğlunun 

həyat və fəaliyyəti barədə məlumat ala bilirlər.  

Parkda iki müasir fəvvarə quraĢdırılmıĢ, 11 minədək gül, 15 min ağac əkilmiĢ, 35 min 

kvadratmetr sahədə çəmənlik salınmıĢdır. UĢaqların əylənməsi üçün xüsusi qurğular 

quraĢdırılmıĢdır. Sakinlərin istirahətinin səmərəli təĢkili, idmanla məĢğul olmaları üçün 

də lazımi Ģərait yaradılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı ulu öndərin tərcümeyi-halı yazılmıĢ lövhənin 

qarĢısında xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

Sonra Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu 

öndərin parkdakı əzəmətli abidəsi önünə gül dəstələri qoydular, burada xatirə Ģəkli 

çəkdirdilər. Abidənin müəllifi Azərbaycan heykəltəraĢı Natiq Əliyevdir.  

Parka toplaĢmıĢ məktəblilər Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevə olan məhəbbətlərini bildirdirlər. Dövlətimizin baĢçısı və xanımı məktəblilərlə 

xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

 

6 noyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÜNYA ġÖHRƏTLĠ 

CƏRRAH, GÖRKƏMLĠ ALĠM VƏ ĠCTĠMAĠ XADĠM CAVAD HEYƏTĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

Cavad Heyət Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevlə yenidən görüĢündən 

məmnunluğunu bildirdi. O, ölkəmizdə bütün sahələrdə böyük inkiĢaf proseslərinin 

uğurla davam etdirilməsindən fərəh duyduğunu söylədi.  

Prezident Ġlham Əliyev doktor Cavad Heyətin müxtəlif sahələrdəki xidmətlərini 

yüksək qiymətləndirdi və ona gələcək ictimai fəaliyyətində müvəffəqiyyətlər arzuladı.  

 

12 noyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA MEHDĠ HÜSEYN 

VƏ LERMONTOV KÜÇƏLƏRĠ ARASINDA YERLƏġƏN PARKDA 

APARILMIġ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bu, dövlət baĢçısının Bakı Ģəhərində parkların və xiyabanların əsaslı təmiri və 

yenidənqurulması ilə bağlı tapĢırıqlarına əsasən abadlaĢdırılan növbəti parklardan 

biridir. ġəhərin mərkəzində yerləĢən parkda qısa vaxt ərzində sakinlərin istirahəti üçün 

gözəl Ģərait yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, bir hektara yaxın sahəsi olan parkda 

yeni və müasir fəvvarələr yaradılmıĢdır. Onları birləĢdirən suüstü körpü əraziyə xüsusi 

yaraĢıq verir. Parkda hər cür hava Ģəraitinə davamlı materialdan hazırlanmıĢ 30-dan çox 

oturacaq qoyulmuĢdur. YaĢıllaĢdırma iĢlərinə xüsusi diqqət yetirilmiĢ, təzə çəmənlik 

salınmıĢ, 3 minədək müxtəlif ağac və gül kolları əkilmiĢdir. Əvvəlki asfalt cığırların 

hamısına yüksək keyfiyyətli mərmər döĢənmiĢdir. Parkda ən müasir iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı parkda görülmüĢ abadlıq və yenidənqurma iĢlərindən 

razılığını bildirdi.  

 

12 noyabr 2008-ci il 

 



SANKT-PETERBURQUN AKADEMĠK MARĠYA TEATRIN HEYDƏR ƏLĠYEV 

SARAYINDA “MƏHƏBBƏT ƏFSANƏSĠ” BALETĠNĠ GÖSTƏRMĠġDĠR.  

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ  

ĠLHAM ƏLĠYEV TAMAġADA OLMUġDUR 

 

Heydər Əliyev Sarayının səhnəsində görkəmli bəstəkar, SSRĠ xalq artisti, 

Azərbaycanın xalq artisti Arif Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baleti göstərilmiĢdir. 

TamaĢanı bakılılara Rusiya teatrı, Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin bəstəkar Arif 

Məlikovun 75 illik yubileyinin qeyd olunması barədə Sərəncamına əsasən keçirilən 

təntənələrdə iĢtirak etmək üçün paytaxtımıza gəlmiĢ Sankt-Peterburqun Akademik 

Mariya Teatrının kollektivi təqdim etmiĢdir.  

Bu da təsadüfi deyildir. Arif Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi”nin dünya 

səhnələrini fəth etməsi təxminən yarım əsr əvvəl məhz məĢhur Mariya Teatrındakı ilk 

tamaĢadan baĢlanmıĢdır. Azərbaycan Konservatoriyasında böyük Qara Qarayevin sinfini 

bir müddət əvvəl bitirmiĢ gənc bəstəkarın görkəmli türk Ģairi Nazim Hikmətin librettosu 

əsasında yazdığı əsər müəllifə dünya Ģöhrəti gətirmiĢ və dünya musiqi sənətinin 

korifeyləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiĢdir. Ġndiyədək Arif Məlikovun baleti 

müxtəlif ölkələrin 60-dan çox teatrında göstərilmiĢdir. Bir çox teatrların repertuarında 

bu tamaĢa indiyədək qalmaqdadır. Təbii ki, əsər bəstəkarın vətənində də 

səhnələĢdirilmiĢdir. Ġndi isə Bakı tamaĢaçıları “Məhəbbət əfsanəsi”nə Sankt-

Peterburqluların ifasında baxmaq imkanı qazanmıĢlar.  

Salona toplaĢanlar Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevi və xanımı Mehriban 

Əliyevanı hərarətlə qarĢıladılar.  

Məlum olduğu kimi, üçpərdəli baletin xoreoqrafiyası SSRĠ xalq artisti, SSRĠ 

dövlət mükafatları laureatı, professor Yuri Qriqoroviçə məxsusdur. TamaĢanın rəssamı 

SSRĠ xalq rəssamı, SSRĠ dövlət mükafatları laureatı, akademik Simon Virsaladzedir. 

Onların təqdim etdikləri “Məhəbbət əfsanəsi”, Rusiyanın xalq artisti Boris Qruzinin 

rəhbərliyi altında Mariya Teatrı orkestrin parlaq ifasında musiqi Məhəbbətə, onun 

Əbədiliyinə himn, böyük fəlsəvi mövzunu səhnəyə çıxaran əsər kimi qarĢılanmıĢdır.  

Bütün obrazların, ilk növbədə, ġirinin və Fərhadın lirik partiyalarının ifaçıları - 

beynəlxalq müsabiqə laureatı Yekaterina Osmolkina və Yevgeni Ġvançenko çox böyük 

məharət nümayiĢ etdirmiĢlər. Rusiyanın xalq artisti, dövlət mükafatı və beynəlxalq 

müsabiqə laureatı Ulyana Lopatkinanın yaratdığı Məhmənəbanu obrazı da çox maraqlı 

idi. Ehtiras və zəriflik, sevinc və kədər, məhəbbət və nifrət Məhmənəbanu obrazının 

mahiyyətini təĢkil edir. Balerina bütün bunları tamaĢaçıya çox gözəl çatdırmıĢdır.  

TamaĢanın digər iĢtirakçılarının – Ġlya Kuznetsovun, Roman Skripkinin və 

baĢqalarının da ifaları çox yaxĢı idi.  

TamaĢaçılar onlara sevinc bəxĢ etmiĢ ifaçıların çıxıĢını gurultulu alqıĢlarla 

mükafatlandırdılar.  

Xatırladaq ki, “Məhəbbət əfsanəsi” baleti noyabrın 22-də Heydər Əliyev Sarayında 

təkrar göstəriləcəkdir.  

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev fasilə zamanı SSRĠ-nin və Azərbaycanın 

xalq artisti Arif Məlikov ilə görüĢdü.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Arif Məlikovu 

yubileyi münasibətilə bir daha təbrik etdilər.  



Xalq artisti Arif Məlikov Prezident Ġlham Əliyevə təĢəkkürünü bildirdi, 

dövlətimizin baĢçısına və xanımına yaradıcılığı ilə bağlı disk və albom hədiyyə etdi.  

 

21  noyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GÖRKƏMLĠ RƏSSAM 

TAHĠR SALAHOVA “HEYDƏR ƏLĠYEV” ORDENĠNĠ TƏQDĠM ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev görkəmli fırça ustasına müraciətlə dedi:  

-Hörmətli Tahir müəllim, sizi yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik etmək 

istəyirəm. Sizə cansağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Sizin fəaliyyətiniz, yaradıcılığınız 

bütün dünyanı sevindirir. Siz dünyamiqyaslı rəssamsınız, əsərləriniz dünyanın ən 

məĢhur muzeylərində nümayiĢ etdirilir. Ən sevindirici hal odur ki, sizin əsərlərinizin 

böyük əksəriyyəti Azərbaycana həsr olunubdur. Sizin əsərlərinizdə Azərbaycanın 

görkəmli Ģəxsiyyətləri və adi insanlar təsvir edilmiĢdir.  

Siz həm də çox geniĢ ictimai fəaliyyət göstərirsiniz. Azərbaycan qarĢısında çox 

böyük xidmətləriniz var. Mən bütün bu xidmətləri nəzərə alaraq, Azərbaycan 

mədəniyyətinin inkiĢafında müstəsna xidmətlərinizə görə sizi Azərbaycanın ən yüksək, 

ən ali mükafatı olan “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif etmək istəyirəm. Mən bu gün bu 

barədə Sərəncam imzaladım və istəyirəm, bu ordeni sizə təqdim edim.  

Prezident Ġlham Əliyev “Heydər Əliyev” ordenini Tahir Salahova təqdim etdi.  

Xalq rəssamı Tahir Salahov onu Azərbaycanın ən ali mükafatına – “Heydər 

Əliyev” ordeninə layiq görməsi münasibətilə Prezident Ġlham Əliyevə dərin 

minnətdarlığını bildirdi. O, dövlətimizin baĢçısının Sərəncamı ilə 80 illik yubileyinin 

Azərbaycanda geniĢ qeyd olunmasına görə də təĢəkkür etdi. Tahir Salahov ulu öndər 

Heydər Əliyevin XX əsrin ən böyük Ģəxsiyyətlərindən biri olduğunu vurğulayaraq dedi 

ki, məhz ümummilli liderin müdrik siyasəti nəticəsində respublikamızın dünya 

birliyində layiqli yerini tutmuĢdur.  

Heydər Əliyevlə Ģəxsi dostluğunu böyük məmnunluqla xatırlayan yubilyar ulu 

öndərin gərgin fəaliyyəti sayəsində əsaslı inkiĢaf yoluna qədəm qoyan Azərbaycanın son 

illərdə daha da inkiĢaf etdiyini və dünya birliyində mövqeyini daha da 

möhkəmləndirdiyini bildirdi. Tahir Salahov Prezident Ġlham Əliyevin mədəniyyət və 

incəsənətə, bu sahədə xüsusi xidmətləri olan sənət adamlarına hərtərəfli qayğı 

göstərdiyini vurğuladı, özünün “Heydər Əliyev” ordeninə layiq görülməsini bu qayğı və 

diqqətin daha bir nümunəsi kimi dəyərləndirdi.  

Prezident Ġlham Əliyev yubilyarı Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin görkəmli 

nümayəndəsi olduğunu bir daha vurğulayaraq qeyd etdi ki, Tahir Salahov sənəti daim 

mövzu və janr zənginliyi, bədii formanın əlvanlığı və estetik kamilliyi ilə seçilib, onun 

əsərləri milli incəsənət xəzinəmizin qızıl fonduna daxil olmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı görkəmli fırça ustasının ulu öndər Heydər Əliyevlə çox 

səmimi münasibətlərinin canlı Ģahidi olduğunu bildirdi, bunu əsl dostluq nümunəsi kimi 

dəyərləndirdi. Prezident Ġlham Əliyev Tahir Salahovun yüksək mənəvi keyfiyyətlərini, 

Vətən və xalq qarĢısında xidmətlərini bir daha xüsusi vurğuladı, dövlətimizin ali 

mükafatına layiq görülməsi münasibətilə təkrar təbrik etdi və ona ən xoĢ arzularını 

çatdırdı.  

Sonra yadigar olaraq xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

 

27  noyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKMƏNĠSTANIN 

MÜSTƏQĠLLĠK ABĠDƏSĠ KOMPLEKSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Burada türkmən xalqının tarixi Ģəxsiyyətlərinin abidələri ucaldılmıĢdır. GiriĢdə 

ölkənin birinci Prezidenti Saparmurad TürkmənbaĢının abidəsi qoyulmuĢdur. Burada 

əsasən rəsmi dövlət tədbirləri keçirilir.  

Prezident Ġlham Əliyev abidə önünə əklil qoydu, ərazidəki Fəxri qonaqlar 

xiyabanında ağac əkdi.  

 

28  noyabr 2008-ci il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SAPARMURAD 

TÜRKMƏNBAġI ADINA MĠLLĠ MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNDƏ 

TÜRKMƏNĠSTANIN BĠRĠNCĠ PREZĠDENTĠNĠN MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 
 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ötən ilin fevralında açılmıĢ 

kompleksdə - Milli Mədəniyyət Mərkəzində muzey, konsert salonu, milli kitabxana 

yerləĢir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Türkmənistanın birinci Prezidentinin 

muzeyinin eksponatları ilə tanıĢ oldu, Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  

 

28  noyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SAPARMURAD 

TÜRKMƏNBAġININ MƏQBƏRƏSĠNĠ VƏ MƏSCĠDĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Türkmənistanın birinci Prezidenti 

Saparmurad TürkmənbaĢının və ailə üzvlərinin uyuduğu məqbərəni ziyarət etmək üçün 

Axal vilayətinin Qıpçaq obasına gəlmiĢdir.  

Azərbaycanın dövlət baĢçısını Türkmənistanın dini iĢlər üzrə Ģurasının sədri, 

Axal vilayətinin hakimi ehtiramla qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyevin Ģərəfinə burada fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Prezident Ġlham Əliyev məqbərəni ziyarət etdi. Azərbaycanın dövlət baĢçısının 

adından məqbərəyə əklil qoyuldu.  

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, məqbərədə Saparmurad 

TürkmənbaĢı, valideynləri və iki qardaĢı dəfn olunmuĢlar. TürkmənbaĢının atası Ġkinci 

Dünya müharibəsində həlak olmuĢdur. Anası və iki qardaĢı isə 1948-ci ildə AĢqabadda 

baĢ vermiĢ güclü zəlzələ zamanı həlak olmuĢlar.  

TürkmənbaĢının və ailə üzvlərinin ruhuna dua oxundu.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev yaxınlıqdakı “TürkmənbaĢının ruhu” məscidi ilə 

tanıĢ oldu.  

Məqbərə və məscid fəvvarələrlə əhatə edilmiĢdir. Burada su təmizlik və paklıq rəmzi 

kimi nəzərdə tutulmuĢdur. Mərkəzi Asiyada ən böyük gümbəzi olan bu məscidin hər biri 

91 metr hündürlüyündə dörd minarəsi vardır. Məscidin inĢası 2004-cü ildə 

tamamlanmıĢdır. ĠnĢaat iĢlərini Fransa Ģirkəti həyata keçirmiĢdir.  

Azərbaycanın dövlət baĢçısı məscidlə tanıĢ oldu.  

28  noyabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAġÇILARI ĠLƏ 

BĠRGƏ ĠNCƏSƏNƏT USTALARININ KONSERTĠNDƏ OLMUġDUR 
 

Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistanın incəsənət ustaları TürkmənbaĢı 

Ģəhərinin “Ruhiyyət” sarayında konsert proqramı ilə çıxıĢ etmiĢlər.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və 

Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov konsertdə olmuĢlar. 

29  noyabr 2008-ci il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA KEÇĠRĠLƏN 

AVROPA ġURASININ ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRĠN MƏDƏNĠYYƏT 

NAZĠRLƏRĠNĠN “MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQ AVROPA VƏ ONUN 

QONġU REGĠONLARINDA DAVAMLI ĠNKĠġAFIN VƏ SÜLHÜN ƏSASIDIR” 

MÖVZUSUNDA KONFRANSIN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev konfransın açılıĢında iĢtirak etmiĢdir.  

Konfransda Avropa ġurasının üzvü olan, habelə müĢahidəçi ölkələrin, Avropa 

Mədəniyyət Konvensiyasını imzalamıĢ dövlətlərin, Avropanın qonĢu regionlarını təmsil 

edən 10 ölkənin, habelə Avropa Komissiyasının və YUNESKO-nun, Ġslam Ölkələri 

Elm, Təhsil və Mədəniyyət TəĢkilatının (ĠSESKO), Ərəb Dövlətləri Liqası ölkələrinin 

Elm, Mədəniyyət və Təhsil TəĢkilatının (ALEKSO) yüksək rütbəli rəsmiləri, müxtəlif 

fondların və qeyri-hökumət təĢkilatlarının təmsilçiləri, ümumilikdə, 250-dən çox 

nümayəndə, o cümlədən 16 nazir, 18 nazir müavini, 10 beynəlxalq təĢkilatın baĢçısı 

iĢtirak edir.  

Son illərdə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev ölkəmizdə mədəniyyət və 

turizm sahələrinin inkiĢafı, dünya miqyasında təbliği üçün 100-dən çox Fərman və 

Sərəncam imzalamıĢdır. 2004-2008-ci illərdə bu istiqamətdə 71 beynəlxalq saziĢ və 

konvensiya imzalanmıĢdır. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,YUNESKO-nun və 

ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban Əliyeva mədəni irsimizin qorunması və dünya 

təbliği sahəsində məqsədyönlü fəaliyyət göstərir. Azərbaycan mədəniyyəti dünya 

mədəniyyətinin, habelə onun tərkib hissəsi olan islam mədəniyyətinin böyük 

daĢıyıcılarından biri olduğuna görə, Bakı Ģəhəri 2009-cu il üçün “Ġslam mədəniyyətinin 

paytaxtı” elan edilmiĢdir. Bu baxımdan Avropa ġurasının üzvü olan dövlətlərin 

mədəniyyət nazirlərinin Bakı konfransı, nəinki Azərbaycanın və Qərbin, eyni zamanda, 

ġərqin mədəni həyatında mühüm hadisədir. Bunu yüksək qiymətləndirən Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyevin bu il noyabrın 4-də imzaladığı Sərəncama əsasən, konfransın 

hazırlanması və keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə BaĢ nazir Artur Rasizadənin 

rəhbərliyi ilə TəĢkilat Komitəsi yaradılmıĢdı.  

Konfrans münasibətilə “Gülüstan” sarayının foyesində təĢkil olunmuĢ sərgidə 

ölkəmizin qədim, zəngin mədəniyyəti barədə kifayət qədər dolğun təsəvvür yaradan 

eksponatlar - xalçalar, silah nümunələri, musiqi alətləri, xalq sənəti nümunələri nümayiĢ 

etdirilir. Respublikamızın turizm imkanlarını, ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 

Ġlham Əliyevin mədəniyyət və incəsənətə göstərdiyi diqqət və qayğını göstərən 

fotoĢəkillər qonaqlarda böyük maraq doğurmuĢdur.  

Sonra konfransın rəsmi açılıĢı oldu. Salona toplaĢanlar Prezident Ġlham Əliyevi 

və Avropa ġurasının baĢ katibi Terri Devisi alqıĢlarla qarĢıladılar.  

Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Avropa ġurası ilə Azərbaycanın birgə təĢkil 

etdiyi konfransı açaraq dedi ki, müasir dövrdə sivilizasiyaların arasında dialoq qlobal 

səviyyədə bəĢəriyyətin ən vacib ehtiyaclarından birinə çevrilmiĢdir. Bu konfrans 

müxtəlif xalqlar və dövlətlər arasında dialoqu möhkəmləndirməyə və daha da inkiĢaf 

etdirməyə yönələn fəaliyyətin bariz nümunəsidir.  

Ölkəmizdə son illər çoxlu beynəlxalq forumların və mədəniyyətlərarası dialoqa 

həsr edilmiĢ tədbirlərin keçirilməsinin artıq ənənəyə çevrildiyini bildirən nazir dedi ki, 

bu beynəlxalq konfrans Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin bilavasitə dəstəyi və 

müvafiq göstəriĢi ilə təĢkil olunmuĢdur. Buna görə, Prezidentə təĢəkkürünü bildirən 

Ə.Qarayev vurğuladı ki, Azərbaycan öz siyasətində mədəniyyətlərarası dialoqa böyük 

önəm verir və Ģəxsən dövlətimizin baĢçısının rəhbərliyi altında həyata keçirilən tədbirlər 



həm ölkəmizin daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə dialoqun səmərəli inkiĢafına böyük 

töhfələr vermiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı konfransda nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NĠTQĠ 

 

-Hörmətli cənab baĢ katib!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz qonaqlar!  

Mən, ilk növbədə, sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Bu gün 

Azərbaycan paytaxtında, Bakı Ģəhərində çox önəmli bir tədbir keçirilir. Əminəm ki, 

mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmlənməsi iĢində bu konfransın çox böyük və müsbət 

rolu olacaqdır.  

Biz bu gün müxtəlif ölkələrdən olan mədəniyyət nazirlərinin konfransını 

keçirməklə bir daha onu göstəririk ki, son illər ərzində Azərbaycan dini tolerantlıq, milli 

və etnik tolerantlıq məsələlərində çox böyük uğurlara nail olmuĢdur. Əslində, bizim 

ölkəmizdə bütün insanlar müxtəlif dövrlərdə, ictimai-siyasi quruluĢundan asılı 

olmayaraq, həmiĢə bir ailə kimi yaĢamıĢlar. Burada bütün dinlərin nümayəndələri 

həmiĢə dostluq, qardaĢlıq Ģəraitində yaĢamıĢlar. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu, 

bizim ölkəmizə xas olan çox mühüm bir amildir.  

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, əlbəttə, millətlərarası 

münasibətlərə, milli və dini tolerantlığın möhkəmlənməsi iĢinə çox böyük diqqət 

verilmiĢdir. Bu gün Azərbaycan sözün əsl mənasında dostluq, qardaĢlıq məkanıdır. 

Burada bütün xalqlar, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaĢayırlar. Mən əminəm ki, 

Azərbaycanın bu istiqamətdə əldə etdiyi təcrübə çox önəmlidir. ġübhə etmirəm ki, 

konfrans zamanı bu barədə geniĢ söhbət açılacaqdır.  

Mən çox Ģadam ki, bu konfransda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn 

nümayəndələr iĢtirak edirlər. Bildiyiniz kimi, konfrans Avropa ġurası ilə Azərbaycan 

tərəfindən təĢkil olunmuĢdur. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan səkkiz ilə 

yaxındır Avropa ġurasının üzvüdür. Bu dövr ərzində ölkəmizdə gedən siyasi və iqtisadi 

islahatlar, Avropa ġurası qarĢısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 

nəticəsində Azərbaycan demokratik inkiĢaf baxımından çox sürətlə irəli getmiĢdir. 

Ölkədə aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar, qanunun aliliyinin bərqərar olunması, 

Azərbaycanda mütərəqqi təcrübənin tətbiq edilməsi - bütün bunlar son illər ərzində baĢ 

vermiĢ mühüm hadisələrdir. Biz Avropa ġurası ilə Azərbaycan arasında mövcud olan 

əməkdaĢlıqdan çox razıyıq. Əminəm ki, bu əməkdaĢlıq gələcəkdə uğurla davam 

etdiriləcək və bizə əlavə imkanlar yaradacaqdır.  

Eyni zamanda, bizim qonaqlarımızın arasında Ġslam Konfransı TəĢkilatının 

üzvləri vardır. Biz buna da çox sevinirik və çox Ģadıq ki, bu gün ġərqlə Qərbin kəsiĢdiyi 

yerdə, Bakıda müxtəlif ölkələrdən müxtəlif dinlərin nümayəndələri iĢtirak edirlər. Biz 

buna çox böyük önəm veririk. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki indiki zamanda 

bir çox hallarda sivilizasiyalararası, mədəniyyətlərarası dialoqdan danıĢılır, ancaq 

bununla bərabər, dünyada gedən proseslər, əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda gərginliyin 

artmasına gətirib çıxarır. Mən çox istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda baĢlanan Bakı 

prosesi mədəniyyətlər arasında olan dialoqun, dosluğun, qarĢılıqlı anlaĢmanın 

möhkəmlənməsinə öz dəyərli töhfəsini versin.  

Bir sözlə, Azərbaycanın həm tarixi, həm coğrafi vəziyyəti, həm də müxtəlif 

beynəlxalq təĢkilatlarda iĢtirakı, əlbəttə, bizim imkanlarımızı daha da geniĢləndirir. Mən 



əminəm ki, ölkəmizin uğurlu inkiĢafı bundan sonra da davam etdiriləcək və bu inkiĢafı 

Ģərtləndirən təkcə siyasi, yaxud da iqtisadi islahatlar deyildir. Eyni zamanda, bayaq qeyd 

etdiyim kimi, Azərbaycanda hökm sürən çox gözəl ictimai-siyasi ab-hava, burada 

yaĢayan bütün millətlərin hüquqlarının qorunması və hər bir insanın, hər bir millətin 

nümayəndəsinin Azərbaycanda rahat yaĢamasıdır.  

Bizim ölkəmizin çox zəngin və böyük tarixi vardır. Minilliklər bundan əvvəl 

Azərbaycanda insanlar yaĢayıb yaratmıĢlar. Bunu əks etdirən tarixi abidələr Azərbaycan 

dövləti tərəfindən lazımınca qorunur. Biz öz mədəni və tarixi irsimizə çox bağlıyıq. 

Mədəni irsimizin qorunması üçün çox böyük iĢlər görürük. Azərbaycan xalqı əsrlər 

boyu müstəqillikdən məhrum idi. Biz yalnız qısa bir müddət ərzində öz taleyimizi 

özümüz müəyyən edirdik. Ancaq buna baxmayaraq, bizim tariximiz, mədəniyyətimiz, 

ədəbiyyatımız, ana dilimiz – bu amillər azərbaycanlıları bir millət kimi assimilyasiyadan 

qorudu və bu gün müstəqil ölkəmizdə Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir.  

1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdə ölkədə vəziyyət 

həddindən artıq ağır idi. Həm siyasi böhran, həm iqtisadi böhran, həm də Ermənistanın 

Azərbaycana qarĢı təcavüzü və bunun nəticəsində torpaqlarımızın bir hissəsinin iĢğal 

altına düĢməsi – bütün bu amillər Azərbaycanda vəziyyətin nə qədər ağır və çətin 

olduğunu göstərir. Ancaq buna baxmayaraq, biz öz səylərimizlə, iĢimizlə, Azərbaycan 

xalqının iradəsi ilə bu çətin və ağır sınaqlardan Ģərəflə çıxdıq. Bu gün Azərbaycan, 

demək olar ki, tam Ģəkildə öz müstəqilliyini təmin edibdir. Azərbaycan müstəqil siyasət 

aparır. Biz həm iqtisadi, həm də siyasi sahədə çox böyük və əhəmiyyətli nailiyyətlərə 

nail olmuĢuq.  

Azərbaycan xalqı rahat yaĢayır, təhlükəsizlik, sülh Ģəraitində yaĢayır. 

Azərbaycanda vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢması və möhkəmlənməsi istiqamətində 

çox önəmli addımlar atılmıĢdır. Ölkəmizdə əsas inkiĢaf istiqamətləri ilə əlaqədar 

cəmiyyətdə fikir ayrılığı yoxdur, əksinə, bizim cəmiyyətimiz ümumxalq amalları 

ətrafında birləĢibdir: azərbaycançılıq fəlsəfəsi, müasirlik, öz tarixi köklərimizə, 

ənənələrimizə bağlılıq. Eyni zamanda, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Azərbaycanda 

bütün dinlərin nümayəndələrinə çox böyük hörmət vardır. Yəni bizim ölkəmizi bu gün 

ictimai-siyasi baxımdan Ģərtləndirən amillər bunlardır.  

Müstəqillik əldə olunandan və ölkəmiz dünya birliyinə inteqrasiya edəndən 

sonra Azərbaycanda müasir siyasi sistem formalaĢıbdır. Ancaq bu sistem hələ daha da 

təkmilləĢməlidir. Ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar bizim iqtisadi gücümüzü 

əhəmiyyətli dərəcədə artırmıĢdır. Son dörd il ərzində Azərbaycan iqtisadi artım 

baxımından dünya miqyasında birinci ölkədir. Bizim iqtisadiyyatımız son beĢ il ərzində 

təxminən üç dəfə artıbdır. Büdcə xərcləri 12 dəfə artıb, sənaye istehsalı böyük dərəcədə 

artıbdır. Bizim imkanlarımız geniĢlənibdir. Yoxsulluqla mübarizədə böyük uğurlar əldə 

edilibdir. Dörd il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 16 faizə düĢüb və əminəm 

ki, bu ilin yekunlarına görə daha da aĢağı düĢəcəkdir.  

Azərbaycanda uzun illər ərzində ən böyük və çətin problem olan iĢsizliklə 

mübarizə uğurla gedir. Son beĢ il ərzində 740 mindən artıq yeni iĢ yeri açılmıĢdır. Bütün 

bölgələrdə quruculuq, inkiĢaf gedir. Bir sözlə, Azərbaycan özünü iqtisadi cəhətdən tam 

Ģəkildə təmin edir. Eyni zamanda, bizim enerji sahəsindəki uğurlarımız nəinki ölkə 

üçün, həm də bölgə üçün çox böyük dəyərdir. Azərbaycanın enerjidaĢıyıcıları bu gün 

Avropa və dünya bazarlarına çıxarılaraq, enerji təhlükəsizliyi məsələlərində müsbət rol 

oynayır. Bu istiqamətdə Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasında müvafiq sənədlər 

imzalanıbdır. Digər beynəlxalq təĢkilatlarda fəal iĢtirak edirik. Enerji təhlükəsizliyini 

təmin etməklə bağlı Azərbaycanda vaxtaĢırı beynəlxalq forumlar keçirilir və bu 

forumların nəticələri nəinki region üçün, dünya üçün də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.  



Bir sözlə, biz gələcəyə çox böyük nikbinliklə baxırıq. Siyasi və ictimai-siyasi 

vəziyyət baxımından Azərbaycan çox sabit ölkədir və Azərbaycana birbaĢa xarici 

investisiyaların qoyulması bunu əks etdirir. Ġqtisadi potensialın möhkəmlənməsində 

uğurlar göz qabağındadır. Eyni zamanda, bütün bu nailiyyətlərə baxmayaraq, 

Azərbaycanda islahatlar davam etdirilir və etdirilməlidir. Həm siyasi sahədə, həm də 

iqtisadi sahədə. Çox sevindirici haldır ki, ən böyük maliyyə qurumu olan Dünya Bankı 

bu il Azərbaycanı dünya miqyasında bir nömrəli islahatçı ölkə kimi tanıyıbdır. Bu onu 

göstərir ki, bizim islahatlarımız həqiqətən çox cəsarətlidir, uğurludur və əhəmiyyətlidir.  

Bununla bərabər, Azərbaycanda maliyyə sektorunda Ģəffaflığın tam Ģəkildə 

təmin olunması istiqamətində böyük addımlar atılıbdır. Keçən il BirləĢmiĢ Millətlər 

TəĢkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu Ģəffaflığa görə, Ģəffaflıq iĢində əldə etdiyi 

uğurlara görə mükafatla təltif edibdir. Yəni bütün bunlar çox ciddi hadisələrdir. 

Dünyanın ən böyük beynəlxalq təĢkilatlarının Azərbaycana, Azərbaycanda gedən 

proseslərə verdiyi qiymətdir.  

Eyni zamanda, Azərbaycanda dini və milli tolerantlığın, dözümlülüyün yüksək 

səviyyədə olması və bütün xalqların rahat, mehriban Ģəkildə yaĢaması, əlbəttə ki, bizi 

daha da gücləndirir. Bax, bu amillər hər bir ölkənin inkiĢafı üçün çox vacibdir. Mən çox 

istəyirəm ki, bizim ölkədə bu vaxta qədər əldə olunan nailiyyətlər bundan sonra da 

uğurla davam etdirilsin. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, bölgədə sülh tam Ģəkildə bərqərar 

olunmalıdır.  

Biz çox istəyirik ki, Qafqaz regionunda bütün münaqiĢələr, nəhayət öz həllini 

tapsın, sülh bərqərar olunsun və beləliklə, bölgədə əməkdaĢlıq üçün imkanlar açılsın. 

Bu, hər bir ölkə üçün çox önəmlidir. Xüsusilə Cənubi Qafqazda baĢ verən hadisələr bir 

daha onu göstərir ki, beynəlxalq hüquq normaları tam Ģəkildə təmin olunmalıdır. 

Beynəlxalq hüquq normaları pozulduqda, əfsuslar olsun ki, çox ciddi və təhlükəli 

proseslər baĢ verir.  

Bizim bölgədə ən böyük təhlükə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin həll olunmamasıdır. Uzun illər ərzində bizim torpaqlarımız iĢğal 

altındadır. Ermənistanın Azərbaycana qarĢı apardığı etnik təmizləmə siyasəti 

nəticəsində, təcavüzkar separatizm nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi iĢğal altına 

düĢübdür. Bu iĢğaldan əziyyət çəkən 1 milyon azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından 

didərgin salınıbdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur.  

Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon 

tamamilə iĢğal altındadır və oradan deportasiya edilmiĢ soydaĢlarımız bundan çox 

əziyyət çəkirlər. Bu, böyük ədalətsizlikdir.  

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının qərarları, Təhlükəsizlik ġurasının 4 qətnaməsi 

Ermənistanın silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasını tələb edir. 

Ermənistan buna əməl etmir. Bu ilin mart ayında BMT-nin BaĢ Məclisində qəbul 

edilmiĢ qərarda qeyd olunur ki, Azərbaycan torpaqları iĢğal altındadır və bu iĢğala son 

qoyulmalıdır. Buna da əməl olunmur. Avropa ġurası hələ bir neçə il bundan əvvəl 

münaqiĢə ilə bağlı, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı iĢğalçılıq siyasəti ilə bağlı qətnamə 

qəbul edibdir. O da icra olunmur. Ġslam Konfransı TəĢkilatı da buna oxĢar qərarlar qəbul 

edibdir. Yəni, bölgədə biz onun Ģahidi oluruq ki, beynəlxalq hüquq normaları tamamilə 

pozulur və əfsuslar olsun ki, beynəlxalq təĢkilatların, xüsusilə çox mötəbər təĢkilatların 

qərarları icrasız qalır. Bu, bölgədə gedən proseslərə ən böyük təhlükədir.  

Biz Ģübhə etmirik ki, beynəlxalq hüquq normaları tam Ģəkildə bərqərar olunmalı 

və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməli, iĢğal olunmuĢ torpaqlar tezliklə iĢğalçı 

qüvvələrdən boĢaldılmalıdır.  

Bu iĢğal və hərbi təcavüz, eyni zamanda, bizim mədəni irsimizə də çox böyük ziyan 



vurubdur. ĠĢğal olunmuĢ torpaqlarda hər Ģey dağıdılıbdır. Bunu həm biz deyirik, həm də 

beynəlxalq təĢkilatlar təsdiq edir. 2005-ci ildə ATƏT-in faktaraĢdırıcı missiyası 

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən iĢğal olunmuĢ bölgələrində monitorinq keçirmiĢdir. 

Bu monitorinq əsasında məruzə hazırlanmıĢ və təqdim edilmiĢdir. Məruzədə göstərilir 

ki, orada hər Ģey dağıdılıb, bir dənə salamat bina qalmamıĢdır. Bütün binalar, bütün 

tarixi abidələr Ermənistan tərəfindən dağıdılıbdır. Mədəniyyət ocaqları dağıdılıbdır, 

bizim muzeylərimizdə nümayiĢ etdirilmiĢ bütün eksponatlar oğurlanıb, muzeylər talan 

edilibdir. Əcdadlarımızın qəbirləri, bizim məscidlərimiz dağıdılıbdır. Bütün bunları 

Ermənistan dövləti edibdir. ATƏT-in faktaraĢdırıcı missiyası bütün bunları təsdiqləyib 

və öz məruzəsində göstəribdir.  

Biz isə Azərbaycanda yaĢayan bütün xalqların mədəni irsinə, tarixi irsinə çox 

böyük hörmətlə yanaĢırıq. Bakıda və ölkəmizin digər yerlərində qorunub saxlanılan 

bütün dinlərin məbədləri, abidələri və onların bərpası bunun əyani sübutudur.  

Əziz dostlar!  

Mən sizi bir daha bu konfransın keçirilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik etmək 

istəyirəm. Bir daha demək istəyirəm ki, biz bu konfransın keçirilməsinə Azərbaycanda 

çox böyük əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, konfransın çox gözəl nəticələri olacaq və bu 

nəticələr hesabına mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmlənməsi prosesi daha da 

güclənəcəkdir.  

Mən çox istərdim ki, bu gün baĢlanan “Bakı prosesi” uzunmüddətli olsun. Çox 

istərdim ki, bu konfransın keçirilməsindən sonra konkret mexanizmlər iĢlənilsin, 

konkret fəaliyyət planı hazırlansın. Belə tədbirlərin keçirilməsi həm Bakıda, həm də 

digər Ģəhərlərdə ənənəyə çevrilsin. Ümid edirəm ki, sizin müzakirələriniz çox uğurlu 

olacaq və biz qarĢımıza qoyduğumuz məqsədə çatacağıq.  

Sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayır, konfransın iĢinə uğurlar arzulayıram!  

Sonra Avropa ġurasının baĢ katibi Terri Devisə söz verildi.  

 

2 dekabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycanın ən yeni tarixinin bütöv bir qərinəsi Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. Qeyri-adi Ģəxsiyyəti, siyasətçi və dövlət xadiminə xas olan böyük istedadı ilə 

fərqlənən, xarizmatik lider olan Heydər Əliyev hələ sağlığında canlı əfsanəyə 

çevrilmiĢdi. 1969-cu ildə birinci dəfə respublika rəhbərliyinə gələn Heydər Əliyev, 

əslində, sosial-iqtisadi böhran keçirən Azərbaycanı 1970-85-ci illərdə keçmiĢ Ġttifaqın 

ən qabaqcıl respublikalarından biri səviyyəsinə çıxardı. Tədqiqatçılar haqlı olaraq 

vurğulayırlar ki, müasir mərhələdə Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi 

müstəqilliyi məhz həmin illərdə təməli qoyulmuĢ potensiala əsaslanır.  

1993-cü ilin yayında, müstəqilliyini təzəcə qazanmıĢ Azərbaycanın taleyinin 

Tanrının ümidinə qaldığı bir vaxtda xalq özünün və ölkənin gələcəyini Heydər Əliyevə 

etibar etdi. Bu, böyük QayıdıĢ idi və ulu öndər özünün müdrikliyi, zəngin siyasi və 

dövlətçilik təcrübəsi, qətiyyəti, iradəsi sayəsində ölkəni, xalqı, gənc müstəqil dövləti 

labüd fəlakətdən qurtardı. Qədirbilən Azərbaycan xalqı dahi oğlunun bu əvəzsiz 

xidmətlərini heç vaxt unutmur.  

Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, müstəqilliyimizin xilaskarı, 

türk dünyasının böyük oğlu Heydər Əliyevin vəfatından ötən illər ərzində görkəmli 

Ģəxsiyyətin, əbədiyaĢar Prezidentimizin məzarı xalqımızın müqəddəs ziyarətgahına, 

gənclərin and yerinə çevrilmiĢdir. Demək olar ki, bütün il boyu insanlar buraya gəlir, 

xalqımızı, Azərbaycanı dünyaya tanıtmıĢ, özü də dünyanın görkəmli Ģəxsiyyətlərindən 

biri kimi tanınmıĢ böyük azərbaycanlının xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edirlər.  

Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuĢmasının beĢinci 

ildönümü günü – dekabrın 12-də də paytaxt sakinləri, respublikamızın rayon və 

Ģəhərlərinin nümayəndələri, xarici ölkələrdən gəlmiĢ qonaqlar Fəxri xiyabanı ziyarət 

edərək, xalqımızın ümummilli liderinin xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, onun məzarı 

önünə əklillər, gül dəstələri qoyur, müdrik dövlət xadiminə Allah-taaladan rəhmət 

diləyirdilər.  

Dekabrın 12-də Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Fəxri xiyabana gələrək, 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdi.  

Milli Məclisin deputatları, nazirlər, komitə, Ģirkət və idarələrin rəhbərləri, 

respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri, müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri də Fəxri 

xiyabana gəlmiĢdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev ulu öndərin məzarı önünə əklil qoydu.  

Azərbaycanın dövlət himni səsləndi.  

Dövlətimizin baĢçısı görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım 

Əliyevanın, dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin məzarları 

üstünə də gül dəstələri qoydu.  

Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin sədri Ģeyxülislam AllahĢükür PaĢazadə 

ümummilli liderimizin ruhuna dua oxudu.  

Ulu öndərin məzarının ziyarət edilməsi mərasimində BaĢ nazir Artur Rasizadə, 

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Prezidentin Ġcra Aparatının rəhbəri Ramiz 

Mehdiyev və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak edirdilər.  

 

12 dekabr 2008-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN YASAMAL 

RAYONUNDA PARKIN, HEYDƏR ƏLĠYEV MƏKTƏB-MUZEYĠNĠN VƏ 

RAYON ĠCRA HAKĠMĠYYƏTĠNĠN BĠNASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 
 

Prezident Ġlham Əliyevin Bakı Ģəhərində park və xiyabanların əsaslı təmiri və 

yenidən qurulması ilə bağlı tapĢırıqlarına əsasən, rayonun daxili imkanları hesabına 

tamamilə yeniləĢdirilmiĢ və paytaxtımızın bu hissəsinə xüsusi yaraĢıq verən park Ģəhər 

sakinlərinin sevimli istirahət guĢələrindən biri olacaqdır.  

Rayon Ġcra hakimiyyətinin baĢçısı Ġbrahim Mehdiyev Prezident Ġlham Əliyevə 

məlumat verərək bildirdi ki, 1,7 hektar sahəsi olan, vaxtilə Nazim Hikmət küçəsi ilə 

Mətbuat prospektinin kəsiĢməsində salınmıĢ və uzun müddət baxımsız qalmıĢ park 

xüsusi layihə əsasında bir il ərzində müasir səviyyədə tamamilə yenidən qurulmuĢdur. 

Burada yaraĢıqlı fəvvarələr və Ģəlalələr kompleksi yaradılmıĢ, ən hündür yerdə 

Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılmıĢdır. Parkda hər cür hava Ģəraitinə davamlı 

materiallardan hazırlanmıĢ 254 oturacaq qoyulmuĢ, 8,5 min kvadratmetr sahədə 

çəmənlik salınmıĢ, 3500-dən çox müxtəlif ağac və gül kolları əkilmiĢdir. Əraziyə 

yüksək keyfiyyətli mərmər döĢənmiĢ, ən müasir iĢıqlandırma sistemi və 20 

kvadratmetrlik monitor quraĢdırılmıĢdır. Ətraf binalarda da əsaslı təmir və abadlıq iĢləri 

görülmüĢdür.  

Prezident Ġlham Əliyev sonra Heydər Əliyev məktəb-muzeyinin açılıĢında 

iĢtirak etdi. Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi, məktəb-muzeylə tanıĢ oldu.  

Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyəti 

olan məktəb-muzeydə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks 

etdirən fotoĢəkillər və eksponatlar nümayiĢ etdirilir. Bunlar “Mənim həyat amalım bütün 

varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi 

və mənəvi inkiĢafına xidmət olub” deyən ulu öndərin zəngin və çoxcəhətli fəaliyyəti, 

ümumən Azərbaycan tarixinin bütöv bir qərinəsi barədə dolğun təsəvvür yaradır. Daim, 

ən çətin anlarda da xalqına arxalanan, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlayan, 

onu parçalanmaqdan, vətəndaĢ müharibəsi təhlükəsindən xilas edən, beynəlxalq birliyin 

layiqli üzvləri sırasına çıxaran Heydər Əliyev haqlı olaraq dünyanın ən nüfuzlu 

siyasətçilərindən biri kimi tanınmıĢdır.  

Azərbaycanın iqtisadi dirçəliĢi, mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin inkiĢafı 

bilavasitə onun adı ilə bağlıdır. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin 

siyasətinin alternativi yoxdur və onun davam etdirilməsi ölkəmizin tərəqqisinin 

təminatıdır.  

Ümummilli liderin irsini təbliğ edəcək məktəb-muzeydəki zəngin kitabxana və 

kompyuter otaqları gənclərin ulu öndərin zəngin irsindən yararlanmasına kömək 

edəcəkdir. Bu irs hər zaman Azərbaycan gəncliyini sabaha aparan yol olacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı məktəb-muzeylə tanıĢlıqdan sonra xatirə kitabına ürək 

sözlərini yazdı.  

Prezident Ġlham Əliyev daha sonra Yasamal Rayon Ġcra Hakimiyyətinin yeni binasının 

açılıĢında iĢtirak etdi. Binanın giriĢində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢ, 

ölkəmizin inkiĢafındakı fəaliyyətini əks etdirən fotoguĢə yaradılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, beĢmərtəbəli binada əməkdaĢların 

fəaliyyəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Bu isə icra strukturunun iĢinin daha 

mükəmməl qurulmasına kömək edəcəkdir. 300 nəfərlik iclas salonunda ən müxtəlif 

tədbirlər keçirmək mümkün olacaqdır. Zəruri avadanlıqla təchiz edilmiĢ binada qonaqlar 

üçün gözləmə otağı və xidməti otaqlar da var.  



Prezident Ġlham Əliyev iĢ otaqları ilə də tanıĢ oldu, yaradılmıĢ Ģəraitdən, habelə 

ərazidə aparılmıĢ yenidənqurma və abadlıq iĢlərindən razılığını bildirdi.  

20  dekabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ƏSASLI ġƏKĠLDƏ YENĠDƏN 

QURULMUġ  

MĠLLĠ QƏHRƏMAN SAMĠR XASIYEV ADINA PARKLA TANIġ OLMUġDUR 

 

Bu, Bakı Ģəhərində parkların və xiyabanların əsaslı təmir və yenidən qurulması 

ilə bağlı dövlət baĢçısının tapĢırıqlarına əsasən abadlaĢdırılan növbəti parklardan biridir. 

Nərimanov rayonu sakinlərinin sevimli istirahət yeri olan parkda qısa vaxt ərzində gözəl 

Ģərait yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə parkda görülmüĢ iĢlər barədə ətraflı məlumat verildi. 

Bildirildi ki, bir hektar ərazini əhatə edən parkda yeni müasir fəvvarələr quraĢdırılmıĢ, 

asfalt örtüyü əvəzinə daĢ döĢənmiĢ, müxtəlif hava Ģəraitinə davamlı materialdan 

hazırlanmıĢ çoxlu oturacaq qoyulmuĢdur. Ərazidə Hollandiyadan gətirilmiĢ müxtəlif gül 

və ağac kolları əkilmiĢ, çəmənlik salınmıĢdır. ĠĢıqlandırma sistemində Ġtaliyadan 

gətirilmiĢ yüksək keyfiyyətli avadanlıqdan istifadə olunmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı parkda görülmüĢ əsaslı təmir və yenidənqurma iĢlərindən 

razı qalmıĢdır.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “BEġMƏRTƏBƏ” 

ADI ĠLƏ MƏġHUR OLAN BĠNADA GÖRÜLMÜġ TƏMĠR VƏ BƏRPA ĠġLƏRĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezidentə məlumat verildi ki, yaĢayıĢ binasında bu iĢlər Bakı ġəhər Ġcra 

Hakimiyyəti tərəfindən görülmüĢdür. Bərpa iĢlərində dam örtüyü üçün 3720 

kvadratmetr dəmirdən, 5600 kvadratmetr üz daĢından, 730 kvadratmetr dəmir 

məhəccərdən, 1000 kvadratmetrdən çox kronĢteyndən və 1400 kvadratmetr karnizdən 

istifadə olunmuĢ, balkonlar tamamilə yenidən qurulmuĢdur. Ġtaliya mütəxəssisləri ən 

müasir iĢıqlandırma sistemi quraĢdırmıĢlar.  

Hazırda üzbəüz binada təmir iĢləri aparılır. Maddi-mədəniyyət abidələrinin 

bərpa və təmiri ilə bağlı Prezidentin göstəriĢlərinə uyğun olaraq, Füzuli meydanı da 

yenidən qurulacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ iĢlərdən razı qaldı, müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

 

24  dekabr 2008-ci il 

 



MĠLLĠ PARKDA “YEDDĠ GÖZƏL” MUSĠQĠLĠ FƏVVARƏLƏR 

KOMPLEKSĠ 

ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġDĠR. 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV FƏVVARƏLƏR 

KOMPLEKSĠNƏ TAMAġA ETMĠġDĠR 

 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə paytaxtın bu 

yaraĢıqlı fəvvarələrinə tamaĢa etmiĢdir.  

Bakıya xüsusi gözəlik verən bu kompleks Ġtaliya, Kanada və Amerika 

mütəxəssislərinin birgə layihələri əsasında hazırlanmıĢdır və dünyada bənzəri olmayan 

möhtəĢəm və mürəkkəb fəvvarələr kompleksi hesab olunur.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, fəvvarələr kompleksi kompyuterlər 

vasitəsilə idarə olunur. Nasoslar, sutəmizləyici qurğular, transformatorlar və digər 

avadanlıq kompleksin altında, hündürlüyü 2,5 metr, sahəsi 1500 kvadratmetr olan yeraltı 

xüsusi idarəetmə mərkəzində yerləĢir. Kompleksin ətrafındakı əraziyə 12,4 min 

kvadratmetr qranit, fəvvarələrin hovuzlarına təxminən 5 min kvadratmetr ağ mərmər 

döĢənmiĢdir. Fəvvarələr kompleksinin ətrafı Ġtaliyada fərdi sifariĢlə hazırlanmıĢ 

dirəklərdəki 400 vatt gücündə lampalar vasitəsilə iĢıqlandırılır. Bütün iĢıqlandırma 

sistemləri Ġtaliyadan, istənilən hava Ģəraitində iĢləyə biləcək səs gücləndiriciləri və 

idarəetmə qurğuları, kompyuter avandanlığı Almaniyadan gətirilmiĢdir. Fəvvarələr 

kompleksində Azərbaycanın və dünyanın görkəmli bəstəkarlarının musiqiləri səslənir.  

Kompeks ilə yaxından tanıĢ olan dövlət baĢçısı görülmüĢ iĢlərdən razılığını 

bildirdi.  

 

24  dekabr 2008-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA  

BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva mərkəzin açılıĢını bildirən 

lenti kəsdilər.  

Heydər Əliyev Fondunun milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və dünyada 

geniĢ təbliği ilə bağlı reallaĢdırdığı möhtəĢəm layihələr sırasında xüsusi əhəmiyyəti olan 

bu mərkəzin inĢası fondun prezidenti, YUNESKO və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, 

Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata keçirilmiĢdir. 

Belə bir mədəniyyət ocağının tikilməsi, muğamın daha da inkiĢaf etdirilməsi və təbliği 

üçün görkəmli xanəndələrin, muğam bilicilərinin iĢtirakı ilə “dəyirmi masa” keçirilmiĢ 

və Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması qərara alınmıĢdı. Bundan sonra 

2005-ci il aprelin 6-da Prezident Ġlham Əliyev Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 

yaradılması haqqında sərəncam imzalamıĢdı. Beləliklə, xalqımızın qədim mədəni irsinin 

ölməz nümunəsi, Azərbaycan musiqisinin zəngin fəlsəfi təməl üzərində təĢəkkül 

tapmasında əvəzsiz rol oynayan muğama möhtəĢəm abidə ucaldılması istiqamətində 

ciddi addım atılmıĢdır. Azərbaycan muğamının bəĢər mədəniyyətinin nadir inciləri ilə 

bir sırada YUNESKO-nun Dünya irs siyahısına daxil edilməsi isə bütövlükdə onun nə 

dərəcədə bənzərsiz sənət növü olduğunu bir daha təsdiqləyir.  

2005-ci ilin avqustunda Prezident Ġlham Əliyevin və ölkəmizin birinci xanımı 

Mehriban Əliyevanın, YUNESKO-nun baĢ direktoru KoiĢiro Matsuuranın iĢtirakı ilə 

təməli qoyulmuĢ Beynəlxalq Muğam Mərkəzi ümumi sahəsi 7,5 min kvadratmetr olan 

üçmərtəbəli binadan ibarətdir. Binanın forması Azərbaycanın qədim musiqi alətlərindən 

olan tarın hissələrini xatırladır. Ən müasir texnologiyadan istifadə edilməklə tikilən bina 

üçün lazımi avadanlıq Ġtaliya, Avstriya, Fransa və Türkiyədən gətirilmiĢdir. ĠnĢaat iĢləri 

zamanı 2 mindən çox müxtəlif ölçülü ĢüĢədən istifadə olunmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı mərkəz ilə yaxından tanıĢ oldular. Bildirildi ki, 

Azərbaycan-YUNESKO əməkdaĢlığının bəhrəsi olan Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 

350 yerlik konsert salonu, klub, 80 nəfərlik restoran, dərs otaqları, səsyazma studiyası 

vardır. Bina müasir havalandırma və istilik sistemləri ilə təchiz edilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva tarın qolunu xatırladan 

dəhlizdə Azərbaycanın görkəmli muğam ifaçılarının büstlərinə və “Ud” restoranına 

baxdılar.  

Sonra Muğam Mərkəzinin konsert salonunda açılıĢ mərasimi keçirildi.  

Salona toplaĢanlar Azərbaycan Prezidentini və xanımını hərarətli alqıĢlarla 

qarĢıladılar.  

Dövlətimizin baĢçısı mərasimdə nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür, unudulmaz bir gündür. 

Bu gün Bakıda, Bakı Ģəhərinin ən gözəl yerlərindən biri olan bulvarda Muğam 

Mərkəzinin açılıĢında sizinlə bərabər iĢtirak edirik. Bu münasibətlə mən sizin hamınızı 

ürəkdən təbrik edirəm.  



Muğam Mərkəzinin yaradılması çox böyük hadisədir. Xatırlayıram, üç il bundan 

əvvəl bu yerdə bu gözəl binanın təməlini qoyduq və yəqin o vaxt heç təsəvvür edə 

bilməzdik ki, nə qədər gözəl bina tikiləcəkdir. Bu binada həm müasirlik öz əksini tapır, 

eyni zamanda, binaya yuxarıdan baxanda görürsən ki, Azərbaycan xalqının qədim xalq 

çalğı alətləri burada təsvir olunur. Yəni burada müasirliklə qədim tarix qovuĢur, birləĢir 

və bəlkə də, bu, bu gün Azərbaycana xas olan ən önəmli xüsusiyyətlərdən biridir. 

Azərbaycan uğurla inkiĢaf edir, bizim çox zəngin, böyük mədəni irsimiz var. Biz öz 

inkiĢafımızı milli əsaslar üzərində qururuq və eyni zamanda, irəliyə gedirik, müasirliyə, 

tərəqqiyə doğru gedirik.  

Muğam Mərkəzinin tikintisi iĢində iĢtirak etmiĢ bütün insanlara mən öz dərin 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu bina Azərbaycan xalqına xidmət edəcəkdir. Bu 

binada gözəl tədbirlər keçiriləcəkdir, gözəl konsertlər, muğam gecələri keçiriləcəkdir. 

Muğam bizim milli sərvətimizdir, çox böyük dəyərimizdir. Azərbaycan xalqı əsrlər 

boyu bu sənəti yaĢatmıĢdır və bu gün çox vacibdir ki, bu gözəl sənət, Azərbaycan 

xalqının milli dəyəri olan muğam nəsildən-nəslə keçir.  

Bu gün gözəl gənc nəsil yetiĢir. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təĢkil olunmuĢ 

muğam müsabiqələrinin keçirilməsi çox böyük maraq doğurur, çox böyük məna daĢıyır. 

Bu, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda böyüməsinə xidmət göstərir. Bizim 

gənclərimiz milli ruhda böyüməlidirlər. Biz bütün ümumbəĢəri dəyərləri bölüĢürük, 

Avropa dəyərlərinə böyük hörmətlə yanaĢırıq. Ancaq bizim üçün ən əsas milli 

dəyərlərimizdir. Baxmayaraq ki, biz əsrlərlə müstəqillikdən məhrum olmuĢduq, amma 

Azərbaycan xalqını onilliklər, əsrlər boyu bir millət kimi qoruyan milli mənəvi 

dəyərlərimiz, ənənələrimiz olubdur, musiqimiz, ədəbiyyatımız, ana dilimiz, 

incəsənətimiz olubdur. Bütün bunları muğam sənəti ehtiva edir. Muğam sənəti 

vətənpərvərlik sənətidir, muğam sənəti sevgi, məhəbbət sənətidir. Vətənə sevgi, ailəyə 

sevgi Azərbaycan xalqına xas olan xüsusiyyətlərdir.  

Mən bu gün burada əyləĢən bizim tanınmıĢ muğam ustalarını xüsusi salamlamaq 

istəyirəm, onları xüsusi təbrik etmək istəyirəm. Bu gün sizin bayramınızdır, bu gün 

bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır.  

Mən çox Ģadam ki, biz bu gözəl mərkəzi, Muğam Mərkəzini istədiyimiz kimi 

tikə bilmiĢik. Bir də demək istəyirəm ki, burada iĢlər çox böyük zövqlə, məhəbbətlə 

aparılıbdır. Bu tikintidə iĢtirak edən insanların zövqü yüksəkdir. Eyni zamanda, əlbəttə 

ki, belə gözəl və böyük layihə çox geniĢ müzakirələr nəticəsində yaradılmıĢdır. Ümid 

etmək istəyirəm ki, bu gözəl binada bizim muğamımız səslənəcək, bu binada çıxıĢ edən 

gənc ifaçılarımız öz məharətini göstərəcəklər.  

Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır və muğam sənəti böyük istedad tələb 

edir. Muğamı gözəl ifa etmək üçün çox böyük istedad olmalıdır və bu istedad bizdə var. 

Bizim qədim tariximiz, qədim mədəniyyətimiz var. Bu mədəniyyət bu gün dünya üçün 

də açılır, dünya bizi daha da yaxĢı tanımağa baĢlamıĢdır. Bu yaxınlarda Bakıda 

keçirilmiĢ mədəniyyət nazirlərinin toplantısında Azərbaycanın nə qədər böyük mədəni 

irsə malik olduğunu bütün dünya ictimaiyyəti bir daha gördü.  

Bu gün Azərbaycanda bu sahədə görülən iĢlər ürəkaçandır. Bizim bütün tarixi 

binalarımız bərpa olunur, Bakıda yerləĢən bütün teatrlarımız, muzeylərimiz ən yüksək 

səviyyədə təmir olunur, yeni mədəniyyət ocaqları yaradılır. Bu binanın yanında artıq bir 

müddət bundan əvvəl təməlini qoyduğumuz Xalça Muzeyi də inĢa edilməyə 

baĢlanmıĢdır. Bu da gözəl memarlıq abidəsi olacaq, bizim gözəl Ģəhərimizə əlavə 

yaraĢıq verəcəkdir. Bütün bunları etmək üçün əlbəttə ki, geniĢ imkanlar lazımdır. Bütün 

bu gözəl əsərləri, memarlıq əsərlərini yaratmaq üçün maddi imkanlarla bərabər, əlbəttə 

ki, yüksək zövq lazımdır. Bu amillər birləĢəndə bu gözəl əsərlər dünyaya gəlir.  



Azərbaycanın ümumi inkiĢafı, ölkə qarĢısında duran bütün vəzifələrin uğurla 

icra olunması artıq reallıqdır və biz gələcəyə nikbinliklə baxırıq. Biz bu gün 2008-ci ili 

böyük uğurlarla, böyük nəticələrlə baĢa vururuq. 2008-ci ildə Azərbaycan daha da 

sürətlə inkiĢaf etmiĢdir, öz mövqelərini daha da möhkəmləndirə bilmiĢdir. Dünya 

miqyasında qazanılmıĢ nüfuz və möhkəmlənmiĢ mövqelərimiz Azərbaycan xalqının 

maraqlarına xidmət göstərir.  

Biz öz siyasətimizi xalqın iradəsi əsasında qururuq. Bizim siyasətimiz açıqdır, 

aydındır və bir məqsədi güdür – Azərbaycan xalqının rifah halını yaxĢılaĢdırmaq, 

Azərbaycanda dövlətçilik prinsiplərini möhkəmləndirmək, Azərbaycanın hərtərəfli 

iqtisadi və sosial inkiĢafına nail olmaq və beynəlxalq mövqelərimizi möhkəmləndirmək. 

Bütün bunlara biz nail oluruq və uğurlu inkiĢafımız imkan verir ki, Azərbaycan daha da 

böyük addımlarla irəliyə getsin.  

Mən əminəm ki, növbəti illərdə, xüsusilə 2009-cu ildə nəzərdə tutulmuĢ bütün 

vəzifələr uğurla icra olunacaqdır. Bilirsiniz ki, 2009-cu il dünyada böyük narahatlıq 

doğurur. Dünyada hökm sürən maliyyə böhranı və iqtisadi böhran artıq öz mənfi təsirini 

göstərməyə baĢlamıĢdır. Biz Azərbaycanı bu böhranın mənfi fəsadlarından maksimum 

dərəcədə qorumalıyıq. Ümumiyyətlə, həmiĢə olduğu kimi, ölkəmizi qorumalıyıq. 

Ölkəmizin həm siyasi, həm də iqtisadi maraqlarını qorumalıyıq, xüsusilə 2009-cu ildə. 

Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır və xaricdə baĢ 

verən proseslər istər-istəməz öz növbəsində Azərbaycana da təsir edə bilər.  

Biz istər siyasi, istər iqtisadi müstəvidə həmiĢə çalıĢmıĢıq və hesab edirəm, buna 

nail olmuĢuq ki, digər yerlərdə baĢ verən hadisələr Azərbaycana mənfi təsir 

göstərməsin. Biz öz ölkəmizdə gedən iĢlərlə məĢğuluq. Bizi aparılan islahatlar, 

möhkəmlənən iqtisadiyyat, Azərbaycan xalqının rifah halının yaxĢılaĢdırılması 

məsələləri düĢündürür. Biz bu məsələlərin həlli ilə məĢğuluq. Ancaq bununla bərabər, 

əlbəttə, 2009-cu ildə əlavə tədbirlər görülməlidir ki, Azərbaycan xalqı dünyanı bürümüĢ 

iqtisadi və maliyyə böhranını hiss etməsin. Bunu etmək üçün bizim imlanlarımız var, 

iradəmiz, düĢünülmüĢ siyasətimiz var.  

Baxmayaraq ki, indi hətta böyük ölkələr, ilk növbədə, iqtisadi məsələlər 

haqqında düĢünürlər, biz 2009-cu ildə mədəniyyət sahəsində bütün nəzərdə tutulmuĢ 

məsələləri həll etməliyik. Azərbaycanda 2009-cu ildə bu sahəyə əlavə vəsait 

ayrılacaqdır. Təmirdə olan mədəniyyət obyektlərində iĢlərin yüksək səviyyədə baĢa 

çatması məsələləri həll olunacaqdır. Yeni gözəl binalar tikiləcəkdir. Bu binalar, eyni 

zamanda, memarlıq əsərləridir, necə ki, bu gözəl Muğam Mərkəzi. Yəni bizim 

planlarımız çoxdur. Dünyada gedən xoĢagəlməz proseslər bizim iradəmizə, istəyimizə 

təsir göstərməməlidir və əminəm ki, biz buna nail olcağıq.  

Mən bu gün sizi və bu fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını Yeni il 

bayramı və Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibətilə ürəkdən təbrik 

etmək istəyirəm, sizə cansağlığı və bütün Azərbaycan xalqına xoĢbəxtlik arzulayıram. 

Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠÇƏRĠġƏHƏRDƏ SALINMIġ 

BAĞLA VƏ FĠLARMONĠYANIN YANINDAKI BAĞDA GÖRÜLƏN 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 
 

ĠçəriĢəhərin orta əsrlərdə müdafiə məqsədi ilə tikilmiĢ qala divarlarının 

uzunluğu ilk vaxtlar 1500 metr olmuĢ, hazırda onun təxminən 500 metr hissəsi salamat 

qalmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva paytaxtın bu qədim 

guĢəsində salınmıĢ bağı seyr etdilər. Bağ Ģəhərin ətraf ərazisi ilə ümumi ansambl təĢkil 

edir, buraya əlavə yaraĢıq gətirir. Qədim ĠçəriĢəhərdə yeganə istirahət guĢəsi olan bağda 

hərtərəfli Ģərait yaradılmıĢdır. Burada qədim və müasir memarlıq ənənələrinin üzvi 

Ģəkildə uzlaĢdırılmasına xüsusi diqqət yetirilmiĢdir.  

 

X X X 

 

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Filarmoniyanın 

yanındakı bağa gəldilər. Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, bağın ərazisinin 2 

hektarında yenidənqurma tədbirləri baĢa çatdırılmıĢdır. Bura füsunkar görkəm almıĢ, 

çoxlu yerli və xaricdən gətirilmiĢ ağac və bəzək kolları əkilmiĢdir. Bağın kənarındakı 

qala divarları da bərpa edilmiĢdir.  

Qala divarlarında nəfis saat quraĢdırılıb və o, peyk rabitəsi vasitəsilə iĢləyir. 

Gələn ilin Novruz bayramınadək bağda bütün iĢlər tamamlanacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı bağda quraĢdırılan nəfis fəvvarə kompleksinə 

də tamaĢa etdilər.  

ĠçəriĢəhərin qala divarları boyunca uzanan bu bağ paytaxt sakinlərinin və qonaqların 

sevimli istirahət guĢələrindən olacaqdır. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, dünyanın 

iqtisadi və maliyyə böhranı ilə üzləĢdiyi bir vaxtda Azərbaycanda bütün iqtisadi 

layihələr ardıcıllıqla reallaĢdırılır, abadlıq və yenidənqurma iĢləri səngimir.  

Dövlətimizin baĢçısı bağda görülmüĢ yenidənqurma iĢlərindən razılığını 

bildirdi, əlavə tövsiyə və tapĢırıqlarını verdi.  

29  dekabr 2008-ci il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ 

PARKDA GEDƏN ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN 

GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dənizkənarı bulvar kimi tanınan bu parkın əsası 1909-cu ildə qoyulmuĢdu. 

1970-ci illərdə, ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin birinci 

dövründə Bakı Ģəhərində yaĢıllaĢdırma və abadlaĢdırma tədbirləri geniĢ vüsət alanda 

dənizkənarı bulvarda da xeyli iĢlər görülmüĢ, bura Ģəhər sakinlərinin, eləcə də 

paytaxtımıza gələn qonaqların ən çox sevdiyi istirahət guĢələrindən birinə çevrilmiĢdi. 

1998-ci il dekabrın 29-da Prezident Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə bulvara Milli park 

statusu verilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev Dənizkənarı milli parkın Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti 

və ekoloji təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, 2008-ci il yanvarın 10-da 

Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar Ġdarəsinin yaradılması haqqında Fərman 

imzalamıĢdır. Həmin Fərmana və Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin Bakı Ģəhərində 

parkların və xiyabanların yenidən qurulması ilə bağlı tapĢırıqlarına uyğun olaraq, 

Dənizkənarı milli parkın da əsaslı Ģəkildə abadlaĢdırılmasına baĢlanılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva parkda həyata keçirilən 

abadlıq və yenidənqurma iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ olmaq üçün buraya gəldilər. 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, uzunluğu üç kilometr, ümumi sahəsi 70 

hektar olan parkın asfalt örtüyü əvəzinə daĢ döĢənmiĢ, çoxlu ağac və gül kolları 

əkilməklə yaĢıllıq zolaqları geniĢləndirilmiĢdir. Parkdakı məhəccərlər, iĢıqlandırma 

sistemi tamamilə yeniləĢdirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı parkda quraĢdırılmıĢ attraksionlara da 

baxdılar. Hazırda parkda abadlaĢdırma tədbirləri davam etdirilir. Dövlətimizin baĢçısı 

iĢlərin yüksək keyfiyyətlə görülməsi ilə bağlı müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

 

12 yanvar 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YUNANISTAN 

PAYTAXTINDAKI MĠLLĠ ARXEOLOJĠ MUZEYLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı muzeyin rəhbərləri 

qarĢıladılar.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, muzeydə Yunanıstan tarixinin ən 

qədim dövrlərini əks etdirən eksponatlar nümayiĢ etdirilir. Muzey Afinaya gələn 

turistlərin ən çox maraq göstərdikləri yerlərdən biridir və onlarda Yunanıstanın qədim 

tarixi, insanların yaĢayıĢı, məĢğuliyyəti haqqında aydın təsəvvür yaradır.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı muzeyin ayrı-ayrı bölmələrində nümayiĢ etdirilən 

eksponatlara baxdılar.  

Prezident Ġlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim olundu.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı muzeyin əməkdaĢları ilə xatirə Ģəkli 

çəkdirdilər.  

 

16 fevral  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AFĠNADA NAMƏLUM 

ƏSGƏRĠN MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 
 

Məzarın yerləĢdiyi meydanda fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Prezident Ġlham Əliyev məzarın önünə əklil qoydu. Hərbi orkestrin ifasında 

Yunanıstanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi.  

 

17 fevral  2009-cu il 

 



 “BAKI-ĠSLAM MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN PAYTAXTI-2009” MƏDƏNĠYYƏT 

ĠLĠNĠN EMBLEMĠ AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVƏ TƏQDĠM 

EDĠLMĠġDĠR 

 

Ġslam Ölkələri Elm, Təhsil və Mədəniyyət TəĢkilatının (ĠSESKO) baĢ direktoru 

Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri Heydər Əliyev Sarayında keçirilən təntənəli açılıĢ 

mərasimində “Bakı-Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı-2009” mədəniyyət ilinin emblemini 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevə təqdim etmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev Bakının Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

olunmasında həm Ġslam Konfransı TəĢkilatının, həm də ĠSESKO-nun çox böyük rolu 

olduğunu vurğulayaraq demiĢdir ki, ĠSESKO-nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman 

əl-Tüveycri Azərbaycanın böyük dostudur və onun fəaliyyəti hesabına ĠSESKO ilə 

Azərbaycan arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Biz müxtəlif proqramlar həyata 

keçiririk. ĠSESKO-nun xətti ilə Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər keçirilir. Beləliklə, 

Azərbaycan ilə ĠSESKO arasında əlaqələr yeni yüksək pilləyə qalxıbdır. Bu, çox böyük 

əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir.  

ĠSESKO-nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri, Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının baĢ katibinin müavini Atta el-Manane Baxit mərasimdə çıxıĢ etmiĢlər. 

Onlar qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti olan Azərbaycanda Prezident Ġlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında görülən iĢlərdən, ölkənin dinamik inkiĢafından, beynəlxalq 

əlaqələrindən söz açmıĢ, tarixi abidələrin bərpası və digər mühüm iĢlərdə Heydər Əliyev 

Fondunun və onun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli 

Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiĢlər.  

ĠSESKO-nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri “Bakı- Ġslam 

mədəniyyətinin paytaxtı-2009” mədəniyyət ilinin emblemini Prezident Ġlham Əliyevə 

təqdim etmiĢdir.  

 

18  fevral  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESKO-NUN BAġ 

DĠREKTORU ƏBDÜLƏZĠZ BĠN OSMAN ƏL-TÜVEYCRĠNĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 
 

Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri Prezident Ġlham Əliyevə Bakının Ġslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsinə həsr olunmuĢ tədbirin yüksək səviyyədə 

təĢkilinə görə təĢəkkürünü bildirdi, dünyanın müxtəlif ölkələrindən çoxsaylı 

nümayəndələrin bu tədbirdə iĢtirakını məmnunluqla qeyd etdi. O, Azərbaycan xalqının 

dünya mədəniyyətinə və dünya sivilizasiyasına böyük töhfələr verdiyini, Prezident 

Ġlham Əliyevin Azərbaycanda mədəniyyətin inkiĢafına xüsusi qayğısını vurğuladı.  

Qonaq Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun 

xoĢməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında bu sahədə böyük iĢlərin 

görüldüyünü də bildirdi.  

Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri sözügedən tədbirin Azərbaycanda 

keçirilməsinin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirdi.  

Dövlətimizin baĢçısı Bakının Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi iĢində 

göstərdiyi dəstəyə görə ĠSESKO-nun baĢ direktoruna minnətdarlıq etdi, bu hadisənin 

Azərbaycan üçün əhəmiyyətini vurğuladı. Prezident Ġlham Əliyev bildirdi ki, Bakının 

Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi dünya ölkələrinə, o cümlədən islam 

dövlətlərinin Azərbaycanda gedən inkiĢaf prosesləri barədə daha geniĢ məlumat əldə 

etməsinə imkan verəcəkdir. Dövlətimizin baĢçısı ölkəmizin bundan sonra da islam 

ölkələri arasında əlaqələrin inkiĢafı iĢinə öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini söylədi.  

 

18  fevral  2009-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “BAKI - ĠSLAM 

MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN  

PAYTAXTI-2009” MƏDƏNĠYYƏT ĠLĠNĠN TƏNTƏNƏLĠ AÇILIġ  

MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 
 

 “Ġslam mədəniyyəti paytaxtları” proqramı barədə qətnamə Ġslam Ölkələri Elm, 

Təhsil və Mədəniyyət TəĢkilatının (ĠSESKO) təklifi ilə Ġslam Konfransı TəĢkilatının 

üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin 2001-ci ilin axırlarında Qətərin paytaxtı 

Dohada keçirilmiĢ III konfransında qəbul edilmiĢdir. 2004-cü il dekabrın 15-17-də 

Əlcəzairdə keçirilmiĢ IV konfransda 2005-2014-cü illər üçün nəzərdə tutulmuĢ “Ġslam 

mədəniyyətinin paytaxtları” proqramı təsdiqlənmiĢdir. Bu proqrama əsasən, hər hansı 

Ģəhərin Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması üçün həmin paytaxt ölkə və region 

səviyyəsində mühüm tarixi keçmiĢə, islam və bəĢər mədəniyyətində elm, incəsənət, 

ədəbiyyat sahəsində töhfələrə, elmi tədqiqat, arxeoloji təhsil mərkəzlərinə, fərdi və 

kollektiv Ģəkildə mədəni tədbirlər təĢkil edən mədəniyyət qurumlarına malik olmalıdır. 

Azərbaycanın paytaxtı öz qədimliyi və müasirliyi ilə bütün bu qayda və prinsiplərə 

cavab verir. Bakı həm də dini, milli və etnik tolerantlıq mərkəzi kimi dünyada tanınır. 

2007-ci il noyabrın 21-23-də Liviyanın paytaxtı Tripolidə keçirilmiĢ V Ġslam 

konfransında qəbul olunmuĢ qətnaməyə əsasən, Bakı Ģəhəri 2009-cu il üçün “Ġslam 

mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilmiĢdir. Eyni zamanda, Ġslam ölkələrinin mədəniyyət 

nazirlərinin növbəti, VI konfransının Bakıda keçirilməsi qərara alınmıĢdır.  

Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə Ģəhəri ilk Ġslam mədəniyyəti paytaxtı elan 

edilmiĢdi. Məkkədən sonra ərəb dünyasını, Asiya və Afrika regionlarını təmsil edən 

daha 30 Ģəhər Ġslam mədəniyyəti paytaxtı olmalıdır.  

Bakıda iki gün davam edəcək tədbirdə Avropa və Ġslam ölkələrinin mədəniyyət 

nazirləri, onların müavinləri, ĠSESKO–nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-

Tüveycri, Ġslam Konfransı TəĢkilatı baĢ katibinin müavini Atta əl-Mənnan, dövlət 

qurumlarının, diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri, xarici qonaqlar, ziyalılar və 

digər Ģəxslər iĢtirak edirdilər.  

Salona toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevi, xanımı Mehriban 

Əliyevanı və qonaqları hərarətli alqıĢlarla qarĢıladılar.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Bakıda, Azərbaycanda çox 

əlamətdar bir gündür. Biz “Bakı - Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı-2009” Mədəniyyət 

ilinin açılıĢı münasibətilə yığıĢmıĢıq. Bu, Bakı Ģəhəri üçün böyük Ģərəfdir. Mən Ģübhə 

etmirəm ki, bu gözəl tədbir, açılıĢ mərasimi və bundan sonrakı tədbirlər uğurlu keçəcək 

və Ġslam dünyasının, Ġslam mədəniyyətinin birləĢməsi, bir-birinə daha da yaxın olması 

üçün öz müsbət rolunu oynayacaqdır.  

Mən bu qərarın qəbul edilməsində rolu olan bütün insanları burada 

salamlayıram, onlara öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bakının Ġslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması Ġslam Konfransı TəĢkilatının mədəniyyət 

nazirlərinin toplantısında baĢ verdi. Bu iĢdə həm Ġslam Konfransı TəĢkilatının, həm də 

ĠSESKO təĢkilatının çox böyük rolu olmuĢdur. Mən bu gün ĠSESKO-nun baĢ direktoru 



cənab əl-Tüveycrinin fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu qərarın qəbul 

edilməsində onun çox böyük rolu olmuĢdur. Cənab əl-Tüveycri Azərbaycanın böyük 

dostudur və onun fəaliyyəti sayəsində ĠSESKO ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çox 

yüksək səviyyədədir. Biz müxtəlif proqramlar həyata keçiririk. ĠSESKO-nun xətti ilə 

Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər keçirilir. Beləliklə, Azərbaycan ilə ĠSESKO arasında 

əlaqələr yeni yüksək pilləyə qalxır. Bu, çox böyük əhəmiyyətə malik bir məsələdir.  

Azərbaycan müstəqil ölkə kimi nisbətən gəncdir, cəmi 17 ildir ki, müstəqil ölkə 

kimi yaĢayırıq. Biz bu illər ərzində çalıĢmıĢıq və çalıĢırıq ki, islam ölkələrinin 

həmrəyliyi, birliyi üçün öz töhfəmizi verək. Bu məqsədlə Azərbaycanda çoxsaylı 

tədbirlər keçirilibdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Ġslam Konfransı TəĢkilatı çərçivəsində 

çox fəal rol oynayır. Son illər ərzində Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər keçirilmiĢdir: 

xarici iĢlər nazirlərinin toplantısı, mədəniyyət və turizm nazirlərinin toplantısı. Növbəti 

illərdə daha da çox tədbirlər keçiriləcəkdir. Beləliklə, biz öz siyasətimizlə, 

addımlarımızla və praktik iĢlərimizlə Ġslam aləminin bir-birinə daha da yaxın olmasına 

çalıĢırıq. Ġslam həmrəyliyinin daha da möhkəm olmasına çalıĢırıq. Buna böyük ehtiyac 

var. Biz bir-birimizi dəstəkləməliyik, həm siyasi sahədə, həm də iqtisadi sahədə daha da 

sıx əməkdaĢlıq etməliyik. Biz öz iqtisadi potensialımızı bir-birimizin xidmətinə təqdim 

etməliyik, islam ölkələri arasında daha çox qarĢılıqlı ticarət aparılmalıdır.  

ġübhəsiz ki, siyasi müstəvidə, beynəlxalq təĢkilatlarda, BirləĢmiĢ Millətlər 

TəĢkilatında islam ölkələrinin birliyi, həmrəyliyi çox böyük əhəmiyyət daĢıyır. Əminəm 

ki, hər bir müsəlman ölkəsi bunu hiss edir. Birgə təĢəbbüslərimiz çox uğurlu olur. Bütün 

bu təĢəbbüslər bir məqsəd güdür: dünyada sülh bərqərar olunsun, təhlükəsizlik təmin 

olunsun, əmin-amanlıq olsun, dünyada müharibələr olmasın və sivilizasiyalar arasında 

aparılan dialoq daha da möhkəm olsun və daha da yaxĢı nəticələr versin. Bəzi hallarda 

sivilizasiyalararası dialoq haqqında çox danıĢılır, ancaq daha da çox iĢlər görülməlidir. 

Azərbaycanın bu iĢlərdə rolu getdikcə artmaqdadır.  

Bayaq qeyd etdiyim kimi, bizim ölkəmizdə Ġslam Konfransı TəĢkilatı xətti ilə, 

ĠSESKO xətti ilə və Avropa strukturlarının xətti ilə çoxsaylı tədbirlər keçirilir. Bəzən bu 

tədbirlər birgə keçirilir. Bu da çox önəmlidir. Yəni Avropa ilə Ġslam dünyası arasında 

münasibətlərin möhkəmlənməsi bizim maraqlarımıza cavab verir. Çünki əlaqələr nə 

qədər çox olsa, nə qədər çox qarĢılıqlı anlaĢma olsa, uğurlar da bir o qədər çox 

olacaqdır. Biz öz tərəfimizdən Ġslam həmrəyliyinin daha da möhkəm olması üçün 

bundan sonra da səylərimizi davam etdirəcəyik.  

Ġslam qardaĢlıq dinidir, tolerantlıq, dözümlülük dinidir. Dünyada bizim 

müqəddəs dinimiz olduğu kimi təqdim edilməlidir. Bütün Ġslam dünyasının özünü 

təqdim etməsi üçün atılan addımlar mədəniyyət sahəsində də özünü büruzə verməlidir. 

Çünki Ġslam dünyasının çox zəngin tarixi, çox zəngin mədəniyyəti vardır. Bizim 

mədəniyyətimiz dünya birliyinə olduğu kimi təqdim edilməlidir.  

Azərbaycan qədim tarixə və mədəniyyətə malik olan ölkədir. Bayaq qeyd 

etdiyim kimi, baxmayaraq ki, biz müstəqil ölkə kimi cəmi 17 ildir yaĢayırıq, ancaq 

Azərbaycan çox böyük mədəni irsə malik olan ölkədir. Əsrlər boyu insanlar 

Azərbaycanda yaĢayıb-yaratmıĢlar. Bizim tarixi abidələrimiz bunun əyani sübutudur. 

Bizim ədəbiyyatımız, musiqimiz, incəsənətimiz, tarixi abidələrimiz, doğma Azərbaycan 

dilimiz – bunlardır Azərbaycan xalqının mənəvi əsasları. Bu möhkəm əsaslar üzərində 

biz müasir dövlət qururuq. Dövlət quruculuğu fəaliyyətimiz buna yönəlmiĢdir ki, 

möhkəm tarixi, mənəvi əsaslar üzərində müasir dövlət quraq, dövlətçiliyi, müstəqilliyi 

möhkəmləndirək, əbədi, dönməz edək və beləliklə, Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafına 

nail olaq. Bu iĢlərdə bizim böyük uğurlarımız var. Bu gün böyük qürur hissi ilə deyə 

bilərik ki, Azərbaycan tam Ģəkildə müstəqil ölkədir, öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya, 



daha da möhkəmləndirə bilmiĢdir. Bu gün Azərbaycan istər xarici siyasətdə, istərsə də 

daxili iĢlərdə müstəqil siyasət aparan ölkədir. Bizim bütün imkanlarımız səfərbər 

olunubdur. Azərbaycanın bölgədəki rolunun artması, dünyadakı mövqelərinin 

möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın çox etibarlı tərəfdaĢa çevrilməsi iĢləri – bunlar 

uğurla davam etdirilir. Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaĢ kimi tanınır. Bizim həm 

siyasi addımlarımız, həm də regional müstəvidə atdığımız addımlar, irəli sürülmüĢ 

təĢəbbüslər dostluğa, əməkdaĢlığa yönəldilibdir. Biz istəyirik ki, bölgədə sülh olsun, 

təhlükəsizlik olsun. Belə olan halda, inkiĢaf üçün daha da çox imkanlar olacaqdır.  

O ki qaldı bizim ümumi inkiĢafımıza, Azərbaycan son beĢ il ərzində dünyada 

analoqu olmayan sürətlə inkiĢaf edibdir. Bizim iqtisadiyyatımız son beĢ il ərzində 

dünyada ən sürətlə artan iqtisadiyyat olubdur. Köklü iqtisadi və siyasi islahatlar 

Azərbaycanı daha da gücləndiribdir. Ölkəmiz gələcəyə çox nikbinliklə baxır. Biz 

gələcəyə böyük ümidlərlə baxırıq. Buna imkan verən bu vaxta qədər görülmüĢ iĢlərdir. 

Bizim bütün iĢlərimiz uğurla nəticələndi, verilən bütün sözlər yerinə yetirilir və ölkəmiz 

hərtərəfli inkiĢaf edir.  

Əlbəttə ki, hər bir ölkənin hərtərəfli inkiĢafı üçün, ilk növbədə, mənəvi əsaslar 

olmalıdır. Onlar da bizdə var. Eyni zamanda, düĢünülmüĢ siyasət aparılmalıdır və biz 

qoyulan məqsədə ardıcıllıqla addımlamalıyıq. Hər bir ölkənin hərtərəfli inkiĢafı həm də 

mədəniyyət sahəsində inkiĢafı ehtiva edir. Bu sahəyə çox böyük diqqət göstərilir. 

Baxmayaraq ki, Azərbaycan bir neçə il bundan əvvəl demək olar ki, ən çətin iqtisadi 

sınaqlardan çıxa bilmiĢdir.  

Bizim müstəqil iqtisadi inkiĢafımızın tarixi o qədər də böyük deyildir. 

Baxmayaraq ki, bugünkü dünyada maliyyə böhranı geniĢ vüsət alıb və ən inkiĢaf etmiĢ 

ölkələr bu böhrandan əziyyət çəkir və öz xərclər proqramlarına düzəliĢlər edirlər, amma 

Azərbaycanda humanitar sahəyə, mədəniyyətə ayrılan xərclər azalmır. Azərbaycanda 

bundan sonra da bizim mədəni irsimizin qorunması üçün nə qədər lazımdırsa, o qədər 

vəsait ayrılacaqdır. Artıq biz bunu görürük. Azərbaycanda demək olar ki, bütün tarixi 

abidələr bərpa edilir, yeni mədəniyyət ocaqları yaradılır, teatrlar, muzeylər bərpa olunur 

və ən müasir, gözəl səviyyədə yeniləri tikilir. Biz bu siyasəti bundan sonra da davam 

etdirəcəyik. Əlbəttə, xüsusilə dünya miqyaslı böhran zamanı iqtisadi sıxıntılar, iqtisadi 

problemlər qaçılmazdır. Hər bir ölkə bu və ya digər dərəcədə bu problemlərlə üzləĢir. 

Ancaq bu o demək deyil ki, həmin problemlər bizə elə təsir etməlidir ki, bizim üçün əsas 

olan istiqamətlərə bir az biganə qalaq. Yox, əksinə, mən hesab edirəm ki, hər bir 

böhrandan çıxmaq üçün, ilk növbədə, güclü iradə olmalıdır, düĢünülmüĢ siyasət 

olmalıdır və qarĢıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün bütün qüvvələr səfərbər 

edilməlidir. Biz bu gün bunu Azərbaycanda görürük.  

Aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən səslənən bəyanatlar da bir 

daha bunu göstərir. Bu bəyanatlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dünya iqtisadi 

böhranına ən çox hazır olan ölkələrdən biridir. Bu hazırlıq göydən düĢmür, son illər 

ərzində aparılan ardıcıl siyasət nəticəsində mümkün olubdur. Bu hazırlığı biz özümüz 

qazanmıĢıq, əldə etmiĢik. Bütün bunlar bizim düĢünülmüĢ siyasətimizlə, atılan 

addımlarla, Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələrlə, iqtisadi potensialımızı 

Ģaxələndirməklə mümkün olubdur. Mən Ģübhə etmirəm ki, Azərbaycan dünyanı 

bürümüĢ çox ciddi, ağır iqtisadi və maliyyə böhranından Ģərəflə, üzüağ çıxacaqdır. 

Bizim inkiĢafımız bundan sonra da uğurlu, uzunmüddətli və dayanıqlı olacaqdır.  

Bir daha demək istəyirəm ki, biz hətta bu müddət ərzində də mədəniyyətə 

ayrılan vəsaiti azaltmamalıyıq, öz diqqətimizi ondan əsirgəməməliyik. Azərbaycanın 

zəngin mədəni irsinin qorunması üçün və zənginləĢdirilməsi üçün öz əməli iĢlərimizi 

bundan sonra da davam etdirməliyik.  



Bakının çox gözəl memarlıq abidələri var. Əminəm ki, Ģəhərimizin qonaqları bu 

abidələrlə tanıĢ olacaqlar. Bu abidələr Azərbaycan dövləti tərəfindən lazımı səviyyədə 

qorunur və bundan sonra da qorunacaqdır. Eyni zamanda, Azərbaycanın digər 

bölgələrində çoxsaylı tarixi və dini abidələr mövcuddur və onlar da dövlət tərəfindən 

qorunur. Ancaq Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində iĢğal edilmiĢ 

torpaqlarda biz öz tarixi irsimizi qoruya bilmirik. Çünki bizim torpaqlarımız erməni 

iĢğalı altındadır. Bu təcavüz və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bizim ərazimizin 20 

faizi iĢğal altına düĢüb və bir milyondan artıq soydaĢımız qaçqın-köçkün vəziyyətində 

yaĢayır. Bununla bərabər, orada bütün tarixi abidələrimiz ermənilər tərəfindən 

dağıdılıbdır. Bütün muzeylərimiz talan edilib, bütün dini məbədlərimiz, məscidlərimiz 

dağıdılıbdır. Bunu eyni zamanda, beynəlxalq müĢahidəçilər də vurğulayırlar. 2005-ci 

ildə ATƏT-in faktaraĢdırıcı missiyasının Dağlıq Qarabağa və iĢğal olunmuĢ digər 

ərazilərə səfəri zamanı hazırlanan məruzədə bütün bunlar göstərilibdir. Göstərilib ki, 

Ermənistan tərəfindən hər Ģey dağıdılıbdır. Yəni budur erməni vandalizminin nəticələri, 

budur təcavüzkar iĢğalçı siyasətin nəticəsi. ġübhə yox ki, torpaqlarımız iĢğal altından 

çıxandan sonra biz bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik. Bütün Ģəhərləri yenidən 

bərpa edəcəyik, bütün binaları tikəcəyik. Ancaq bunu etmək üçün münaqiĢəyə son 

qoyulmalıdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi bitməlidir. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı və bizim vətəndaĢlarımız öz doğma 

torpaqlarına qayıtmalıdırlar.  

Keçən ilin mart ayında BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının BaĢ Məclisində 

Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ ərazilərində vəziyyətlə əlaqədar qətnamə qəbul edilərkən 

bizə səs verən bütün ölkələri, Ġslam ölkələrini bu yüksək kürsüdən bir daha 

salamlayıram, onlara öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bir daha demək 

istəyirəm, baxmayaraq ki, böyük dövlətlər, bu münaqiĢə ilə bilavasitə məĢğul olan 

ölkələr qətnamənin qəbul olunmasına problemlər yaratmaq istəyiblər və əleyhinə səs 

vermiĢlər, ancaq bu qətnamə böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilibdir. 39 ölkə qətnaməyə 

səs verdi və onların içində əksəriyyəti müsəlman ölkələridir. Bax, budur real Ġslam 

həmrəyliyinin nəticələri. Budur bizim müĢtərək siyasətimizin uğurları. Azərbaycan da 

öz tərəfindən bütün Ġslam ölkələrinin maraqlarının qorunması üçün töhfəsini verməyə 

hazırdır və bundan sonra da siyasətində bu prinsipləri rəhbər tutacaqdır.  

Əziz dostlar!  

Hörmətli qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik etmək 

istəyirəm. Bütün Ġslam dünyasına sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Bütün müsəlman 

bacı-qardaĢlarımıza xoĢbəxtlik və tərəqqi arzulayıram.  

Sağ olun.  

 

18  fevral  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏ TARĠX-

DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı muzeyin açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Muzeylə tanıĢ olan Prezidentə məlumat verildi ki, iki salonda Bərdənin tarixini, 

mədəniyyətini əks etdirən 2200 eksponat, o cümlədən qədim Ģəhərin maketi nümayiĢ 

etdirilir. Eksponatların bir çoxu Ģəhərdə aparılmıĢ arxeoloji qazıntılar zamanı 

tapılmıĢdır. Muzeydəki eksponatlar Qarabağın tarixini saxtalaĢdırmağa çalıĢanlara 

tutarlı cavabdır. V əsrdə Albaniyanın paytaxtı Qəbələdən Bərdəyə köçürüldükdən sonra 

bu Ģəhər nəinki qədim Azərbaycanın, eləcə də Yaxın ġərqin siyasi, iqtisadi və mədəni 

mərkəzlərindən birinə çevrilmiĢdi. Bu barədə məlumatlar yazılı mənbələrdə əksini 

tapmıĢdır.  

Muzeyin yaxınlığında tikinti iĢləri aparılarkən Ģəhər qalıqları aĢkarlanmıĢdır. Bu 

barədə AMEA-nın Arxeologiya Ġnstitutuna məlumat verildikdən sonra baĢlanılan 

qazıntılar zamanı qədim qızıl və gümüĢ pullar tapılmıĢdır. AMEA-nın arxeloji 

ekspedisiyasının tədqiqatları Bərdənin 3 min il yaĢının olduğunu göstərir. Bununla 

əlaqədar AMEA bu il elmi-praktik konfrans keçirəcəkdir. Bütün bunlar Azərbaycan 

torpaqlarına göz dikən ermənilərin təbliğatının saxtakarlığını bir daha təsdiqləyir.  

Görülən iĢləri yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanın 

tarixi və mədəniyyətinə həssas münasibətin bariz nümunəsi olan Bərdə Tarix-

diyarĢünaslıq muzeyinin daha da zənginləĢdirilməsi barədə tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi, kollektivə uğurlar arzuladı.  

 

2 mart  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏ ġƏHƏRĠNDƏ MUSĠQĠ MƏKTƏBĠNIN 

BĠNASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi və bina ilə tanıĢ oldu.  

Prezident Ġlham Əliyevin göstəriĢi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 

tikilən 400 Ģagird yerlik dördmərtəbəli binanın tikintisinə 2008-ci ilin mayında 

baĢlanmıĢ, inĢaat-tərtibat iĢləri səkkiz aya baĢa çatdırılmıĢdır. Bu, Bərdə rayonunda 7-ci 

musiqi məktəbidir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevin 

mədəniyyət və incəsənətə diqqət və qayğısını əks etdirən guĢəyə baxdılar.  

37 otaqdan ibarət məktəbdə uĢaqlar tar, kamança, fortepiano, skripka, nağara, 

qarmon, saz və sair alətlərdə ifaçılığı öyrənəcək, ecazkar, sehrli muğamın incəliklərinə 

yiyələnəcəklər.  

Dövlətimizin baĢçısı məktəbin lazımi avadanlıq və əyani vəsaitlərlə təmin 

edilmiĢ otaqlarına baxdı. Məktəbin akt salonunda müxtəlif konsertlərin təĢkili üçün 

xüsusi səs avadanlığı quraĢdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı akt salonunda gənc musiqiçilərin ifasında 

“Heyratı” muğamını dinlədilər.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı uĢaqların ifasını yüksək qiymətləndirdilər və 

onlara uğurlar arzuladılar.  

 

2 mart  2009-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YEVLAX XALQ TEATRI 

BĠNASININ  

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

ġəhərin Heydər Əliyev prospektində daxili imkanlar hesabına tikilmiĢ 

ikimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində xidməti otaqlar, ikinci mərtəbəsində isə qrim 

otaqları, 174 yerlik tamaĢa salonu yerləĢir. Klassik memarlıq üslubunda 12 sütun 

binanın fasadına xüsusi yaraĢıq verir.  

Binada istilik, müasir iĢıqlandırma və akustika sistemləri quraĢdırılmıĢdır. 

Teatrın qarĢısındakı meydanda yaĢıllıq salınmıĢ, yaraĢıqlı fəvvarə yaradılmıĢdır. 

Fəvvarədə heykəllərdən ibarət kompozisiya, binanın yanındakı hasarda Azərbaycanın 

klassik yazıçılarının əsərlərinin personajları diqqəti cəlb edir.  

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən rəmzi lenti kəsdi. Prezident və xanımı foyedə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin milli mədəniyyətimizin və incəsənətimizin inkiĢafına 

diqqət və qayğısını əks etdirən guĢə ilə tanıĢ oldular.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev kollektivin üzvləri ilə söhbət etdi.  

ġəhər mədəniyyət evinin direktoru ELDƏNĠZ MUSTAFAYEV dövlətimizin 

baĢçısına müraciətlə dedi: 

XoĢ gəlmisiniz, möhtərəm cənab Prezident. Yevlaxın çoxsaylı mədəniyyət 

iĢçiləri adından Sizi salamlayırıq. Bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə 

minnətdarlığımızı bildiririk. Çox iftixar hissi keçiririk ki, bizim Yevlax Ģəhəri 

respublikamızda tanınmıĢ mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmiĢdir. Əlbəttə, Sizin 

diqqətiniz, qayğınız sayəsində. Bu gün xeyir-duasını verdiyiniz teatrın binası bunun 

bariz bir nümunəsidir. Möhtərəm Prezidentimiz, teatrımıza dövlət statusunun 

verilməsini bütün mədəniyyət iĢçiləri Sizdən xahiĢ edir.  

Mehriban xanım, Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyiniz bütün qayğıya və 

diqqətə görə sizə də minnətdarlığımızı bildiririk, çox sağ olun.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Teatrın açılıĢı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm, çox 

gözəl hadisədir. Yevlax Ģəhəri üçün də böyük hadisədir və onu göstərir ki, hətta dünyanı 

bürümüĢ maliyyə böhranı zamanı da Azərbaycanda mədəniyyət məsələlərinə diqqət, 

həmiĢə olduğu kimi, yüksək səviyyədədir. Azərbaycanda həm xəstəxanalar tikilir, 

məktəblər, neft-qaz kəmərləri tikilir, infrastruktur layihələri həyata keçirilir, eyni 

zamanda bir çox hallarda vaxtilə tikilmiĢ teatrlar, muzeylər təmir olunur və yeni teatrlar 

tikilir. Bax, Yevlax Ģəhərində teatr olmamıĢdır və ya da nə vaxtsa olmuĢdu, yaxud 

fəaliyyət göstərmirdi. Çox gözəl binadır. Binanın özü böyük zövqlə tikilib, memarlıq 

baxımından da Ģəhərə əlavə yaraĢıq verir, yeri də çox gözəldir, mərkəzi meydanın 

yanındadır və daxili dizaynı da yaxĢıdır. Burada teatr sənətinin inkiĢafı üçün bütün Ģərait 

var və əminəm ki, yevlaxlıların çox sevimli yerlərindən birinə çevriləcəkdir. Statusa 

gəldikdə, ona biz baxarıq, nə lazımdırsa, kömək göstərəcəyik.  

 

2 mart  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ “RĠVER SĠDE” 

MEHMANXANASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi və mehmanxana ilə tanıĢ oldu.  

Son illərdə ölkədə turizm sektorunun inkiĢafı sahəsində görülmüĢ iĢlərin daha 

bir nümunəsi olan 4 ulduzlu “River side” mehmanxanası Ģəhərin memarlıq ansamblına 

yaraĢıq verir. Kürün sahilində yerləĢən və ümumi sahəsi 7000 kvadratmetr olan 

beĢmərtəbəli binada 30 otaq, 60 nəfərlik konfrans salonu, yay restoranı, 120 nəfərlik 

restoran, kafe-bar, idman salonu, trenajor və sair var. Turistlərdən ötrü 80 yerlik 

avtomobil dayanacağı da yaradılmıĢdır.  

Beynəlxalq standartlara uyğun olan bu mehmanxana yüksək xidmət səviyyəsi 

ilə fərqlənir. Burada turistlərin vaxtlarının səmərəli təĢkili üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢ, 

ovçuluq və balıqçılıq həvəskarlarının da marağı nəzərə alınmıĢdır.  

Mehmanxanada müĢtərilərə 40 nəfərlik heyət xidmət göstərir.  

Qonaqlara Azərbaycan və Avropa mətbəxinin nümunələri təklif olunur. Onlar 

Kürdə gəmi gəzintisinə də çıxa biləcəklər.  

Ölkəmizdə turizm sektorunun inkiĢafının əhəmiyyətini vurğulayan Prezident 

Ġlham Əliyev mehmanxanada yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi.  

 

2 mart  2009-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ  

HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılıĢda iĢtirak etdilər.  

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi və muzeylə tanıĢ oldu.  

2006-cı ildə inĢa olunmuĢ muzeyin binası ötən il yenidən qurulmuĢdur. Burada 

ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢdur. Muzeydə ulu öndərin həyat və 

fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən çoxsaylı fotoĢəkillər arasında 1981-ci ildə 

Mingəçevirə ilk səfəri ilə bağlı fotolar xüsusi yer tutur. Ümummilli lider o vaxt 

Azərbaycan DRES-in birinci enerji blokunun iĢə salınmasında iĢtirak etmiĢdi.  

Muzeyin kompyuter otağında məĢğələlər keçirilir. Kompyuterlər internetə 

qoĢulmuĢdur, yaxın vaxtlarda muzeyin saytının yaradılması da nəzərdə tutulmuĢdur. 

Məktəblilər və tələbələr burada Heydər Əliyev irsini öyrənirlər. Yaradıcılıq otağında 

məktəblilərin 100-dək rəsm əsəri, heykəltəraĢlıq iĢləri nümayiĢ etdirilir. Kitabxana 

fondunda 600-ə yaxın ədəbiyyat vardır. Muzeydə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 

akt salonu da vardır. Burada “Heydər Əliyev məktəbi”nin məĢğələləri də keçirilir.  

Muzeylə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini 

yazdı.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı muzeyin qarĢısında Ģəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

söhbət etdi.  

Azərbaycanın digər bölgələri kimi Mingəçevirin də sürətlə inkiĢaf etdiyini 

bildirən Prezident ĠLHAM ƏLĠYEV dedi:  

- Sizi ürəkdən salamlayıram və muzeyin açılıĢı münasibətilə təbrik etmək 

istəyirəm. ġəhərdə gedən bütün abadlıq-quruculuq iĢləri məni çox sevindirir. 

Mingəçevir doğrudan da gözəl, müasir Ģəhərə çevrilibdir. Burada həm gözəl abadlıq 

iĢləri aparılır və Ģəhərin normal inkiĢafı üçün lazımi tədbirlər görülür, həm də yeni 

müəssisələr, zavodlar, fabriklər açılır və bu, Ģəhərin sənaye potensialını möhkəmləndirir. 

Eyni zamanda, Mingəçevirin gözəl, təbii imkanlarından da səmərəli istifadə olunmalıdır. 

Buranı gözəl turizm zonasına çevirmək üçün lazımi addımlar atılır və gələcəkdə daha 

böyük tədbirlər görüləcəkdir. Mənə verilən məlumata görə, burada inĢa edilən yeni 

mehmanxanalar yüksək standartlara cavab verir, onların biri ilə bu gün tanıĢ olacağam. 

Kür avarçəkmə bazasının tikintisi uğurla gedir. Bilirsiniz ki, bu, vaxtilə sovet məkanında 

nadir bir baza idi. Yəni onun analoqu yox idi və bu gün də yoxdur. Amma uzun illər 

istifadəsiz qalmıĢdı. Vaxtilə bazanın yenidən qurulması ilə əlaqədar bütün beynəlxalq 

idman qurumlarına bizim müraciətlərimiz cavabsız qalmıĢdı və ancaq Azərbaycanın öz 

daxili imkanları hesabına bu bazanın yenidən qurulmasına nail olduq. Ġndi orada ən 

yüksək səviyyədə tikinti iĢləri aparılır. Həm idmanla məĢğul olmaq üçün, həm də ki, 

Ģəhərin turizm imkanlarını geniĢləndirmək üçün bu gözəl bazanın böyük əhəmiyyəti var.  

Hər bir Ģəhərin inkiĢafı insanların yaĢayıĢ səviyyəsi ilə, bu meyarlarla ölçülür. 

Mən çox istəyirəm ki, burada insanların yaxĢı yaĢaması üçün bütün lazımi Ģərait 

yaradılsın. Təmir edilmiĢ binalar, salınan gözəl yollar, abadlıq iĢləri, gözəl xiyabanlar və 

sair – bu Ģəhərdə insanların yaĢaması üçün lazım olan tədbirlər görülür və gələcəkdə 

Azərbaycanın iqtisadi imkanları geniĢləndikcə, əlbəttə ki, siz bunu daha da böyük 

dərəcədə görəcəksiniz. Siz - Mingəçevir sakinləri yəqin ki, bu gün Ģəhərdə baĢ verən 

dəyiĢiklikləri görürsünüz və bir daha demək istəyirəm ki, bütün bunlar Azərbaycanda 

aparılan islahatlarla bağlıdır. Bizim iqtisadi gücümüz artır, büdcə xərcləri artır, bölgələrə 

ayrılan xərclərin miqdarı artır və bunun hesabına biz gözəl iĢlər görürük. Regionların 

sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət proqramının birinci hissəsi baĢa çatıbdır. Bu yaxınlarda 

proqramın yekunları geniĢ müzakirə edilib, proqramda nəzərdə tutulmuĢ bütün vəzifələr 



icra olunubdur. Amma bu, o demək deyil ki, bütün məsələlər həll edilmiĢdir. Gələcəkdə 

bizi böyük iĢlər gözləyir. Növbəti beĢ ildə bu vaxta qədər həll edilməmiĢ problemlərin 

əksəriyyəti həll olunmalıdır. Biz bu məsələləri həll etmək üçün bölgələrdən bütün lazımi 

məlumatı əldə etmiĢik, o cümlədən Mingəçevir Ģəhərinin növbəti beĢ il ərzindəki 

inkiĢafı ilə bağlı təkliflər verilibdir. Bütün bu təkliflər bu yaxınlarda qəbul olunacaq 

ölkəmizin beĢillik inkiĢaf proqramına daxil edilib və beləliklə, növbəti beĢ il ərzində 

plan üzrə konkret tədbirlər görüləcəkdir.  

Əlbəttə ki, Mingəçevir Ģəhərinin gözəl tarixini, Azərbaycan üçün strateji Ģəhər 

olduğunu nəzərə alaraq, ona xüsusi diqqət göstəriləcəkdir. Bu sahədə biz hamımız - həm 

yerli icra orqanları, həm fəallar, vətəndaĢlar fəal iĢləməliyik ki, Mingəçevir daha da 

gözəlləĢsin, daha da abadlaĢsın və insanların yaĢaması üçün burada daha da gözəl Ģərait 

yaradılsın.  

ġəhər sakini TƏHMASĠB HÜSEYNOV Mingəçevirə göstərilən diqqət və 

qayğıya görə dövlətimizin baĢçısına minnətdarlıq edərək dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident, icazənizlə, Sizin və Mehriban xanımın Mingəçevir 

Ģəhərinə gəliĢiniz münasibətilə mingəçevirlilər adından sizə “XoĢ gəlmisiniz!” deyim. 

Bildiyiniz kimi, Mingəçevir Ģəhəri Azərbaycan Respublikasının energetika mərkəzi 

sayılır. Mingəçevir Ģəhərinin və energetikamızın inkiĢafında ümummilli liderimizin 

böyük zəhməti olmuĢdur və onun adı ilə bağlıdır. Belə ki, hələ sovetlər dövründə 

ümummilli liderimiz Azərbaycanın bu gününü düĢünərək, digər sahələr kimi, energetika 

sahəsinin də müstəqilliyini təmin etmək üçün çox böyük iĢlər görmüĢdür. Bu iĢlərə bariz 

nümunə kimi, Mingəçevir Ģəhərində hazırda fəaliyyət göstərən və Azərbaycan 

Respublikasının elektrik enerjisinin 50 faizindən çoxunu verən Azərbaycan Ġstilik 

Elektrik Stansiyası hələ o vaxtlar layihələndirilən zaman baĢqa respublikalarda 

tikilməsinə cəhdlər olanda ulu öndərimizin təkidi və qətiyyəti nəticəsində həmin 

stansiya Ģəhərimizdə tikilmiĢdir. 1981-ci il oktyabrın 20-də həmin stansiyanın birinci 

enerji blokunun açılıĢı münasibətilə ulu öndərimiz Ģəhərimizdə olmuĢdur. Möhtərəm 

Prezident, çox fərəhləndirici haldır ki, həmin tarixi Siz energetiklərin peĢə bayramı günü 

elan edib onu bizə bəxĢ etmisiniz. Energetiklər adından Sizə dərin minnətdarlığımızı 

bildirmək istəyirəm.  

Möhtərəm cənab Prezident, energetikanın ulu öndərimizin dövründə inkiĢafı 

sayəsində Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra digər respublikaların 

enerji asılılığından xilas oldu. Siz isə hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan Ġstilik 

Elektrik Stansiyasına yeni bir nəfəs verdiniz. Belə ki, 2005-ci ildə beĢinci enerji 

blokunun yenidən qurulması nəticəsində onun gücü 180 meqavatdan 330 meqavata 

çatdırıldı. Sizin tapĢırığınızla hazırda digər enerji blokunda yenidənqurma iĢləri 

müvəffəqiyyətlə gedir.  

Möhtərəm cənab Prezident, energetikanın inkiĢafı ilə bərabər, digər bölgələrdə 

olduğu kimi, bizim Ģəhərimizdə də böyük abadlıq-quruculuq iĢləri gedir. Bu iĢlər 

Mingəçevir Ģəhərini daha da gözəlləĢdirir. Bütün bunlar biz sakinləri sevindirir. Ötən 

illərdə Ģəhərimizdə 7000-dən çox yeni iĢ yerləri açılmıĢ, yeni müəssisələr yaradılmıĢ, 

insanların əmək haqqı, müavinətləri, pensiyaları dəfələrlə artmıĢ, güzəranları 

yaxĢılaĢmıĢdır. Bütün bunlara görə biz, cənab Prezident, Sizə minnətdarıq və çox 

sevinirik ki, belə gözəl Ģəhərin sakinləriyik.  

Cənab Prezident, yeri gəlmiĢkən, ölkəmizin təhsilinin, səhiyyəsinin və 

mədəniyyətinin inkiĢafında böyük iĢlər görmüĢ Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevaya mingəçevirlilər adından öz dərin minnətdarlığımızı 

bildirmək istəyirəm.  



Cənab Prezident, Sizin apardığınız məqsədyönlü sosial-iqtisadi siyasət 

nəticəsində ölkəmizin bütün bölgələri inkiĢaf etməkdədir və biz əminik ki, gələcəkdə bu 

uğurlar davam edəcəkdir. Biz mingəçevirlilər Sizi sevirik, Sizə arxalanırıq. Tam əmin 

ola bilərsiniz ki, apardığınız qətiyyətli, uğurlu sosial-iqtisadi islahatlarda gördüyünüz 

bütün iĢlərdə biz mingəçevirlilər həmiĢə Sizinlə olacağıq.  

ĠLHAM ƏLĠYEV: Sağ olun, sizi bu yaxınlarda qeyd etdiyiniz Ģəhərin yubileyi 

münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Bu, gözəl tarixdir, Mingəçevir son 60 il ərzində 

böyük, gözəl Ģəhərə çevrilibdir. Heydər Əliyev muzeyində nümayiĢ etdirilən Ģəkillər 

dediyiniz məqamları əks etdirir. Məhz Heydər Əliyevin təĢəbbüsü sayəsində 

Mingəçevirin energetika mərkəzinə çevrilməsi baĢ tutdu. Bildiyiniz kimi, o vaxt 

müxtəlif təkliflər var idi, stansiyanı baĢqa qonĢu respublikalarda tikmək, bu iĢləri orada 

görmək planları var idi. HəmiĢə olduğu kimi, o vaxt da ulu öndərin respublika üçün 

lazım olan sənaye obyektlərini Azərbaycana gətirmək cəhdləri baĢ tutdu. Bu, təkcə 

elektrik stansiyası ilə bağlı deyil. Məsələn, o vaxt Dərin özüllər zavodunu Rusiyanın bir 

Ģəhərində quraĢdırılması nəzərdə tutulurdu. Əgər o vaxt Heydər Əliyevin təkidi ilə Dərin 

Özüllər Zavodu məhz Bakıda tikilməsəydi, bu, son illər ərzində uğurla aparılan neft 

strategiyamızı ən azı 5-10 il dala salacaqdı. Məhz bu platformaların tikintisi imkanı bizə 

bu gözəl Ģəraiti yaratdı. Neftayırma zavodunun yenidən qurulması - əgər onun vaxtında 

bu məsələ həll olunmasaydı, bu gün biz yəqin ki, ölkəmizi neft məhsulları ilə təmin edə 

bilməzdik. O cümlədən Mingəçevirdə elektrik stansiyasının tikintisi və ondan sonrakı 

dövrlərdə onun gücünün artırılması Azərbaycanın bugünkü inkiĢafı üçün çox böyük 

əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Əgər o vaxt stansiya tikilməsəydi, bizim enerji 

təhlükəsizliyimiz təmin olunmazdı. Baxmayaraq ki, bizim zəngin neft-qaz yataqlarımız 

var, ancaq əgər elektrik enerjisi hasil olunmasa, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur.  

Bu gün energetika sahəsinə xüsusi diqqət göstərilir. Deyə bilərəm ki, Mingəçevirin bu 

iĢlərdə yükü bir az azalıbdır. Çünki son illər ərzində ölkəmizin müxtəlif yerlərində 

tikilmiĢ yeni stansiyalar bu gücü öz üzərinə götürür, itkilər azalır və beləliklə, ölkənin 

elektrik enerjisi ilə təminatı daha da dayanıqlı olur. Ancaq bununla bərabər, siz qeyd 

etdiyiniz kimi, burada 5-ci blokda və ondan sonrakı illərdə görülən və görüləcək iĢlər 

stansiyanın tam Ģəkildə yenidən qurulmasına xidmət göstərəcəkdir.  

Mingəçevir, əlbəttə, energetika Ģəhəri, energetiklər Ģəhəri kimi yarandı. Bu, 

gözəl tarixdir və bu tarix yaĢayacaqdır. Amma çox istəyirəm ki, Mingəçevir bütün baĢqa 

sahələrdə də energetika sahəsindəki səviyyədə əldə edilmiĢ uğurlarla fərqlənsin və 

bunun üçün bütün imkanlar var. ġəhərin sənaye potensialının yaradılması, - bax bu gün 

bir neçə sənaye müəssisələri ilə tanıĢ olacağıq: “Ġnterenerji”, Ġzolit, kompyuter zavodu, - 

yəni bütün bunlar Azərbaycanın bugünkü reallıqlarıdır. Kompyuter zavodunun burada 

açılması Azərbaycanın texnoloji tərəqqisinə xidmət göstərir və zavodun fəaliyyəti 

geniĢlənir.  

Bir sözlə, bu Ģəhərdə həm abadlıq-quruculuq sahəsində, həm də sənaye 

potensialının inkiĢafı istiqamətində indiyə qədər görülən iĢlər məni çox qane edir. 

Bundan sonrakı illərdə elektrik enerjisinin istehsalı ilə bağlı bütün lazımi tədbirlər 

görüləcək, sənaye potensialının möhkəmlənməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. 

Mingəçeviri gözəl turizm mərkəzinə çevirmək üçün də yaxĢı imkanlar var. Bax, bu 

istiqamətlərdə və əlbəttə ki, Ģəhər təsərrüfatının müasir səviyyəyə qaldırılması, yəni 

yüksək standartlara çatdırılması üçün əlavə tədbirlərin görülməsindən ötrü mərkəzdən 

əlavə vəsait ayrılacaqdır. HəmiĢə olduğu kimi, Mingəçevirə xüsusi diqqət 

göstəriləcəkdir. Bütün bu gözəl iĢlərdə sizə uğurlar, bütün Mingəçevir sakinlərinə 

cansağlığı və xoĢbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.  



MÜBARĠZ AĞAYEV (ġəhər icra hakimiyyətinin baĢçısı): Cənab Prezident, Siz 

mingəçevirliləri təbrik etdiniz. 10 noyabrda Mingəçevirin 60 illiyi münasibətilə 18 

nəfəri fəxri adlara, mükafatlara layiq gördünüz. Biz o günü bayram etdik və həmin 

insanlar hamısı Sizə öz minnətdarlığını bildirdilər. Bu insanların hər zaman ulu öndərə 

böyük məhəbbəti olub, bu gün də həmin məhəbbətin davamı olaraq həmiĢə Sizə arxayıq.  

 

3  mart  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRAN ĠNQĠLABININ 

RƏHBƏRĠ  

ĠMAM XOMEYNĠNĠN MƏQBƏRƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidentinin Ģərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycan Respublikasının və Ġran Ġslam 

Respublikasının dövlət himnləri səsləndi.  

Azərbaycan Prezidenti Ġran inqilabı rəhbərinin məqbərəsinə əklil qoydu.  

Prezident Ġlham Əliyevə məqbərə kompleksinin inĢası ilə bağlı məlumat verildi.  

Dövlətimizin baĢçısı xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  

 

10  mart  2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YUNESKO-NUN BAġ 

DĠREKTORU  

KOĠġĠRO MATSUURANI QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

YUNESKO-nun rəhbəri Heydər Əliyev Fondunun təĢkilatçılığı ilə keçirilən 

Beynəlxalq Muğam Festivalının rəsmi açılıĢ mərasimində iĢtirak etmək üçün ölkəmizə 

səfər etməsindən məmnunluğunu bildirdi. Azərbaycanda gedən sürətli iqtisadi inkiĢaf 

proseslərinə toxunan KoiĢiro Matsuura ölkəmizdə mədəniyyət sahəsində də böyük 

iĢlərin görüldüyünü söylədi.  

Azərbaycan Prezidenti dünyadakı maliyyə böhranına baxmayaraq, ölkəmizdə 

bütün istiqamətlərdə, o cümlədən mədəniyyət sahəsində də sürətli inkiĢafa nail 

olunduğunu bildirdi. Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı həyata keçirilən layihələrdən 

danıĢan dövlətimizin baĢçısı bu baxımdan Bakıda Beynəlxalq Muğam Festivalının 

keçirilməsinin əhəmiyyətini xüsusi vurğuladı. Prezident Ġlham Əliyev KoiĢiro 

Matsuuranın ölkəmizə bu səfərinin Azərbaycanla YUNESKO arasında əməkdaĢlığın 

daha da geniĢlənməsinə xidmət edəcəyinə əminliyini söylədi.  

 

19  mart  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA NOVRUZ BAYRAMI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ ÜMUMXALQ ġƏNLĠYĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Qədim ĠçəriĢəhərin qoĢa qala qapıları qarĢısındakı meydanda böyük mərasim 

təĢkil olunmuĢ, ətrafdakı binalar, əsrlərin Ģahidi olan qədim qala divarları al-əlvan 

plakatlarla bəzədilmiĢdi.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla 

Novruz Ģənliklərində iĢtirak etmək üçün meydana gəldilər. Buraya toplaĢmıĢ minlərlə 

Ģəhər sakini, paytaxtın qonaqları dövlətimizin baĢçısını və xanımını hərarətlə 

qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyev burada “Muğam aləmi” Beynəlxalq festivalında iĢtirak 

etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan YUNESKO-nun baĢ direktoru KoiĢiro Matsuura ilə 

salamlaĢdı.  

Bolluğun, bərəkətin və xeyirxahlığın təcəssümü olan Novruz doğma 

Azərbaycanımızın hər yerində böyük sevinc və yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd edir. 

Builki Novruz bayramı özünün yeni dövrünü yaĢayan Azərbaycan muğamının da 

bayramıdır və Beynəlxalq muğam festivalının keçirilməsi ilə əlamətdardır.  

Azərbaycan Prezidentinin Novruz bayramı münasibətilə xalqımıza təbrikində 

deyildiyi kimi, milli təfəkkürümüzün və mədəni-mənəvi dəyərlərimizin parlaq 

təcəssümü sayılan Novruz bayramı suveren Azərbaycan dövlətinin rəsmi bayramı kimi 

müstəqil respublikamızın hər bir guĢəsində kütləvi Ģənliklərlə qeyd edilir. Yaz 

bayramının insanlarımızda qurub-yaratmaq əzmini artıran yeniləĢdirici ovqatı ölkəmizin 

dinamik inkiĢafla əlamətdar həyatında son illər ən müxtəlif sahələrdə ürəkaçan 

nailiyyətlərlə, paytaxtda və bölgələrdə geniĢ miqyasda aparılan quruculuq-abadlıq iĢləri 

ilə ümumi ahəng təĢkil edir.  

Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaĢayan soydaĢlarımız da Bahar 

bayramını böyük sevinclə qarĢılayırlar. Dünya azərbaycanlılarının milli həmrəyliyinin 

rəmzinə çevrilən bu bayram hər gəliĢi ilə onların azərbaycançılıq məfkurəsi iĢığında 

doğma Vətənə bağlılıq duyğularını daha da gücləndirir.  

ĠçəriĢəhərin qala divarları üstündə və meydanda qədim tariximizi xatırladan 

qılınc və qalxanlı döyüĢçülər dayanmıĢdılar.  

Dədə Qorqud xeyir-dua verərək, Bahar bayramının millətimizə ruzi-bərəkət 

gətirməsini arzuladı.  

Milli geyimli uĢaqlar meydanda rəqs edirdilər. Ġncəsənət ustalarının baharı, Azərbaycanı 

tərənnüm edən mahnıları ətrafa yayılır, bayram Ģənliyinə gələnlərdə daha xoĢ ovqat 

doğururdu.  

Dövlətimizin baĢçısı bayram Ģənliyində nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

- Əziz dostlar!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Mən sizin hamınızı Azərbaycan xalqının ən əziz, ən sevimli bayramlarından biri 

olan Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqına 

sülh, əmin-amanlıq, xoĢbəxtlik arzulayıram.  

Azərbaycan xalqı bu gözəl bayramı əsrlər boyu qəlbində yaĢatmıĢdır. Bütün 

dövrlərdə Novruz bayramı Azərbaycanda qeyd olunurdu. Ancaq biz dövlət 

müstəqilliyimizi bərpa edəndən sonra bu bayram dövlət bayramı kimi qeyd olunur, 



rəsmi bayramdır. Son bir neçə il ərzində isə bu bayram Azərbaycanda bir neçə gün qeyd 

edilir. Builki bayram günləri bir həftədən çox olacaqdır. Bu, bir tərəfdən, Azərbaycan 

xalqının, Azərbaycan dövlətinin bu bayrama olan münasibətidir, digər tərəfdən, bu, 

imkan verir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində hər bir ailə bir həftədən çox birlikdə 

olsun, istirahət etsin, dincəlsin və xoĢ günlər keçirsin.  

Azərbaycan bu gün müasirləĢir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa 

etdikdən sonra çox uğurlu yol keçmiĢdir, çox böyük sınaqlardan Ģərəflə çıxmıĢdır. Biz 

müasir dövləti köklü, əsaslı, milli dəyərlər üzərində qururuq. Milli dəyərlər, ənənələr 

Azərbaycan xalqı üçün həmiĢə əziz olubdur. Bu gün də bu möhkəm zəmin əsasında 

müasir Azərbaycanın qurulması prosesi uğurla davam edir. Azərbaycan öz imkanlarını 

artırır. Ġqtisadi inkiĢaf baxımından son beĢ il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında 

lider ölkə olmuĢdur. Əminəm ki, bu liderliyi bundan sonra da əldən verməyəcəkdir. 

Ölkədə aparılan geniĢ siyasi və iqtisadi islahatlar, quruculuq, abadlıq iĢləri ölkəmizin 

hərtərəfli inkiĢafına çox böyük töhfə vermiĢdir. Həm Bakı Ģəhərinin gözəlləĢməsi, həm 

də bütün bölgələrdə gedən abadlıq-quruculuq iĢləri hər birimizi çox sevindirir.  

Biz son beĢ il ərzində ölkə qarĢısında duran çoxlu məsələləri, problemləri həll 

edə bilmiĢik, qarĢıda duran bütün vəzifələr icra olunmuĢdur. Regionların sosial-iqtisadi 

inkiĢafı Dövlət proqramı vaxtından əvvəl və daha da böyük həcmdə icra edilmiĢdir. 

Böyük infrastruktur layihələri, Azərbaycanda növbəti illər üçün lazım olan əsas 

infrastruktur layihələri son beĢ il ərzində, demək olar ki, öz həllini tapıbdır. Növbəti beĢ 

ildə biz bu siyasəti davam etdirəcəyik. Əlbəttə ki, əminəm, növbəti beĢ ildə bu vaxta 

qədər həll olunmamıĢ problemlər də öz həllini tapacaqdır.  

Ġqtisadiyyatımız beĢ ildə 2,6 dəfə artıb, yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 13 

faizə düĢmüĢdür. Bütün bu göstəricilər insanların gündəlik həyatında öz əksini tapır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı bölgədə artıq sabitləĢdirici amilə çevrilibdir.  

Bütövlükdə Azərbaycanın artan nüfuzu, daxili siyasi sabitlik, bölgədəki 

vəziyyətə təsir imkanlarının artması və regional layihələrin təĢəbbüsü nəticəsində biz 

beynəlxalq mövqelərimizi də böyük dərəcədə möhkəmləndirə bilmiĢik. Bu gün 

Azərbaycan dünya miqyasında etibarlı tərəfdaĢ kimi tanınır və dünya üçün bir çox 

mühüm layihələrin həyata keçirilməsində Azərbaycanın iĢtirakı baĢlıca Ģərtdir. Biz 

nəinki böyük layihələrin iĢtirakçıları, eyni zamanda, bu layihələrin təĢəbbüskarıyıq. 

Bizim təĢəbbüsümüzlə bölgədə enerji sahəsində köklü dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. 

Demək olar ki, bu layihələr bölgənin geosiyasi vəziyyətinə çox böyük müsbət təsir 

göstərmiĢdir. Bu gün biz bu imkanlardan ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı üçün və 

beynəlxalq mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi üçün istifadə edirik və bu da təbiidir.  

Əlbəttə, bizim qarĢımızda duran ən önəmli, ən əsas problem Dağlıq Qarabağ 

probleminin həllidir. Ermənistanın Azərbaycana qarĢı hərbi təcavüzü nəticəsində uzun 

illərdir ki, torpaqlarımız iĢğal altındadır. Yüz minlərlə azərbaycanlı etnik təmizləmə 

siyasəti nəticəsində öz doğma torpağından didərgin salınmıĢ, qaçqın-köçkün vəziyyətinə 

düĢmüĢdür. Biz bütün imkanlardan istifadə edirik ki, bu məsələni ədalətli, beynəlxalq 

hüquq normalarına uyğun Ģəkildə həll edək. Həm iqtisadi imkanlarımızı, həm də 

diplomatik səylərimizi artırırıq. Eyni zamanda, hərbi gücümüzü artırırıq və ötən il 

Azərbaycanda keçirilmiĢ hərbi parad bizim nə qədər güclü ordu potensialına malik 

olduğumuzu bütün dünyaya sübut etdi. Biz çalıĢırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll 

olunsun. Ancaq, eyni zamanda, məsələ ədalətli həll olunmalıdır, beynəlxalq hüquq 

normalarına uyğun Ģəkildə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. 

Qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminə heç vaxt müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan 

öz torpaqlarının itirilməsi ilə heç vaxt barıĢmayacaqdır. Biz nə qədər güclü olsaq, 



məsələnin həlli bir o qədər yaxın olacaqdır. Son beĢ il ərzində bu istiqamətdə çox böyük 

diplomatik, siyasi, iqtisadi, hərbi tədbirlər, təbliğat iĢləri görülmüĢdür.  

Bu gün bölgədə vəziyyət tamamilə baĢqadır. Xüsusilə dünyanı bürümüĢ və 

bölgəyə çox böyük təsiri olan iqtisadi böhran açıq-aydın göstərir ki, kim nəyə qadirdir, 

kim kimdir və kimin imkanları nədən ibarətdir. Azərbaycan bu böhrandan ən az əziyyət 

çəkən ölkələrdəndir. Əgər bölgəyə və bütövlükdə postsovet məkanına nəzər salsaq 

görərik ki, çoxlu problemlər var. Bəzi ölkələr öz hesabına yaĢaya bilmirlər, bəzi ölkələr 

xarici maliyyə yardımı olmadan öz iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirə bilmirlər və hətta sosial 

problemlərin həllində də çətinlik çəkirlər. Bəzi ölkələrdə milli valyutanın məzənnəsinin 

kəskin Ģəkildə düĢməsi nəticəsində kütləvi müflisləĢmə, kasıblaĢma gedir. Müəssisələr 

dayanır, insanların alıcılıq qabiliyyəti azalır və beləliklə, sosial gərginlik yaranır.  

Biz bölgədə baĢ verən hadisələrə əlbəttə ki, həmiĢə diqqət yetiririk və görürük 

ki, vəziyyət hansı istiqamətdə inkiĢaf edir. Bu gün nəinki, sadəcə olaraq, müĢahidə 

aparmaq imkanlarımız var, eyni zamanda, bölgədəki mövcud vəziyyətə təsir 

imkanlarımız da böyük dərəcədə artıbdır. Bütün bunlar bizim məqsədyönlü siyasətimiz 

nəticəsində mümkün olmuĢdur, Azərbaycanın öz imkanlarından çox məharətlə istifadə 

etməsindən irəli gəlir.  

Əlbəttə, biz gələcəkdə də çalıĢacağıq ki, ilk növbədə, Azərbaycanın dayanıqlı 

inkiĢafını, iqtisadi inkiĢafını təmin edək. Eyni zamanda, bölgədə yaranmıĢ vəziyyətə 

bizim münasibətimiz də adekvat olacaqdır.  

Azərbaycan bir daha göstərdi ki, bütün sınaqlardan Ģərəflə çıxır. Keçən ilin 

yayında bölgədə yaranmıĢ hərbi, siyasi böhran Azərbaycanda hissi olunmadı, 

Azərbaycan xalqı bunu hiss etmədi. Halbuki, bizim qonĢuluğumuzda çox gərgin 

vəziyyət yaranmıĢdı. Bu gün dünyanı bürümüĢ, ən böyük ölkələrə təsir göstərən və 

bölgədə çox böyük problemlərlə nəticələnən iqtisadi böhran da Azərbaycanda hiss 

olunmur. Manatın məzənnəsinin sabit qalması, - gələcəkdə də sabit qalacaq, - istehlak 

qiymətlərinin aĢağı düĢməsi nəticəsində insanların alıcılıq qabiliyyəti daha da artıbdır. 

Büdcə təĢkilatlarında çalıĢan insanların maliyyə vəziyyəti daha da yaxĢılaĢıbdır. Yenə 

də demək istəyirəm ki, bu böhran hər bir ölkəyə öz təsirini göstərir və biz elə etməliyik 

və əminəm, buna nail olacağıq ki, Azərbaycan xalqını maksimum dərəcədə bu 

böhrandan qoruyaq.  

Biz gələcəyə nikbinliklə baxırıq. Bu vaxta qədər verilmiĢ bütün sözlər icra 

olunub, qarĢıda duran bütün vəzifələr yerinə yetirilmiĢdir. Ancaq hələ çoxlu problemlər 

var, gələcəkdə biz onları həll etməliyik. Azərbaycan xalqının rifah halının 

yaxĢılaĢdırılması üçün əlavə tədbirlər görülməlidir və görüləcəkdir. Ġqtisadi inkiĢaf 

strategiyamız davam etdiriləcəkdir. Baxmayaraq ki, dünyada neftin qiyməti 3-4 dəfə 

azalıb, bu il və növbəti illərdə investisiya layihələrinin tam əksəriyyəti, bütün sosial 

proqramlar icra olunacaqdır. Bu il və növbəti illərdə məktəb tikintisi, xəstəxanaların 

tikintisi, mədəniyyət ocaqlarının tikintisi, bərpası davam etdiriləcəkdir. Yəni ki, bizim 

planlarımızda heç bir dəyiĢiklik olmayacaqdır. Bu yaxınlarda növbəti beĢ ili əhatə edən 

müfəssəl iqtisadi inkiĢaf proqramı təsdiq olunacaqdır. Əminəm ki, bu proqramın icrası 

nəticəsində beĢ ildən sonra Azərbaycan daha da qüdrətli, daha da imkanlı olacaq və 

bizim təsir dairəmiz daha da geniĢlənəcəkdir.  

Bu günlərdə Azərbaycanın demokratik inkiĢafına böyük təkan verən və 

demokratiyanı inkiĢaf etdirən çox önəmli hadisə baĢ vermiĢdir. Azərbaycan xalqı 

referendumda Konstitusiyaya əlavələr və dəyiĢikliklərə öz münasibətini bildirmiĢdir. Bu 

təklifləri dəstəkləməsinə görə bütün Azərbaycan xalqına öz dərin minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm.  



Azərbaycan xalqı bir daha öz həmrəyliyini nümayiĢ etdirdi, görülən iĢlərə öz 

münasibətini bildirdi, öz dəstəyini ifadə etdi. Bu dəstək bizə güc verir, bu dəstəyin 

nəticəsində bütün islahatları aparmaq daha asan olacaqdır. Həm siyasi islahatların 

aparılması, demokratik prosesin təkmilləĢdirilməsi davam etdirilməlidir, həm də biz 

iqtisadi sahədə əldə olunmuĢ uğurlarla kifayətlənməməliyik. Baxmayaraq ki, bu gün 

dünya Azərbaycanı bir nömrəli islahatçı ölkə kimi tanıyır, biz gələcəyə yenə də eyni 

fəallıqla yanaĢmalıyıq. Gələcək iĢlərimizi elə qurmalıyıq ki, Azərbaycanın hərtərəfli, 

dayanıqlı, uzunmüddətli inkiĢafı davam etsin.  

Bu gün bizimlə bərabər bu bayram Ģənliklərində YUNESKO-nun baĢ direktoru 

KouĢiro Matsuura iĢtirak edir. Mən onu səmimiyyətlə salamlayıram. Qeyd etmək 

istəyirəm ki, cənab Matsuura Azərbaycanın dostudur, ölkəmizdə dəfələrlə olmuĢdur və 

Azərbaycanda, Bakıda bir neçə mədəniyyət ocağının təməlinin qoyulması 

mərasimlərində iĢtirak etmiĢdir. Bu gün biz yenə də təzə muzeyin açılıĢında birlikdə 

olacağıq. YUNESKO ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çox yaxĢıdır, çox iĢgüzardır. Bu 

əlaqələr, ilk növbədə, bizə imkan verir ki, öz mədəniyyətimizi, öz zəngin tarixi irsimizi 

dünyaya çatdıraq, özümüzü tanıtdıraq. Eyni zamanda, icra olunan birgə layihələr, birgə 

proqramlar Azərbaycanda mədəni irsin qorunması, elmin, təhsilin inkiĢafı, 

təkmilləĢməsi sahəsində əlavə iĢlərin görülməsi üçün də çox vacibdir.  

Mən bu gözəl bayram günündə bir daha bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən 

təbrik etmək istəyirəm, bütün 

Azərbaycan xalqına xoĢbəxtlik və cansağlığı arzulayıram.  

Bayramınızı mübarək olsun!  

 

X X X 

 

              Sonra Prezident Ġlham Əliyev ĠçəriĢəhərdə keçirilən Novruz Ģənliklərində də 

iĢtirak etdi. ġənliyə toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısını hərarətlə salamladılar. Ġncəsənət 

ustaları, bədii özfəaliyyət kollektivləri xalqımızın adət-ənənələrini, qədim el sənətlərini 

nümayiĢ etdirdilər, “Kosa və Keçəl” tamaĢasını göstərdilər, rəngarəng konsert proqramı 

ilə çıxıĢ etdilər. Bir tərəfdə isə gənc pəhləvanlar xalça üzərində qurĢaq tutur, idmançılar 

məharətlərini göstərirdilər. ġənlik iĢtirakçıları qədim xalq mahnılarını, aĢıq havalarını və 

muğam dəstgahlarını ifa edir, milli musiqinin sədaları altında rəqs edirdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev və Ģənliyin digər iĢtirakçıları aĢıqların və 

meyxanaçıların çıxıĢına, habelə Dövlət Pantomim Teatrı aktyorlarının ifasında 

“Muğam-trio” səhnəciyinə, qədim el sənətlərinin nümayiĢinə baxdılar, kəndirbazın 

çıxıĢına maraqla tamaĢa etdilər, biĢirilən yeməklərdən, habelə Novruz Ģirniyyatından 

daddılar.  

Novruz Ģənliklərinin əsas personajları olan Kosa və Keçəl Prezident Ġlham 

Əliyevlə və YUNESKO-nun baĢ direktoru KouĢiro Matsuura ilə yumurta 

döyüĢdürdülər.  

Dövlətimizin baĢçısı Ģənliyə toplaĢanlarla səmimiyyətlə görüĢərək, hal-əhval 

tutdu, onları bayram münasibətilə təbrik etdi.  

Dünya memarlığının gözəl nümunələrindən olan qədim Qız qalası ətrafında 

folklor və rəqs qruplarının çıxıĢı da maraqla qarĢılandı. Burada Azərbaycanın qədim el 

sənətləri nümunələrindən ibarət sərgi də açılmıĢdı.  

Prezident Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və YUNESKO-nun baĢ 

direktoru KouĢiro Matsuura sərgiyə çıxarılmıĢ və Azərbaycan xalqının milli varlığını, 

ulu baba və nənələrimizin mənəvi aləminin zənginliyini, sənətkarlığın ən incə çalarlarını 



nümayiĢ etdirən xalı-xalçalara, kilimlərə, geyim dəstlərinə, müxtəlif sənətkarlıq 

nümunələrinə baxdılar.  

Dövlətimizin baĢçısına, Mehriban xanıma, Leylaya və YUNESKO-nun baĢ 

direktoru KouĢiro Matsuuraya milli hədiyyələr təqdim olundu.  

Novruz bayramı münasibətilə keçirilən Ģənliklərdə Milli Məclisin sədri Oqtay 

Əsədov, Prezidentin Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və digər rəsmi 

Ģəxslər iĢtirak edirdilər.  

Bayram Ģənliyi incəsənət ustalarının ifasında rəngarəng konsert proqramı ilə 

davam etdi.  

 

20  mart  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MÜASĠR ĠNCƏSƏNƏT 

MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

YUNESKO-nun baĢ direktoru KoiĢiro Matsuura, Azərbaycanın birinci xanımı 

Mehriban Əliyeva da mərasimdə iĢtirak edirdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev, KoiĢiro Matsuura və Mehriban xanım Əliyeva muzeyin 

açılıĢını bildirən rəmzi qırmızı lenti kəsdilər.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və KoiĢiro Matsuura YUNESKO-nun və 

ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın təĢəbbüsü ilə yaradılmıĢ muzeyin 

ekspozisiyasına tamaĢa etdilər.  

Muzeydə Azərbaycanın adlı-sanlı və gənc, əsasən avanqard üslubda iĢləyən rəssam və 

heykəltəraĢlarının 800-dən çox iĢi toplanmıĢdır. Buraya gələnlər Azərbaycanın xalq 

rəssamları Səttar Bəhlulzadə, Böyükağa Mirzəzadə, Elmira ġahtaxtinskaya, Tahir 

Salahov, Ömər Eldarov və Nadir Əbdürrəhmanovun, adları Azərbaycan mədəniyyəti 

xəzinəsinə daxil olmuĢ digər rəngkar və heykəltəraĢların iĢləri ilə də tanıĢ ola biləcəklər.  

Qərbi Avropa incəsənəti salonunda isə ümummilli lider Heydər Əliyevə, habelə 

Prezident Ġlham Əliyevə və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya 

hədiyyə olunmuĢ əsərlər nümayiĢ etdirilir.  

Dizayn müəllifi tanınmıĢ rəssam Altay Sadıqzadə olan yeni mədəniyyət məbədində uĢaq 

incəsənəti salonu, kitabxana, videosalon, restoran və art-kafe də fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Sonra muzeyin açılıĢı münasibətilə mərasim keçirildi. TanınmıĢ mədəniyyət 

xadimlərinin də iĢtirak etdikləri mərasimi Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban 

Əliyeva açdı.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

ÇIXIġI 

 

- Əziz dostlar,  

hörmətli xanımlar və cənablar,  

Ġlk növbədə, sizin hamınızı bu gözəl Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən 

təbrik etmək istəyirəm, hər birinizə və bütün Azərbaycan xalqına xoĢbəxtlik və əmin-

amanlıq arzulamaq istəyirəm.  

Bu gün Azərbaycan xalqının böyük bayramıdır. Novruz bayramı xalqımızın 

qəlbində daim yaĢamıĢdır və bu gün Azərbaycanda çox geniĢ qeyd olunur. Bir həftədən 

çox müddətdə istirahət günləridir. Əminəm ki, bu günlər hər bir Azərbaycan vətəndaĢı 

üçün xoĢ keçəcəkdir.  

Eyni zamanda, bu bayram günündə Azərbaycanın mədəni həyatında çox 

əlamətdar və əminəm ki, tarixi bir hadisə baĢ verir. Bu gün biz Azərbaycanda Müasir 

Ġncəsənət Muzeyinin açılıĢını qeyd edirik. Həqiqətən, çox böyük və əlamətdar hadisədir. 

Burada qeyd edildi ki, bəlkə də ilk dəfə olaraq, Azərbaycanın görkəmli, tanınmıĢ, bəzən 

unudulmuĢ rəssamlarının gözəl əsərləri burada nümayiĢ etdirilir. Bu gözəl binada, gözəl 

zövqlə yaradılmıĢ muzeydə Azərbaycan rəssamlarının gözəl əsərləri nümayiĢ etdirilir. 

Hesab edirəm ki, bu, eyni zamanda, tarixi ədalətin bərpasıdır. Hər bir rəssamın əsəri 

onun üçün əzizdir və hər bir rəssamın əsəri ancaq haradasa nümayiĢ etdiriləndə yaĢayır. 

Əlbəttə ki, Ģəxsi kolleksiyalar da var, müxtəlif digər formatlar mövcuddur. Ancaq mən 

hesab edirəm və yəqin rəssamlar mənimlə razılĢarlar, o əsərlər ki, nümayiĢ etdirilir, 

insanların diqqətinə təqdim olunur o əsərlər yaĢayır və əsərlər yaĢadıqca, rəssamlar da 

yaĢayır və rəssamlar əbədiləĢdirilir. Azərbaycanın çox zəngin rəssamlıq məktəbi var. 

Artıq bunu dünyada kifayət qədər bilirlər.  



Əvvəllər, biz Sovet Ġttifaqının tərkibində yaĢayanda Azərbaycan rəssamlarının 

əsərləri ümumi Sovet Ġttifaqının rəssamlıq məktəbinin məhsulları kimi qəbul edilirdi. Bu 

gün isə həm indi həyatda olmayanların əsərləri ilə fəxr etmək olar, həm də bu gün 

bizimlə olan rəssamlar və xüsusilə gənc nəslin nümayəndələri öz əsərləri ilə fəxr edə 

bilərlər və Azərbaycan xalqı öz rəssamlıq məktəbi ilə fəxr edə bilər. Bu muzeyin 

xüsusiyyətləri çoxdur. Yenə də demək istəyirəm ki, burada nümayiĢ etdirilən əsərlərin 

böyük əksəriyyəti ya evlərdə saxlanılırdı, ya anbarlarda, yaxud da haradasa yararsız 

yerlərdə saxlanılırdı. Ġndi bu əsərlərin burada nümayiĢ etdirilməsi, əslində, onlara yeni 

həyat verir. Əminəm ki, əsərlərin müəlliflərinə yeni qüvvə verir, ruh yüksəkliyi, inam 

verir. Eyni zamanda, Azərbaycan vətəndaĢları üçün gözəl imkanlar yaranır ki, onlar 

Azərbaycanın rəssamlıq məktəbinin nümayəndələrinin nə qədər yüksək peĢəkarlığa, 

zövqə malik olduqlarını öz gözləri ilə burada görsünlər.  

Mən Ģübhə etmirəm ki, muzeyə maraq getdikcə daha da artacaqdır. Kənardan 

baxanda yəqin heç kim təsəvvür edə bilməzdi ki, bu müasir binanın birinci və ikinci 

mərtəbələrində muzey yaradılır. Adətən, gözəl binaların birinci, ikinci mərtəbələrində ya 

kommersiya müəssisələri, ya restoranlar, ya dükanlar yerləĢir, yaxud da daha çox 

biznesyönümlü məsələlər həll olunur, bu da yəqin ki, zəmanənin əlamətidir. Mən hesab 

edirəm ki, bu muzeyin belə böyük bir sahədə yaradılması Azərbaycanda yeni ənənənin 

təməlini qoyacaq və mən bütün imkanlı adamları bir daha Azərbaycanın mədəni irsinin 

qorunmasına, zəngin mədəniyyətinin inkiĢafına çağırıram. Azərbaycan dövləti öz 

tərəfindən bu missiyanı üzərinə götürübdür. Biz istənilən Ģəraitdə, dünyada neftin 

qiymətinin dərəcəsindən asılı olmayaraq doğma ölkəmizin, Vətənimizin mədəni irsinin 

qorunması, təbliği üçün və daha da mütəĢəkkil qaydada təqdim edilməsi üçün 

səylərimizi göstərəcəyik. Azərbaycan dövləti bundan sonra da mədəniyyət ocaqlarının 

inkiĢafına, onların bərpasına, qorunmasına və təbliğinə böyük maliyyə, siyasi və inzibati 

dəstəyini verəcək və mən ümid etmək istəyirəm ki, bu ənənə yaĢayacaqdır.  

Mən bu gün bizim dostumuz cənab Matsuuranın Azərbaycana olan münasibətini 

xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Cənab Matsuura Azərbaycanın böyük dostudur və hər 

dəfə ölkəmizdə olanda biz birlikdə ölkəmiz üçün mühüm olan hansısa mədəni ocağın ya 

açılıĢında, ya da təməlinin qoyulmasında iĢtirak edirik. Əvvəlki illərdə də belə olub və 

bu gün də mən çox Ģadam ki, bu bayram günündə cənab Matsuura bizimlə bərabərdir və 

birlikdə bu gözəl muzeyin açılıĢını qeyd edirik.  

Mən bütün Azərbaycan rəssamlarına, Azərbaycanın bütün mədəniyyət 

xadimlərinə yeni uğurlar arzulayıram. Biz onlardan yeni əsərlər gözləyirik. Bu fürsətdən 

istifadə edib, hamınızı həm muzeyin açılıĢı münasibətilə, həm də bizim üçün ən əziz, 

doğma olan Novruz bayramı münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə 

cansağlığı və xoĢbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.  

 

20  mart  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “MUĞAM ALƏMĠ” 

BEYNƏLXALQ FESTĠVALININ RƏSMĠ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla, 

YUNESKO-nun baĢ direktoru KoiĢiro Matsuura, habelə dünyanın 17 ölkəsindən 

festivala gəlmiĢ çoxsaylı qonaqlar mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın birbaĢa 

himayəsi ilə son illər Azərbaycanda muğam sənətinin qorunması, inkiĢafı və təbliği 

sahəsində böyük iĢlər görülür. Azərbaycan muğamının YUNESKO-nun bəĢəriyyətin 

qeyri-maddi irsinin Ģah əsərləri siyahısına daxil olunması da bilavasitə bunun 

nəticəsidir.  

YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanımın 

təĢəbbüsü ilə keçirilən Beynəlxalq muğam festivalı da Azərbaycan mədəniyyətinin, 

musiqisinin bütün dünyada tanıdılması, təbliği və sevilməsi istiqamətində mühüm 

tədbirlərdən biridir. Festivalın təĢkilatçıları Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqıdır. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu festivala 

dəstək verir. Beynəlxalq festivalın prezidenti Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri 

Mehriban Əliyevadır.  

Martın 25-dək davam edəcək “Muğam aləmi” festivalında Azərbaycan ilə 

yanaĢı, ABġ, Fransa, Ġtaliya, Almaniya, Suriya, Ġraq, MərakeĢ, Özbəkistan, Ġran, Misir, 

Hindistan və digər ölkələr də təmsil olunur. Festival çərçivəsində elmi simpozium 

keçirilmiĢdir. Bundan baĢqa, muğam ifaçılarının beynəlxalq müsabiqəsi keçiriləcək, 

müxtəlif konsertlər də təĢkil ediləcəkdir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva, YUNESKO-

nun baĢ direktoru KoiĢiro Matsuura və digər qonaqlar mərkəzdə təĢkil edilmiĢ qədim 

musiqi alətləri sərgisi ilə də tanıĢ oldular. Burada Beynəlxalq muğam festivalında iĢtirak 

edən ölkələrin musiqi alətləri nümayiĢ etdirilir ki, bu da həmin ölkələrin mədəniyyəti, o 

cümlədən muğam sənəti barədə geniĢ təsəvvür yaratmağa imkan verir.  

Sonra festivalın rəsmi açılıĢ mərasimi oldu. Salona toplaĢanlar Prezident Ġlham 

Əliyevi hərarətlə qarĢıladılar.  

Dövlətimizin baĢçısı mərasimdə çıxıĢ etdi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar,  

əziz dostlar!  

Ġlk növbədə mən sizi Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, 

bütün Azərbaycan xalqına xoĢbəxtlik və cansağlığı arzulayıram.  

Bu gözəl bayram günündə biz Azərbaycanda muğam festivalının açılıĢında 

bərabər iĢtirak edirik. Çox əlamətdar hadisədir, demək olar ki, Azərbaycanda bu 

günlərdə muğam həftəsi yaĢanır. Ġki gün bundan əvvəl muğam üzrə elmi simpozium öz 

iĢinə baĢlamıĢdır, bu gün muğam festivalının açılıĢıdır. Eyni zamanda, Azərbaycanda 

Beynəlxalq muğam müsabiqəsi də keçiriləcəkdir. Müxtəlif ölkələrdən çoxsaylı 

qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram və əminəm ki, həm elmi simpoziumda, həm də 

müsabiqədə, festivalda bizim qonaqlarımız öz istedadını, öz məharətini göstərəcəklər.  



Bu hadisə bizim üçün çox önəmlidir. Muğam Azərbaycanın milli sərvətidir. 

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu gözəl sənəti öz həyatında uca tutmuĢdur, öz qəlbində 

saxlamıĢdır. Nəsildən-nəslə keçən muğam sənəti bu gün də Azərbaycanda yaĢayır, 

qorunur, inkiĢaf edir. Bizim görkəmli muğam ustalarımız öz məharətini, öz biliklərini 

gənc nəslə ötürürlər. Azərbaycanda ənənəvi olaraq keçirilən muğam müsabiqələri də bu 

iĢdə çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanı muğamsız və muğamı Azərbaycansız 

təsəvvür etmək mümkün deyildir. Təsadüfi deyil ki, birinci Beynəlxalq muğam festivalı 

məhz Azərbaycanda, bu gözəl Muğam Mərkəzində keçirilir. Bu, Muğam Mərkəzində 

keçirilən ilk beynəlxalq tədbirdir. Bu gözəl bina, bir tərəfdən, müasir standartlara tam 

cavab verir, digər tərəfdən, milli üslubda tikilibdir və əminəm ki, bundan sonra uzun 

illər ərzində Muğam Mərkəzi bütün muğamsevərləri sevindirəcək, sözün əsl mənasında, 

muğam evinə çevriləcək və belə gözəl tədbirlərin keçirilməsi Azərbaycanda gözəl 

ənənəyə çevriləcəkdir.  

Eyni zamanda, bu festivalın və Azərbaycanda keçirilən muğam həftəsinin 

timsalında görürük ki, muğam insanları, xalqları birləĢdirir. 17 ölkədən 150-dən çox 

qonaq bu tədbirlərdə fəal iĢtirak edəcəkdir. Muğam məhəbbət sənətidir, muğam dostluq 

sənətidir, qardaĢlıq sənətidir. Ümid edirəm ki, bu günlərdə qoyulan bu gözəl yeni ənənə 

yaĢayacaq və Azərbaycanda muğam festivallarının keçirilməsi ənənəyə çevriləcəkdir.  

Bu gözəl binanın tarixini siz yaxĢı bilirsiniz, Muğam Mərkəzinin yaradılması ilə 

əlaqədar qərar veriləndə məhz Ģəhərin ən gözəl yeri seçilməliydi. Dənizkənarı bulvar 

Bakı Ģəhərinin ən gözəl yerlərindən biridir və məhz bu gözəl yerdə Muğam Mərkəzi 

tikilməliydi.  

Bu gün bizimlə bərabər bu tədbirdə YUNESKO-nun baĢ direktoru cənab 

Matsuura iĢtirak edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, məhz cənab Matsuuranın iĢtirakı ilə 

2005-ci ildə bu gözəl binanın təməli qoyulmuĢdur və mən o günü çox yaxĢı 

xatırlayıram. O gözəl gündə bizim görkəmli incəsənət xadimlərimiz iĢtirak edirdi. Biz 

birlikdə təməl daĢını qoyduq və indi bu gözəl tədbirdə iĢtirak edirik. Ondan sonra, 2008-

ci ildə cənab Matsuura Bakıda olarkən tikinti ilə tanıĢ oldu və yenə də biz birlikdə 

Muğam Mərkəzinin yanında yerləĢəcək yeni, müasir Xalça Muzeyinin təməlini qoyduq 

və artıq tikinti baĢlanmıĢdır. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanda dünyanın 

istənilən inkiĢaf etmiĢ Ģəhərinin əlavə yaraĢığı ola biləcək müasir Xalça Muzeyi tikilib 

istifadəyə veriləcəkdir.  

Bu gün biz bütün günü birlikdəyik. Cənab Matsuura Azərbaycanda əziz 

qonaqdır, Azərbaycanın böyük dostudur, YUNESKO ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin 

inkiĢafında onun çox böyük rolu var. Bu gün biz Novruz bayramı Ģənliklərində bərabər 

iĢtirak etmiĢik. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanın mədəni həyatında 

çox əlamətdar və tarixi hadisə baĢ vermiĢdir. Azərbaycanda yeni, çox gözəl Müasir 

Ġncəsənət Muzeyi açılmıĢdır və o muzeydə bizim görkəmli rəssamlarımızın əsərləri 

nümayiĢ etdirilir. O əsərlər ki, onlar illərlə hansısa anbarlarda, yaxud da ki, evlərdə, 

yararsız yerlərdə saxlanılırdı. Ġndi bu əsərlərə yeni həyat verilib və Müasir Ġncəsənət 

Muzeyi də öz zövqlü tərtibatı ilə fərqlənir. Əminəm ki, müasir üslubda, dizaynda 

yaradılmıĢ, eyni zamanda, böyük milli məna daĢıyan muzey Bakı sakinlərinin diqqətini 

cəlb edəcəkdir.  

Muğam Mərkəzi də eyni üslubdadır – müasirlik, yenilik və eyni zamanda, milli 

dəyərlərə münasibət, milli köklərə bağlılıq. Əslində, bugünkü Azərbaycanı təsvir edən 

bu ideya artıq hamıya bəllidir və çox aydındır. Biz köklü əsaslar üzərində - tarixi 

irsimizin, zəngin mədəni irsimizin əsasında müasir, güclü, dünyəvi, qüdrətli Azərbaycan 

qururuq və bu iĢdə artıq böyük nailiyyətlərə çatmıĢıq. Azərbaycan inkiĢaf edir, 

Azərbaycan çiçəklənir, iqtisadi, siyasi islahatlarla yanaĢı, mədəniyyətlə bağlı məsələlərə 



çox böyük diqqət göstərilir. Ġndiki böhranlı günlərdə mədəniyyət sahəsinə vəsaitin 

ayrılması və onun prioritet kimi dövlətin diqqət mərkəzində qalması çox Ģeyi deyir, çox 

Ģey ifadə edir. Ġlk növbədə, bizim öz mədəni irsimizə, zəngin mədəniyyətimizə, 

tariximizə, milli ənənələrimizə olan münasibəti göstərir. Azərbaycan xalqı daim öz milli 

köklərinə bağlı xalq olmuĢdur və bizim gələcək uğurlarımız da məhz bu amillərlə 

bağlıdır. Biz bütün ümumbəĢəri dəyərləri bölüĢürük, ancaq bizim üçün ən önəmlisi, ən 

əzizi milli dəyərlərimizdir, Azərbaycan dəyərləridir. Bu dəyərlərin qorunub saxlanması 

üçün, gələcək nəsillərə etibar olunması və inkiĢaf etdirilməsi üçün, əlbəttə ki, öz 

potensialımızı biz hərtərəfli gücləndirməliyik. Güclü iqtisadiyyat, güclü sosial siyasət, 

zəngin tarixi irsimizə bağlılığımız və müasir dünyada ən yüksək standartlara çatmağımız 

- mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaĢı bu fikirləri bölüĢür. Əminəm ki, 

Azərbaycanın inkiĢafı bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəkdir.  

Əziz dostlar, əziz qonaqlar, mən sizi bu gözəl bayramlar münasibətilə bir daha təbrik 

etmək istəyirəm, sizə cansağlığı, xoĢbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. 

 

20  mart  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT FĠLM FONDUNUN 

YENĠ BĠNASI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə binanın foyesində 

ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda mədəniyyətin, o cümlədən kino sənətinin 

inkiĢafındakı xidmətlərini əks etdirən fotoguĢəyə, habelə Dövlət Film Fondunun tikintisi 

ilə bağlı Ģəkillərə baxdılar.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ümumi sahəsi təxminən 6,6 min 

kvadratmetr olan binanın birinci mərtəbəsində texniki avadanlıqla təchiz edilmiĢ inzibati 

otaqlar, laboratoriya, 120 yerlik salon və yardımçı otaqlar yerləĢir. Bu mərtəbədə dünya 

kinosunun tarixini özündə əks etdirən kinokameralar, o cümlədən 1902-ci ilin istehsalı 

olan “Edisson” kinoproyektoru, 1910-cu ildə istehsal olunan “Debri” kinokamerası, 

habelə “Kaspi” qəzetinin Azərbaycan kinosunun tarixi baxımından qiymətli yazının dərc 

olunduğu nadir nüsxəsi və sair nümayiĢ etdirilir.  

Dövlət Film Fondunda, ümumilikdə, 64 min 373 ədəd saxlanma vahidi, 10 

mindən çox müxtəlif arxiv sənədləri, Azərbaycanda istehsal edilmiĢ filmlər saxlanılır. 

Burada xüsusi temperatur rejimi tətbiq olunur. Mənfi 5 dərəcədə qorunub saxlanan 

filmlərin təhlükəsizliyi də diqqətdə saxlanılır. Fondda siqnalizasiya və videomüĢahidə 

sistemi qurulmuĢdur. Ən qədim tarixi olan filmlərin qorunması məqsədi ilə xüsusi boks 

yaradılmıĢdır. Onların sayı təxminən 1000 ədəddir. Bundan əlavə, indiyə qədər Rusiya 

arxivlərində saxlanılan 30-a qədər Azərbaycan filminin nüsxələri Bakıya gətirilmiĢ və 

onlar fondun arxivinə daxil edilmiĢdir.  

Fondda kino tarixi ilə bağlı 12 mindən çox foto da qorunur. Fotoarxivə 

dünyanın müxtəlif yerlərində istehsal edilən filmlərin fotoĢəkilləri də daxil edilmiĢdir. 

Fondun əməkdaĢları bu Ģəkilləri iki ilə yaxın müddətdə Ģəxsi arxivlərdən yığmıĢlar. 

Ötən əsrin 60-cı illərindən 90-cı illərin ortalarınadək istehsal edilən 3500 ekran 

əsərindən çıxarılan fotolar üzərində bərpa iĢləri aparılmıĢdır. Bu arxivə Avropa və 

Amerikada istehsal edilən filmlərlə yanaĢı, Baltikyanı ölkələrdə çəkilən filmlərin 

fotoĢəkilləri də daxil edilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev videomontaj və bərpa otaqlarında yaradılmıĢ Ģəraitlə 

tanıĢ oldu.  

Fondda 60 əməkdaĢ çalıĢır. Burada onların iĢinin daha səmərəli qurulması üçün 

yeni texnikalar alınmıĢdır.  

Dövlət Film Fondunda görülən iĢlər Azərbaycan kinosu incilərinin daha 

mükəmməl və etibarlı qorunmasına imkan verir. Burada kino tarixi ilə bağlı 

tədqiqatların aparılması üçün də lazımi Ģərait vardır.  

Yaxın gələcəkdə “Azərbaycanfilm”in binasında, çəkiliĢ pavilyonlarında da təmir və 

yenidənqurma iĢlərinin aparılması, kinostudiyanın texniki avadanlıqla təchiz olunması 

planlaĢdırılır.  

 

13 aprel  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRAQIN TURĠZM VƏ TARĠXĠ 

ABĠDƏLƏR NAZĠRĠ KAHTAN ABBAS NOMAN ƏL-CUBURĠ ALAVADĠNĠN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycanın Ġraqla münasibətlərin inkiĢaf etdirilməsində 

və fəal əməkdaĢlıq əlaqələrinin geniĢləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirdi. 

QarĢılıqlı səfərlərin əhəmiyyətinə toxunan Prezident Ġlham Əliyev əlaqələrin inkiĢaf 

etdirilməsi üçün yaxĢı imkanların mövcudluğunu vurğuladı. Dövlətimizin baĢçısı 

ümidvar olduğunu bildirdi ki, Ġraqın turizm və tarixi abidələr naziri Kahtan Abbas 

Noman Əl-Cuburi Alavadinin baĢçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin səfəri iki ölkənin 

müvafiq qurumları arasında əməkdaĢlıq imkanlarını nəzərdən keçirmək və Azərbaycanla 

tanıĢlıq baxımından əhəmiyyətli olacaqdır.  

Ġraqın turizm və tarixi abidələr naziri Kahtan Abbas Noman Əl-Cuburi Alavadi 

Ġraq Prezidenti Cəlal Tələbaninin və BaĢ nazir Nuri Əl-Malikinin salamlarını 

dövlətimizin baĢçısına çatdırdı. Ölkəmizə səfərindən məmnunluğunu bildirən qonaq 

Ġraqın çətin vaxtlarında Azərbaycan xalqının göstərdiyi dəstəyi minnətdarlıq hissi ilə 

xatırladı. Kahtan Abbas Noman Əl-Cuburi Alavadi Azərbaycanın və Ġraqın turizm və 

tarixi abidələr sahəsində əməkdaĢlığını müzakirə etmək üçün bu səfərin yaxĢı imkan 

yaratdığını söylədi.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġraq Prezidenti Cəlal Tələbaninin və BaĢ nazir Nuri Əl-

Malikinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Ġraqın 

Prezidentinə və BaĢ nazirinə çatdırmağı xahiĢ etdi.  

 

15  aprel  2009-cu il 

 



 ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 86-CI 

ĠLDÖNÜMÜ MÜNASĠBƏTĠLƏ PAYTAXTDA MÖHTƏġƏM GÜL BAYRAMI 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GÜL BAYRAMINDA 

OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, səhər tezdən baĢlayaraq paytaxt 

sakinləri Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin təĢkilatçılığı ilə xarici ölkələrdən gətirilmiĢ 

gül-çiçəklə bəzədilən parka gəlirlər. Gül bayramında dünyanın 81 ölkəsindən gətirilmiĢ 

1,5 milyondan çox müxtəlif güllərdən istifadə olunmuĢdur.  

Müstəqil dövlətimizin xilaskarı və qurucusu, xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyevin 

əzəmətli abidəsinin ətrafı gül-çiçəyə qərq olmuĢ, postament güllərlə hörülmüĢdü.  

Prezident Ġlham Əliyev və ailə üzvləri ulu öndərin abidəsini ziyarət etdilər, gül-

çiçəyə qərq olmuĢ parkın gözəlliyini seyr etdilər.  

Müxtəlif çiçəklərdən yığılan “xalça”lar və türk dünyasının böyük oğlu Heydər 

Əliyevin portreti orijinallığı ilə göz oxĢayırdı. Yer kürəsinin maketi üzərində 

səkkizguĢəli ulduzun içərisində qızıl güllərdən yığılmıĢ “86” rəqəminin təsvir olunduğu 

kompozisiya gözəlliyi ilə diqqəti cəlb edirdi. Xarici ölkələrdən gətirilmiĢ və 

Azərbaycanda yetiĢdirilmiĢ cürbəcür çiçək və güllərdən, bitkilərdən, yarpaqlardan 

hazırlanan rəngarəng kompozisiyalar buraya gələnləri heyran qoyurdu. Fəvvarələrin 

ətrafından tutmuĢ hər tərəf bir-birindən gözəl, bahar təravətli gül-çiçək içində idi. Bir-

birini əvəz edən musiqi nömrələri bayram ovqatını daha da yüksəldirdi.  

Prezident Ġlham Əliyevə və ailə üzvlərinə Hollandiyadan gətirilmiĢ zambaq 

buketləri təqdim olundu. Məlumat verildi ki, qızılı-bənövĢəyi rəngli bu güllər 

Hollandiya Zambaqlarının Kultivasiyası üzrə Kral Assosiasiyası tərəfindən dünyada ilk 

dəfə olaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin adına yetiĢdirilmiĢdir. Sertifikatın iki 

nüsxəsi Prezident Ġlham Əliyevə təqdim olundu. Sertifikatlardan daha biri Zambaqların 

Kultivasiyası Beynəlxalq Reyestr TəĢkilatına, digəri isə Hollandiya Zambaqlarının 

Kultivasiyası üzrə Kral Assosiasiyasına təqdim edilmiĢdir. Dövlətimizin baĢçısı yeni 

uğurlu növ yetiĢdirilməsi münasibətilə Assosiasiyanın nümayəndələrini təbrik edərək, 

onlara müvəffəqiyyətlər arzuladı.  

Gül kimi bəzənmiĢ və bayramı daha da gözəlləĢdirən uĢaqlar Prezident Ġlham 

Əliyevi və ailə üzvlərini özlərinə xas səmimiyyətlə salamladılar. Dövlətimizin baĢçısı və 

xanımı Mehriban Əliyeva uĢaqlarla söhbət etdilər, xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev və ailə üzvləri gül kompozisiyalarına maraqla tamaĢa 

etdilər. Güldən hazırlanmıĢ müxtəlif mənzərələr, orijinal lövhələrdə ulu öndər Heydər 

Əliyevin həyat və fəaliyyətinin bütün dövrlərinə aid fotoĢəkillər böyük maraq doğurdu.  

Dövlətimizin baĢçısı və ailə üzvləri ümummilli lider Heydər Əliyevin güllərdən 

yığılmıĢ portreti önündə xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

 

10 may  2009-cu il 

 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN “SAHĠL” BAĞINDA APARILMIġ 

ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva, qızları Leyla və Arzu ilə 

birlikdə parkı gəzdilər.  

Bakı ġəhəri Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov bağda aparılmıĢ əsaslı 

təmir və yenidənqurma iĢləri barədə məlumat verdi.  

Bildirildi ki, “Sahil” bağı da dövlət baĢçısının paytaxtda parkların və 

xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı tapĢırıqlarına əsasən 

abadlaĢdırılmıĢdır. Ərazisi 22 min kvadratmetr olan bu istirahət guĢəsində qısa 

müddətdə görülmüĢ iĢlər buranın görkəmini tamamilə dəyiĢmiĢdir. Bağda kompyuterlə 

idarə olunan 3 yeni fəvvarədən ibarət kompleks yaradılmıĢdır. Fəvvarə kompleksi 

italiyalı mütəxəssislər tərəfindən quraĢdırılmıĢdır.  

Bağın 12 min kvadratmetr ərazisinin asfalt örtüyü ləğv edilmiĢ, onun yerinə 

Braziliya, Ġsveç, Çin və Ġtaliyadan gətirilən qranit-mərmər döĢənmiĢdir. Burada, 

həmçinin müxtəlif hava Ģəraitinə davamlı materialdan hazırlanmıĢ oturacaqlar 

qoyulmuĢ, Hollandiyadan gətirilmiĢ müxtəlif ağaclar və gül kolları əkilmiĢ, çəmənlik 

salınmıĢdır. ĠĢıqlandırma sistemində Ġtaliya istehsalı olan yüksək keyfiyyətli 

avadanlıqdan istifadə edilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı bağda ailə üzvləri ilə birgə xatirə Ģəkli çəkdirdi.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi, əlavə tövsiyə və 

tapĢırıqlarını verdi.  

 

10 may  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ĠNġAATÇILAR PROSPEKTĠNDƏ MÜġFĠQ 

PARKININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI 

VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva birlikdə parkı gəzdilər.  

Prezident Ġlham Əliyevə parkda aparılmıĢ əsaslı təmir və yenidənqurma iĢləri 

barədə ətraflı məlumat verildi.  

Bildirildi ki, yararsız vəziyyətdə olan ərazidə yenidənqurma iĢlərinin 

aparılmasına ehtiyac yaranmıĢdı. Ərazisi 2100 kvadratmetr olan park qısa vaxt ərzində 

aparılmıĢ bərpa iĢləri nəticəsində tamamilə yeni görkəm almıĢdır. XX əsr Azərbaycan 

poeziyasının qüdrətli simalarından biri olan Mikayıl 

MüĢfiqin 1968-ci ildə bu parkda qoyulan abidəsi də bərpa olunmuĢdur.  

Xatırladaq ki, Prezident Ġlham Əliyev milli ədəbiyyatımızın Ģeir xəzinəsinə 

qiymətli incilər bəxĢ etmiĢ Mikayıl MüĢfiqin 100 illik yubileyinin qeyd olunması 

haqqında 2007-ci ildə Sərəncam imzalamıĢdır.  

Parkda yaraĢıqlı çıraqlar, rahat oturacaqlar qoyulmuĢ, yerə təbii daĢ piltələr 

döĢənmiĢ, pilləkənlər və divarlar mərmərdən iĢlənmiĢ, nikel tutacaqlar quraĢdırılmıĢ, 

yeni salınmıĢ qazonun ətrafına bəzək daĢları düzülmüĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi ilə 

təmin edilmiĢdir.  

Burada bütün ağaclar saxlanılmaqla, gül və dekorativ kollar, yeni ağaclar 

əkilmiĢ, yaxınlıqdakı yaĢayıĢ binası təmir olunmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev parkda aparılmıĢ iĢlərdən razılığını bildirdi, Ģəhərdə 

aparılan yenidənqurma iĢləri ilə bağlı tövsiyələrini verdi.  

 

10 may  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ YASAMAL RAYONUNDAKI ĠZMĠR 

PARKININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI 

VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı xanımı Mehriban Əliyeva və qızları ilə birlikdə parkı 

gəzdi.  

Prezident Ġlham Əliyevə parkda aparılmıĢ əsaslı təmir və yenidənqurma iĢləri 

barədə ətraflı məlumat verildi.  

Bildirildi ki, sakinlərin istirahəti üçün yararsız vəziyyətdə olan park 

dövlətimizin baĢçısının Bakı Ģəhərində park və xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən 

qurulması ilə bağlı tapĢırıqlarına əsasən abadlaĢdırılmıĢdır. Bu ilin fevralında 

baĢlanılmıĢ yenidənqurma iĢləri qısa vaxtda yüksək keyfiyyətlə baĢa çatdırılmıĢdır. Ġndi 

Ġzmir parkı paytaxtımızın bu hissəsinə xüsusi yaraĢıq verir.  

Bir hektara yaxın ərazini əhatə edən parkda hündürlüyü 8 metr, diametri 14 

metr, çəkisi 10 ton olan qranit daĢdan və çuqundan hazırlanmıĢ yeni müasir fəvvarə 

quraĢdırılmıĢdır. BeĢ iĢ rejimi olan fəvvarə 300 lampa ilə iĢıqlandırılmıĢdır.  

Parkın ərazisinə Hindistanda istehsal olunmuĢ təbii daĢlar və piltələr 

döĢənmiĢdir. Ərazidə Belçika və Ġtaliyadan gətirilmiĢ müxtəlif ağaclar və gül kolları, o 

cümlədən taksus, banzay və sərv ağacları, qızıl güllər, azaliyalar və digər dekorativ 

bitkilər əkilmiĢ, yaĢıllıq salınmıĢdır. AxĢam saatlarında bu ağacların hamısı 

iĢıqlandırılır. YaĢıllaĢdırılmıĢ ərazidə avtomatik suvarma sistemi quraĢdırılmıĢdır. 

Parkın xarici divarları AbĢeron daĢından, istinad divarları isə xaricdən gətirilən travertin 

və mərmərdən inĢa olunmuĢdur.  

Ərazidə yeni yollar və cığırlar salınmıĢ, daĢ heykəlciklər qoyulmuĢdur.  

Müasir tələblər səviyyəsində qurulan parkın iĢıqlandırma sistemi Almaniya 

istehsalı olan yüksək keyfiyyətli avadanlıqdan yığılmıĢdır. Ərazidə 85 orijinal çıraq 

quraĢdırılmıĢ, 85 rahat oturacaq qoyulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı parkda görülmüĢ əsaslı təmir və yenidənqurma iĢlərindən 

razı qalmıĢdır.  

 

10 may  2009-cu il 

 



ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 86-CI 

ĠLDÖNÜMÜ VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN FƏALĠYYƏTƏ 

BAġLAMASININ 5 ĠLLĠYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ TƏNTƏNƏLĠ MƏRASĠM 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Dövlət və hökumət nümayəndələrinin, xarici ölkələrdən dəvət olunan qonaqların 

iĢtirak etdikləri tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və 

ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva çıxıĢ 

etdi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar!  

-Əziz dostlar!  

Bu gün bu qısa filmdə səslənən sözləri mən düz beĢ il bundan əvvəl - 2004-cü il 

mayın 10-da, Heydər Əliyev Fondunun təsis günündə demiĢəm və bu sözlər bu gün də 

aktualdır. Bu sözlər həm keçmiĢ haqqında, həm gələcək haqqındadır. Ulu öndər Heydər 

Əliyev haqqında çoxlu kitablar yazılıb, çoxlu elmi əsərlər yazılıb, çoxlu fikirlər səslənib. 

Bir Ģeyi əlavə edə bilərəm ki, Heydər Əliyev bütün dövrlərdə bütün sınaqlardan Ģərəflə 

çıxmıĢdır. Bütün mübarizələrdə - istər daxili, istər beynəlxalq müstəvidə, bütün 

dövrlərdə doğma Vətənini müdafiə etmiĢdir və qələbə qazanmıĢdır. Əgər biz tarixə bir 

daha nəzər salsaq, görərik ki, Heydər Əliyevsiz dövrlər Azərbaycan üçün böyük 

fəlakətlərlə nəticələndi. YaĢadığımız indiki dövr Azərbaycan üçün uğurludur və bunun 

da tək səbəbi var. Çünki bu gün Heydər Əliyev siyasəti yaĢayır, onun ideyaları yaĢayır, 

onun qurduğu müstəqil dövlət yaĢayır və güclənir.  

1969-cu ilə qədər Azərbaycan haqqında heç sovet məkanında o qədər də çox 

məlumat yox idi. 1970-80-ci illərin əvvəlləri Azərbaycanın intibah dovrü olmuĢdur. 

Azərbaycan sürətlə inkiĢaf etdi və sovet məkanında qabaqcıl respublikalardan birinə 

çevrildi. Ondan sonra, 1983-1993-cü illərdə, Heydər Əliyevin Azərbaycanda olmadığı 

dövrdə yavaĢ-yavaĢ Azərbaycan yenə tənəzzülə uğradı və bu tənəzzül əslində, təzəcə 

əldə edilmiĢ müstəqilliyin itirilməsi ilə nəticələnirdi. Biz deyəndə ki, Heydər Əliyev 

müstəqil Azərbaycanın qurucusudur, tam həqiqəti deyirik. Çünki formal olaraq, 

müstəqillik 1991-ci ildə əldə edilsə də, bu müstəqillik yarımçıq idi. Azərbaycanın 

gələcəyi sual altında idi. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaĢaya bilmirdi, müxtəlif 

təzyiqlərə məruz qalırdı və bu təzyiqə davam gətirə bilmirdi. Ölkənin müstəqilliyi əldən 

gedirdi. Azərbaycanın dövlət quruculuğu məhz 1993-cü ildən baĢlanmıĢdır. Heydər 

Əliyev Azərbaycana siyasi rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra baĢlanmıĢdır və on il ərzində 

Azərbaycan yenə də postsovet məkanında ən geridə qalmıĢ, ən problemli ölkədən ən 

qabaqcıl ölkəyə çevrilmiĢdir. Bu gün bu, tam həqiqətdir və bu gün Heydər Əliyev 

siyasəti davam etdirilir.  

BeĢ il bundan əvvəl deyilən sözlər bu gün də aktualdır və bugünkü həyat, 

Heydər Əliyevsiz keçdiyimiz bu yol onun əyani sübutudur. Əgər bu siyasət davam 

etdirilməsəydi, bilmək olmaz Azərbaycan hansı fəlakətlərlə üzləĢə bilərdi, hansı 

vəziyyətə düĢə bilərdi. Məhz 1993-2003-cü illərdə qoyulmuĢ möhkəm təməl, baĢlanmıĢ 

islahatlar, irəli sürülmüĢ təĢəbbüslər bugünkü reallığı mümkün edibdir. Məhz o illərdə 

iqtisadi sahədə, energetika sahəsində böyük addımlar atılmıĢdır, Heydər Əliyevin neft 



strategiyası baĢlanmıĢdır və bu gün bu strategiya uğurla davam etdirilir. Əgər biz bu 

mühüm amili götürsək, görərik ki, bu, olmasaydı, Azərbaycanın daxili vəziyyəti bu gün 

necə olardı, xarici mövqeləri necə olardı və ümumiyyətlə, beynəlxalq nüfuzu nədən 

ibarət olardı. Bütün bugünkü uğurlara görə biz ulu öndərə borcluyuq. Onun 

uzaqgörənliyi, cəsarəti, fədakarlığı bugünkü günü mümkün etmiĢdir və biz – onun 

davamçıları onun siyasətini bundan sonra da davam etdirəcəyik, Azərbaycanı bundan 

sonra da onun yolu ilə irəliyə aparacağıq. Azərbaycan dövləti müstəqil dövlətdir, 

Azərbaycan dövləti öz milli və dini ənənələrinə sadiq dövlətdir. Eyni zamanda, 

Azərbaycan müasir dövlətdir, dünyəvi dövlətdir və Azərbaycanın müasirləĢməsi, 

modernləĢməsi iĢində biz bundan sonra da öz səylərimizi qoyacağıq. Ölkəmizi inkiĢaf 

etmiĢ ölkələrin sırasına daxil edəcəyik. Ölkədə bu potensial var - həm insani potensial, 

həm siyasi iradə, həm iqtisadi potensial, bölgədəki mövqelərimizin möhkəmlənməsi, 

sürətli inteqrasiya prosesləri. Azərbaycanın qarĢısında bütün yollar açıqdır, bütün 

üfüqlər açıqdır, aydındır və biz irəliyə gedirik. Biz inkiĢaf yolu ilə gedirik. Bu inkiĢaf 

yolunu Heydər Əliyev bizə göstərmiĢdir və onun Azərbaycan xalqına və onun 

davamçılarına ən böyük vəsiyyəti də məhz ondan ibarət idi ki, Azərbaycanı qoruyun, 

Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirin, Azərbaycanın daxili potensialından 

səmərəli istifadə edin. Azərbaycan bundan sonra heç vaxt müstəqilliyini itirməyəcək. 

Yalnız və yalnız öz imkanlarını ortaya qoyaraq daha da möhkəm dövlətə çevriləcəkdir.  

Bu gün həm ölkədə gedən proseslər, həm bizim bölgədəki mövqelərimiz, dünya 

proseslərinə təsir imkanlarımızın geniĢlənməsi bir məqsədi güdür ki, Azərbaycan dövləti 

daha da möhkəmlənsin, Azərbaycan xalqı daha da yaxĢı yaĢasın, təhlükəsizlik, sülh 

Ģəraitində, rifah içində yaĢasın. Bizim son illər ərzində apardığımız bütün islahatlar bu 

məqsədi güdür.  

Mən çox Ģadam və çox böyük qürur hissi keçirirəm ki, biz – Heydər Əliyevin 

davamçıları ölkəmizi onun istədiyi kimi idarə edirik. Biz ölkəmizi idarə edərkən, ilk 

növbədə, onun kimi, Heydər Əliyev kimi, öz siyasətimizi xalqın inamına arxalanaraq, 

xalqın iradəsi ilə aparırıq. Bu, hər bir ölkənin uğurlu inkiĢafı üçün baĢlıca Ģərtdir. Bütün 

baĢqa amillərlə bərabər, ən baĢlıca Ģərt xalqla iqtidar arasında olan birlikdir, aparılan 

siyasətə xalq tərəfindən olan dəstək və bütün cəmiyyətin ümumi bir ideya ətrafında, 

milli ideya ətrafında birləĢməsi və vətəndaĢ həmrəyliyidir. Bu ideyanı - azərbaycançılıq 

fəlsəfəsi, azərbaycançılıq ideologiyasını da Heydər Əliyev bizə əmanət edib. Bu, bizim 

dövlətimizin əsas ideoloji sütunudur. Biz bu möhkəm zəmin üzərində müasir dövlət 

qururuq. O dövlət ki, artıq dünyada özünəlayiq yerini tuta bildi, o dövlət ki, öz hesabına 

yaĢayır, müstəqil həyat sürür və dövlət müstəqilliyini hər Ģeydən üstün tutur.  

Bu gün çox gözəl bir gündür. Bu gün biz iki gözəl hadisəni qeyd edirik – 

Heydər Əliyevin doğum gününü və onun adını daĢıyan Fondun beĢ illik yubileyini. Bu 

son beĢ il ərzində Heydər Əliyev Fondu, sözün əsl mənasında, ümumxalq Fondu 

olmuĢdur. Bu Fondun xətti ilə aparılan iĢlər, görülən tədbirlər, irəli sürülmüĢ təĢəbbüslər 

göz qabağındadır. Ġstər təhsil, istər səhiyyə sahəsində, mədəniyyət sahəsində, mənəvi 

irsimizin qorunması iĢində, Azərbaycanın dünya birliyində təbliğ edilməsi iĢində, 

Azərbaycanın olduğu kimi təqdimatı iĢində, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin geniĢ mənada dünya birliyinə düzgün Ģəkildə çatdırılması iĢində Heydər 

Əliyev Fondunun rolunu mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu Fond sübut etdi ki, əgər 

istək olarsa, əgər iradə olarsa və əgər xoĢ niyyət olarsa, istənilən sahədə istənilən məsələ 

həll oluna bilər. Bu Fondun çoxĢaxəli fəaliyyətini əgər bir sözlə xarakterizə etmək 

mümkündürsə, mən “XoĢ niyyət” deyərdim. Çünki bütün sahələrdə biz bunu görürük.  

Ġndi statistik rəqəmləri gətirmək istəmirəm, bunlar hamısı artıq tarixdə var. Nə 

qədər insana Ģəfa verildi. Nə qədər insanlar sağalmayan yaralardan sağaldılar, müalicə 



aldılar. Nə qədər uĢaq qayğı gördü, nə qədər kimsəsiz uĢağa əl uzadıldı. Yeni tikilmiĢ 

uĢaq evlərində yaĢayan uĢaqlar artıq gələcəyə inanırlar, onlar öz doğma Vətənində 

yaĢamaqdan qürur hissləri keçirirlər. Fondun təĢəbbüsü ilə baĢlanmıĢ geniĢ məktəb 

tikintisi, - mən bunu bu gün açıq deməliyəm, - biz bu təĢəbbüsü əsas götürüb ölkəmizdə 

geniĢ miqyasda məktəb tikintisinə baĢlamıĢdıq. Amma ilk məktəblər məhz Fondun 

təĢəbbüsü ilə və Fond tərəfindən tikilmiĢdir. O məktəblərdə oxuyan, kompyuterlə 

məĢğul olan, yaxĢı imkanlara malik olan uĢaqlar gələcəyə nikbinliklə baxırlar. Onlar 

Azərbaycanın gələcəyidir. Mən birmənalı Ģəkildə deyə bilərəm ki, Heydər Əliyev Fondu 

mədəniyyət sahəsində və digər sahələrdə, ölkə həyatında önəmli bir amilə çevrilibdir və 

əminəm ki, Fondu bundan sonrakı fəaliyyətində də ümumbəĢəri prinsipləri irəliyə 

aparacaqdır.  

Heydər Əliyev Fondu milli Fonddur. Fondun bütün təĢəbbüsləri milli ruha 

əsaslanır. Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanı gələcəyə aparan gözəl bir 

vasitədir. ModernləĢmə, müasirləĢmə, dünya birliyinə inteqrasiya, Azərbaycanın milli 

maraqlarının müdafiə edilməsi, Azərbaycanın olduğu kimi dünyada təqdim edilməsi – 

bütün bu Ģərəfli funksiyalar bu Fondun üzərinə düĢübdür. DüĢübdür deyəndə, Fond və 

Fondun rəhbərliyi bütün bu iĢləri öz təĢəbbüsü ilə görür, mən bunu da deməliyəm. Ona 

görə mən Fondun fəaliyyətini çox təqdir edirəm, çox bəyənirəm və Ģübhə yoxdur ki, 

bundan sonra da Azərbaycanın gələcək inkiĢafında Fondun rolu böyük olacaqdır.  

Əziz dostlar, bu gözəl gündə mən sizin hamınızı yeni tikilmiĢ bu gözəl “Buta” 

sarayında salamlayıram. Bu gün çox əlamətdar bir gündür və əminəm ki, bu gün bizim 

üçün gözəl keçəcəkdir. Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad etdik. Onun 

xatirəsinə hörmət onun iĢlərinə ən böyük mükafatdır. Mən bu gün bu kürsüdən bütün 

Azərbaycan xalqına öz dərin hörmət və məhəbbətimi ifadə etmək istəyirəm. Bütün 

Azərbaycan xalqına xoĢbəxtlik və cansağlığı arzulayıram. Sağ olun.  

 

X X X 

 

Sonra Heydər Əliyev Mükafatının təqdimetmə mərasimi oldu.  

Qeyd edək ki, 2004-cü ildə təsis edilmiĢ Heydər Əliyev Mükafatı ilk dəfə 

təqdim olunurdu. Heydər Əliyev Mukafatı komissiyası öz iclaslarında ölkənin ən yüksək 

mukafatına layiq görülən Ģəxsiyyətlərin yaradıcılıq yolunu və fəaliyyətini araĢdırmıĢdır. 

Komissiya 2009-cu il 5 may tarixli iclasında öz qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə müvafiq Sərəncam vermək üçün 3 namizəd təqdim etmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan təsviri sənətinin inkiĢafındakı xüsusi 

xidmətlərinə görə heykəltəraĢ, xalq rəssamı Ömər Eldarova Heydər Əliyev Mükafatını 

təqdim etdi.  

Ömər Eldarov təĢəkkür edərək dedi:  

- Əziz dostlar! Mən xoĢbəxtəm desəm, bu, heç nə deməmək kimi olar. Mən 

həyəcanlıyam, ona görə də, danıĢığım səlis olmayacaq. Bu mükafatı almaq mənim üçün 

çox böyük fərəhdir. Bu, respublikamızda mövcud olan ən yüksək mükafatdır. Bu 

mükafatı almaq məni ona görə xüsusilə sevindirir ki, o, dövlətimizin banisi Heydər 

Əliyevin adını daĢıyır. Heydər Əliyev bu gün çiçəklənən dövlətin iqtisadi və baĢqa 

əsaslarını uzun illər boyu yaratmıĢdır.  

Obrazlı Ģəkildə desək, indi Azərbaycan dünyada kiçik, lakin ən parlaq və ən 

dinamik inkiĢaf edən ölkədir. 

Çox sağ olun, Ġlham Heydər oğlu! Çox sağ olun!  



Dövlətimizin baĢçısı ölkəmizin musiqi mədəniyyətinin inkiĢafındakı xüsusi 

xidmətlərinə görə bəstəkar, xalq artisti Arif Məlikova Heydər Əliyev Mükafatını təqdim 

etdi.  

Arif Məlikov dedi:  

- Azərbaycan Prezidentinə, onun xanımına öz dərin təĢəkkürümü bildirir və bu 

gün xatirəsini böyük ehtiramla yad etdiyimiz dahi Ģəxsiyyətin qarĢısında baĢ əyirəm və 

onun surəti həkk olunan bu niĢanı həmiĢə fərəhli günlərdə fəxrlə döĢümdə aparacağam. 

Mən Heydər Əliyevlə uzun illər ünsiyyətdə olmuĢam və bu ünsiyyətin nəticəsində borc 

bildim ki, bir neçə il üzərində iĢlədiyim səkkizinci simfoniyanı ona həsr edim. Bu 

yaxınlarda Prezidentin Sərəncamı ilə mənim yubiley günlərimi keçirəndə ilk gecədə 

səkkizinci simfoniya səsləndi. Yeddinci simfoniya Ġhsan Doğramacıya həsr olunmuĢdu. 

Ġki simfoniya birlikdə səsləndi. Mən bununla fəxr edirəm. Ġndi o, CD və DVD 

formasında buraxılıb. Ġnanıram ki, onun dinləyicələri bundan sonra da artacaq. Sizə bir 

daha təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun.  

Prezident Ġlham Əliyev Heydər Əliyev Mükafatını Azərbaycanın ictimai-siyasi 

və mədəni həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevaya təqdim etdi.  

Mehriban xanım Əliyeva dedi:  

- Ġlk növbədə, cənab Prezident, Sizə və mənim fəaliyyətimə belə yüksək qiymət 

verən bütün insanlara öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Vətənimizə ləyaqətlə xidmət 

etmək hər birimizin borcudur. Heydər Əliyev Mükafatı ilə təltif olunmaq mənim üçün 

ən böyük Ģərəfdir. Mənə inanan, mənə kömək edən, məni dəstəkləyən bütün insanlara 

bir daha öz dərin təĢəkkürümü bildirirəm. Mənim üçün tükənməz güc mənbəyi olan 

ailəmə - atama, uĢaqlarıma və həyat yoldaĢıma öz hədsiz məhəbbətimi və dərin 

hörmətimi bildirirəm. Sonda mənə verilən pul mükafatını Silahlı Qüvvələrə Yardım 

Fonduna keçirməyimi elan edirəm. TəĢəkkür edirəm, çox sağ olun.  

 

X X X 

 

Sonra Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətindən bəhs edən filmin nümayiĢi oldu.  

Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun təsis etdiyi “Qızıl çinar” beynəlxalq 

mükafatı müxtəlif nominasiyalar üzrə sahiblərinə təqdim edildi.  

“Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatı həyatını yer üzündə bəĢəri dəyərlərin, 

humanizm prinsiplərinin bərqərar olmasına həsr edən ictimai xadimlərə, dünyanın 

tanınmıĢ adamlarına, seçilən və sevilən insanlara təqdim olunacaqdır. Bu gün “Qızıl 

çinar” beynəlxalq mükafatı Heydər Əliyev Fondunun layihə və proqramlarında fəal 

iĢtirak edən, sıx əməkdaĢlığa səy göstərən, xalqlararası əlaqələrin möhkəmlənməsinə, 

ümumi iĢə öz töhfəsini verən insanlara təqdim olunur.  

“Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatını nominantlara Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti Mehriban xanım Əliyeva təqdim etdi.  

Sıx əməkdaĢlığa və ümumi iĢə verdiyi töhfəyə görə ilk nominasiyada mükafata 

bütün həyatı humanizm ideyalarından qaynaqlanan, ulu öndərin məsləkdaĢı və yaxın 

dostu professor, doktor Ġhsan Doğramacı layiq görülmüĢdür. Mükafat Ġhsan 

Doğramacının oğlu, Bilkənd Universitetinin rektoru ƏliDoğramacıya təqdim edildi.  

Əli Doğramacı təĢəkkür edərək dedi:  

- Cənab Prezident,  

hörmətli Mehriban xanım,  

Atam Ġhsan Doğramacı bu gün burada sizlərlə birlikdə olmağı çox istəyirdi. 

Atamın həkimləri isə onun daha çox yaĢaması üçün səyahət etməməsini istəyirlər. 



Nəticədə atam həftənin yeddi günü Ankarada iĢləyir, amma təyyarəyə minib səyahət edə 

bilmir. Atam Heydər Əliyevi tanıdığı gündən ona heyran olmuĢdur. Böyük lider Heydər 

Əliyevin həyatı boyunca sülhə, insanlığa, türk dünyasına və Azərbaycana etdiyi böyük 

xidmətlər və fədakarlıqlar qəlbimizdə və yaddaĢımızda nəsillərdən-nəsillərə keçməklə iz 

bıraxmıĢdır. Bu böyük insanın yolunu davam etdirmək üçün qurulmuĢ Heydər Əliyev 

Fonduna, atamın təĢəkkürlərini və hörmətlərini çatdırmaq üçün buradayam. Bu gün bu 

çox yüksək mükafatın atama verilməsinin Heydər Əliyevin ruhunu Ģad etdiyinə 

inanıram. Sizlərə dərin hörmətimi ərz edirəm. Sağ olun!  

Qədim muğam irsinin qorunmasına, muğam ifaçılıq məktəbinin inkiĢafına, yeni 

ifaçılar nəslinin yetiĢdirilməsinə, Azərbaycan mədəniyyətinin inkiĢafına verdiyi 

töhfələrə görə muğam sənətinin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti Əlibaba 

Məmmədova “Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatı təqdim olundu.  

Əlibaba Məmmədov təĢəkkürünü bildirərək dedi:  

- Mən bu gün çox Ģadam ki, bu mükafat ulu öndərimizin doğum günündə mənə 

təqdim olunur. Çox əzizimiz, hörmətli cənab Prezidentimizə və yenə də əzizimiz, 

hörmətli Mehriban xanıma ürəkdən təĢəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar!  

Heydər Əliyev Fondu ilə sıx əməkdaĢlığa, beynəlxalq əməkdaĢlıq çərçivəsində 

həyata keçirilən ilk layihədə fəal iĢtirakına, etibarlı tərəfdaĢlığın qurulmasına və ümumi 

iĢə verdiyi töhfəyə görə BMT-nin ölkəmizdəki sabiq rezident əlaqələndiricisi Marko 

Borsotti də “Qızıl çinar”la mükafatlandırıldı.  

Marko Borsotti dedi:  

- Bu mükafatı almaq böyük Ģərəfdir. Bu fürsətdən istifadə edərək mən bütün 

qonaqların qarĢısında bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, ümummilli lider Heydər 

Əliyevlə görüĢüm həmiĢə xatirimdədir. Həmin görüĢ zamanı o, mənə ölkənin gələcəyi 

ilə bağlı fikirlərini söylədi. Mən bir daha onun uzaqgörənliyinin Ģahidi oldum. Bir daha 

onu qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev - Azərbaycanın ümummilli lideri bu 

ölkənin irəliyə doğru aparılmasında, onun inkiĢafında çox böyük, müstəsna rol 

oynamıĢdır. Mən bu fürsətdən istifadə edərək bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra da 

onun əldə etdiyi nailiyyətləri dəstəkləyəcəyəm. Eyni zamanda, mən Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti hörmətli Mehriban xanıma öz dərin təĢəkkürümü bildirirəm ki, bu 

mükafatla məni təltif etmiĢdir. Çox sağ olun!  

Növbəti nominasiyada qalib Heydər Əliyev Fondunun səhiyyə sahəsindəki 

fəaliyyətinə verdiyi böyük dəstəyə, yüzlərlə insanın sağlamlığının bərpasına əvəzsiz 

töhfəsinə görə ürək və damar cərrahı RəĢad Mahmudov elan olundu və mükafat sahibinə 

təqdim edildi.  

RəĢad Mahmudov təĢəkkür edərək dedi:  

- Məni belə bir mükafata layiq gördüyünüzə görə təĢəkkür edirəm. Ġnanın, ildə 

ən azından 700-800 açıq ürək əməliyyatı aparan bir insan olaraq bu əməliyyatlarda 

keçirdiyim həyəcandan daha böyük həyəcan keçirdim. Mən əvvəlcə Azərbaycanda 

“Himayəçi Ana” obrazını və rəmzini bu qədər gözəl bir Ģəkildə yaratdığınıza görə, bunu 

dünya ictimaiyyətinə həm milli dəyərlərimiz, həm də müasirliyinizlə çatdırdığınıza görə, 

bizləri və bizlər kimi milyonlarla insanı xeyirxah iĢlərə ruhlandırdığınıza görə və 

nəticədə gördüyümüz iĢləri bu Ģəviyyədə yüksək qiymətləndirdiyinizə görə təĢəkkür 

etmək istəyirəm.  

Bir azərbaycanlı gənci olaraq, bir Azərbaycan həkimi olaraq fürsətdən istifadə 

edib Prezidentimə minnətdarlıq etmək istəyirəm! 2005-ci il mayın 10-da 15 illik 

təhsilimi bitirdikdən sonra Azərbaycana gələrək, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında ürək 

və damar cərrahiyyəsi Ģöbəsində fəaliyyətə baĢladıq. O gündən bu günə qədər üç 

mindən çox insanın üzərində açıq ürək əməliyyatı aparmıĢıq.  



Prezidentimizin sosial inkiĢaf istiqamətində apardığı əməli iĢlərin və səhiyyəyə 

göstərdiyi dəyərin ən gözəl və ilk nümunəsi olan Lənkəran Müalicə-Diaqnostika 

Mərkəzində, ilk dəfə Azərbaycan paytaxtından kənarda, ucqar bir rayonda açıq ürək 

əməliyyatını - bu Ģərəfli iĢi mənə etibar etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. Bunun ardınca 31 yaĢında ikən “Tərəqqi medalı” ilə təltif etdikdən sonra daha 

da ruhlandıraraq Naxçıvanda, ġirvanda, Qəbələdə, Zaqatalada keçirilən yüzlərlə açıq 

ürək əməliyyatında bu Ģərəfli iĢi mənə həvalə etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm.  

Azərbaycan həkiminin Sovetlər Birliyi süquta uğradıqdan sonra uzun illər 

natamamlıq hissi içərisində yaĢaması, xaricdə keçirilən konfranslarda, simpoziumlarda 

iĢtirakdan çəkinməsi artıq arxada qalmıĢdır. Bu gün yaratmıĢ olduğunuz bu gözəl, bu 

əvəzedilməz səhiyyə ocaqları ilə biz həkimlərin xəstələrimizə yüksək xidmət göstərmək 

imkanı yaratdığınıza görə təĢəkkür edirəm. Bu gün Azərbaycan xəstəsinin öz həkiminə 

inamını qaytardığınıza görə təĢəkkür etmək istəyirəm. Bu gün xaricdə təhsil alan 

minlərlə azərbaycanlı gəncin iĢləmək üçün ölkəmizə qayıtmaq istəyini yaratdığınıza 

görə təĢəkkür etmək istəyirəm. Bu gün Azərbaycanda tibb təhsili alan minlərlə gəncdə 

gələcəyə inam yaratdığınıza və düĢüncələrini geniĢləndirdiyinizə görə Sizə təĢəkkür 

etmək istəyirəm. Biz gənclər ideya atamız Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına miras 

qoyduğu inkiĢaf yolunun, Prezidentimizin səhiyyə sahəsində müsəlləh əsgərləriyik. Bu 

gün Azərbaycanda zəngin maddi-texniki bazası olan gözəl müalicə ocaqları yaradılarkən 

biz həkimlər də üzərimizə düĢən məsuliyyətin fərqindəyik və Sizi inandırırıq ki, 

Azərbaycanın Avropa tibbinə inteqrasiya proqramı çərçivəsində görəcəyimiz çox iĢlər 

vardır. ĠnĢallah, sizlərin humanizm bayrağı altında sıx birləĢərək bütün bu iĢlərin 

öhdəsindən layiqincə gələcəyik. Bu gün mənə verilən bu mükafata görə dərin qürur hissi 

keçirirəm və buna görə hamınıza təĢəkkür edirəm. Çox sağ olun!  

Heydər Əliyev Fondunun “YeniləĢən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi 

çərçivəsində Samux rayonunun SarıqamıĢ kənd orta məktəbinin tikintisinə göstərdiyi 

dəstəyə və ümumi iĢə verdiyi töhfəyə görə PolĢanın Azərbaycandakı səfiri KĢiĢtof 

Krayevskiyə də “Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatı verildi.  

KĢiĢtof Krayevski dedi:  

- Hörmətli cənab Prezident,  

hörmətli Mehriban xanım Əliyeva,  

hörmətli xanımlar və cənablar.  

Ġlk öncə, mənə verilən bu yüksək mükafata görə sizə PolĢa Respublikası adından 

və öz adımdan səmimi minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Mən çox həyəcanlıyam. 

PolĢa Respublikasının Azərbaycandakı səfiri qismində öz fəaliyyətimə baĢlayarkən mən 

arzulayırdım ki, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrimiz bir çox sahələrdə dostluq mühitində 

inkiĢaf etsin. Təhsil hər iki ölkənin gələcəyi üçün olduqca əhəmiyyətli bir sahədir. Mən 

çox Ģadam ki, PolĢa SarıqamıĢ kəndindəki məktəbin tikintisi ilə bağlı layihədə iĢtirakı 

ilə Azərbaycanda gənc nəslin formalaĢmasına töhfələr verdi. Layihənin həyata 

keçirilməsi Heydər Əliyev Fondunun iĢtirakı olmadan mümkün olmazdı. Öz xeyirxah 

iĢləri ilə fərqlənən və nəcib bir təĢkilat olan Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaĢlıqdan 

fəxr edirəm. Habelə xanım Mehriban Əliyevaya, onun tərifəlayiq fəaliyyətinə görə 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Hörmətli cənab Prezident,  

hörmətli xanımlar və cənablar,  

Bilin ki, Azərbaycanın mənim Ģəxsimdə səmimi bir dostu vardır və mənim üçün 

PolĢa ilə Azərbaycan arasında dostluq əlaqələrinin qurulması olduqca dəyərlidir. 

YaĢasın Azərbaycan!  



Sonuncu nominasiyada gənc nəslin hərtərəfli, əsl vətəndaĢ kimi böyüməsi sahəsindəki 

xidmətlərinə görə paytaxtın Nizami rayonundakı 1 nömrəli uĢaq evinin direktoru 

Nərminə Zöhrabova qalib elan edildi.  

Nərminə Zöhrabova minnətdarlıq edərək dedi:  

- Mən övladlarım adından, böyük ailəmiz adından cənab Prezidentimizə və onun 

xanımı Mehriban Əliyevaya təĢəkkürümüzü bildirirəm. Çox sağ olun, təĢəkkür edirik. 

Əməyimizə verdiyiniz qiymətə görə sağ olun.  

Mükafatlandırma mərasimindən sonra geniĢ konsert proqramı təqdim olundu. 

Ġncəsənət ustaları konsertdə maraqlı proqramla çıxıĢ etdilər.  

 

10 may  2009-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “EUROVĠSĠON-2009” MAHNI 

MÜSABĠQƏSĠNDƏ BÖYÜK QƏLƏBƏ QAZANMIġ AYSEL VƏ ARAġI 

TƏBRĠK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev Aysel və AraĢ ilə telefonla danıĢaraq, 

Azərbaycanı Avropa miqyasında layiqincə təmsil etmiĢ bu gənclərin qazandığı 

nailiyyəti yüksək qiymətləndirmiĢ, onlara yeni yaradıcılıq uğurları arzulamıĢdır.  

Azərbaycan təmsilçiləri qitə miqyaslı müsabiqənin final mərhələsində 25 

ölkənin musiqiçiləri arasında üçüncü yeri tutmuĢlar.  

 

17  may  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GÖYGÖL RAYONUNDA MƏDƏNĠYYƏT VƏ 

ĠSTĠRAHƏT PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Əsaslı təmirinə bu il baĢlanılan parkın ərazisi 3 hektardır. Burada rayon 

sakinlərinin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Müxtəlif mərasimlərin 

keçirilməsi üçün 300 nəfərdən çox tamaĢaçı tutan YaĢıl Teatr parka xüsusi gözəllik 

verir. Gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün parkda gənclər evi, stolüstü 

oyunlar zalı, tir fəaliyyət göstərir.  

Bundan baĢqa, parkın ərazisində 200 kvadratmetr sahəsi olan idman 

meydançası, uĢaqlar üçün xüsusi attraksionlar quraĢdırılmıĢ əyləncə meydançası da 

vardır.  

Parkın ərazisinin 2 hektarında yaĢıllıq sahələri salınmıĢ, 2 mindən çox bəzək 

kolu və ağac əkilmiĢ, kənardan münbit torpaq gətirilmiĢdir. YaĢıllıq sahəsini suvarmaq 

məqsədi ilə hər bir xiyabana ayrıca su xətti çəkilmiĢ, parkda müasir iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılmıĢ, 250 dekorativ iĢıq dirəyi qoyulmuĢdur.  

 

25  may  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ 1918-CĠ ĠLDƏ AZƏRBAYCAN 

XALQ CÜMHURĠYYƏTĠ MĠLLĠ ġURASININ VƏ HÖKUMƏTĠNĠN 

YERLƏġDĠYĠ BĠNADA  

XATĠRƏ LÖVHƏSĠNĠ AÇMIġDIR 

 

Prezident Ġlham Əliyev 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli 

ġurasının və hökumətinin yerləĢdiyi binada – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 

giriĢində xatirə lövhəsinin açılıĢında iĢtirak etmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı üzərində “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli ġurası 

və hökuməti 16 iyun 1918-ci ildən 16 sentyabr 1918-ci ilə qədər bu binada fəaliyyət 

göstərib” sözləri yazılmıĢ lövhənin üstündən örtüyü götürdü.  

Xatırladaq ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət olması ilk dəfə məhz bu binadan 

radioqram vasitəsilə bütün Avropa ölkələrinə elan edilmiĢdir.  

 

25  may  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN ABĠDƏSĠNDƏ 

APARILAN YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 
 

Məlumat verilmiĢdir ki, 1949-cu il aprelin 30-da tuncdan qoyulmuĢ bu 

möhtəĢəm abidənin DaĢkəsən mərmərindən hazırlanmıĢ postamenti artıq köhnəlmiĢdir. 

Hazırda postamentin mərmər örtüyü yenisi ilə əvəzlənir, abidənin ətrafında abadlıq iĢləri 

aparılır, müasir iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılır, yeni oturacaqlar qoyulur.  

Bu ay baĢlanmıĢ yenidənqurma iĢlərinin iyunun 15-də - Milli QurtuluĢ günündə 

baĢa çatdırılması nəzərdə tutulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı Gəncədə aparılan abadlıq və quruculuq iĢləri ilə bağlı əlavə 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

25  may  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏ ġƏHƏRĠNDƏ “RAMADA PLAZA” 

MEHMANXANASININ  

TĠKĠNTĠSĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verilmiĢdir ki, təməli 2005-ci ilin mayında 

qoyulmuĢ binada inĢaat iĢlərini bu ilin ikinci yarısında baĢa çatdırmaq nəzərdə 

tutulmuĢdur. Ümumi torpaq sahəsi iki hektar olan 12 mərtəbəli mehmanxanada 200-ə 

qədər nömrə olacaqdır. Nömrələrin 160-ı birotaqlı, 34-ü isə ikiotaqlıdır.  

“Çıraq” MMC-nin sifariĢçisi olduğu mehmanxananın birinci mərtəbəsində 

üzgüçülük hovuzu, trenajor zalı, biznes mərkəzi, mağazalar, qadın və kiĢi bərbərxanaları 

olacaqdır. Ġkinci mərtəbədə konfrans zalı, milli və Avropa mətbəxinə aid yeməklərin 

təqdim olunacağı iki restoran yerləĢəcəkdir. Mehmanxananın 3-10-cu mərtəbələrində 

nömrələr, 11-12-ci mərtəbələrdə kafe, bar, VĠP restoran və digər istirahət obyektləri 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Ərazidə ikimərtəbəli 6 kottec də inĢa olunacaqdır. 150 nəfərin 

iĢlə təmin olunacağı mehmanxananın ərazisində voleybol meydançasının, tennis 

kortunun, açıq üzgüçülük hovuzunun, yay kafesinin, uĢaqlar üçün əyləncə Ģəhərciyinin 

və avtomobil dayanacaqlarının yaradılması da nəzərdə tutulmuĢdur.  

Tikintidə Yaponiya, Almaniya, ABġ, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdən 

gətirilən inĢaat materiallarından geniĢ istifadə olunur. Binada Yaponiya istehsalı olan 

beĢ müasir lift quraĢdırılacaqdır. Buradakı bütün kommunikasiya qurğuları ən müasir 

standartlara cavab verir. Göygöldən içməli su xətti çəkiləcəkdir.  

Mehmanxananın həyətində 5 min kvadratmetr sahədə yaĢıllaĢdırma iĢləri 

aparılmıĢ, 6 min kvadratmetr xüsusi qranit piltə döĢənmiĢ, əkilmiĢ gül və bəzək kolları 

Hollandiya və Ġrandan gətirilmiĢdir. Müasir iĢıqlandırma sistemi isə Türkiyə istehsalıdır.  

Bildirildi ki, hazırda tikinti iĢlərində 220 nəfər çalıĢır. Onların orta aylıq əmək 

haqqı 350-400 manatdır. 

 

25  may  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏMKĠR MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN 

QARġISINDA ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġ ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

GeniĢmiqyaslı abadlıq iĢlərinin görüldüyü bu park maraqlı dizaynı ilə diqqəti 

cəlb edir. Xüsusi dekorativ bitkilərin, gül kollarının əkildiyi parkda musiqili fəvvarə 

quraĢdırılmıĢ, Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatının inkiĢafında xüsusi xidmətləri 

olan Ģəxslərin abidələri ucaldılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı parkı gəzdi, dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 

Hacıbəylinin və Ģair Əhməd Cavadın piano arxasında gərgin iĢinin əks olunduğu 

kompozisiyaya və aĢıq Teymurun xatirəsinə yaradılmıĢ guĢəyə maraqla baxdı.  

 

25  may  2009-cu il 

 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GƏDƏBƏYDƏ AġIQ MUSĠQĠ MƏKTƏBĠNĠN 

TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ölkəmizdə ilk dəfə yaradılan AĢıq 

Musiqi Məktəbi binasının tikinti iĢlərini “Regionların inkiĢafı” Ġctimai Birliyinin sifariĢi 

ilə “Lider monolit” Ģirkəti həyata keçirəcəkdir. Ġkimərtəbəli bina üçün Heydər Əliyev 

parkının qərb hissəsində 4 min 169 kvadratmetr torpaq sahəsi ayrılmıĢdır.  

Tikinti iĢlərinin vaxtında və keyfiyyətli aparılması məqsədilə hərtərəfli hazırlıq 

iĢləri görülmüĢdür. Musiqi məktəbi binasının ən müasir standartlara uyğun inĢası üçün 

1,5 milyon manat vəsait ayrılmıĢdır. 30 daimi iĢ yerinin açılacağı bu mədəniyyət 

ocağında 200 nəfər aĢıq sənətinin sirlərinə yiyələnəcəkdir. Binanın hər mərtəbəsində 12 

otaq olacaqdır. Buraya sinif otaqları, kitabxana, akt zalı, səhnə, qrim otağı, oxu zalı və 

digər inzibati otaqlar daxildir.  

Məktəb binasının tikilib istifadəyə verilməsində əsas məqsədlərdən biri də aĢıq 

və saz sənətimizi YUNESKO səviyyəsinə çıxarmaqdır. Bu baxımdan Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli 

Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın muğamla yanaĢı, ölkəmizin aĢıq sənətinin 

də geniĢ təbliği məqsədi ilə apardığı ardıcıl və kompleks iĢ bəhrəsini verməkdədir. Məhz 

Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə reallaĢdırılan silsilə tədbirlər sayəsində Azərbaycanın 

aĢıq musiqisi artıq xaricdə də böyük rəğbət qazanmıĢdır və dünya musiqi inciləri 

sırasında layiqli mövqeyini tutmaqdadır.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, Azərbaycanda aĢıqlar yurdu kimi 

tanınan bölgələrimiz çoxdur. Bu baxımdan dağlar qoynunda yerləĢən Gədəbəyin də 

özünəməxsus yeri vardır. Hazırda Gədəbəydə 150-dən çox aĢıq vardır. Əməkdar 

mədəniyyət iĢçisi və Prezident təqaüdçüsü aĢıq Ġsfəndiyar Rüstəmovun rəhbərliyi ilə 

rayonda ansambl fəaliyyət göstərir. “Xalq aĢıqları” ansamblı fəaliyyətini daim 

geniĢləndirir.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, bu ilin martında Parisin məĢhur Luvr 

muzeyində konsert proqramı ilə çıxıĢ etmiĢ beĢ Azərbaycan aĢığından üçü 

Gədəbəydəndir.  

Prezident Ġlham Əliyev gilizi binanın təməlinə buraxdı. Özülə beton qarıĢığı 

buraxıldı.  

Gədəbəy aĢıqları məharətlərini nümayiĢ etdirdilər.  

Dövlətimizin baĢçısı aĢıqlarla söhbət etdi.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi: Sizi təbrik edirəm. Keçən dəfə, iki il yarım 

bundan əvvəl görüĢmüĢdük.  

AĢıq Ġsfəndiyar RÜSTƏMOV dövlətimizin baĢçısına müraciətlə dedi: Mən Sizə 

minnətdarlığımı bildirirəm ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev də bizi çox gözəl qiymət 

verib, mənim bu ansamblıma “Xalq aĢıqları” adı verib.  

Əziz Prezidentimiz, əziz qardaĢım oğlu, bizim ölkənin, müstəqil dövlətin əziz 

rəhbəri, xilaskarı. Sizin gəliĢiniz həmiĢə uğurlu olmuĢdur. Mənə özünüz prezident 

təqaüdü verdiniz. Mənim bax, bu aĢığıma aĢıqların qurultayından sonra əməkdar adı 

verdiniz. Sonra, bax, bu məktəbin tikilməsi bizim üçün çox faydalı, əhəmiyyətlidir. Bu 

münasibətlə nəinki bizim, Azərbaycanın bütün aĢıqlarına gözaydınlığı verirəm. Onlara 

da qismət olsun.  

Sizin hər gəliĢiniz uğurludur. Ancaq indi bir məsələ var, istəyirəm ki, bizim 

aĢıqlarla xatirə Ģəkli çəkdirəsiniz.  

AĢıqlarla xatirə Ģəkli çəkdirən Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi:  

Azərbaycanda, Gədəbəydə çox böyük aĢıq məktəbi var. Ənənəvi olaraq.  



Ġsfəndiyar RÜSTƏMOV: Bəli, çox sağ olun. Mən indi bildim ki, aĢıq sənətinin, 

bizim davamçılarımız burada dərs alacaqlar.  

Ġlham ƏLĠYEV: Bəli, çox gəzəl bina tikiləcəkdir, onun Ģəklini görmüsünüz. 

Ümid edirəm ki, bina yaxın zamanda tikiləcəkdir. Onsuz da siz bu sənəti yaĢadırsınız, 

onsuz da bu sənət nəsildən-nəslə keçir. Bax bu uĢağın da, mənə dedilər ki, böyükləri də, 

əcdadları da aĢıq sənəti ilə məĢğul idilər. Onsuz da bu sənət Azərbaycanda yaĢayır və 

yaĢayacaqdır. Ancaq biz istəyirik ki, Ģərait yaxĢı, müasir səviyyədə olsun. Musiqi 

məktəbi gözəl olsun, xarici görünüĢü də. Yeri də çox yaxĢı seçilmiĢdir. Bura Gədəbəy 

Ģəhərinin mərkəzidir, parkın üstüdür, buranın çox gözəl təbiəti var, buradan gözəl 

mənzərə açılır.  

Sizə uğurlar və cansağlığı arzulayıram. Bu gözəl sənəti yaĢadın.  

AġIQLAR: Allah Sizə cansağlığı versin. Çox sağ olun.  

 

26  may  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURĠYYƏTĠNĠN 

ġƏRƏFĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Respublika günü 

münasibətilə paytaxtın Ġstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

Ģərəfinə ucaldılmıĢ abidəni ziyarət etmiĢdir.  

Abidənin ətrafında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Dövlətimizin baĢçısı abidənin önünə əklil qoydu.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi.  

 

27  may  2009-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV NƏRĠMAN NƏRĠMANOV PROSPEKTĠNDƏKĠ 

PARKIN, NƏRĠMANOVUN ABĠDƏSĠNĠN ƏSASLI TƏMĠR VƏ 

YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyevin Bakı Ģəhərində parkların və xiyabanların əsaslı surətdə 

bərpa olunması ilə bağlı tapĢırıqlarına əsasən paytaxtımızda daha bir park – Nəriman 

Nərimanov prospektindəki park da müasir standartlara uyğun yenidən qurularaq 

istifadəyə verilmiĢdir. Baxımsızlıq üzündən tamamilə yararsız vəziyyətə düĢən bu 

parkda əvvəllər əhalinin istirahəti üçün demək olar ki, heç bir Ģərait yox idi. Oturacaqlar 

sınıb-dağılmıĢ, yaĢıllıq zolaqları korlanmıĢ, beton örtüyü və üzlük plitələr dağılmıĢdı. 

1972-ci ildə salınan bu parkda o vaxtdan bəri bərpa və yenidənqurma iĢləri 

aparılmamıĢdı. Nəriman Nərimanovun elə həmin il ucaldılmıĢ abidəsinin postamenti də 

keyfiyyətini tamamilə itirmiĢdi.  

Dövlətimizin baĢçısının tapĢırıqlarına əsasən 2008-ci ilin iyulunda parkın əsaslı 

bərpa və yenidən qurulması iĢlərinə baĢlanılmıĢdır. Qısa vaxt ərzində həyata keçirilən 

yenidənqurma və bərpa iĢləri nəticəsində parkın siması bütünlüklə dəyiĢmiĢ, müasir 

standartlara uyğun Ģəkildə qurulan bu istirahət guĢəsi yenidən sakinlərin istifadəsinə 

verilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev parkın əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonrakı 

vəziyyəti ilə yaxından tanıĢ oldu. Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, bərpa və 

yenidənqurma iĢləri nəticəsində bu park ən müasir standartlara uyğunlaĢdırılıb. Parkın 

beton örtüyü və köhnə üzlük plitələr yeniləri ilə əvəz olunub, yaĢıllıq zolaqları təzədən 

salınıb, müasir oturacaqlar quraĢdırılıb, əkilmiĢ ağac və gül kolları parka xüsusi yaraĢıq 

verir.  

Parkda quraĢdırılmıĢ avtomatlaĢdırılmıĢ sistem yaĢıllıqların davamlı olaraq 

suvarılmasına xidmət edəcəkdir. Nəriman Nərimanovun abidəsinin postamentinə yeni 

qranit üzlük çəkilmiĢdir. Abidənin özü isə tam bərpa olunmuĢdur. Burada parka xüsusi 

yaraĢıq verən müasir fəvvarə inĢa edilmiĢdir. Parkın iĢıqlandırma sistemi də təzələnmiĢ, 

iĢıq dirəkləri dəyiĢdirilmiĢ, yeni və keyfiyyətli lampalar quraĢdırılmıĢdır. Ġndi bu 

lampalar gecələr ətrafı çıraqban edir. Parkın yaxınlığındakı binalarda da təmir və 

yenidənqurma iĢlərinin aparıldığı bildirilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı görülən iĢlərlə yaxından tanıĢ olduqdan sonra parkın 

ətrafındakı binaların, o cümlədən yaĢıllıqların hazırkı vəziyyəti ilə də maraqlandı. 

Prezident Ġlham Əliyev parkın ətrafındakı binaların və yaĢıllıqların bərpası və yenidən 

qurulması ilə bağlı da layihə hazırlamağı tapĢırdı və bununla əlaqədar müvafiq 

tövsiyələrini verdi.  

 

3 iyun  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ 

PARKDA ABADLIQ VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

1909-cu ildən Bakıda dənizkənarı bulvar kimi tanınan bu parkda da 1970-ci 

illərdə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə paytaxtda 

yaĢıllaĢdırma və abadlaĢdırma tədbirləri vüsət alanda geniĢ quruculuq tədbirləri həyata 

keçirilmiĢdir. Bakı Ģəhəri sakinlərinin, eləcə də paytaxtımıza gələn qonaqların ən çox 

sevdiyi istirahət guĢələrindən biri olan dənizkənarı bulvara 1998-ci il dekabrın 29-da 

Prezident Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə Milli Park statusu verilmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev dənizkənarı bulvarın xalqımızın tarixi, 

mədəniyyəti və ekoloji təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq 2008-ci il 

yanvarın 10-da Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar Ġdarəsinin yaradılması 

haqqında Fərman imzalamıĢdır. Həmin Fərmana və Azərbaycan Prezidenti Ġlham 

Əliyevin Bakı Ģəhərində parkların və xiyabanların yenidən qurulması ilə bağlı 

tapĢırıqlarına uyğun olaraq Dənizkənarı Milli Parkın da əsaslı Ģəkildə abadlaĢdırılmasına 

baĢlanılmıĢdır. Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva parkda həyata 

keçirilən abadlıq və yenidənqurma iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ olmaq üçün buraya gəldilər. 

Prezident Ġlham Əliyevə görülən iĢlərlə bağlı məlumat verildi. Qeyd olundu ki, 3 

kilometr 700 metr uzunluğu olan Dənizkənarı Milli Parkın ərazisi həyata keçiriləcək 

yeni tədbirlər planından sonra 25 kilometrə qədər uzanacaqdır. Görülən abadlıq 

iĢlərindən sonra parkın yaĢıllıq zolağının ərazisi də xeyli geniĢləndiriləcəkdir. Ötən dövr 

ərzində parkda yüksək standartlara uyğun Ģəkildə abadlıq iĢlərinin həyata keçirildiyi 

bildirildi.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı burada inĢa edilən qoĢa fəvvarələrə baxdılar, 

əhaliyə iaĢə xidməti göstərəcək obyektlərlə maraqlandılar, əsaslı təmir və yenidənqurma 

iĢlərindən sonra istifadəyə verilmiĢ “Mirvari” kafesi ilə tanıĢ oldular. Prezident və 

xanımı kafenin təmirdən əvvəlki vəziyyətini əks etdirən fotoalboma baxdılar. Təmir və 

yenidənqurmadan sonra burada əhalinin istirahəti üçün hər cür Ģəraitin yaradıldığı qeyd 

edildi.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı estakadada həyata keçirilən yenidənqurma 

iĢləri ilə də maraqlandılar. Dənizkənarı Milli Park boyu sahilbərkitmə iĢləri ilə tanıĢ olan 

dövlətimizin baĢçısı görülən iĢlərin yüksək keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı müvafiq 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

25  iyun  2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏZƏPĠR MƏSCĠD 

KOMPLEKSĠNĠN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA VƏ GENĠġ TĠKĠNTĠ 

ĠġLƏRĠNDƏN SONRA ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMƏSĠ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Təzəpir məscidinin yenidən bərpasını zəruriləĢdirən bir neçə səbəb var idi. Uzun 

illər ərzində aparılan cari təmir iĢlərinə baxmayaraq, məscidin kommunikasiyaları 

dəyiĢdirilmədiyindən köhnəlmiĢ və yararsız hala düĢmüĢdü. Məscidin ətrafını köhnə, 

qarma-qarıĢıq tikililər əhatə etmiĢ, gediĢ-gəliĢ yollarında tıxaclar yaranmıĢ, yuxarı 

məhəllələrdən axıb gələn çirkab suları binanın özülünü qismən zədələmiĢdi. Məscidin 

günbəzində çatlar əmələ gəlmiĢ, iç dekorativ naxıĢları pozulmaq təhlükəsinə məruz 

qalmıĢdı.  

Ġkinci böyük problem məscid kompleksi ərazisində yerləĢən Qafqaz 

Müsəlmanları Ġdarəsinin inzibati və Bakı Ġslam Universitetinin tədris binalarının 

tamamilə yararsız olması idi. Bu tikililər praktik baxımdan müasir tələblərə cavab 

vermir, texniki qüsurları ilə normal iĢ fəaliyyətinə əngəl törədirdi.  

Azərbaycanın müasir tarixində müstəsna xidmətləri olan ulu öndər Heydər 

Əliyevin prinsipial mövqeyi, iradəsi, milli mənəvi dəyərlərimizə dərindən bağlılığı 

sayəsində ölkəmizdə dini etiqad və vicdan azadlığı daim inkiĢaf edir.  

Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qalan və onu uğurla davam etdirən Prezident 

Ġlham Əliyevin maddi mədəniyyət abidələrimizin, müqəddəs ocaqlarımızın bərpası ilə 

bağlı imzaladığı fərman və sərəncamlar, verdiyi tapĢırıqlar sırasında Təzəpir məscid 

kompleksinin yenidən qurulması da əksini tapmıĢdır. Son illər Azərbaycanın bütün dini 

ocaqlarında yüksək səviyyədə aparılan yenidənqurma iĢləri dövlətimizin baĢçısının 

xalqın milli mənəvi dəyərlərinə, mədəni və tarixi zənginliyinə verdiyi qiymətin ən gözəl 

nümunəsidir.  

Məhz Prezident Ġlham Əliyevin göstəriĢi əsasında 2005-ci ildə məscidin bərpası 

və ətraf ərazilərin yenidən qurulması layihəsi hazırlandı. Layihədə Təzəpir məscidinin 

ilkin görkəminə qaytarılması məqsədi ilə yenidən bərpası və əzəli memarlığına xələl 

gətirməyən elementlərin əlavə edilməsi öz əksini tapmıĢdı. Layihənin memarlıq iĢləri 

Ə.Məmmədova, bərpa F.Miralayevə, interyer tərtibatı E.Mikayılzadəyə həvalə olundu. 

“Azərlayihə” Ġnstitutu tərəfindən iĢlənib hazırlanan layihənin icrasını “Ġnam-Aġ” Ģirkəti 

həyata keçirdi.  

Dövlətimizin baĢçısı üç dəfə burada olmuĢ və fikirlərini bölüĢmüĢ, tövsiyələrini 

vermiĢdir. Bununla da paytaxtımıza xüsusi yaraĢıq verən Təzəpir məscidinin inĢası 

sürətlənmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyev tikintinin gediĢini daim diqqətdə saxlamıĢ, 

qarĢıya çıxan problemlər dərhal həll olunmuĢ, qısa müddətdə bu Allah evi tanınmaz 

dərəcədə dəyiĢmiĢ, nəfis və möhtəĢəm görkəm almıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla ilə birlikdə 

Təzəpir məscid kompleksinə gəldi.  

Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin sədri Ģeyxülislam AllahĢükür PaĢazadə 

dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevə burada aparılan əsaslı yenidənqurma və tikinti iĢləri 

barədə ətraflı məlumat verdi.  

Bildirildi ki, məscid kompleksində ən yüksək səviyyədə yenidənqurma, tikinti 

və tərtibat iĢləri görülmüĢdür.  

Kompleksin ərazisində bu məscid kompleksinin Azərbaycan Prezidenti Ġlham 

Əliyevin təĢəbbüsü əsasında yenidən qurulmasını bildirən lövhə qoyulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı ailə üzvləri ilə birlikdə Təzəpir məscidinin önündə xatirə 

Ģəkli çəkdirdi, bina ilə yaxından tanıĢ oldu.  



Prezident Ġlham Əliyevə məsciddə aparılmıĢ iĢlər haqqında ətraflı məlumat 

verildi. Bildirildi ki, XX əsrin əvvəllərində kinoteatr və anbar kimi istifadə olunmuĢ 

binada yenidənqurma iĢlərinin gediĢi zamanı məscidin ətrafı sonradan tökülmüĢ torpaq 

qatlarından təmizlənmiĢ, onun kürsü hissəsi üzə çıxarılmıĢ, divarın sınmıĢ və çatlamıĢ 

daĢları yeniləri ilə əvəz olunmuĢ, divarlar kimyəvi maddələrlə yuyulmuĢdur. 

Deformasiyaya uğramıĢ və əksəriyyəti çürümüĢ qapı və pəncərələr qırmızı Ģam 

agacından olan təzə qapı və pəncərələrlə, minarənin çürümüĢ məhəccəri döymə üsulu ilə 

hazırlanmıĢ yenisi ilə əvəzlənmiĢdir. Məscidin daxilində müasir texnologiya ilə iĢləyən 

havalandırma sistemləri quraĢdırılmıĢ, döĢəmə 30 santimetrə qədər dərinliyə salınmıĢ, 

döĢəməaltı istilik sistemi qurulmuĢdur. DöĢəməyə 720 nəfərlik “Namazgah” xalı 

döĢənmiĢdir.  

Məscidin qadınlar üçün ibadət hissəsi fıstıq ağacından hazırlanmıĢ Ģəbəkə ilə 

ayrılmıĢ, metal pilləkən sökülərək üstü taxta ilə örtülmüĢ dəmir-beton pilləkən 

quraĢdırılmıĢdır. GiriĢ hissəsində eyvanın qarĢısı daĢ Ģəbəkə ilə bağlanmıĢ və ibadətə 

gələnlər üçün qarderob yaradılmıĢdır.  

Məscidin ən cəlbedici yeniliyi onun interyeridir. Burada ümumi sahəsi 1400 

kvadratmetr olan divarlarda və gümbəz altında Azərbaycan nəqqaĢlıq məktəbinin və 

ġərq oriyentalistikasının nadir nümunələrindən istifadə olunmuĢdur. Mehrab kaĢı və 

mərmərdən yığılmıĢ, gümbəzin pəncərə konstruksiyaları təzələnərək Ģəbəkəli taxta 

pəncərələrlə əvəzlənmiĢdir. Gümbəzə ağırlıq gətirən iki tonluq çilçıraq ləğv olunaraq 

müasir texnologiyalı iĢiqlandırma sistemləri quraĢdırılmıĢdır. Eyni zamanda, əsas zalda 

52, qadınların ibadət etdiyi hissədə 5 divar çilçırağı asılmıĢdır.  

Məscidin tamamlayıcı dekorativ elementlərinin üstü, minarələrin baĢı və 

kəmərbənd yazıları ən yüksək əyarlı qızıl lövhələrdəndir. Günbəzin üstü isə Qızılqaya 

daĢı ilə üzlənmiĢ, burada dekorativ elementlərlə bərabər, yuxarı hissədə “La Ġlahə 

Ġlləllah” kəlməsi 6 dəfə təkrar olunmuĢdur. Dekorativ oyma detallarının və yazılı 

kəlmələrin üzəri yüksək əyarlı qızıl təbəqə ilə örtülmüĢdür. Gümbəzin üstü hündürlüyü 

1,6 metr olan daĢ sancaqla tamamlanmıĢdır.  

Günbəzin tən ortasında Qurani-Kərimdən “Nas”, dairələrdə “Ayətül-kürsü”, 

kiçik gümbəzlərdə isə “Həmd” surələri həkk olunmuĢdur.  

“Qurani-Kərim”dən ayələr oxundu.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı kompleksin mərasim zalları yerləĢən korpusuna 

baxdı. Bildirildi ki, burada müxtəlif dini mərasimlər yerinə yetiriləcək, o cümlədən 

ehsan və kəbin mərasimləri icra olunacaqdır. Ümumilikdə binada 1600 nəfərə xidmət 

etmək üçün 6 mərasim zalı yaradılmıĢdır. Bu korpusda xarici qonaqların qəbulu, 

yerləĢdirilməsi üçün otaqlar da vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev Bakı Ġslam Universitetinin tədris korpusu ilə də tanıĢ 

oldu.  

Korpusun hər mərtəbəsində 10 sinif otağı olmaqla 250 tələbənin təhsil alması üçün hər 

cür Ģərait yaradılmıĢdır. Binanın yarımzirzəmi hissəsində yeməkxana və kitabxana 

yerləĢir. Korpusun bir hissəsində müasir tələblərə cavab verən qazanxana, damında isə 

“Çiller” havalandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır. Bu sistemlə məscidin ətrafındakı bütün 

tikililər havalandırılır.  

Təzəpir məscid kompleksinin ərazisindəki birmərtəbəli yöndəmsiz tikililər 

sökülərək yerində Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsi üçün beĢmərtəbəli inzibatı bina inĢa 

edilmiĢdir.  

Ümumi sahəsi 4100 kvadratmetr olan inzibati binada xidməti otaqlar, 50 yerlik 

kiçik konfrans zalı yerləĢir. Birinci mərtəbədə sahəsi 340 kvadratmetr olan 6000 kitablıq 

kitabxana vardır. Kitabxananın interyeri ağac materialı ilə bəzədilmiĢ, tavanda 32 



çilçıraq quraĢdırılmıĢdır. Kitabxananın bir hissəsində dini veriliĢlərin hazırlanması üçün 

ministudiya yaradılmıĢdır. Kompyuterlərlə təchiz edilmiĢ kitabxananın zəngin kitab 

fondu vardır.  

Dövlətimizin baĢçısı burada nümayiĢ olunan qədim kitablara, Təzəpir məscidi 

haqqında CD-lərə baxdı, xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  

Binanın vestibülünün interyerində ağac üzərində oyma detallardan geniĢ istifadə 

olunmuĢdur.  

Ərazidə 900 kvadratmetr sahəsi olan 250 yerlik müasir tipli konfrans zalı inĢa 

edilmiĢdir. Zalın ayrıca havalandırma sistemi vardır. Zalda iĢıqlanma üçün 360 Ģamlıq 

xüsusi çilçıraq sifariĢ edilmiĢdir. Tavan və gümbəzin altı dekorativ ağac detallarla 

bəzədilmiĢdir.  

Məscidin qarĢısında sürüĢmənin qarĢısını almaq üçün xüsusi dəmir-beton 

konstruksiya quraĢdırılmıĢ və torpaq qatı yol səviyyəsindən 1 metrə qədər 

götürülmüĢdür.  

Kompleksin ərazisində 820 kvadratmetr sahəsi olan kiçik mərasim zalları, 80 

kvadratmetrlik qurbangah, 200 kvadratmetrlik qadın və kiĢi dəstəmazxanaları və s. 

tikilmiĢdir.  

Torpağın altında 480 kubmetr həcmində su çəni quraĢdırılmıĢ, yüksək gücə 

malik generator və əlavə elektrik tənzimləyicisi qoyulmuĢdur. Kompleksin ətrafında 

4500 kvadratmetr sahəyə Ukrayna və Hindistandan gətirilmiĢ qranit-mərmər plitələr 

döĢənmiĢdir.  

Binaların fasadları Qızılqaya daĢından yonulmuĢ Ģəbəkə və mürəkkəb memarlıq 

detalları ilə üzlənmiĢdir. Bundan baĢqa, Mustafa Sübhi küçəsindən məscidin ərazisinə 

giriĢdə oyma detallarla bəzədilmiĢ portal tipli yaraĢıqlı darvaza quraĢdırılmıĢ, keçid 

hissəyə isə tökmə metal darvaza qoyulmuĢdur. Mirzə Fətəli küçəsindən olan keçid 

portalı sökülərək yenisi ilə əvəz olunmuĢ və burada da yeni metal darvaza 

quraĢdırılmıĢdır. Məscidin qarĢısında üç fəvvarəli hovuz tikilmiĢ, fəvvarələr iri həcmli 

daĢdan yonulmuĢ, içərisi kaĢı ilə üzlənmiĢdir.  

Mustafa Sübhi küçəsində baĢ portala yaxın hissədə bir sıra köhnə tikililər 

sökülərək ibadətə gələnlərin rahatlığı üçün 50 yerlik avtomobil dayanacağı 

yaradılmıĢdır. 2000 kvadratmetrə yaxın divar Ağlay daĢı ilə üzlənmiĢdir. BoĢaldılmıĢ 

ərazidə müasir elektrik Ģəbəkəsi binası inĢa edilmiĢdir. Yöndəmsiz hala düĢmüĢ Lev 

Tolstoy küçəsi yenidən qurularkən 4000 kubmetrə yaxın torpaq iĢi görülmüĢ, qonĢu 

binaların 1400 kvadratmetr fasadı bərpa edilmiĢ, yerə 2500 kvadratmetrə yaxın səki daĢı 

döĢənmiĢdir. Məscidin ərazisinə iri avtomobillərin giriĢi üçün Mustafa Sübhi və BəĢir 

Səfəroğlu küçələrinin kəsiĢməsində ayrıca metal darvaza quraĢdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi.  

 

X X X 

 

Prezident Ġlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

-Hörmətli Ģeyx həzrətləri!  

Hörmətli din xadimləri!  

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!  



Ġlk növbədə mən sizin hamınızı səmimiyyətlə salamlayıram və bu gün 

Azərbaycan üçün bu əlamətdar və tarixi gündə sizin hər birinizə cansağlığı, xoĢbəxtlik 

arzulayıram.  

Bu gün həqiqətən tarixi bir gündür. Əsaslı təmirdən və yenidənqurma iĢlərinin 

aparılmasından sonra Təzəpir məscidi yenidən fəaliyyətə baĢlayır. Məscid əsaslı təmir 

edilib, ərazisi geniĢləndirilib, ətrafdakı bir neçə ev köçürülüb və bir sözlə, bu gün burada 

- tarixi bir yerdə həm bizim milli və dini dəyərlərimizi əks etdirən gözəl kompleks, eyni 

zamanda, ən müasir standartlara cavab verən yeni gözəl Ģərait yaradılıbdır. Həm 

məscidin binası təmir olunub, eyni zamanda burada mərasimlər korpusu, ruhani 

idarəsinin iqamətgahı, konfrans zalı, universitet binası tikilmiĢdir. Bir sözlə əminəm ki, 

bundan sonra bu gözəl tarixi yerdə dinlərarası dialoqun dərinləĢməsi, Azərbaycan 

xalqının, Azərbaycandakı bütün xalqların nümayəndələrinin normal yaĢaması üçün 

müxtəlif tədbirlər, simpoziumlar, konfranslar və baĢqa tədbirlər keçiriləcəkdir.  

Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Ancaq 

bununla bərabər, biz öz milli və dini ənənələrimizə, dəyərlərimizə çox sadiqik. Biz 

ümumbəĢəri dəyərləri bölüĢürük. Ancaq bizim üçün baĢlıca, məna daĢıyan dəyər 

Azərbaycanın milli dəyərləridir.  

Bütün dövrlərdə Azərbaycanda bütün xalqlar mehribanlıq Ģəraitində yaĢayıblar 

və Azərbaycan dövləti, müstəqil Azərbaycan dövləti bundan sonra da ölkəmizdə bu 

gözəl ənənələri yaĢatmaq üçün əlindən gələni edəcəkdir. Onu da demək istəyirəm, 

baxmayaraq ki, Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır, Təzəpir məscid kompleksinin 

yenidən qurulması üçün vəsait dövlət tərəfindən ayrılıbdır. Bir il bundan əvvəl əsaslı 

təmirdən və geniĢləndirmə iĢlərinin aparılmasından sonra yenidən istifadəyə verilmiĢ 

Bibiheybət məscid-ziyarətgah kompleksinin qurulmasına yenə də Azərbaycan dövləti 

eyni qaydada vəsait ayırmıĢdı. Əjdərbəy məscidinin yenidən qurulması üçün yenə 

Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti vəsait ayırmıĢdı. Bu onu göstərir ki, 

Azərbaycan dövləti, müstəqil Azərbaycan öz dini və milli ənənələrinə çox sadiqdir, 

Ġslam dinini yaĢatmaq, Ġslam həmrəyliyini geniĢləndirmək üçün əlindən gələni edir. Biz 

bunu etməliyik və edəcəyik. Ġslam dini böyük bir dindir. Ġslam dini dostluq dinidir, 

qardaĢlıq dinidir, həmrəylik dinidir.  

Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda bəzi yerlərdə Ġslam dini haqqında qəsdən yalan 

məlumatlar ortaya çıxarılır. Ġslamafobiya bir siyasət kimi aparılır. Bu gün dünyada 

dinlərarası dialoqdan çox danıĢılır və buna böyük ehtiyac vardır. Ancaq bununla 

bərabər, bəzi hallarda bu sözlərin arxasında dini ayrı-seçkilik meyilləri də görsənir. Biz 

bunu rədd edirik. Ġslam dininə qarĢı aparılan kampaniyanı rədd edirik. Əsassız 

ittihamları rədd edirik.  

Bir daha demək istəyirəm ki, Ġslam dini dostluq dinidir və biz elə etməliyik ki, 

öz dəyərlərimizi dünyaya təqdim edək, təbliğ edək, real vəziyyəti dünya birliyinə 

çatdıraq. Bunu etmək üçün mütləq bütün Ġslam dövlətləri arasında çox geniĢ mənada 

əməkdaĢlıq aparılmalıdır. Azərbaycan öz tərəfindən bunu edir və baxmayaraq ki, biz 

gənc müstəqil ölkəyik, - Azərbaycan öz müstəqilliyini 1991-ci ildə bərpa edib, – Ġslam 

həmrəyliyinin bərqərar olması üçün öz töhfəmizi veririk.  

Azərbaycan bu barədə öz sözünü müxtəlif tədbirlərdə demiĢdir. Ġslam Konfransı 

TəĢkilatı çərçivəsində Azərbaycanda çoxsaylı mötəbər tədbirlər keçirilmiĢdir. Ġslam 

Konfransı TəĢkilatında həmrəyliyin və əməkdaĢlığın dərinləĢməsi üçün Azərbaycan 

dövləti öz siyasətini aparır və yəqin təsadüfi deyildir ki, gənc müstəqil Azərbaycan 

dövləti bütün Ġslam aləmində böyük hörmət qazana bilmiĢdir. Əgər belə olmasaydı 

Ġslam aləmi Azərbaycan dövlətinin paytaxtı Bakı Ģəhərini Ġslam dünyasının mədəni 

paytaxtı kimi seçməzdi. Biz bu adı böyük qürur hissi ilə daĢıyırıq. Bu münasibətlə 



Azərbaycanda bir neçə ay bundan əvvəl böyük mərasim keçirilmiĢdir və Bakı bu gün 

bütün Ġslam dünyasının mədəni paytaxtıdır. Biz bundan sonra da öz addımlarımızla, 

həm siyasi addımlarımızla, eyni zamanda Azərbaycanda dini icmaların birgə fəaliyyəti 

nəticəsində bu məsələlərin həllinə daha da böyük diqqət göstərəcəyik.  

Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda bütün millətlərin, dinlərin 

nümayəndələri bir ailə kimi yaĢayırlar. Heç vaxt Azərbaycanda milli, yaxud da ki, dini 

zəmində ayrı-seçkilik olmamıĢdır, yoxdur və olmayacaqdır. Azərbaycanda yaĢayan 

bütün insanlar bizim dəyərli vətəndaĢlarımızdır və Azərbaycanda hökm sürən dini 

dözümlülük, dini tolerantlıq əminəm ki, baĢqa yerlərdə də öyrənilə bilər.  

Bir daha demək istəyirəm ki, biz öz siyasətimizi və öz gələcəyimizi möhkəm 

tarixi, mədəni, milli və dini əsaslar üzərində qururuq. Ancaq, eyni zamanda, 

Azərbaycanda yaĢayan bütün baĢqa dinlərin nümayəndələri də özlərini rahat hiss edirlər. 

Biz dərin mədəniyyətə malik olan bir xalqıq və bununla haqlı olaraq qürur hissi 

keçiririk. Bizim çox dərin ənənələrimiz vardır. Ancaq bununla bərabər dünyəvi ölkə 

olaraq biz irəliyə doğru gedirik. Biz Azərbaycanda müasirliyin və ənənələrin sintezini 

görürük və yəqin ki, bu amil ölkəmizin ümumi uğurlu inkiĢafında öz rolunu oynamıĢdır. 

Azərbaycan son illər çox sürətlə inkiĢaf edir. Ölkə qarĢısında duran bütün 

vəzifələr icra edilmiĢdir. Siyasi müstəvidə Azərbaycan bölgədə özünəlayiq yerini tuta 

bilmiĢdir. Beynəlxalq təĢkilatlarda ölkəmiz böyük hörmətə malikdir. Azərbaycanda 

aparılan iqtisadi islahatlar onu göstərir ki, ölkəmiz iqtisadi artım templərinə görə son beĢ 

il ərzində dünya çapında birinci yerdədir. Azərbaycanda yaĢanan iqtisadi inkiĢaf və 

iqtisadiyyatın artımı heç bir baĢqa ölkədə bu vaxta qədər müĢahidə olunmamıĢdır. Ölkə 

qarĢısında duran sosial məsələlərin həlli, iqtisadi islahatların dərinləĢməsi, bölgədəki 

mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük nailiyyətlər əldə edilibdir. 

Əgər Azərbaycanda vətəndaĢ birliyi, həmrəyliyi olmasaydı, bütün bunları əldə etmək 

mümkün olmazdı. Azərbaycanda bu gün diskussiyalar aparılır və bu da təbiidir. Ancaq 

bir məsələyə bütün Azərbaycan xalqı yekdil mövqedən yanaĢır. O da ondan ibarətdir ki, 

ölkəmiz necə inkiĢaf etməlidir, hansı yolu tutmalıdır, hansı addımlarla irəliyə getməlidir. 

Azərbaycan xalqında bu məsələlərlə bağlı, bu mövzularla bağlı heç bir fikir ayrılığı 

yoxdur. Biz möhkəm milli və dini əsaslar üzərində irəliyə gedirik, gələcəyə gedirik, 

müasirliyə gedirik.  

Bu gün bu gözəl mərasimdə bizimlə bərabər hörmətli Ģeyx həzrətlərinin dəvəti 

ilə qonĢu bölgələrdən gələn müsəlman qardaĢlarımız da iĢtirak edirlər. Mən onların 

Azərbaycana gəliĢini çox alqıĢlayıram, onları səmimiyyətlə salamlayıram. Müsəlman 

ölkələrini və ġimali Qafqaz respublikalarını təmsil edən nümayəndələrin iĢtirakı əlbəttə 

ki, bu mərasimə əlavə əhəmiyyət verir. Bu münasibətlə demək istərdim, biz hamımız 

çalıĢırıq və çalıĢmalıyıq ki, bütün Qafqazda sülh tam bərqərar olunsun. Çünki Qafqaz, - 

mən bunu dəfələrlə demiĢəm, - vahid orqanizmdir. Cənubi Qafqaz ölkələri müstəqil 

dövlətlərdir, ġimali Qafqaz respublikaları Rusiya dövləti tərkibində fəaliyyət göstərirlər. 

Ancaq bu coğrafi ərazi, eyni zamanda, təkcə coğrafi ərazi deyil. Qafqaz xalqları bir-

birinə çox bağlıdır, çox yaxındır və biz çox istəyirik ki, bütün Qafqazda sülh bərqərar 

olunsun. Müharibələrə, qarĢıdurmalara son qoyulsun və nəhayət, uzun illər ərzində, 

onilliklər, əsrlər ərzində Qafqazda yaĢayan insanların əziyyətinə son qoyulsun. Hər 

halda Azərbaycan dövləti öz üzərinə düĢən vəzifəni icra edir.  

Eyni zamanda, onu da demək istəyirəm ki, Cənubi Qafqazda münaqiĢələrin 

mövcudluğu bizim ümumi inkiĢafımıza böyük maneədir, böyük təhlükədir. Təkcə bizim 

üçün yox, bütün bölgə üçün böyük təhlükədir. Bu təhlükələrin içində ən böyük təhlükə 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunmamasıdır. AtəĢkəs 

rejimindən sonra 15 ildir ki, məsələ öz həllini tapmır.  



Azərbaycanın əzəli torpaqları iĢğal altındadır. 20 faiz torpaqlarımız iĢğal 

altındadır. Bu etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkən 1 milyon vətəndaĢımız 

qaçqın, köçkün Ģəraitində yaĢayır. ĠĢğal edilmiĢ torpaqlarda erməni silahlı qüvvələri 

tərəfindən hər Ģey dağıdılıbdır. Bütün binalar, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, məscidlər 

dağıdılıbdır. Buna son qoyulmalıdır və bu münaqiĢə yalnız beynəlxalq hüquq normaları 

əsasında öz həllini tapa bilər. Bu normalar hamıya bəllidir və dünyanın ən birinci 

beynəlxalq təĢkilatı olan BMT və onun Təhlükəsizlik ġurası erməni silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasına dair 4 qətnamə qəbul etmiĢdir. Əfsuslar olsun 

ki, Ermənistan tərəfi buna məhəl qoymur. ATƏT, Ġslam Konfransı TəĢkilatı və digər 

mötəbər beynəlxalq təĢkilatlar bu məsələ ilə əlaqədar ədalətli mövqe tuturlar. Bu mövqe 

ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır, bütün iĢğalçı 

qüvvələr bizim torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır və ondan sonra sülh saziĢi imzalana 

bilər.  

Mən tam əminəm ki, əgər Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsi tezliklə öz həllini 

taparsa, bu nəticənin müsbət təsirini biz bütövlükdə Qafqazda görə bilərik. Çünki bir 

daha demək istəyirəm ki, Qafqaz vahid orqanizmdir. Azərbaycan həm Xəzər ölkəsidir, 

həm Qafqaz ölkəsidir. Rusiya həm Xəzər ölkəsidir, həm Qafqaz ölkəsidir. Bu gün 

Rusiyanı təmsil edən nümayəndələr bizim qonaqlarımızdır. YaxĢı bilirlər ki, bu 

yaxınlarda Rusiya ilə Azərbaycan arasında çox vacib saziĢlər imzalandı. Rusiya-

Azərbaycan münasibətlərinin inkiĢafı bütün Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin təmin 

edilməsində çox mühüm rol oynayır və oynayacaqdır. Bizim digər qonĢularımızla 

münasibətlər də eyni qaydada qarĢılıqlı hörmət, bir-birimizin iĢinə qarıĢmamaq və 

qarĢılıqlı etimad prinsipləri əsasında qurulur və dövlətlərarası münasibətlər gələcəkdə 

də, yalnız bu çərçivədə davam etdirilməlidir.  

Mən bir daha bugünkü gözəl tədbirdə olmağımdan çox məmnunam. Mən 

Təzəpir məscidinin yenidən qurulması və təmir iĢlərinin aparılması ilə vaxtaĢırı 

maraqlanmıĢam, gəlmiĢəm, özüm görmüĢəm, bəzi hallarda müəyyən tövsiyələrimi də 

vermiĢəm və çox Ģadam ki, Bakının mərkəzində, ölkəmiz üçün, xalqımız üçün tarixi 

olan bir yerdə gözəl, müasir kompleks yaradılıbdır. Bu münasibətlə sizi və bütün 

Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm.  

Sağ olun.  

 

6 iyul 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏZƏPĠR MƏSCĠD 

KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK EDƏN XARĠCĠ ÖLKƏLƏRĠN DĠN 

XADĠMLƏRĠNĠ  

QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Təzəpir məscid kompleksinin açılıĢ mərasimində iĢtirak 

etdiklərinə görə qonaqlara minnətdarlığını bildirərək dedi ki, bizim müxtəlif xalqlarla, o 

cümlədən din xadimləri ilə yaxĢı münasibətlərimiz vardır. Qafqazda sülh hamıya 

lazımdır. Həm regionda yaĢayan xalqlara, həm də bütün dünyaya. Təəssüflər olsun ki, 

regionumuzda həmiĢə münaqiĢələr, müharibələr olub və bu gün də vardır. Bütün bunlara 

ancaq birgə səylərlə son qoymaq olar.  

Azərbaycan Prezidenti vurğuladı ki, biz öz dinimizi dünyaya olduğu kimi 

təqdim etmək üçün maarifləndirmə iĢlərini gücləndirməliyik. Müxtəlif təĢkilatlar 

çərçivəsində tədbirlər də keçirilməlidir. Prezident Ġlham Əliyev bu istiqamətdə Bakıda 

keçirilən mühüm tədbirlər barədə qonaqlara məlumat verdi və dedi ki, Azərbaycan 

dinlərarası dialoqun mərkəzi olmaq imkanına malikdir. Bir tərəfdən, Azərbaycanda 

islam ənənələri çox möhkəm və qədimdir. Digər tərəfdən, ölkəmizin coğrafi vəziyyəti 

də öz rolunu oynayır. Azərbaycan həm Avropanın, həm də Asiyanın bir hissəsidir.  

Müsəlman dövlətləri ilə yaxĢı əlaqələr qurmaqla yanaĢı, Avropa ġurasının üzvü 

olan və digər Avropa qurumları ilə əməkdaĢlıq edən Azərbaycanın çoxmillətli və 

çoxkonfessiyalı ölkə olduğunu vurğulayan Prezident Ġlham Əliyev qeyd etdi ki, 

respublikamızın hər bir vətəndaĢı özünü cəmiyyətin bir hissəsi kimi hiss edir. 

Hakimiyyətlə din xadimləri arasında möhkəm dostluq əlaqələri vardır. Bunun əsası ulu 

öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və bu gün də davam etdirilir.  

Dövlətimizin baĢçısı bu məsələlərdə Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin və MDB 

Müsəlmanları Məsləhət ġurasının sədri Ģeyxülislam AllahĢükür PaĢazadənin 

xidmətlərindən də danıĢdı. Daha sonra Prezident Ġlham Əliyev respublikamızın iqtisadi 

inkiĢafı barədə xarici ölkələrin din xadimlərinə məlumat verərək bildirdi ki, dünyada 

mövcud olan iqtisadi böhrana baxmayaraq, son beĢ ayda Azərbaycanın iqtisadiyyatında 

4,5 faiz artıma nail olunmuĢdur. Bütövlükdə son beĢ il ərzində iqtisadiyyat 2,6 dəfə 

artmıĢdır. Yoxsulluq 49 faizdən 13 faizə enmiĢ, 800 minə yaxın yeni iĢ yeri 

yaradılmıĢdır. Regionlarda sosial məsələlərin həllinə böyük diqqət yetirilir.  

Prezident Ġlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi 

zamanı doğma yurdlarından didərgin düĢmüĢ məcburi köçkünlərin, eləcə də 

Ermənistandakı qədim torpaqlarından qovulmuĢ soydaĢlarımızın və Orta Asiyadan 

Azərbaycana köçmüĢ mesxeti türklərinin problemlərinin həlli istiqamətində görülən 

iĢlərdən danıĢmıĢdır. Dövlətimizin baĢçısı bildirmiĢdir ki, qonĢu ölkələrdən fərqli 

olaraq, biz bu problemləri kənardan yardım almadan, öz gücümüzlə həll edirik.  

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti Rusiyanın regionları, xüsusilə də ġimali 

Qafqaz respublikaları ilə əlaqələrdən, bütövlükdə qonĢu Rusiya Federasiyası ilə 

münasibətlərin bugünkü vəziyyətindən danıĢmıĢ, Azərbaycan ilə Rusiya arasında ticari-

iqtisadi və humanitar sahələrdə əlaqələrin geniĢləndirilməsinin hər iki ölkə xalqlarının 

mənafeyinə xidmət etdiyini əsaslandırmıĢdır.  

ġimali Qafqaz Müsəlmanları ġurasının sədri Ġsmayıl Berdıyev Təzəpir məscid 

kompleksinin əsaslı yenidənqurmadan sonra dindarların istifadəsinə verilməsini çox 

mühüm hadisə kimi dəyərləndirmiĢ və demiĢdir ki, Allah eĢqinə bu dünyada məscid 

tikənə Allah-təala cənnətdə saray tikir. Ġsmayıl Berdıyev ulu öndər Heydər Əliyev 

haqqında xoĢ xatirələrini də dilə gətirmiĢ, Azərbaycanda dinlə dövlət arasındakı 



dostluğun digər ölkələr üçün nümunə olduğunu söyləmiĢ, bu amilin respublikada gedən 

inkiĢaf prosesinə təsirindən danıĢmıĢdır.  

“Mən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin din xadimlərinə 

və ümumiyyətlə müsəlmanlara gözəl münasibətinin Ģahidiyəm”, - deyən Azərbaycan-

Ġran Dostluq Cəmiyyətinin sədri Əhəd Qəzai bildirmiĢdir ki, bu qayğı hazırda Prezident 

Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və Təzəpir məscid kompleksinin yenidən 

qurularaq dindarların istifadəsinə verilməsi bunun əyani təzahürüdür. Əhəd Qəzai 

Azərbaycanda digər məscidlərin, müqəddəs ocaqların da bərpasına diqqət yetirilməsini 

müsbət hal kimi səciyyələndirmiĢdir.  

Küveyt Dövlətinin islam və vəqf nazirinin müavini Adil əl-Fəlah Prezident 

Ġlham Əliyevi, bütün Azərbaycan xalqını Təzəpir məscid kompleksinin açılıĢı ilə 

əlaqədar təbrik etmiĢ və din xadimlərinin belə formatda görüĢünün təĢkilinə görə 

dövlətimizin baĢçısına minnətdarlığını bildirmiĢdir. Bakı barədə təəssüratlarını danıĢan 

qonaq yüksək inkiĢafda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi xidmətləri olduğunu 

söyləmiĢdir.  

Bu yaxınlarda Küveytdə səfərdə olduğunu vurğulayan Prezident Ġlham Əliyev 

Küveyt Əmiri ilə səmərəli danıĢıqlar apardığını və onu Azərbaycana səfərə dəvət 

etdiyini bildirmiĢdir. Dövlətimizin baĢçısı Adil əl-Fəlahdan xahiĢ etmiĢdir ki, onun 

salamlarını və dəvətini bir daha Küveyt Əmirinə çatdırsın.  

 

6 iyul 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ FƏVVARƏLƏR 

MEYDANINDA YENĠDƏNQURMA VƏ NĠZAMĠ KÜÇƏSĠNDƏKĠ TARĠXĠ 

BĠNALARDA APARILAN  

BƏRPA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ötən əsrin 80-ci illərinin ortalarında 

istifadəyə verilən Fəvvarələr meydanı uzun illər Bakının rəmzlərindən biri olmuĢdur. 

Lakin xeyli müddət təmir-bərpa iĢlərinin görülməməsi burada yenidənqurma 

tədbirlərinin baĢlanması zərurətini yaratmıĢdı. Bir neçə ay bundan əvvəl baĢlanan 

yenidənqurma iĢləri indi sürətlə davam etdirilir. Paytaxtın mərkəzindəki bu meydanda 

əsaslı təmir iĢləri ən yüksək səviyyədə görülür, ərazi tamamilə yenidən qurulur.  

Prezident Ġlham Əliyevin Bakıda park və xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən 

qurulması ilə bağlı tapĢırıqlarına əsasən yenilənən Fəvvarələr meydanı, ilk növbədə, 

paytaxt sakinlərinin istirahətinin yüksək səviyyədə təĢkilinə xidmət edəcəkdir. Müasir 

tələblər səviyyəsində qurulacaq və paytaxtın bu hissəsinin görkəminə yaraĢıq verəcək 

meydanda aparılan yenidənqurma iĢləri zamanı original görkəm saxlanılmaqla, ümumi 

ansambla özəl elementlər və formalar da əlavə ediləcək, yaĢıllıq sahələrinə xüsusi diqqət 

yetiriləcək, dekorativ bitkilər əkiləcək, yeni oturacaqlar qoyulacaq, iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı Fəvvarələr meydanında yenidənqurma iĢlərinin yüksək 

səviyyədə və keyfiyyətlə aparılmasına dair tapĢırıqlarını verdi.  

Prezident Ġlham Əliyev daha sonra paytaxtın Nizami küçəsindəki tarixi 

binalarda aparılan təmir-bərpa iĢlərinin gediĢi ilə də maraqlanmıĢdır.  

Avropa və ġərq memarlığının sintezi əsasında tikilmiĢ bu nadir binalar Bakının 

təkrarsız görkəmə malik müasir Ģəhərə çevrilməsində mühüm rol oynamıĢdır. Lakin 

tarixi-memarlıq abidələrinin bəzi hallarda lazımınca qorunmaması, onlardan bir 

çoxunun baxımsızlıq üzündən yararsız hala düĢməsi çoxəsrlik memarlıq irsi ənənələrinə 

ciddi xələl gətirirdi. Prezident Ġlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının paytaxtı 

Bakı Ģəhərində tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası və qorunması haqqında” 2006-cı il 

18 avqust tarixli Sərəncamı isə bu sahədə əsaslı dönüĢ yaratmıĢdır. Sərəncamla Bakı 

Ģəhərindəki tarixi-memarlıq abidələrini milli-mədəni sərvət kimi qoruyub saxlamaq, 

yetiĢməkdə olan nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında onların rolunu 

gücləndirmək və ölkəmizə gələn çoxlu qonaqlar arasında lazımi səviyyədə təbliğini 

təmin etmək məqsədi ilə müvafiq qurumlara tapĢırıqlar verilmiĢdir. Hətta paytaxtdakı 

tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası ilə bağlı Dövlət Proqramının layihəsi də 

hazırlanmıĢdır.  

Ərazi ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, paytaxtın 

mərkəzindəki bu qədim binalarda aparılan təmir-bərpa iĢləri yüksək səviyyədə həyata 

keçirilir. Binaların originallığının qorunub saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilir.  

Dövlətimizin baĢçısı gələcəkdə də tarixi abidələrin qorunması ilə bağlı 

tapĢırıqlarını verdi.  

 

29  iyul 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NAXÇIVAN ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV SARAYININ ƏSASLI YENĠDƏNQURMADAN SONRA 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Mərasimə toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısını və xanımını alqıĢlarla qarĢıladılar. 

Milli geyimli uĢaqlar Prezident Ġlham Əliyevə və Mehriban xanım Əliyevaya gül 

dəstələri təqdim etdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev sarayın açılıĢını bildirən lenti kəsdi, bu mədəniyyət 

ocağı ilə tanıĢ oldu.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov dövlətimizin 

baĢçısına məlumat verdi ki, Heydər Əliyev Sarayının yenidən qurulması iĢlərinə 2008-ci 

ilin yanvarında baĢlanılmıĢdır. Tikintinin ümumi ərazisi 1,8 hektar, binanın ümumi 

sahəsi isə 14 min 920 kvadratmetrdir. Zirzəmi qatı ilə birlikdə bina 4 mərtəbədən 

ibarətdir. ĠnĢaatda yerli materiallarla yanaĢı, Almaniya və Türkiyədən gətirilmiĢ tikinti 

məmulatından istifadə edilmiĢdir. Tikintidə 405 nəfər çalıĢmıĢdır.  

Sarayda 943 yerlik konsert və 276 yerlik konfrans salonları vardır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası, 

rəsm qalereyası və film fondu da sarayın binasında yerləĢir.  

“Gəmiqaya” Ģirkətinin yenidən qurduğu sarayın ikinci mərtəbəsindəki 198 

nəfərlik konfrans zalında üç dildə sinxron tərcümə aparmaq üçün texniki vasitələr 

quraĢdırılmıĢdır. Sarayda xüsusi qonaqlar üçün ayrılmıĢ otaq da vardır. Bundan əlavə, 

ikinci mərtəbədəki iki foyedə də minə qədər tamaĢaçının mənalı istirahəti üçün hər cür 

Ģərait yaradılmıĢdır. ġüĢəbənd foyeni bol və təbii iĢıqla təmin edir.  

Müasir havalandırma sistemi ilə təchiz olunmuĢ sarayın səhnə hissəsi 586 

kvadratmetrdir. Eni 35, uzunluğu 94 metr olan ikimərtəbəli səhnə böyük konsert 

proqramlarının, muxtar respublikanın və ölkəmizin həyatı ilə bağlı mərasimlərin 

keçirilməsinə imkan yaradır. Səhnənin beĢ giriĢi vardır.  

Sarayın üçüncü mərtəbəsində rəsm qalereyası fəaliyyət göstərir. 1982-ci ildə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə yaradılmıĢ qalereyada Azərbaycan, o 

cümlədən Naxçıvan, həmçinin Rusiya rəssamlarının 300 əsəri nümayiĢ etdirilir. 

Azərbaycanın xalq rəssamlarının əl iĢlərinin toplandığı ekspozisiya zalında yağlı boya 

ilə kətan üzərində iĢlənən “Ulu öndər”, “Zərifə Əliyeva”, “21-ci əsr – Heydər Əliyev” 

əsərləri ölkəmizin müasir tarixini göz önündə canlandırır. Qalereyadakı digər maraqlı 

əsərlər də Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin zəngin ənənələrini və müasir inkiĢaf 

istiqamətlərini, müstəqil 

Azərbaycanın reallıqlarını dolğun əks etdirir.  

Bildirildi ki, sarayın ətrafında abadlıq iĢləri aparılmıĢ, xüsusi zövqlə salınmıĢ 

parkda Ģəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Sarayın qarĢısında 

ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinin nümayiĢ olunduğu monitor 

quraĢdırılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı burada yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi.  

 

3 avqust 2009-cu il 

 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLAR 

ĠTTĠFAQININ BĠNASININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN 

SONRA ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMƏSĠ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla 

Əliyeva mərasimdə iĢtirak etmiĢlər. Mehriban xanıma və Leyla xanıma gül dəstələri 

təqdim olundu.  

Prezident Ġlham Əliyev əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin incəsənət 

xadimlərinə qayğısını əks etdirən fotostendə baxdı. Dövlətimizin baĢçısı binanın təmir 

və yenidənqurmadan əvvəlki görkəmini əks etdirən Ģəkillərlə tanıĢ oldu.  

Binanın birinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, 1912-ci ildə inĢa olunmuĢ bu 

üçmərtəbəli memarlıq abidəsi əsaslı Ģəkildə yenidən qurulmuĢdur. Bildirildi ki, əvvəllər 

bina dağ-mədən sənayesi iĢçilərinin mədəniyyət sarayı, sonralar isə pionerlər evi kimi 

fəaliyyət göstərmiĢ, 1964-cü ildə Bəstəkarlar Ġttifaqının istifadəsinə verilmiĢdir. 1991-ci 

ilin avqustundan burada əvvəlcə Türkiyə Respublikasının konsulluğu, sonra isə səfirliyi 

yerləĢmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidentinin tapĢırığı ilə Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 14 aprel 

tarixli Sərəncamına əsasən bina Bəstəkarlar Ġttifaqının istifadəsinə verilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyevin “Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqı üzvlərinin yaradıcılıq 

Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması haqqında” 2007-ci il 12 mart tarixli Sərəncamına uyğun 

olaraq, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən burada yüksək səviyyədə əsaslı 

təmir və yenidənqurma iĢləri aparılmıĢdır.  

Təmir və yenidənqurma iĢlərinə Azərbaycan Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 2 milyon 

manat vəsait ayrılmıĢdır. Bundan əlavə, ittifaqa ayrılmıĢ 1 milyon manat vəsait hesabına 

musiqi alətləri, müasir texniki avadanlıq alınmıĢdır.  

Təmir iĢlərinə ötən il avqustun sonlarında baĢlanılmıĢ, bu müddətdə bütün 

divarlar suvanmıĢ, qapı-pəncərələr dəyiĢdirilmiĢ, kommunikasiya xətləri yenidən 

qurulmuĢdur. Binanın fasadı təmir olunarkən buradakı heykəllər də bərpa edilmiĢdir. 

Yenidənqurma zamanı binanın əvvəlki memarlıq üslubu qorunub saxlanılmıĢ, eyni 

zamanda müasir dizayn elementlərindən istifadə olunmuĢdur.  

Binada yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, 

əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra burada 40-a yaxın müxtəlif təyinatlı otaq, müasir 

konsert salonu, konfrans zalı, kitabxana, musiqi fondu və inzibati otaqlar istifadəyə 

verilmiĢdir.  

Təmir və yenidənqurma zamanı yerli və xarici tikinti materiallarından istifadə 

olunmuĢdur. Binanın müasir havalandırma sistemi vardır. Otaqların tavanı, döĢəmə 

yenidən qurulmuĢ, qapı və pəncərələr yeniləri ilə əvəz edilmiĢdir. Birinci və ikinci 

mərtəbələrin arasındakı pilləkən qəfəsində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 

Hacıbəylinin heykəli qoyulmuĢdur.  

Binanın üçüncü mərtəbəsində 120 nəfərlik kamera musiqisi salonu fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢ salonda yaradıcılıq gecələri, müəllif 

konsertləri, beynəlxalq tədbirlər təĢkil ediləcək, sənət adamları ilə görüĢlər 

keçiriləcəkdir. Burada Ġttifaqın yeni yaradılmıĢ beynəlxalq əlaqələr bölməsi və region 

Ģöbələri üçün otaqlar ayrılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevin Ġttifaqın maddi-texniki bazasının yaxĢılaĢdırılması ilə 

bağlı imzaladığı Sərəncama əsasən bina müasir tələblərə cavab verən zəruri avadanlıqla 

təmin olunmuĢdur. Yeni yaradılan böyük konsert salonu üçün əsasən Almaniya istehsalı 



olan musiqi alətləri alınmıĢdır. Burada ilk dəfə olaraq rəqəmsal kompyuter musiqi 

sistemi ilə təchiz olunmuĢ səsyazma studiyası da yaradılmıĢdır. Bu, musiqiĢünasların 

yeni layihələr həyata keçirmələrinə, müxtəlif yaradıcı qurumlarla mütəmadi görüĢlər 

təĢkil etmələrinə və səmərəli əməkdaĢlıq əlaqələri qurmalarına yaxĢı imkan 

yaradacaqdır.  

TəĢkilatın fondunda dahi Azərbaycan bəstəkarlarının 750-yə yaxın nadir 

əlyazmasının və 500-dən artıq nəĢrin qorunub saxlandığı kitabxana otaqları da yenidən 

qurulmuĢdur. Yeni üslubda yaradıcılıq mərkəzinə çevrilməyi qarĢısına məqsəd qoyan 

Bəstəkarlar Ġttifaqında sənətlə bağlı fikirlərin müzakirəsinə geniĢ yer veriləcəkdir.  

Burada xüsusi istedada malik uĢaqların potensialının inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlı 

müasir avadanlıq və musiqi alətləri ilə təchiz edilən dərs otaqları fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Bəstəkarlar Ġttifaqında gənc bəstəkarların və istedadların dövlətimizin qayğısından 

yararlanması, onların əsərlərinin dinlənilməsi və nümayiĢi üçün hər cür Ģərait vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev kamera musiqisi salonunda Bəstəkarlar Ġttifaqı 

katibliyinin üzvləri - AqĢin Əlizadə, Ramiz Zöhrabov, Eldar Mansurov və Lalə 

Hüseynova ilə görüĢdü. Gənc bəstəkarlar Əli Məmmədov və Vurğun Vəkilov öz 

əsərlərini fortepianoda məharətlə ifa etdilər.  

Bəstəkarlar Ġttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə tarixi binanın yenidən onların 

istifadəsinə verilməsini və yüksək səviyyəli təmir-bərpa iĢlərinin aparılmasını 

bəstəkarların dərin razılıq hissi ilə qarĢıladıqlarını bildirdi. Bu binanın bir çox tarixi 

hadisələrlə əlamətdar olduğunu qeyd edən F.Əlizadə Bəstəkarlar Ġttifaqının 1979-cu ildə 

keçirilən V qurultayını xatırlatdı. Bildirdi ki, həmin qurultayda iĢtirak edən ulu öndər 

Heydər Əliyevin söylədiyi müdrik fikirlər, verdiyi tövsiyələr bu gün də dəyərini 

qoruyub saxlayır. 75 illik yubileyi ərəfəsində tarixi binanın yenidən 200-dək üzvü olan 

Bəstəkarlar Ġttifaqının istifadəsinə verilməsini onlarda ikiqat sevinc hissi doğurduğunu 

bildirən Firəngiz ƏLĠZADƏ dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident!  

Əziz və hörmətli Mehriban xanım!  

Bu gün Azərbaycan paytaxtının mədəni, musiqi ictimai həyatında əlamatdar bir 

gündür. Sizin tarixi sərəncamlarınızdan sonra, gərgin və səmərəli iĢlər aparılmıĢdır və 

nəhayət Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqı uzun kəĢməkəĢli illərdən sonra öz doğma evinə, 

ocağına qayıtmıĢdır. Bizim bütün bəstəkarlarımız və musiqiĢünaslarımız, bütün 

musiqisevərlər Sizə dərin minnətdarlıqlarını ifadə etmək istəyirlər.  

Son illərdə Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü, Ģəxsən Mehriban xanımın səyləri ilə 

Azərbaycan muğamı daim dünya səhnələrini fəth edir. Buna mart ayında keçirilmiĢ 

Birinci Beynəlxalq Muğam Festivalı parlaq bir nümunədir.  

Əlamətdar mədəni hadisə münasibətilə bəstəkarları təbrik edən Prezident Ġlham 

Əliyev Azərbaycan klassik musiqi sənətinin bundan sonra da inkiĢaf edəcəyinə 

əminliyini bildirərək dedi:  

- Mən sizi Bəstəkarlar Ġttifaqının binasının əsaslı təmirdən sonra açılıĢı 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu, doğrudan da böyük hadisədir. Biz tarixi ədaləti 

bərpa etdik. Təxminən 20 ildən sonra bəstəkarlar öz doğma evinə qayıdıblar. Bina 

əlbəttə ki, çox böyük tarixi məna daĢıyır. Siz qeyd etdiniz, Azərbaycanın dahi 

bəstəkarları və musiqi aləmində dünyamiqyaslı Ģöhrətə sahib olan insanlar bu binada 

yaĢayıblar, çalıĢıblar, yaradıblar, burada konsertlər, qurultaylar keçirilib və indi binaya 

yeni həyat verilir. Bina tam əsaslı təmir olunub. Xarici gözəlliyini saxlamaqla, əlbəttə ki, 

daxili dizayn ən müasir standartlara cavab verir. Əminəm ki, bəstəkarlar bu binada 

səmərəli iĢləyəcəklər, çalıĢacaqlar, yeni gözəl əsərlərini yaradacaqlar və Azərbaycanın 

musiqi sənətini daha sürətlə inkiĢaf etdirəcəklər.  



Bu yaxınlarda Rəssamlar Ġttifaqının binası təmir olunaraq təhvil verildi. Bu bina 

ilə yanaĢı yerləĢən Yazıçılar Birliyinin binasını da təmir etdik. Beləliklə, Bakı gözəlləĢir, 

Bakının bütün gözəl binaları öz tarixi simasını saxlamaqla yeniləĢir, müasirləĢir. Bax, bu 

binanın isə xüsusi taleyi olmuĢdur. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, təxminən 20 il 

ərzində bəstəkarlar baĢqa yerdə məskunlaĢmıĢlar. Ancaq biz tarixi ədaləti bərpa etdik, 

bina yenidən bəstəkarlara qayıdır və bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm.  

Bütövlükdə Bakının bu tarixi ərazisində çox abadlıq iĢləri aparılıb. Sahil bağı 

yenidən qurulub. Sahil bağı tarixi bir yerdir, böyük tarixi vardır və bu yenidənqurma, 

abadlıq iĢləri nəticəsində bir tərəfdən Azərbaycan xalqına yad olan, bizim milli 

Ģüurumuza zidd olan vaxtilə qoyulmuĢ abidə buradan götürüldü və gözəl fəvvarələr 

kompleksi yaradıldı. Yəni bu həm gözəllikdir, həm bizim tarixə olan ədalətli 

münasibətimizdir, Azərbaycan xalqının iradəsidir və tarixi ədalətin bərpasıdır. Bax bu 

binanın yenidən bəstəkarlara verilməsi və ətrafda yerləĢən bütün binaların bərpası bu 

mənanı daĢıyır. Mən bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, cansağlığı, yeni uğurlar 

arzulayıram.  

 

1 sentyabr 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HACIQABUL RAYON 

MƏDƏNĠYYƏT EVĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Ötən əsrin ortalarında inĢa olunan Hacıqabul mədəniyyət evinin binası əvvəllər 

dəmiryolçular klubu kimi fəaliyyət göstərmiĢdir. Uzun müddət baxımsızlıq üzündən 

yararsız vəziyyətə düĢmüĢ mədəniyyət evi 10 il idi ki, fəaliyyət göstərmirdi. Prezident 

Ġlham Əliyev 2007-ci ilin avqustunda Hacıqabul rayonuna səfəri çərçivəsində bu 

mədəniyyət evinin yenidən qurulması layihəsi ilə tanıĢ olandan sonra Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinə bu binanın əsaslı Ģəkildə təmir edilməsi ilə bağlı tapĢırıqlarını 

vermiĢdir. 2008-ci ilin mayında baĢlanmıĢ təmir-bərpa iĢləri qısa müddətdə baĢa 

çatdırılmıĢdır. Ġkimərtəbəli bina müasir tələblərə uyğun yenidən qurulmuĢdur. 

Mədəniyyət evində xanəndəlik, rəqs və digər dərnəklər fəaliyyət göstərir. Binanın 

həyətyanı sahəsində yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılmıĢ, çoxlu ağac və dekorativ güllər 

əkilmiĢdir.  

Mədəniyyət evində yenidənqurma və konstruksiya dəyiĢikliyi nəticəsində 

müasir tələblərə cavab verən 340 nəfərlik tamaĢa zalı, qrim, rejissor və inzibati otaqlar 

tamamilə yeniləĢmiĢ, müasir avadanlıqla təchiz edilmiĢdir. TamaĢa zalının səhnəsində 

müasir iĢıqlandırma və səs sistemləri quraĢdırılmıĢdır. Avadanlıq Yaponiya, Ġtaliya, 

Almaniya və ABġ-dan gətirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr 

olunmuĢ guĢəyə baxdı. Foyedə Azərbaycan filmlərindən fraqmentləri əks etdirən 

fotoĢəkillər asılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı mədəniyyət evindən səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı 

tövsiyələrini verdi.  

 

3 sentyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HACIQABUL ġƏHƏRĠNDƏ  

HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Heydər Əliyev parkının ərazisində yerləĢən muzey 2008-ci ildə inĢa 

olunmuĢdur. Ümumi sahəsi 204 kvadratmetr olan muzeydəki eksponatlar ulu öndərin 

müxtəlif dövrlərdə respublikamızın inkiĢafı ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlərin ayrı-

ayrı məqamlarını, xarici səfərlərini əks etdirir.  

Muzeydə ulu öndərin uĢaqlıq və gənclik illərinə aid Ģəkillər, ötən əsrin 70-80-ci 

illərində və müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrləri əhatə 

edən eksponatlar ayrı-ayrı bölmələrdə yerləĢdirilmiĢdir. Muzeyə gələnlər burada 

quraĢdırılan monitor vasitəsilə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən 

videoxronikaya da baxa bilirlər.  

Dövlətimizin baĢçısı muzeylə tanıĢlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini 

yazdı.  

 

3 sentyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏġHUR RUSĠYA 

MÜĞƏNNĠSĠ ALLA PUQAÇOVANIN KONSERTĠNDƏ OLMUġDUR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva konsertdə 

olmuĢlar.  

Saraya toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısını və xanımını hərarətlə qarĢıladılar.  

Müğənni dəfələrlə uğurla çıxıĢ etdiyi ölkəmizin möhtəĢəm sarayında “Apreldən-

aprelə” dünya turnesi çərçivəsində “Məhəbbət haqqında röyalar” adlı konsertində 

repertuarındakı həm retro, həm də yeni mahnıları ifa etdi.  

Bakıya növbəti səfərinə görə hədsiz xoĢbəxt olduğunu deyən müğənni 

paytaxtımızda gəzintiyə çıxdığını, Ģəhərimizin daha da gözəlləĢdiyini söylədi. “Siz 

xoĢbəxtsiniz ki, Bakınız belə inkiĢaf edir, gözəlləĢir. Bakıda müsbət mənada baĢ verən 

dəyiĢikliklər məni ürəkdən sevindirir. Vurğunu olduğum Bakının inkiĢafına görə 

Prezident Ġlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm”, - deyən müğənni bu konsertin 

onun Bakıda pərəstiĢkarları ilə sonuncu görüĢü olduğunu bir daha bəyan etdi. Dedi ki, 

gələcəkdə fəaliyyətini kino, teatr və radioda davam etdirəcəkdir.  

Bənzərsiz ifası, səmimi ünsiyyəti ilə tamaĢaçıları həmiĢə məftun edən Alla 

Puqaçovanın budəfəki çıxıĢı da konsert boyu dəfələrlə alqıĢlarla qarĢılandı.  

Konsertdən sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Alla 

Puqaçova ilə görüĢdü.  

Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan ilə Rusiya arasında mədəni əlaqələrin 

inkiĢafında xüsusi xidmətlərinə görə Alla Puqaçovaya respublikamızın ali mükafatını - 

“Dostluq” ordenini təqdim etdi.  

Konsertin maraqlı keçdiyini qeyd edən dövlətimizin baĢçısı Alla Puqaçovaya gələcək 

fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və can sağlığı arzuladı.  

MəĢhur müğənni ordenə görə dövlətimizin baĢçısına dərin minnətdarlığını 

bildirdi.  

Alla Puqaçova yenidən Azərbaycanda, Bakı Ģəhərində olmağından böyük məmnunluq 

hissi keçirdiyini bildirdi.  

 

4 sentyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ TĠKĠNTĠ-QURAġDIRMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verilmiĢdir ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin 

tikintisi ümumilikdə 15,25 hektar sahəni əhatə edir və artıq avtomobil dayanacağının 

dəmir-beton, elektrotexnika iĢləri tam baĢa çatdırılmıĢdır. BildirilmiĢdir ki, mərkəzin 

əsas binasının tikintisinə 2008-ci ilin əvvəlində baĢlanılmıĢdır və burada iĢlər davam 

etdirilir. Əsas binada dəmir-beton iĢləri 85 faiz yerinə yetirilmiĢdir. Mərkəzin zirzəmi 

hissəsində tamamlama, elektrotexnika iĢləri yekunlaĢmaq üzrədir. Avtomobil 

dayanacağını əsas bina ilə birləĢdirən dördmərtəbəli keçid tuneli, əsas binaya gedən yol, 

kommunikasiya mərkəzi və təchizat qalereyasında dəmir-beton, elektrik iĢləri tam baĢa 

çatdırılmıĢdır. LandĢaft sahəsinin avtomobil parkı üzərindəki hissəsində tikinti-abadlıq 

iĢləri baĢa çatmaq üzrədir. Bu hissədə 5 min kvadratmetr yaĢıllıq salınmıĢ, 2 dekorativ 

hovuz tikilmiĢ, pilləkən və piyada yollarının dəmir-beton iĢləri baĢa çatdırılmıĢdır.  

Xatırladaq ki, 2007-ci il sentyabrın 10-da Prezident Ġlham Əliyevin iĢtirakı ilə 

Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlqoyma mərasimi keçirilmiĢdir.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi, onun dövlətçilik fəlsəfəsi və azərbaycançılıq 

ideyalarının dərindən öyrənilməsi və inkiĢaf etdirilməsi üçün “Heydər Əliyev 

Mərkəzinin yaradılması haqqında” 2006-cı il 29 dekabr tarixli və “Heydər Əliyev 

Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2007-ci il 24 yanvar tarixli 

sərəncamlar imzalamıĢdır.  

Ġlk növbədə Bakı Ģəhərinin Nərimanov rayonu ərazisində Heydər Əliyev 

Mərkəzinin yaradılması üçün torpaq sahəsi ayrılmıĢdır. Aidiyyəti dövlət qurumlarının, 

elmi təĢkilatların, yaradıcılıq birliklərinin və ittifaqların nümayəndələrindən ibarət 

Heydər Əliyev Mərkəzinin layihəsi üzrə beynəlxalq müsabiqə komissiyası tərəfindən 

birinci yerə layiq görülmüĢ “Zaha Hadid Architects” və “Ġnnova KonstrakĢn and 

Konstraktinq” Ģirkətlərinin təĢkil etdikləri konsorsiumun təqdim etdiyi layihə əsasında 

tikinti iĢlərini “DĠA Holdinq FZCO” Ģirkəti həyata keçirir.  

Layihəyə əsasən Heydər Əliyev Mərkəzi üç baĢlıca tərkib hissədən və iki 

yardımçı strukturdan ibarət olacaqdır. Belə ki, mərkəzin baĢlıca tərkib hissəsi nadir 

əsərlərdən ibarət və ümumdünya məlumat vasitələrinə “onlayn” rejimdə daxil olma 

imkanlarına malik kitabxana və media mərkəzindən, 1284 nəfər tamaĢaçı tutumu olan 

konfrans zalından, milli və dünya təsviri sənət incilərini nümayiĢ etdirən sərgi-salonlar 

və ölkəmizin tarixi və mədəni irsindən bəhs edən multimedia və virtual sərgilərdən 

ibarət muzey və mədəni irs mərkəzindən ibarət olacaqdır.  

Yardımçı struktura isə mərkəzin iki giriĢi önündə yerləĢən ümumi ictimai sahə - 

foye, günün bütün saatlarında fəaliyyət göstərəcək avtomobil dayanacaq-parkı və 

infrastruktur obyektlər daxil olacaqdır.  

Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Heydər Əliyevin adını daĢıyan 

memarlıq abidəsi kimi ucaldılacaq mərkəz ölkənin ictimai-siyasi və mədəni həyatında 

böyük rol oynamaqla, beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin, konfransların, müsabiqələrin, 

festivalların, sərgi, konsert və ziyafətlərin təĢkilinə imkan verəcəkdir.  

Dövlətimizin baĢçısı tikintinin davam etdirilməsi və baĢa çatdırılması ilə 

əlaqədar göstəriĢ və tapĢırıqlarını verdi.  

 

7 sentyabr 2009-cu il 

 



 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKSOY-UN BAġ 

DĠREKTORU  

DÜSEN KASEĠNOVU QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

BaĢ direktor TÜRKSOY ilə ölkəmiz arasında uğurlu əməkdaĢlığın həyata 

keçirildiyini bildirdi. O dedi ki, “Bakı Ġslam mədəniyyətinin paytaxtıdır” proqramı 

çərçivəsində TÜRKSOY-un hazırladığı layihəyə əsasən “Üzeyir musiqi günü” 

münasibətilə dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının 

sentyabrın 18-də Bakıda səhnəyə qoyulacağı planlaĢdırılır. Qonaq bu əsərin Türkiyədə, 

Qazaxıstanda və Qırğızıstanda çox böyük maraqla qarĢılandığını vurğuladı.  

Dövlətimizin baĢçısı bu layihənin xalqların bir-birinə daha da yaxınlaĢması, 

ölkələr arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından yaxĢı imkan 

yaradacağını qeyd etdi və onun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirdi.  

GörüĢdə Azərbaycan ilə TÜRKSOY arasında geniĢ perspektivlərə malik 

əməkdaĢlığın bundan sonra da inkiĢaf edəcəyinə əminlik ifadə olundu.  

 

17 sentyabr 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBA ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠ ÜÇÜN TĠKĠLƏN YENĠ BĠNANIN ĠNġAAT 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına muzeyin yeni binasının layihəsi təqdim edildi.  

Bildirildi ki, ulu öndərin dövlətçilik irsinə artan maraq nəzərə alınaraq Heydər 

Əliyev parkında muzeyin yeni binasının tikintisinə baĢlanmıĢdır.  

Muzeyin yeni binasının layihəsini memar Toğrul Ruslanoğlu hazırlamıĢdır.  

Bu ilin avqustunda təməli qoyulan yeni bina dördmərtəbəli olacaqdır. Muzeyin 

giriĢində ulu öndərin büstü qoyulacaqdır. Orijinal layihə əsasında inĢa olunan binada 

yaradılacaq bölmələrdə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən çoxlu 

sayda eksponat yerləĢdiriləcək, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının da geniĢ 

tətbiqinə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev muzeyin inĢası və tərtibatı ilə bağlı tövsiyə və 

tapĢırıqlarını verdi.  

 

18 sentyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBADAKI SOYQIRIMI 

MƏZARLIĞINI  

ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, bu məzarlıq 1918-ci ildə ermənilərin 

yerli dinc əhaliyə qarĢı törətdikləri soyqırımının danılmaz sübutudur. Məzarlığın ümumi 

sahəsi 514 kvadratmetrdir, 494 kvadratmetr ərazidə qazıntı iĢləri aparılmıĢdır. Qalan 

hissə isə sübutedici fakt kimi beynəlxalq tədqiqatçılar üçün saxlanılmıĢdır.  

Aparılan qazıntılar nəticəsində burada insan cəsədləri qalaqlanan iki quyu və iki 

arx aĢkar edilmiĢdir. Ġnsanların hamısının soyuq silah və küt alətlərlə xüsusi qəddarlıqla 

qətlə yetirildiyi müəyyənləĢdirilmiĢdir. Ermənilər Qubada azərbaycanlılarla yanaĢı 

ləzgiləri, yəhudiləri, tatları, avarları və digər etnik qrupların nümayəndələrini də 

amansızlıqla öldürmüĢlər. Tədqiqat zamanı məzarlıqda 400-dən çox insan cəsədinin 

qalıqları aĢkar edilmiĢdir. Onlardan 50-dən çoxu uĢaq, 100-dən çoxu qadın, qalanları isə 

əsasən yaĢlı kiĢilərdir.  

Kütləvi məzarlıq 2007-ci ilin aprelində ərazidə torpaq iĢləri görülərkən aĢkar 

edilmiĢdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya 

Ġnstitutunun əməkdaĢları burada 2007-ci il aprelin 8-dən 11-dək ilkin tədqiqat iĢləri 

aparmıĢlar. Məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarĢı törətdikləri 

soyqırımı ilə bağlı olduğu təsdiqlənmiĢdir. Arxiv sənədlərindən məlum olmuĢdur ki, 

1918-ci ilin aprel-may ayları ərzində ermənilər tərəfindən təkcə Quba qəzasında 36 min 

782 nəfər qətlə yetirilmiĢ, 122 kənd tamamilə dağıdılmıĢdır.  

Bu məzarlıq erməni vəhĢiliklərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün 

daha bir danılmaz tarixi faktdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə məzarlıqda inĢa olunacaq muzey kompleksinin layihəsi 

haqqında da məlumat verildi. Bildirildi ki, ĢüĢədən inĢa olunacaq kompleksin 

yaradılmasından məqsəd bura gələn turistləri soyqırımı haqqında məlumatlandırmaqdır. 

Ərazini süxur sularından qorumaq üçün drenaj sistemi yaradılacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı ermənilər tərəfindən törədilmiĢ qırğınları sübut edən faktlar 

və əĢyalarla tanıĢ oldu. 

 

18 sentyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSAR ġƏHƏRĠNDƏ 

DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Qusar Ģəhərinin girəcəyində ən yüksək yerdə inĢa olunmuĢ Dövlət Bayrağı 

meydanının tikintisinə bu ilin mayında baĢlanılmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft ġirkətinin dəstəyi ilə inĢa olunmuĢ meydanın ərazisi 16 min kvadratmetrdir. Tikinti 

iĢlərini “Bərpa-N” MMC həyata keçirmiĢdir. Meydanın 9 min kvadratmetrlik sahəsində 

yaĢıllıq salınmıĢ, yerli iqlimə uyğun 5 min ağac, dekorativ gül kolları əkilmiĢdir. 

Sakinlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır.  

Dəniz səviyyəsindən 689 metr yüksəklikdə yerləĢən meydanda 65 metr 

hündürlüyündə dirəkdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Ərazinin metereoloji vəziyyəti 

nəzərə alınaraq bayraq üçün 12 tonluq dirək ucaldılmıĢdır. Bayrağın eni 10, uzunluğu 20 

metrdir.  

Prezident Ġlham Əliyev meydanın layihəsi ilə tanıĢ oldu, Ģəhərin mənzərəsini 

seyr etdi.  

 

18 sentyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDAKI 1918-CĠ ĠLDƏ 

QANLI DƏRƏDƏ ERMƏNĠ SĠLAHLI DƏSTƏLƏRĠ ÜZƏRĠNDƏ QƏLƏBƏ 

ÇALAN QƏHRƏMANLARIN ġƏRƏFĠNƏ UCALDILAN ABĠDƏNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

BildirilmiĢdir ki, tarixin Ģanlı mərhələsinin gənc nəsillərə ötürülməsi məqsədilə 

ucaldılan bu abidə Azərbaycan gəncliyinin ata-babalarımızın qəhrəmanlıq salnaməsini 

daha yaxĢı öyrənmələri və yadda saxlamaları üçün əsl mənbədir. Bu qəhrəmanlıq 

abidəsinin müəllifi əməkdar rəssam, heykəltəraĢ ġərif ġərifovdur.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham ƏLĠYEV abidənin üzərindəki ağ örtüyü açdı və bu 

münasibətlə Qusar ictimaiyyətinin nümayəndələrini təbrik edərək dedi:  

- Mən sizi qarĢıdan gələn Ramazan bayramı münasibətilə təbrik etmək 

istəyirəm, sizə cansağlığı, xoĢbəxtlik arzulayıram. Bu gün gözəl hadisədir. Qanlı dərədə 

erməni quldur dəstələri üzərində qələbə çalmıĢ qəhrəmanların Ģərəfinə Qusarda çox 

gözəl, möhtəĢəm abidə ucaldılıb.  

Bütövlükdə deyə bilərəm ki, son illər ərzində Qusarda iĢlər çox yaxĢı gedir. 

YaxĢı abadlıq iĢləri aparılır. Rayonun problemlərinin həlli üçün əməli tədbirlər görülür. 

Bu gün “ġahdağ” Elektrik Stansiyasının açılıĢını qeyd etdik. Bu stansiya 100 meqavat 

enerji istehsal edəcək və beləliklə, bütün Ģimal zonasını çox keyfiyyətli və etibarlı enerji 

ilə təmin edəcəkdir.  

Bildiyiniz kimi, artıq bir ilə yaxındır ki, Qusarda mərkəzi xəstəxana tikilir. 

Əminəm ki, xəstəxana gələn il istifadəyə veriləcək və beləliklə, rayonun səhiyyə 

problemlərinin həlli üçün praktiki tədbirlər görüləcəkdir.  

Samur-Həzrə yolunun tikintisi ilə bağlı mənim Sərəncamıma uyğun olaraq 

Prezidentin Ehtiyat Fondundan vəsait ayrıldı və artıq iĢlərə baĢlanmıĢdır. Bütün digər 

məsələlər də öz həllini tapacaqdır. Biz sizinlə keçən il görüĢmüĢdük. Ondan əvvəlki 

illərdə də görüĢmüĢdük. Keçən il Qusarda gözəl Olimpiya Mərkəzinin açılıĢını qeyd 

etdik. Bildiyimə görə, bu mərkəz artıq təkcə idman üçün deyil, eyni zamanda turizm 

üçün də yararlıdır və buraya turistlər də gəlir. Bu gün ġahdağ QıĢ-Yay Turizm 

Kompleksinin təməl daĢı qoyulacaqdır. Deyə bilərəm ki, bu, Azərbaycanda son illər 

ərzində qeyri-neft sektorunda investisiyaların həcminə görə ən böyük layihədir. Bu 

layihəyə 100 milyonlarla dollar vəsait qoyulacaqdır və Qusarda, ġahdağda dünya 

miqyaslı yay-qıĢ kurortu, dağ-xizəyi kurortu tikiləcəkdir. ġübhə yoxdur ki, biz bunu 

yaradandan sonra həm minlərlə yeni iĢ yerləri açılacaq, həm də turistlərin sayı artacaq 

və bir sözlə, Qusar beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcəkdir.  

Bütün bunları biz ona görə edirik ki, Azərbaycanın bütün bölgələri inkiĢaf etsin, 

Azərbaycanın bütün problemləri öz həllini tapsın. Bütün bölgələrdə müasir infrastruktur 

yaradılır, yollar çəkilir, abadlıq iĢləri aparılır. Qusar Ģəhəri də gözəlləĢir, gözəl abadlıq 

iĢləri aparılır, parklar salınır. Bakıdan Ģimal istiqamətinə gözəl beton yol çəkilir. Yəni 

bütün bunlar Azərbaycanı gücləndirir və Azərbaycanda yaĢayan hər bir vətəndaĢ da bu 

gözəl imkanlardan bəhrələnməlidir.  

Ġndi dünyada iqtisadi böhranın yaĢanmasına baxmayaraq ölkəmizin iqtisadiyyatı 

artır. Azərbaycanda yeni müəssisələr açılır - xəstəxanalar, parklar, elektrik stansiyaları, 

yollar, məktəblər və s. Bu onu göstərir ki, bizim iqtisadi və siyasi xəttimiz düzgün 

xətdir.  

Biz bu xətdən dönməyəcəyik. Azərbaycan son illər ərzində öz imkanlarını 

böyük dərəcədə geniĢləndirə bilib və Azərbaycanda bütün insanlar mehribanlıq, 

qardaĢlıq Ģəraitində bir ailə kimi yaĢayır.  

Bundan sonra da Ģimal zonasının inkiĢafı üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Mən 



əminəm ki, Qusar rayonunda bundan sonra da belə gözəl hadisələr çox olacaqdır. Bir 

daha sizi ürəkdən salamlayıram və sizə uğurlar, cansağlığı arzulayıram.  

Göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin baĢçısına Qusar əhalisinin 

minnətdarlığını çatdıran ağsaqqal Binyamin ZALOV dedi:  

- Möhtərəm Prezidentimiz, icazə verin, bütün qusarlılar adından Sizi 

salamlayım, bütün qusarlılar adından Sizə “XoĢ gəlmisiniz” deyim.  

Əziz Prezidentimiz, Siz hər dəfə Qusara gələndə qusarlılar üçün bir bayram 

olur, bir Ģənlik olur. Bu gün camaat Qusarın mərkəzində açılan bu abidənin önündə 

böyük bir fəxrlə yığılıb Sizi qarĢılayır. Bu abidə özlüyündə böyük bir tarixi hadisədir. 

Bu abidə bizim doğma Azərbaycanımızın bütövlüyünün, burada yaĢayan bütün xalqların 

dar gündə bir-birinə dayaq durmasının və düĢmənə qarĢı mübarizə aparmasının böyük 

bir rəmzidir.  

Əziz Prezidentimiz, biz qusarlılar həmiĢə dövlətçilik uğrunda, Vətən uğrunda 

mübarizənin önündə olmuĢuq. Lazım gələrsə, biz həmiĢə düĢmənə qarĢı vuruĢmağa 

hazırıq.  

Əziz Prezidentimiz, qusarlılar Sizi çox sevir. Ona görə Sizi çox sevir ki, Siz 

Qusara böyük qayğı göstərirsiniz. Fürsətdən istifadə edib, mən demək istəyirəm ki, heç 

bir qüvvə, heç bir fitnə-fəsad qusarlıları Vətənə olan məhəbbətindən, Sizə olan 

sədaqətindən döndərə bilməz. Ġstər sülh cəbhəsində, istər hərb cəbhəsində – bütün 

qusarlılar Sizin arxanızda dayanıbdır.  

Cənab Prezident, bu gün fəxr edirik ki, biz çiçəklənən Azərbaycan dövlətinin, 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢlarıyıq. Biz qusarlılar çox sevinirik ki, bizim Sizin 

kimi Prezidentimiz var, Sizin kimi rəhbərimiz vardır. Cənab Prezident, biz Sizə 

arxalanırıq, Sizə güvənirik. Allah Sizi qorusun, Allah Sizə kömək olsun.  

Qusar rayonu möhtəĢəm Azərbaycan ailəsinin bir üzvü kimi fəaliyyət göstərir, 

yaĢayır, geniĢlənir, tərəqqi edir. Siz hər dəfə Qusara gəlib-gedəndə Qusarda özünüzdən 

bir yadigar qoyursunuz. O dəfə gələndə olimpiya kompleksində biz Sizi qarĢıladıq. Özü 

də yağıĢlı bir gün idi. Siz gəlib bizimlə səmimi görüĢdünüz. Elə bil ki, bir ailə baĢçısı, 

ata, qardaĢ kimi bizi içəri dəvət etdiniz. Bir masa arxasında oturduq. Siz bizə 

respublikada gedən yeniliklər haqqında danıĢdınız. Biz də öz problemlərimiz haqqında 

Sizə söhbət açdıq.  

Cənab Prezident, üstündən bir il keçməmiĢ bütün problemlərimiz öz həllini 

tapıb.  

Sonda mən demək istərdim ki, Qusar inkiĢaf edir, tərəqqi edir. Sizin xeyir-

duanızla bünövrəsi qoyulan və keçən il istifadəyə verilən Olimpiya-Ġdman Kompleksi 

uğurla fəaliyyət göstərir. Bu gün orada hətta Avropa çempionatı, yarıĢlar keçirilir. Bu, 

bizim üçün böyük fəxrdir. Bundan sonra, Qusarda Sizin keçən il təməlini qoyduğunuz 

xəstəxana binası tikilir. Hansından danıĢım, Qusarda iĢlər çoxdur. Məktəblər tikilir, 

parklar salınır, küçələr gözəlləĢir, yeni su, qaz xətləri çəkilir. Qusara böyük bir 

firavanlıq gəlib.  

Mən fürsətdən istifadə edərək, ağsaqqalların bir sözünü burada qeyd etmək 

istəyirəm. Onlar deyirlər ki, həyat, kəndin həyatı, inkiĢafı gözəl yoldan baĢlayır. Siz o 

dəfə gələndə biz xahiĢ etdik ki, Samur-Həzrə yolunun tikintisinə, onun təzədən 

bərpasına kömək göstərəsiniz.  

Sizin Sərəncamınızdan heç bir ay ötməmiĢ orada iĢlər baĢlanıb. Artıq iki 

kilometrdən yuxarı məsafəyə asfalt döĢənib. Həmin yol 27 kəndi birləĢdirir. Bu 

kəndlərdə 16 min əhali yaĢayır. Bütün bu əhalinin arzusu idi ki, həmin yol yenidən 

qurulsun. Siz bu əhalini arzusuna çatdırmısınız. Əziz Prezidentimiz, nəinki öz arzusuna 



çatdırmısınız, hətta hər bir evə sevinc, Ģadlıq bəxĢ etmisiniz. Allah Sizi həmiĢə xoĢbəxt 

eləsin. Allah Sizi bu xalqın baĢı üzərindən əskik etməsin.  

Fürsətdən istifadə edərək deyirəm ki, rayonumuzda səhiyyə, mədəniyyət, maarif 

sahəsində böyük quruculuq iĢləri həyata keçirilir. Bu da Heydər Əliyev Fondunun, onun 

prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın sayəsində baĢ verir. Əziz 

Prezidentimiz, biz bilirik ki, Sizinlə birlikdə Mehriban xanım da rayonumuza böyük 

diqqət göstərir. XahiĢ edirəm, qusarlıların salamını ona çatdırın.  

Qusar ağsaqqallarının Sizə gözəl bir hədiyyəsi vardır. Mən çox xahiĢ edirəm ki, bu 

hədiyyəni qəbul edəsiniz. Bu hədiyyə elə-belə bir hədiyyə deyildir. Bu, xəncərdir, 

igidliyin, mərdliyin niĢanəsidir. Cənab Prezident, Allahdan arzu edirik ki, sözünüz bu 

xəncər kimi kəsərli olsun, apardığınız siyasətiniz də bu xəncər kimi iti olsun.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə sizə söz verirəm 

ki, bundan sonra da sizin bütün xahiĢlərinizi yerinə yetirəcəyəm. Keçən il biz görüĢəndə 

və siz mənə Samur-Həzrə yolu haqqında deyəndə artıq bir az gec idi. Çünki bu ilin 

büdcəsi demək olar ki, hazır vəziyyətdə idi. Ona görə də biz bu ilin büdcəsinə bu yolu 

sala bilmədik. Ancaq bir yol tapdıq və Prezidentin Ehtiyat Fondundan 6,5 milyon manat 

vəsait ayrıldı, artıq iĢlər baĢlamıĢdır.  

Mən çox Ģadam ki, bu yolun tikintisi baĢlayıb və siz qeyd etdiyiniz kimi, 16 min 

əhali bu yoldan istifadə edir. BaĢqa yollar da tikiləcəkdir. Bu gün biz bütövlükdə 

Qusarın yol infrastrukturuna bir daha baxdıq, gördük ki, bu kəndləri birləĢdirmək, 

insanlara rahatlıq vermək, rayonu gözəlləĢdirmək üçün hələ çoxlu yollar çəkilməlidir.  

Bütün məsələlər öz həllini tapır. Bizim əsas nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, 

sözlə əməl arasında fərq yoxdur. Nəyi deyiriksə, onu da edirik. Nəyi edirik? Onu edirik 

ki, insanların tələbatını ödəyir. Ġnsanlara nə lazımdır? Sabit Ģərait, təhlükəsiz vəziyyət. 

Bu, Azərbaycanda vardır və Azərbaycanda sabitlik tam Ģəkildə bərqərar edilib. Maddi 

rifah, insanların yaĢayıĢ səviyyəsi ildən-ilə yaxĢılaĢır. Tibbi xidmət – gözəl xəstəxana 

tikilir və mən göstəriĢ verdim ki, xəstəxana gələn ilin axırına istifadəyə verilsin. YaxĢı 

məktəblər, turizm, idman, yollar, elektrik enerjisi. Ġstifadəyə verilmiĢ elektrik stansiyası 

bütün bu zonanın elektrik enerjisini təmin edəcəkdir. O, əlavə xətlərlə “Xaçmaz” 

Elektrik Stansiyası ilə birləĢəcək və beləliklə, bütün bu bölgə dayanıqlı elektrik enerjisi 

alacaqdır.  

Əminəm ki, növbəti illərdə Qusar əhalisi həmiĢə olduğu kimi, Azərbaycanın 

hərtərəfli inkiĢafına, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinə öz dəyərli töhfəsini 

verəcəkdir. Bütün dövrlərdə qusarlılar Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda vuruĢmuĢlar. Bu 

gözəl abidə bunun bariz nümunəsidir. Bütün vətəndaĢlar, bütün xalqlar bir ailə kimi 

düĢmənə qarĢı vuruĢmuĢ, Ģəhid vermiĢ və tarixdə ucalmıĢlar. Bu birlik, bu qardaĢlıq bu 

gün də vardır. Azərbaycanın xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün xalqlar, bütün 

millətlər bir ailə kimi yaĢayır. Heç bir ayrı-seçkilik yoxdur və olmayacaqdır. Bizim üçün 

hər bir vətəndaĢ əzizdir, doğmadır. Mən görəndə ki, Qusar qısa müddət ərzində öz 

simasını demək olar ki, dəyiĢib, gözəlləĢib çox sevinirəm. Bizim görüĢlərimiz hələ çox 

olacaqdır. Qusarda hələ açılıĢlar bundan sonra da olacaqdır. Mən əminəm ki, nəzərdə 

tutduğumuz bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. Sizə cansağlığı, xoĢbəxtlik 

arzulayıram. Sağ olun.  

Rayon sakini: Əziz və hörmətli Prezidentimiz cənab Ġlham Əliyev. Siz Qusara 

xoĢ gəlmisiniz. Sizin hər dəfə Qusara gəliĢiniz biz qusarlıları həqiqətən səmimi qəlbdən 

sevindirir. Bu gün də elə gözəl günlərdən biridir.  

 

18 sentyabr 2009-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

PARKI VƏ MUZEY-KOMPLEKSĠNĠN ESKĠZ LAYĠHƏSĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, kompleks 10 hektar ərazidə yerləĢəcəkdir. Dövlət Neft 

ġirkətinin vəsaiti hesabına inĢa olunacaq kompleksin gələn ilin mayında istifadəyə 

verilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Kompleksin ərazisində ulu öndərin abidəsi qoyulacaqdır. 

Qranitdən hazırlanacaq heykəlin hündürlüyü postamentlə birlikdə 23 metr olacaqdır. 

ĠnĢa ediləcək ikimərtəbəli Heydər Əliyev Mərkəzi 1000 kvadratmetr sahəni əhatə 

edəcəkdir. Burada ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoĢəkillər, 

eksponatlar, kitablar sərgilənəcəkdir. Kompleksin ərazisində əhalinin istirahəti üçün hər 

cür Ģərait yaradılacaq, musiqili fəvvarə quraĢdırılacaq, dekorativ gül və bəzək kolları 

əkiləcək, rahat oturacaqlar qoyulacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev layihə ilə bağlı tövsiyələrini verdi.  

 

18 sentyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAHDAĞ QIġ-YAY TURĠZM 

KOMPLEKSĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Kompleksin baĢ planı və eskiz layihəsi ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verildi ki, ġahdağ QıĢ-Yay Turizm Kompleksi Qusar rayonunun mərkəzindən 

30 kilometr Ģimalda yerləĢəcəkdir.  

Dövlətimizin baĢçısı gilizi kompleksin bünövrəsinə buraxdı, beton qarıĢığı 

tökdü.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev kompleksin maketinə baxdı.  

Qeyd olundu ki, planlaĢdırılan tikinti sahəsi ġahdağ Milli Parkının ərazisindədir. 

ġahdağ QıĢ-Yay Turizm Kompleksinin tikintisi dağ xizək idmanı, digər qıĢ idman 

növləri ilə məĢğul olmaq üçün geniĢ imkanlar yaradacaqdır. Kompleksin ərazisində 

tennis, futbol və basketbol meydançaları, örtülü idman qurğuları, aquapark və hovuzlar, 

əyləncə-oyun kompleksləri olacaqdır, istirahətə gələnlərə piyada və at ilə gəzinti və 

digər xidmətlər təklif ediləcəkdir. Kompleksdə müxtəlif uzunluqda 21 buraz yolu 

çəkiləcəkdir. Burada xizəkçilərin tam təchizatla xizək yolunun zirvəsinə çatdırılması 

üçün kürsü tipli qaldırıcı qurğulardan istifadə olunacaqdır. Xizək yolları müxtəlif 

mürəkkəblik dərəcələrində layihələndirilmiĢdir.  

Ümumi sahəsi 2 min hektardan çox olan kompleksin tikintisi 4 mərhələdə 

həyata keçiriləcəkdir. Birinci mərhələdə vacib kommunikasiya xətləri çəkiləcək, 11 

qaldırıcı, xizək yolları, süni göl və qar avadanlığı quraĢdırılacaqdır. 312 yerlik 

beĢulduzlu, 346 yerlik dördulduzlu, 282 yerlik üçulduzlu hotellərin və kiçik yaylaq 

evlərinin, kotteclərin tikilməsi planlaĢdırılır.  

Ġkinci mərhələdə qaldırıcılar Ģəbəkəsinin və mədəni-idman qurğularının, 

kotteclərin tikintisi və bağların salınması nəzərdə tutulur.  

Üçüncü mərhələ isə, əlavə xizək yollarının salınmasını və yaĢayıĢ zonasının 

geniĢləndirilməsini əhatə edir. Avstriyalı mütəxəssislərin layihəsi əsasında bütün 

fəsillərdə qar yağdırmaq üçün xüsusi aparat və su anbarı yaradılacaqdır. Dəniz 

səviyyəsindən 2 min metr yüksəklikdə tikiləcək mərkəzdə 5 min iĢçi çalıĢacaqdır.  

Kompleksdə ticarət mərkəzləri, restoranlar, əyləncə, xidmət və məiĢət 

obyektləri, o cümlədən avtomobillər üçün yerüstü və yeraltı dayanacaqlar tikiləcəkdir.  

Məlumat verildi ki, 2011-ci ildə baĢa çatacaq tikinti iĢlərinə nəzarəti 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi həyata keçirəcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev kompleksə gələn yolun yüksək səviyyədə tikilməsi və 

kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi, tikintinin müasir standartlar səviyyəsində 

aparılması ilə bağlı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA “SUVAR” DAĞ 

TURĠZM MƏRKƏZĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, mərkəzin ümumi ərazisi 5 hektardır. Dəniz səviyyəsindən 

1850 metr hündürlükdə olan bu mərkəzdə 3, 2 və 1 otaqlı 28 kottec vardır. Onların 

hamısı müasir tələblər səviyyəsində və yüksək zövqlə qurulmuĢdur. Mərkəzdə iki 

yeməkxana, avtomobillər üçün xüsusi dayanacaq da vardır.  

Eyni vaxtda 100 qonağı qəbul edə bilən mərkəzin həyəti abadlaĢdırılmıĢ, gözəl 

Ģəlalə qurulmuĢdur. Qonaqların mənalı istirahəti üçün ərazidən axan çayda balıq ovu ilə 

də məĢğul olmaq mümkündür.  

 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YENĠDƏNQURMADAN 

SONRA ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLƏN AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠNCƏSƏNƏT 

MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Azərbaycan Dövlət 

Ġncəsənət Muzeyinə gəldilər.  

Məlumat verildi ki, XIX əsrin sonlarında tikilmiĢ binada ayrı-ayrı dövrlərdə 

müxtəlif idarə və təĢkilatlar yerləĢmiĢdir. Ġncəsənət muzeyi kimi fəaliyyətə baĢladıqdan 

sonra çox sayda qiymətli sənət əsərlərinin yerləĢdirilməsi və ekspozisiyanın ildən-ilə 

zənginləĢdirilməsi bu sənət məbədinə marağı xeyli artırmıĢdır. Zaman keçdikcə nadir 

sənət nümunələrinin toplandığı bu binanın təmiri zərurəti yaranmıĢdı.  

2006-cı ilin iyulunda Prezident Ġlham Əliyev muzey binasının vəziyyəti ilə tanıĢ olandan 

sonra dövlətimizin baĢçısının göstəriĢi ilə burada yenidənqurma və təmir iĢlərinə 

baĢlanmıĢdır. Əvvəllər binada belə geniĢmiqyaslı təmir iĢləri aparılmamıĢdı.  

Hazırlanan layihəyə əsasən üçmərtəbəli binanın bütün mühəndis-texniki 

qurğuları əsaslı Ģəkildə yenidən qurulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, bu qədim binanın fasadı əvvəlki 

memarlıq üslubunu saxlamaqla yenilənmiĢ, cilalanmıĢ gülbax daĢlarla Bakının tikinti 

arxitekturasına uyğun üzlənmiĢdir.  

On yeddi mindən çox eksponatın saxlandığı muzeydə boyakarlıq, qrafika, heykəltəraĢlıq 

və tətbiqi sənət nümunələri vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı binanın əvvəlki və hazırkı vəziyyətini əks 

etdirən fotostendə baxdılar.  

Dövlətimizin baĢçısı yenidən qurulması nəzərdə tutulan muzey kompleksinin 

layihəsi ilə də tanıĢ oldu. Qeyd edildi ki, muzeyin bir binasını digəri ilə birləĢdirən ĢüĢə 

konstruksiyalı keçid inĢa ediləcəkdir. Təmir ediləcək digər bina üç yerüstü və iki yeraltı 

mərtəbədən ibarət olacaqdır. Yeraltı mərtəbələrdə bərpa emalatxanaları və əsərlərin 

saxlanılması üçün xüsusi bölmələr yerləĢəcəkdir. Birinci mərtəbədə texniki otaqlarla 

yanaĢı, 90 yerlik kafe də fəaliyyət göstərəcəkdir. Min kvadratmetr ərazini əhatə edəcək 

ikinci mərtəbədə sərgi zalları yaradılacaqdır. Üçüncü mərtəbədə isə sərgi zalları ilə 

yanaĢı, 100 yerlik kino zalı fəaliyyət göstərəcəkdir. Layihəyə əsasən muzey 

kompleksinə yenidən qurulan bina, keçid, həmçinin təmiri nəzərdə tutulan əsas bina 

daxil olacaqdır.  

Yenidənqurma iĢləri baĢa çatmıĢ binanın zirzəmi qatı fondlar üçün nəzərdə 

tutulmuĢdur. Burada kiçik heykəllər, müxtəlif metal əĢyalar, arxeoloji qazıntılar zamanı 

tapılan eksponatlar saxlanılacaqdır. Muzeyin fondu isə ikinci korpusda yerləĢəcəkdir.  

Birinci mərtəbə sağ və sol qanadlardan ibarətdir. Sağ qanadda XVIII əsrin 

sonları – XX əsrin əvvəllərini əhatə edən rus rəssamlıq məktəbi nümayəndələrinin 

əsərləri nümayiĢ olunur. Zalda tanınmıĢ fırça ustası V.VereĢĢaginin 1872-ci ildə çəkdiyi 

“Bakının dənizdən görünüĢü” əsəri diqqəti xüsusi cəlb edir.  

Sol qanadda isə Avropa incəsənətinin nümunələri sərgilənmiĢdir. Burada XVIII-

XIX əsrlərə aid keramika nümunələri ilk dəfədir ki, nümayiĢ olunur. Muzeydəki dəyərli 

əsərlərdən biri sonuncu rus imperatriçası Aleksandra Fyodorovnanın Qarabağ xalçası 

üzərində təsviri olan əsərdir. Orta əsrlərə aid heykəltəraĢlıq nümunələri, habelə intibah 

dövrü müəlliflərinin əsərlərinin məharətlə iĢlənilən surətləri də bu ekspozisiyanı 

zənginləĢdirir.  

Ġkinci mərtəbə Azərbaycan sənətkarlarının ekspozisiyasından ibarətdir. 

Ekspozisiyada Mirqədim Ġrəvani, Əlibəy Hüseynzadə kimi müxtəlif üslublu 

sənətkarların əsərləri vardır. Azərbaycanın ilk peĢəkar rəssamı Bəhruz Kəngərli, Əzim 



Əzimzadə, Səttar Bəhlulzadə və Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığını əhatə edən ayrıca 

zallar fəaliyyət göstərir.  

Burada heykəllər qalereyası da yaradılmıĢdır. Qalereyada 20-dən çox əsər 

təqdim olunur.  

Ġkinci mərtəbədə 100 nəfərlik konfrans salonu və xalçaların nümayiĢ olunduğu zal da 

fəaliyyət göstərir. Muzeydə xalqımızın milli geyimləri, Qurani-Kərimin qədim nəĢrləri, 

orijinal mis qablar da nümayiĢ olunur.  

Əzim Əzimzadənin, Bəhruz Kəngərlinin əsərlərinin nümayiĢ edildiyi zallar ilə 

tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına audiogid göstərildi. Bu aparatda məlumatlar rəqəmli 

formatda saxlanılır. Muzeyin qonaqları audiogid vasitəsilə burada nümayiĢ olunan 

əsərlər barədə 25 dildə geniĢ məlumat əldə edə bilərlər.  

Digər zallarda müasir Azərbaycan incəsənətinin görkəmli nümayəndələri olan 

Baba Əliyev, Ələkbər Rzaquliyev, Böyükağa Mirzəzadə, Əyyub Məmmədov, Nadir 

Qasımov, Oqtay Sadıxzadənin əsərləri nümayiĢ olunur. Burada Zərifə xanım Əliyeva, 

Niyazi, ġəmsi Bədəlbəyli, Natəvan və Azərbaycanın digər görkəmli nümayəndələrinin 

portretləri sərgilənir. Muzeydə dünya Ģöhrətli rəssamımız Tahir Salahovun əsərlərindən 

ibarət zal da vardır.  

Üçüncü mərtəbədəki ekspozisiyada avanqard üslubunda əsərlər nümayiĢ 

etdirilir. Burada Azərbaycanın müasir incəsənətinin tanınmıĢ nümayəndələri – Cavad 

Mircavadov, Rasim Babayev, Altay Sadıxzadənin əsələrindən ibarət ekspozisiya mövzu 

rəngarəngliyi ilə seçilir.  

Ekspozisiyanın iki zalında isə rus avanqard cərəyanının nümayəndələrinin 

əsərləri toplanmıĢdır. Bu əsərlər ilk dəfədir ki, muzeydə sərgilənir.  

Məlumat verildi ki, binanın damında müasir mühəndis-texniki qurğular 

yerləĢdirilmiĢ, mərkəzi havalandırma, videomüĢahidə, yanğın əleyhinə, həmçinin 

təhlükəsizlik sistemləri quraĢdırılmıĢdır. Muzeydə müasir standartlar səviyyəsində 

qurulan mərkəzləĢdirilmiĢ tozsorma və iĢıqlandırma Ģəbəkəsi də yaradılmıĢdır. Binada 

inzibati otaqlarla yanaĢı, internet zalı və zəngin kitabxana da fəaliyyət göstərir.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı kompyuter otağına baxdılar, zəngin kitabxana ilə 

tanıĢ oldular.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV binada aparılan yenidənqurma və tərtibat iĢlərini yüksək 

qiymətləndirərək dedi:  

-Çox gözəl iĢ görmüsünüz və incəsənət muzeyi yüksək səviyyədə təmir olunub. 

Ġndi muzeyin yeni həyatı baĢlayır. Bu tarixi binada çox gözəl əsərlər nümayiĢ etdirilir. 

Çox Ģadam ki, muzeyin əsaslı təmiri yüksək keyfiyyətlə aparılıbdır. Hər halda, bizim 

muzeyimiz dünyanın aparıcı muzeylərindən geri qalmır. Ona görə də mən inĢaatçıların 

iĢini çox yüksək qiymətləndirirəm. Muzeyin təmirində və kolleksiyanın hazırlanmasında 

iĢtirak etmiĢ bütün insanları salamlayıram və öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Muzeyin yenidən açılması bir də onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti öz 

incəsənətinə çox böyük qiymət verir. Burada nümayiĢ etdirilən əsərlərin bir hissəsi 

anbarlarda saxlanılırdı. Gözəl sənətkarlarımızın əsərləri, demək olar ki, nümayiĢ 

etdirilmirdi. ġərait yox idi. Ancaq belə gözəl Ģərait, Ģəhərin mərkəzində, tarixi binada 

Azərbaycan sənətkarlarının əsərlərinin nümayiĢi Azərbaycanın potensialını göstərir, 

Azərbaycan xalqının nə qədər böyük istedada malik olduğunu göstərir.  

Bununla bərabər, tanınmıĢ rəssamların dünya miqyasında böyük əhəmiyyətə 

malik olan əsərləri də burada nümayiĢ etdirilir. Bu muzey bizim böyük dəyərimizdir. 

Muzeyin demək olar ki, təmirinin birinci hissəsi baĢa çatmıĢdır. Növbəti mərhələdə 

baĢqa binanın təmiri nəzərdə tutulur. Çox gözəl, müasir giriĢ hissəsi tikiləcəkdir. Burada 

həm Azərbaycanın, Bakının memarlıq üslubundan istifadə olunub və bütün bu memarlıq 



elementləri saxlanılır, eyni zamanda iki gözəl binanın ortasında gözəl müasir ĢüĢəli giriĢ 

hissəsi tikiləcəkdir. Bu da bugünkü Azərbaycanın rəmzidir, müasirlik, yenilik və tarixi 

keçmiĢimizə olan münasibətdir. Bu ərazidə belə gözəl elementlərin mövcudluğu bir də 

onu göstərir ki, biz bu yolu getməliyik. Metronun Ġstiqlaliyyət küçəsində yerləĢən 

“ĠçəriĢəhər” stansiyasının yeni görkəmi də bunun təzahürüdür. Müasirlik, gözəllik 

qədim Qala divarının fonundadır. Əslində, bu anlayıĢ bugünkü Azərbaycanın inkiĢafını 

təcəssüm etdirir. Yenilik, müasirlik güclü ənənəvi dəyərlər əsasında irəliyə atılan 

addımlardır.  

Bir daha sizi muzeyin yenidən açılıĢı münasibətilə təbrik edirəm və gələcək 

iĢlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

 

25 sentyabr 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

BUXARESTDƏKĠ “KAROL-1” XĠYABANINDA NAMƏLUM ƏSGƏRĠN 

MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Burada dövlətimizin baĢçısının Ģərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Azərbaycanın və Rumıniyanın dövlət himnləri səsləndirildi.  

Prezident Ġlham Əliyev naməlum əsgərin məzarı önünə əklil qoydu və Ġkinci 

Dünya müharibəsi zamanı həlak olmuĢ rumın əsgərlərinin xatirəsini yad etdi.  

Dövlətimizin baĢçısı xatirə kitabını imzaladı.  

 

28 sentyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

TÜRKDĠLLĠ ÖLKƏLƏRĠN DÖVLƏT BAġÇILARININ IX ZĠRVƏ 

GÖRÜġÜNÜN ĠġTĠRAKÇILARI NAXÇIVAN ġƏHƏRĠNDƏKĠ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MUZEY-KOMPLEKSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

 

Ali qonaqlara məlumat verildi ki, burada ulu öndərə aid mindən artıq Ģəxsi əĢya 

saxlanılır. GeniĢ sahəsi olan muzey ekspozisiya salonu, kitabxana və fonddan ibarətdir.  

Prezidentlər Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətini, onun xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə göstərdiyi diqqət və 

qayğını əks etdirən fotoĢəkillər, habelə ulu öndər haqqında yazılmıĢ kitablarla tanıĢ 

oldular. Ümummilli liderin xarici ölkələrə və muxtar respublikaya səfərlərini əks etdirən 

materiallar diqqəti cəlb edir. Buradakı kompyuterlər vasitəsilə ulu öndər Heydər 

Əliyevlə bağlı istənilən məlumatı əldə etmək mümkündür. Muzeydə dahi Ģəxsiyyətə aid 

bir çox məktub, teleqram, rəsmi sənəd də saxlanılır.  

Muzeydəki “YüksəliĢə doğru həyat yolu” adlı xalça da kompozisiyası və nəfis 

toxunuĢu ilə diqqəti çəkir. Ekspozisiyaya Heydər Əliyevin 1991-1993-cü illərdə 

Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olduğu dövrü əks etdirən eksponatlar, eləcə də həmin 

vaxt imzaladığı sənədlər daxildir. Ümummilli liderin Naxçıvanda iĢlədiyi dövrdə iĢ 

otağında istifadə etdiyi çıraq, telefon, qələmdan, habelə o vaxtkı geyim əĢyaları, saatı, 

həmçinin 1930-cu ildə çəkilmiĢ ailə fotosu əsasında 2000-ci ildə toxunan “Tarix” 

xalçası da maraq doğurdu.  

Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentləri Heydər Əliyev muzey 

kompleksinin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdılar.  

 

2 oktyabr 2009-cu il 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

TÜRKDĠLLĠ ÖLKƏLƏRĠN DÖVLƏT BAġÇILARININ IX ZĠRVƏ 

GÖRÜġÜNÜN ĠġTĠRAKÇILARI NAXÇIVANDA “ƏCƏMĠ” SEYRƏNGAHI ĠLƏ 

TANIġ OLMUġLAR 

 

Dövlət baĢçıları əvvəlcə burada ulu öndər Heydər Əliyevin büstünü ziyarət 

etdilər.  

Sonra prezidentlər “Əcəmi” seyrəngahında açıq səma altındakı muzeyin 

eksponatlarına baxdılar.  

Məlumat verildi ki, 2002-ci ildə yaradılmıĢ muzeydə əsasən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ayrı-ayrı yaĢayıĢ məntəqələrindən tapılan müxtəlif dövrlərə aid, o 

cümlədən Gəmiqaya arxeoloji ərazisində aĢkar edilən maddi-mədəniyyət nümunələri - 

daĢdan düzəldilmiĢ qoç heykəlləri, daĢ kitabələr, müxtəlif daĢ fiqurlar, qəbirüstü 

sənduqələr nümayiĢ olunur. Muzeydəki 5 min il tarixi olan eksponat qonaqlarda daha 

çox maraq doğurmuĢdur. Bütövlükdə, eksponatlar Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan 

Naxçıvanın tarixinin qədimliyindən xəbər verir.  

Daha sonra dövlət baĢçıları Möminəxatın türbəsi ilə tanıĢ oldular.  

Məlumat verildi ki, Əcəmi Naxçıvaninin dövrümüzə qədər gəlib çatan ən gözəl 

əsəri olan və Naxçıvan memarlıq məktəbinin bədii memarlıq səviyyəsinin Ģahidi kimi 

Möminəxatın türbəsi Azərbaycanın çoxsaylı qədim abidələrindən biridir. Abidənin 

üzərindəki kitabədən türbənin 1186-cı ildə Məhəmməd Cahan Pəhləvanın həyat yoldaĢı 

Möminəxatının Ģərəfinə tikildiyi məlum olur. Monumental, əzəmətli bir tikili olan 

Möminəxatın türbəsi Naxçıvana gələn səyyah və tacirlərin diqqətini ta qədimdən bəri 

özünə cəlb etmiĢ və abidə bir çox əsərlərdə öz əksini tapmıĢdır. Möminəxatın türbəsi 

bürcvari Azərbaycan türbələrinin ən gözəl nümunələrindəndir. Qeyd edilmiĢdir ki, 

kərpicdən tikilən türbənin memarlıq sxemi olduqca zəngin bir üslubda iĢlənmiĢdir.  

Qonaqlara Azərbaycanın bütün tarixi abidələri kimi, Möminəxatın türbəsinin də 

qorunması və bərpasına göstərilən dövlət qayğısı barədə məlumat verildi.  

Dövlət baĢçıları türbənin önündə xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

 

2 oktyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

TÜRKDĠLLĠ ÖLKƏLƏRĠN DÖVLƏT BAġÇILARININ IX ZĠRVƏ 

GÖRÜġÜNÜN ĠġTĠRAKÇILARI 

TÜRKDĠLLĠ XALQLARIN MĠLLĠ MUSĠQĠSĠNDƏN ĠBARƏT KONSERTƏ 

BAXMIġLAR 

 

Salona toplaĢanlar Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevi, Qazaxıstan Prezidenti 

Nursultan Nazarbayevi, Qırğızıstan Prezidenti Kurmanbek Bakiyevi və Türkiyə 

Prezidenti Abdullah Gülü hərarətlə qarĢılamıĢlar.  

Konsertdə Naxçıvanın incəsənət ustaları türkdilli xalqların milli musiqisi və 

rəqslərini ifa etmiĢlər.  

Görkəmli müğənni Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan” mahnısının ifası ilə 

baĢlanan konsert tamaĢaçılarda böyük maraq doğurmuĢdur.  

 

2 oktyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN FĠLARMONĠYA 

BAĞINDA APARILMIġ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva bağı gəzdilər.  

Məlumat verildi ki, 1830-cu ildə ĠçəriĢəhərin qala divarına bitiĢik ərazidə salınan 

və uzun müddət qədim Bakının yeganə istirahət məkanı olan Filarmoniya bağının 

maraqlı tarixi vardır. XIX əsrin əvvəllərində Bakının komendantı Ġrandan gələn bütün 

gəmi sahiblərinin qarĢısına hərəyə bir çuval qara torpaq gətirmək barədə Ģərt qoymuĢdu. 

Gətirilən torpağın tökülüb yayıldığı bu ərazidə bitkilərin çeĢidi zənginləĢdirilir, beləliklə 

də bağ Ģəhərin “yaĢıl adası”na çevrilir. XIX əsrin 60-70-ci illərində bu bağın ərazisi 

xeyli geniĢləndirilmiĢdir. Ötən əsrin əvvəllərində isə ġəhər Dumasının qərarı ilə bu 

ərazidə indiki Filarmoniya binasının tikilməsi o vaxtlar Qubernator bağı adlanan 

istirahət guĢəsinin Ģöhrətini daha da artırmıĢ, əraziyə xüsusi yaraĢıq vermiĢdir. Sahəsi 

4,6 hektar olan bu bağ əvvəlcə Qubernator, sonra Mixaylov bağı adlanmıĢdır. O vaxtlar 

da bu bağa digərlərindən daha çox diqqət və vəsait ayrılırdı. Çünki bağdakı sıx yaĢıllıq 

ġəhər Dumasının fəxri idi.  

Bağ salınandan sonrakı dövrdə ilk dəfə burada abadlıq iĢləri ötən əsrin 70-ci 

illərində aparılmıĢdı. Uzun inkiĢaf mərhələsi keçən bağ bir çox dövrlərdə 

baxımsızlıqdan ziyan çəkmiĢdir. Bundan əlavə, ərazidə uzun müddət zövqsüz iaĢə 

obyektlərinin inĢası bağın təyinatını da dəyiĢmiĢdir.  

Lakin Prezident Ġlham Əliyevin diqqət və qayğısı bu bağın da tarixi Ģöhrətini 

qaytarmağa imkan vermiĢdir. 2007-ci ilin mayında əraziyə gələn dövlətimizin baĢçısı 

burada abadlıq və yenidənqurma iĢlərinin aparılması ilə bağlı tapĢırıqlarını vermiĢdi. 

Prezident Ġlham Əliyev mütəmadi olaraq əraziyə gələrək iĢlərin gediĢi ilə maraqlanmıĢ, 

yenidənqurma prosesinin orijinal üslubun saxlanılmaqla həyata keçirilməsinin 

vacibliyini bildirmiĢdi.  

AparılmıĢ yenidənqurma iĢləri nəticəsində Filarmoniya bağı da Bakının digər 

parkları kimi paytaxt sakinlərinin maraqlı istirahət yerinə çevrilmiĢdir.  

Bağdakı fəvvarə, pavilyon və köĢklər yenidən qurulmuĢ, XIX əsr paytaxt 

memarlığının Qərb meyillərinin ġərq üslubu ilə uzlaĢdırılması bağın dizaynına xüsusi 

yaraĢıq vermiĢdir. Bağın özünəməxsus bitki örtüyü olduğu kimi qorunub saxlanılmıĢ, 

yenidənqurma mərhələsində yaĢıllıq zolağının artırılmasına daha çox diqqət 

yetirilmiĢdir. Yenidənqurma prosesində Bakının tarixi, onun keçmiĢi ilə sıx bağlı olan 

bağın bədii tərtibatı xüsusi diqqətdə saxlanılmıĢdır. 1865-ci ildə burada əkilən dekorativ 

bitkilər öz gözəlliyi ilə diqqəti çəkir, yeni ağac və gül kolları da bağdakı yaĢıllıq 

zolağına, ümumilikdə isə park elementlərinə əlavə rəng qatır. Yenidənqurma zamanı 

burada nadir ağac növləri - palıd, sidr və göyrüĢ ağacları əkilmiĢ, yeni suvarma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır.  

Bağda yeni planlaĢdırma iĢlərinin aparılması və bu prosesə xarici mütəxəssislərin 

də cəlb olunması ilk növbədə burada görülən iĢin keyfiyyətindən xəbər verir. Fransanın 

“Ġnter Art” Ģirkətinin məxsusi olaraq layihələndirdiyi bağda orijinal formada tikilən 

fəvvarə Bakıda ilk dəfə məhz burada yerləĢdirilmiĢdir. Fəvvarə və onun arxasındakı 

memarlıq tikilisi həm dizaynına, həm də koloritinə görə, Bakının nostalji hissləri 

doğuran elementlərinin bir yerdə cəmləĢdiyi məkan kimi diqqəti çəkir. Bağda yeni 

ağaclar əkilmiĢ, ərazi müxtəlif bitkilərlə zənginləĢdirilmiĢ, gözəl landĢaft 

kompozisiyaları yaradılmıĢdır. Bakıda ilk dəfə olaraq bu bağda klassik musiqi 

səsləndiriləcəkdir.  



Dövlətimizin baĢçısının və xanımının diqqətinə çatdırılmıĢdır ki, bağda bərpa və 

yenidənqurma iĢləri ilə yanaĢı, arxeoloji qazıntılar da aparılmıĢdır. Ərazidə ĠçəriĢəhərin 

ikinci qala divarı və qala qapısı da aĢkar olunmuĢdur.  

Tamamilə yenidən qurulan kafeteriyada paytaxt sakinlərinin, qonaqların 

istirahətinin təĢkili üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Bağla tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev burada yenidənqurma iĢlərinə 

cəlb olunmuĢ Fransanın “Ġnter Art” Ģirkətinin nümayəndələri ilə görüĢmüĢ, iĢləri yüksək 

səviyyədə yerinə yetirən mütəxəssislərə uğurlar arzulamıĢdır.  

 

7 oktyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSLAM KONFRANSI 

TƏġKĠLATININ ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRĠN MƏDƏNĠYYƏT 

NAZĠRLƏRĠNĠN VI KONFRANSININ NÜMAYƏNDƏLƏRĠNĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

Prezident ĠLHAM ƏLĠYEV qonaqları salamlayaraq dedi:  

-Əziz qonaqlar!  

Hörmətli nazirlər!  

Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz!  

Ġslam Konfransı TəĢkilatına üzv olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin dünən və 

bu gün Bakıda keçirilən konfransı çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hadisədir. 

Əminəm ki, dünən və bu gün aparılan müzakirələr, qəbul edilən qərarlar ölkələrimiz 

arasında birliyi daha da möhkəmləndirəcək və Ġslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün 

çox önəmli bir addım olacaqdır. Təmsil etdiyiniz ölkələrlə Azərbaycan arasında 

münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Biz bu münasibətlərin inkiĢafına öz tərəfimizdən 

töhfəmizi veririk. Mən tam əminəm ki, müsəlman ölkələri arasında olan dostluq, 

qardaĢlıq münasibətləri hər bir ölkənin beynəlxalq mövqelərini də gücləndirir.  

Biz Ġslam Konfransı TəĢkilatının xətti ilə Bakıda keçirilən çoxsaylı tədbirlərə 

böyük önəm veririk və son illər ərzində Bakıda müxtəlif səviyyəli tədbirlər 

keçirilmiĢdir. Bu tədbirlərin hər biri bizim aramızda olan birliyi daha da 

gücləndirmiĢdir. Bir tərəfdən bu, praktik cəhətdən çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Digər tərəfdən qardaĢ, dost ölkələrdən gəlmiĢ qonaqlar Azərbaycanda olarkən, bizim 

tariximizlə, mədəniyyətimizlə tanıĢ olarkən və bir-biriləri ilə Ģəxsi münasibətləri daha da 

möhkəmləndirərkən, təbii ki, ölkələr arasında əlaqələr də bundan ancaq fayda götürür.  

Azərbaycan təmsil etdiyiniz ölkələrlə, eyni zamanda, beynəlxalq arenada çox 

uğurlu əməkdaĢlıq edir. Biz bir-birimizi beynəlxalq təĢkilatlarda da dəstəkləyirik və bu 

dəstəyin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə keçən il BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının 

BaĢ Məclisində Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə müzakirə edilən Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ 

ərazilərində vəziyyətlə bağlı məsələlərdə biz müsəlman ölkələrindən böyük dəstək aldıq. 

Bu dəstək bizim marağımızı təmin edən və ədaləti özündə əks etdirən qətnamənin qəbul 

edilməsində həlledici rol oynamıĢdır. Bu, dostluğun, qardaĢlığın nümunəsidir. Bu, bir 

daha onu göstərir ki, biz birlikdə olanda, bütün məsələlərə vahid ailə kimi yanaĢanda və 

xüsusilə beynəlxalq müstəvidə bir-birimizə dəstək verəndə bizim mövqelərimiz daha da 

güclənir. Mən əminəm ki, həm Ġslam Konfransı TəĢkilatı çərçivəsində, həm BirləĢmiĢ 

Millətlər TəĢkilatında və digər beynəlxalq təĢkilatlarda biz qarĢılıqlı dəstəyi bundan 

sonra da verəcəyik. Bu dəstək bizi daha da möhkəmləndirəcək və eyni zamanda, bizim 

aramızda münasibətlərin dərinləĢməsinə xidmət göstərəcəkdir. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi uzun illərdir ki, həll 

olunmamıĢ qalır. Mən bilirəm ki, konfrans zamanı bu məsələ də müzakirə edildi. Çox 

geniĢ, ətraflı müzakirələr aparıldı və çox vacib bəyanatlar verildi, qərarlar qəbul edildi. 

Buna görə mən bütün konfrans iĢtirakçılarına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Uzun illərdir ki, bizim torpaqlarımız iĢğal altındadır. Bu iĢğal və etnik təmizləmə 

siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin 

düĢüb. Bizim iĢğal edilmiĢ ərazilərimizdə bütün tarixi abidələrimiz dağıdılıbdır.  

Azərbaycan xalqının istedadı və zəhməti hesabına yaradılmıĢ bütün infrastruktur, 

bütün binalar yerlə-yeksan edilib. Bizim dini abidələrimiz, məscidlərimiz, 

əcdadlarımızın qəbirləri dağıdılıb. Bu ədalətsizlik artıq 20 ilə yaxındır ki, davam edir. 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik ġurası Ermənistan silahlı qüvvələrinin 



iĢğal edilmiĢ torpaqlardan qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasına dair dörd qətnamə qəbul etmiĢdir. 

Əfsuslar olsun ki, Ermənistan bunlara məhəl qoymur və bu qətnamələr icra olunmur.  

Bayaq qeyd etdiyim kimi, BMT BaĢ Məclisində buna oxĢar qətnamələr qəbul 

edilmiĢdir. Ġslam Konfransı TəĢkilatı, ATƏT, Avropa ġurası, GUAM və digər təĢkilatlar 

Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ torpaqlarından Ermənistan qoĢunlarının çıxarılmasına dair 

çoxsaylı qətnamələr və qərarlar qəbul etmiĢlər. Ancaq əfsuslar olsun ki, onlara məhəl 

qoyulmur. Biz bu vəziyyətlə barıĢa bilmərik. Çünki Azərbaycanın beynəlxalq birlik 

tərəfindən qəbul edilmiĢ ərazi bütövlüyü pozulub.  

Qeyd etdiyim kimi, bu iĢğaldan əziyyət çəkən bir milyondan artıq Azərbaycan 

vətəndaĢı bu günə qədər də öz doğma torpaqlarına qayıda bilmir. Bizim mövqeyimiz 

ondan ibarətdir və beynəlxalq hüquq normaları da bunu təsdiq edir ki, bu məsələ ancaq 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. ĠĢğal edilmiĢ bütün 

torpaqlardan Ermənistanın iĢğalçı qüvvələri çıxarılmalıdır. Azərbaycan vətəndaĢları öz 

doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Ondan sonra bölgədə sülh təmin oluna bilər. Ondan 

sonra bölgədə tammiqyaslı əməkdaĢlıq yarana bilər. Ancaq ondan sonra bölgədə irəli 

sürülmüĢ yeni təĢəbbüslər reallaĢa bilər. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli bölgədə 

sülhün təmin edilməsi üçün birinci və baĢlıca Ģərtdir. Bu məsələ həll olunmadan bölgədə 

heç bir baĢqa məsələ öz həllini tapa bilməz.  

Bir daha bu fürsətdən istifadə edib bütün müsəlman ölkələrində yaĢayan bacı-

qardaĢlarımıza bizə daim dəstək verdiklərinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm.  

Azərbaycanın çox zəngin tarixi, çox zəngin mədəniyyəti vardır. Biz 18 ildir ki, 

müstəqil ölkə kimi yaĢayırıq. Ancaq müxtəlif dövrlərdə baĢqa ölkələrin tərkibində 

yaĢamağımıza baxmayaraq, öz mədəni irsimizi, tarixi irsimizi saxlaya bilmiĢik, qoruya 

bilmiĢik. Abidələri qoruya bilmiĢik, ana dilimizi qoruya bilmiĢik, milli və dini adət-

ənənələri qoruya bilmiĢik. Bu gün Azərbaycanın uğurlu inkiĢafı üçün bizim milli-

mənəvi dəyərlərimiz çox böyük rol oynayır.  

Müstəqilliyimizin ilk illərindən biz müstəqil ölkə kimi dünya birliyinə inteqrasiya 

etməklə, eyni zamanda, bizim üçün dost, qardaĢ olan müsəlman ölkələri ilə də çox sıx 

əlaqələr qurduq. Bu əlaqələrin müxtəlif istiqamətləri vardır və bu günlərdə Bakıda 

keçirilən konfrans bir daha onu vurğulayır.  

Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində çox böyük iĢlər görülür. Bütün mədəniyyət 

ocaqları təmir olunur, bərpa edilir. Yeni muzeylər, teatrlar tikilir, əvvəllər tikilmiĢ 

mədəniyyət infrastrukturu yeniləĢir, müasirləĢir.  

Bildiyiniz kimi, Bakı bu il Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı Ģəhəri seçilmiĢdir. Bu, 

bizim üçün böyük Ģərəfdir. Biz bu Ģərəfli adı çox böyük qürur hissi ilə daĢıyırıq. Bu il 

Bakı Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı olmaqla bərabər, ölkəmizdə müxtəlif beynəlxalq 

tədbirlər də keçirilir.  

Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsinə öz töhfəsini verir. 

Çünki bizim coğrafi vəziyyətimiz və eyni zamanda, Avropa təĢkilatlarına üzv 

olmağımız bu unikal imkanları yaradır. Biz çalıĢacağıq öz səylərimizi bundan sonra da 

qoyaq ki, mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsinə daha da böyük töhfə verək.  

Mən bir daha sizi Bakıda ürəkdən salamlayıram. Mən çox Ģadam ki, siz ölkəmizə 

səfər edirsiniz. XahiĢ edirəm ki, mənim salamlarımı və ən xoĢ arzularımı təmsil 

etdiyiniz ölkələrin dövlət və hökumət baĢçılarına çatdırasınız. Eyni zamanda, mən 

konfransda iĢtirak etmiĢ bütün beynəlxalq təĢkilatların nümayəndələrini də 

salamlayıram. Mən Azərbaycanın böyük dostu cənab əl-Tüveycrini xüsusilə 

salamlayıram. ĠSESKO ilə Azərbaycan arasında çox uğurlu əməkdaĢlıq aparılır və bu 

əməkdaĢlığın çox praktiki gözəl nəticələri vardır.  



Mən sizi bir daha salamlayıram və sizə ən xoĢ arzularımı bildirmək istəyirəm.  

 

X X X 

 

Prezident ĠLHAM ƏLĠYEV görüĢə yekun vuraraq dedi:  

-Çox sağ olun, əziz dostlar. Azərbaycan haqqında, Bakı haqqında dediyiniz bütün 

xoĢ sözlərə görə mən sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Bu günlər həqiqətən bir dostluq günləridir, qardaĢlıq günləridir. Mən təəssüf 

edirəm ki, konfransın açılıĢında iĢtirak edə bilməmiĢəm. Mən çox istəyirdim ki, açılıĢda 

sizinlə görüĢüm. Amma bunun səbəbi də ondan ibarətdir ki, mən xaricdə idim, rəsmi 

səfərdə idim. Bizim üçün dost, qardaĢ ölkə olan Ġordaniyaya səfər edirdim. Bu, bir daha 

onu göstərir ki, Azərbaycan müstəqil ölkə kimi Ġslam ölkələri ilə, müsəlman ölkələri ilə 

münasibətlərin qurulmasında çox fəaldır və bizim xarici siyasətimizin bu istiqaməti deyə 

bilərəm ki, prioritet xarakter daĢıyır. Çünki bizi bir-birimizlə bağlayan ancaq ortaq 

maraqlar deyildir. Bizi bağlayan bizim müĢtərək tariximizdir, mədəniyyətimizdir, 

aramızda olan tarixi bağlardır. Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərindən baĢlayaraq bu 

günə qədər öz xarici siyasətində Ġslam həmrəyliyi prinsiplərini həmiĢə uca tutmuĢdur.  

Qeyd etdiyim kimi, biz çox zəngin mədəniyyətə malikik. Ancaq 18 ildir müstəqil 

ölkə kimi yaĢayırıq. Biz müxtəlif dövrlərdə baĢqa ölkələrin tərkibində yaĢamıĢıq. Ancaq 

buna baxmayaraq, öz milli mənliyimizi saxlaya bilmiĢik, öz tariximizi qoruya bilmiĢik 

və bu gün müstəqil ölkə kimi uğurla inkiĢaf edirik. Bunun səbəblərindən biri də ondan 

ibarətdir ki, biz tarixi köklərimizə, dəyərlərimizə, müqəddəs Ġslam dininə həmiĢə sadiq 

olmuĢuq.  

Bildiyiniz kimi, Sovet Ġttifaqı zamanında ümumiyyətlə dinə qadağa qoyulmuĢdu. 

Azərbaycanda məscidlər dağıdılmıĢdı və Azərbaycan vətəndaĢları öz vicdan azadlığını 

ifadə edə bilmirdilər. Azərbaycanda bir neçə məscid qalmıĢdı. Onlar da sadəcə olaraq 

bir tarixi abidə kimi saxlanılmıĢdı. Müstəqillik dövründə, Azərbaycanın taleyi öz 

xalqının əlində cəmləĢdiyi bir zamanda Azərbaycanda mindən artıq məscid tikilmiĢdir. 

Bu, bizim mənəvi dəyərlərimizdir. Bu, bizim keçmiĢimizdir və bizim gələcəyimizdir.  

Azərbaycan xalqı indi öz taleyini özü həll edir. Bu, bizim üçün tarixi 

əhəmiyyətdir. Biz bu gün dünya birliyində öz müstəqil siyasətimizi aparırıq. Bizim üçün 

dost, qardaĢ ölkələrlə qarĢılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qururuq və biz görürük 

beynəlxalq təĢkilatlarda kimlər bizi dəstəkləyir. Bu, çox önəmlidir. Əlbəttə, biz çalıĢırıq 

ki, bütün ölkələrlə yaxĢı münasibətlər quraq və buna nail oluruq. Ancaq ölkəmiz üçün 

həlledici məqamlarda bizim yanımızda olan ölkələr müsəlman ölkələri olmuĢdur. 

Beynəlxalq təĢkilatlarda bizə ən çox dəstək verən ölkələr müsəlman ölkələridir. Biz də 

öz növbəmizdə, bütün beynəlxalq təĢkilatlarda həmiĢə müsəlman ölkələrinin 

təĢəbbüslərini dəstəkləyirik.  

Ölkələr arasında həm iqtisadi, həm də siyasi əlaqələr daha da sürətlə inkiĢaf 

etməlidir. Mədəni əlaqələrin inkiĢafı üçün böyük imkanlar vardır. Biz öz imkanlarımızı 

paylaĢmalıyıq və elə etməliyik ki, Ġslam dünyasında həmrəylik daha da yüksək 

səviyyəyə qalxsın, biz bütün tədbirlərdə vahid bir ailə kimi çıxıĢ edək.  

Yenə də demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir və Ġslam 

Konfransı TəĢkilatında bizim üzvlük müddətimiz o qədər də böyük deyildir. Ancaq bu 

qısa müddət ərzində biz çalıĢmıĢıq və çalıĢırıq ki, Ġslam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə 

öz töhfəmizi verək.  

Mən bayaq qeyd etdim ki, Azərbaycanda nazirlər – xarici iĢlər, təhsil, turizm 

nazirləri səviyyəsində çoxsaylı tədbirlər keçirilmiĢdir. Bu gün isə Bakıda mədəniyyət 

nazirlərinin konfransı keçirilir. Bir neçə gün bundan əvvəl Bakıda böyük elmi-praktiki 



konfrans keçirilmiĢdir. Bir neçə gün ərzində ərəb ədəbiyyatının öyrənilməsi və tədqiqi 

üçün çox önəmli beynəlxalq konfrans keçirilmiĢdir. Yəni bu, bir daha onu göstərir ki, 

bizim niyyətimiz nədən ibarətdir.  

Mən bugünkü görüĢə çox böyük əhəmiyyət verirəm. Mən sizi ürəkdən 

salamlayıram və bir daha xahiĢ edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı ölkələrinizin 

rəhbərlərinə çatdırasınız. Biz istəyirik ki, belə tədbirlər Bakıda tez-tez keçirilsin. Biz çox 

Ģadıq ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakı Ģəhəri Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilmiĢdir. 

Bu, bizim üçün böyük Ģərəfdir. Bu, Ġslam dünyasının Azərbaycana verdiyi qiymətdir. 

Biz bundan sonra da çalıĢacağıq ki, bu həmrəyliyi praktiki iĢlərimizlə daha da 

gücləndirək.  

Mən bir daha sizə öz təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, siz Azərbaycana 

gəlmisiniz, bu konfransda yüksək səviyyədə iĢtirak edirsiniz. Əminəm ki, Bakıda 

keçirdiyiniz günlər sizin üçün xoĢdur və burada müzakirə olunan məsələlər, aparılan 

söhbətlər, danıĢıqlar gələcəkdə bizim birliyimizi daha da gücləndirəcəkdir.  

Sağ olun.  

 

14 oktyabr 2009-cu il 

 

 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSVEÇRƏDƏ AZƏRBAYCAN 

MƏDƏNĠYYƏT GÜNLƏRĠNĠN RƏSMĠ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Ġsveçrə paytaxtının Konsert Zalında keçirilən mərasimdə Azərbaycan Prezidenti 

Ġlham Əliyev və xanımı, Ġsveçrə Prezidenti Hans-Rudolf Merts və xanımı iĢtirak 

etmiĢlər.  

Mərasimdən əvvəl iĢtirakçılara ölkəmiz və onun mədəniyyəti, incəsənəti haqqında 

məlumat verilərək bildirildi ki, Odlar yurdu kimi tanınmıĢ Azərbaycan həm də 

mədəniyyətinin qədimliyi ilə fəxr edə bilər. Dünyada geniĢ Ģöhrət qazanmıĢ 

muğamlarımızı xüsusi qeyd edən natiq məĢhur xanəndə Alim Qasımovun bu ölkədə 

verdiyi konsertlərin böyük əks-səda doğurduğunu xatırladı.  

Qeyd olundu ki, Azərbaycan təkcə musiqidə deyil, incəsənətin digər sahələrində 

də gözəl ənənələrə malikdir. XX əsrin 30-cu illərində Hollivudla yanaĢı Bakı 

tammetrajlı ağ-qara filmlərlə dünya arenasına çıxmıĢ ilk Ģəhərlərdən biridir. Bu 

filmlərdən biri azərbaycanlı caz ustası Salman Qənbərovun müĢayiəti ilə Mədəniyyət 

Günlərində nümayiĢ etdiriləcəkdir.  

TamaĢaçılara Mədəniyyət Günlərinin proqramı barədə də məlumat verildi. 

Bildirildi ki, altı həftə ərzində Ġsveçrədə Azərbaycanın 200-dən çox incəsənət ustası 80 

tədbirdə iĢtirak edəcək və musiqinin klassik, ənənəvi və caz janrlarında bacarıqlarını 

nümayiĢ etdirəcəklər. Həmçinin Dövlət Pantamim və Kukla teatrlarının çıxıĢları, 

Azərbaycan filmlərinin nümayiĢi, sərgilərin təĢkili də Mədəniyyət Günlərinin 

proqramına daxildir.  

Ġsveçrədə keçiriləcək Azərbaycan Mədəniyyət Günləri mədəniyyətlər arasında 

körpü yaratmaq və ümumiyyətlə ölkəmizin mədəniyyəti ilə yaxından tanıĢ olmaq 

baxımından çox mühüm hadisə kimi dəyərləndirildi.  

Sonra dövlət baĢçıları mərasimdə çıxıĢ etdilər.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

-Hörmətli cənab Prezident!  

Hörmətli birinci xanım!  

Xanımlar və cənablar!  

Əvvəlcə, mən cənab Prezidentə Ġsveçrəyə rəsmi səfərə dəvətə və göstərilmiĢ 

səmimi qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən Sizin gözəl 

ölkənizdə bir neçə dəfə olmuĢam. Lakin bu səfər xüsusi əhəmiyyət daĢıyan səfərdir. 

Çünki o, diplomatik münasibətlərin qurulmasından sonra Azərbaycan Prezidentinin ilk 

rəsmi səfəridir. Bu, aydın Ģəkildə onu göstərir ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər çox 

uğurla və sürətlə inkiĢaf edir. Deyərdim ki, biz son illər ərzində bir çox sahələrdə 

münasibətlərimizi intensivləĢdirməyə nail olmuĢuq. Ötən il Ġsveçrə Prezidenti 

Azərbaycanda səfərdə oldu. Ölkələrimiz arasında nümayəndə heyətləri geniĢ Ģəkildə 

qarĢılıqlı səfərlərdə olur. Hər iki ölkənin parlamentlərində Ġsveçrə-Azərbaycan dostluq 

qrupları fəaliyyət göstərir. Hazırda biz regionumuzun bir çox digər ölkələrini də əhatə 

edəcək qarĢılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə edirik.  

Ölkələrimiz arasında iqtisadi və siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Bu gün 

bütün həmin məsələlər müzakirə olundu. Biz mövcud irəliləyiĢi qarĢılıqlı məmnunluq 

hissi ilə görürük və perspektivləri müəyyən edirik. Əminəm ki, gələcək əlaqələrimiz 

daha gözəl olacaqdır. Çünki biz bir-birimizin imkanlarını yalnız indi kəĢf etməyə 



baĢlamıĢıq. Biz bir-birimizə real tərəfdaĢ kimi baxmağa baĢlamıĢıq. Son iki-üç il ərzində 

əlaqələrimizin intensiv xarakter alması qarĢılıqlı ticarət dövriyyəsinin artmasına, yeni 

birgə layihələrin həyata keçirilməsinə aparır. Ġsveçrə Ģirkətləri Azərbaycanı sərmayələr 

üçün etibarlı ölkə hesab edirlər. Hətta beynəlxalq maliyyə və iqtisadi böhran ili olan 

2009-cu ildə Ġsveçrə Ģirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatına yüz milyonlarla vəsaitləri 

sərmayə kimi yatırırlar. Ən vacibi isə budur ki, sərmayələr iqtisadiyyatın qeyri-enerji 

sektoruna qoyulur. Bu, bizim bir-birimiz üçün nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir. 

Əminəm ki, Azərbaycan Ģirkətləri də Ġsveçrədə sərmayə qoyacaqlar, birgə layihələrlə 

məĢğul olacaqlar və bu, bizi daha da birləĢdirəcəkdir.  

Möhkəm siyasi əlaqələrin, qarĢılıqlı iqtisadi maraqların olmasını və 

iqtisadiyyatlarımızın bir-biri ilə rəqabət aparmayan, əksinə bir-birini dəstəkləyən 

iqtisadiyyatlar kimi mövcudluğunu nəzərə alaraq, biz böyük uğurları əldə edə bilərik.  

Azərbaycan müstəqil ölkə kimi nisbətən gəncdir. Müstəqil ölkə kimi biz yalnız 18 

ildir ki, yaĢayırıq. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, ölkələrimiz arasında bir çox 

oxĢarlıqlar vardır. Ölkələrimizdə dövlətçiliyin tarixi və təkamül yolu eyni olmuĢdur. 

Fikrimcə, ən mühüm oxĢarlıqlardan biri isə, müstəqillikdir. Biz ölkələrimiz üçün 

müstəqillik kimi ən böyük nailiyyəti yüksək qiymətləndiririk. Müstəqil olmaq, özünü 

dərk etmək, getdiyin yolu qavramaq və müstəqil siyasət aparmaq qabiliyyəti çiçəklənmə 

və uğurlara aparan yoldur. Ġqtisadi və sosial inkiĢaf, yaĢayıĢ standartları baxımından 

Sizin ölkə dünyada aparıcı ölkələrdən biridir. Müstəqillik, ləyaqət, neytrallıq, daxili 

məsələlərə diqqət və insanların həyatının yaxĢılaĢdırılması baxımından Sizin ölkəniz 

nümunə ola bilər.  

Biz müstəqil ölkə kimi gəncik. Müstəqilliyimizi on səkkiz il bundan əvvəl bərpa 

etmiĢik. Lakin böyük keçid mərhələsini qət etmiĢik. Tam mənada planlı iqtisadiyyatdan 

bazar iqtisadiyyatına, birpartiyalı sistemdən demokratik inkiĢafa, yoxsulluq və xaos 

vəziyyətindən iqtisadi və siyasi sabitliyə doğru getmiĢik. Bu gün Azərbaycan dünyada 

nadir ölkələrdən biridir ki, böhrana baxmayaraq iqtisadiyyatı artır.  

Lakin biz bir-birimizi daha yaxĢı tanımalıyıq. Daha çox təmaslar və səfərlər 

olmalıdır. Təbii ki, bir-birimizi daha yaxĢı tanımaq mədəniyyətdən keçir. Hər bir ölkə öz 

mədəni və tarixi irsi ilə fəxr edir. Biz müstəqil ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətin üzvü 

kimi gənc dövlətik. Lakin bizim böyük tariximiz, ənənələrimiz, mədəniyyətimiz vardır. 

Biz özünəməxsusluğumuzu bunların sayəsində qoruyub saxlamıĢıq. Əsrlər boyu 

xalqımız digər dövlətlərin və imperiyaların tərkibində yaĢamıĢdır. Lakin biz 

özünəməxsusluğumuzu, milli qürurumuzu və mədəniyyətimizi itirmədik. Musiqimizi, 

poeziyamızı, dilimizi və ənənələrimizi qoruyub saxladıq. Bu, hər hansı ölkənin inkiĢafı 

üçün ən mühüm əsasdır. Hazırda biz inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevrilməliyik və dünyanın 

inkiĢaf etmiĢ ölkələri sırasında olmalıyıq. Əminəm ki, bu məqsədə nail olacağıq.  

Biz tam dağılmıĢ iqtisadiyyatdan yalnız on səkkiz il ərzində iqtisadi rəqabət 

qabiliyyətinə görə bu gün dünya reytinqində 51-ci yerə çıxmıĢıq. Gələcəkdə 

görəcəyimiz iĢlər daha çoxdur. Bəli, bizim təbii sərvətlərimiz vardır. Lakin müasirləĢmə 

də gedir. Biz Avropaya inteqrasiya xəttinə sadiqik və gələcəkdə inkiĢafı mümkün 

edəcək bütün mütərəqqi qayda və qanunları Azərbaycanda tətbiq edirik.  

Bu gün çox vacib gündür: mənim Ġsveçrəyə rəsmi səfərim və Azərbaycan 

Mədəniyyət Günlərinin açılıĢıdır. Bu tədbir Ġsveçrədə yaĢayanlara Azərbaycanı və onun 

mədəniyyətini, ənənələrimizi daha yaxĢı tanımaq və bir-birimizə daha yaxın olmaq 

imkanını yaradacaqdır. Mən Ġsveçrədə bu cür mühüm mədəni tədbiri təĢkil edən bütün 

Ģəxslərə minnətdaram. Cənab Prezident, mühüm tədbirdə iĢtirak etdiyinizə görə Sizə 

minnətdaram. Bu gün Azərbaycan mədəniyyətinin yalnız kiçik bir hissəsi ilə tanıĢ olmaq 

üçün buraya gəlmiĢ Ģəxslərə təĢəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Mən, həmçinin 



Sizin hamınızı Azərbaycana səfərə dəvət edirəm və istəyirəm ki, dostluğumuz davam 

etsin.  

 

19 oktyabr 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSVEÇRƏDƏ AZƏRBAYCAN 

MƏDƏNĠYYƏT GÜNLƏRĠNĠN AÇILIġI MÜNASIBƏTĠLƏ QƏBULDA 

OLMUġDUR 

 

Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı, Ġsveçrə Prezidenti 

Hans-Rudolf Merts və xanımı iĢtirak etmiĢlər.  

Mərasimdən əvvəl konsertin iĢtirakçılarına ölkəmiz haqqında məlumat verildi. 

Bildirildi ki, Azərbaycan qədim tarixə, gözəl təbiətə, zəngin mədəniyyətə malik ölkədir. 

Qərb ilə ġərqin qovuĢuğunda yerləĢən Azərbaycan özündə kifayət qədər milli və 

modern ənənələri birləĢdirir. Azərbaycan dünyada məĢhur olan muğamın, ġərqdə dahi 

Ģair Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərinə yazılmıĢ ilk operanın vətənidir.  

Ġsveçrə Prezidenti Hans-Rudolf Merts çıxıĢında bildirdi ki, ölkələrimiz arasında 

oxĢarlıq çoxdur. Azərbaycan ilə Ġsveçrə həm mədəniyyət, həm coğrafi Ģərait, həm də 

sabit siyasi vəziyyət baxımından bir-birinə çox oxĢayır. Azərbaycan ilə Ġsveçrə bütün 

sahələrdə yaxĢı əməkdaĢlıq qurub və bu əlaqələrdə mədəniyyət sahəsi xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Ġsveçrə Prezidenti Berndə Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin keçirilməsini 

bu sahədə əməkdaĢlığın yaxĢı göstəricisi olduğunu bildirdi.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev yüksək qonaqpərvərliyə görə təĢəkkür etdi. 

Bildirdi ki, Azərbaycan Prezidentinin Ġsveçrəyə ilk rəsmi səfəri uğurla keçir. “Biz 

müxtəlif sahələrdə əlaqələrimizi intensivləĢdiririk”, - deyən Azərbaycan Prezidenti 

qarĢılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini vurğuladı. Bildirdi ki, biz bir-birimizə real tərəfdaĢ 

kimi baxırıq və ikitərəfli layihələr bizi daha sıx bağlayacaqdır. Dövlətimizin baĢçısı 

qeyd etdi ki, bir-birimizi daha yaxından tanımağın ən yaxĢı yolu mədəniyyətdir. 

Azərbaycanın qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, yüksək milli dəyərləri vardır və biz 

onları qoruyub saxlayırıq. Azərbaycan iqtisadi inkiĢafına görə dünyada lider 

ölkələrdəndir. Prezident Ġlham Əliyev ümidvar olduğunu bildirdi ki, Ġsveçrədə 

Azərbaycan Mədəniyyət Günləri ölkələrimizin daha da yaxınlaĢmasına geniĢ imkan 

verəcəkdir.  

Sonra Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin açılıĢ mərasiminin bədii hissəsi 

baĢladı.  

Azərbaycanın tanınmıĢ incəsənət xadimlərinin, musiqiçilərinin ifasında bir-

birindən rəngarəng musiqi çələngindən ibarət kompozisiya alqıĢlarla qarĢılandı.  

Konsertdə səslənən maraqlı musiqi nömrələri Azərbaycan mədəniyyətinin 

zənginliyini, dövlətimizin incəsənətin, mədəniyyətin inkiĢafına göstərdiyi diqqət və 

qayğısını bir daha nümayiĢ etdirdi. Xüsusilə son illər dövlət səviyyəsində və Heydər 

Əliyev Fondu tərəfindən milli musiqimizə, bütövlükdə mədəniyyətimizə göstərilən 

dəstək Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dünyada daha yaxından tanınmasına geniĢ 

imkanlar açmıĢdır.  

Azərbaycan musiqiçilərinin ifasında Avropa tamaĢaçısına təqdim olunan Qərb ilə 

ġərqin sintezindən doğan rəngarəng musiqi nömrələri maraqla qarĢılandı.  

 

19 oktyabr 2009-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZƏMANƏMĠZĠN GÖRKƏMLĠ 

MUSĠQĠÇĠSĠ 

MÜSLÜM MAQOMAYEVĠN XATĠRƏSĠNĠ ANMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

 “Park Ġnn” hotelində zəmanəmizin görkəmli musiqi xadimi, müğənni və 

bəstəkar, Azərbaycanın və SSRĠ-nin xalq artisti Müslüm Maqomayevin xatirəsini anma 

mərasimi keçirilmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə 

iĢtirak etmiĢlər.  

Görkəmli musiqi xadiminin ruhuna dualar oxundu.  

Müslüm Maqomayev doğma Azərbaycanın fəxri idi. Cəmi 20 yaĢı olarkən 

Helsinki festivalında uğurlu çıxıĢı ilə Ģöhrət qazanmıĢ Müslüm Maqomayev tezliklə 

bütün Sovet Ġttifaqında məĢhurlaĢmıĢdı. Müslüm, sadəcə, oxumurdu, o, mahnını 

qəlbindən keçirərək dinləyiciyə çatdırırdı. “Bakı bülbülü” adlandırılan Müslüm 

Maqomayev Sovet Ġttifaqında milyonlarla insanın – dövlət rəhbərlərindən tutmuĢ, sadə 

əmək adamlarına qədər hamının sevimlisi idi. Məhz buna görə də onu sovet estradasının 

son yarım əsrdəki ən parlaq ulduzu, kralı, simvolu adlandırırdılar. KeçmiĢ SSRĠ-də 

klassik ariyaları və mahnıları estradaya məhz Müslüm gətirmiĢdi. Bütün bunlara görə 

ona 31 yaĢında SSRĠ xalq artisti adı verilmiĢdi. O, bu ada layiq görülmüĢ ən cavan 

sənətkar idi.  

Öz nəğmələrində hər zaman Azərbaycanı yaĢadan, onu bütün dünyada 

məĢhurlaĢdıran dünya Ģöhrətli sənətkar Müslüm Maqomayev həyatı boyu Azərbaycan 

musiqisinin təbliği ilə məĢğul olmuĢdur. Onun xalq Ģairi Nəbi Xəzrinin Ģeirinə 

bəstələdiyi və dillər əzbəri olan əzəmətli “Azərbaycan” mahnısı ölkəmizə ithaf olunmuĢ 

ən gözəl əsərlərdən biridir. Bu nəğməni ümummilli lider Heydər Əliyev də sevirdi. Ulu 

öndər Müslüm Maqomayevə həmiĢə himayədarlıq etmiĢ, ona əsl atalıq qayğısı 

göstərmiĢdir. Onların arasında son dərəcə səmimi münasibətlər var idi.  

Anım mərasiminin keçirildiyi salonda Müslüm Maqomayevin ifasında 

“Azərbaycan”, “Sənsiz” mahnıları səslənirdi. Salona toplaĢanlar Müslümün könül 

nəğmələrini onunla birgə oxuyurdular.  

Təkrarsız səsi, yüksək artistizmi onu sənət dünyasının sevilən personasına 

çevirmiĢdi. Böyük müğənni həm də gözəl mahnılar müəllifi idi. 20-dən çox mahnı, 

kinofilmlərə musiqi bəstələmiĢdi. O, “Oxuyur Müslüm Maqomayev”, “Nizami”, 

“Moskva notlarda” filmlərində çəkilmiĢdir. Elə bu sənətkarlıq da onun bioqrafiyasına 

böyük mükafatlar yazmıĢdı. Bu mükafatların sırasında müstəqil Azərbaycanın “ġöhrət” 

və “Ġstiqlal” ordenləri də vardır.  

Anım mərasiminin sonunda səslənən “Əlvida Bakı” nəğməsi də Müslüm 

Maqomayevin doğma torpağa, Vətənə olan sevgisinin tərənnümü idi.  

 

22 oktyabr 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSMAYILLI ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi və mərkəzlə tanıĢ oldu.  

Ġsmayıllı Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Nizami Ələkbərov bildirdi ki, 

mərkəzin tikintisinə 2007-ci ilin yanvarında baĢlanmıĢ, inĢaat iĢləri 2008-ci ilin mayında 

baĢa çatdırılmıĢdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarı ilə 2009-cu ilin mayından 

isə bura Heydər Əliyev Mərkəzi adlandırılmıĢdır. Mərkəz hər biri 730 kvadratmetr 

olmaqla, iki mərtəbədən və zirzəmi qatından ibarətdir. Burada Ģahmat, aviamodelçilik, 

heykəltəraĢlıq, rəssamlıq, “Bacarıqlı əllər” uĢaq dərnəkləri fəaliyyət göstərir, xalq 

sənətinin nümunələrindən ibarət guĢə yaradılmıĢdır. Birinci mərtəbədə daimi fəaliyyət 

göstərən sərgi-ekspozisiya zalı, ikinci mərtəbədə Heydər Əliyev irsini araĢdırma 

mərkəzi, elektron kitabxana, kitabxana, kompyuter otaqları, konfrans zalı vardır. 

Mərkəzdə xarici dil və kompyuter kurslarının təĢkili də nəzərdə tutulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ulu öndərin həyatını, 

respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrləri, eləcə də Ġsmayıllı rayonuna səfərlərini əks 

etdirən sərgi-ekspozisiya zalına, Heydər Əliyev irsini araĢdırma mərkəzinə, elektron 

kitabxanaya, kitabxanaya, kompyuter otaqlarına, konfrans zalına baxdılar.  

Heydər Əliyev irsini araĢdırma mərkəzində ulu öndərin həyatına dair filmlərin 

nümayiĢi üçün iki iri monitor quraĢdırılmıĢdır. Elektron kitabxanada xüsusi sayt 

vasitəsilə ümummilli liderin irsi haqqında 29 dildə məlumat almaq mümkündür. 

Elektron kitabxananın Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana ilə internet vasitəsilə 

birbaĢa əlaqəsi vardır.  

Mərkəzin kitabxanasında 5 minədək kitab toplanmıĢdır. Burada ulu öndərin 

həyatından bəhs edən ayrıca guĢə də vardır.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazmıĢdır.  

Mərkəzin ətrafında 4,4 hektar sahədə abadlıq və yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılmıĢdır. 

Burada ulu öndərin memarı görkəmli heykəltəraĢ Ömər Eldarov olan qranitdən 

hazırlanmıĢ 3,2 metr hündürlüyündə abidəsi ucaldılmıĢdır. Abidənin postamentinin 

hündürlüyü 2,2 metrdir.  

Ərazidə iki fəvvarə quraĢdırılmıĢ, 22 metr hündürlükdə dövlət bayrağı ucaldılmıĢ, 

dairə seçki komissiyasının, maliyyə idarəsinin, prokurorluğun, əmək və əhalinin sosial 

müdafiə mərkəzinin yeni inzibati binaları tikilmiĢ, rayon mədəniyyət evi, mərkəzi 

kitabxana, uĢaq kitabxanası əsaslı təmir edilmiĢdir. Mərkəzin ətrafındakı əraziyə 22 min 

500 kvadratmetr daĢ plitə döĢənmiĢ, müxtəlif ölçülü və orijinal dizayn ilə fərqlənən 500 

fənərdən ibarət müasir iĢıqlandırma və suvarma sistemləri quraĢdırılmıĢdır. Ərazidə 

yaĢıllaĢdırma iĢlərində 4 min ağac və gül kollarından, 3 min ədəd çiçəkdən, 12 min 

kvadratmetr döĢəmə qazondan istifadə olunmuĢdur.  

ġəhərin mərkəzindən keçən yola cilalanmamıĢ 4260 kvadratmetr qranit daĢ 

döĢənmiĢdir. Mərkəzin arxa tərəfində də müasir istirahət guĢəsi yaradılmıĢdır. Burada 

müxtəlif iaĢə obyektləri fəaliyyət göstərir.  

Heydər Əliyev Mərkəzinin ətrafında salınan istirahət kompleksi və buradakı 

inzibati binalar ümumi ansambl təskil edir və Ģəhərə xüsusi yarasıq verir.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSMAYILLI ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA 

APARILMIġ YENĠDƏNQURMA  

ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, bu istirahət ocağı ümummilli 

liderimizin anadan olmasının 75 illiyi ilə əlaqədar 1998-ci ildən Heydər Əliyev adına 

mədəniyyət və istirahət parkı adlandırılmıĢdır.  

Parkın ümumi sahəsi 9 hektardır. Cari ilin may ayından parkda abadlıq və 

yenidənqurma iĢlərinə baĢlanmıĢdır. Bu istirahət ocağında hündürlüyü 12,5 metr, eni 

19,5 metr olan əzəmətli giriĢ portalı yaradılmıĢdır. Xüsusi kompozit materialdan 

hazırlanan həmin portalın üzərində “Heydər Əliyev adına park” sözləri həkk 

olunmuĢdur. Portalın ətrafı qranit daĢla üzlənmiĢdir.  

Parkın giriĢində - 2 min kvadratmetr sahədə Azərbaycanın milli ornamentlərinə 

uyğun xüsusi gül çələnglərindən ibarət guĢə yaradılmıĢ, 15 min kvadratmetr sahəyə 

müasir dizaynla daĢ, 45 min kvadratmetr sahəyə isə qazon döĢənmiĢdir.  

Parkın ərazisində olan tikililər müasir üslubda əsaslı təmir edilmiĢ, 500 nəfərlik 

yeni yay kinoteatrı tikilmiĢ, tarix-diyarĢünaslıq muzeyi, uĢaq yaradıcılıq mərkəzi, 

idman-əyləncə klubu yaradılmıĢdır. Parkda 16 min kvadratmetr əraziyə daĢ plitə 

döĢənmiĢ, 5 hektar sahədə yaĢıllıq salınmıĢ, uzunluğu 132 metr, eni 7 metr olan müasir 

fəvvarə, iĢıqlandırma və suvarma sistemləri quraĢdırılmıĢdır. Abadlıq və yaĢıllaĢdırma 

iĢlərində Almaniya, Ġtaliya və Türkiyədən gətirilmiĢ 10 min ağac və gül kolundan 

istifadə olunmuĢdur.  

Parkda 13 dekorativ fiqur, 5 istirahət köĢkü quraĢdırılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı uĢaq yaradıcılıq mərkəzi ilə tanıĢ oldular. 

Üçmərtəbəli mərkəzin ümumi sahəsi 3.320 kvadratmetrdir. Uzun müddət fəaliyyətsiz 

qalan mərkəz tamamilə yenidən qurulmuĢ, mebel və digər lazımi avadanlıqla təchiz 

olunmuĢdur. UĢaq yaradıcılıq mərkəzində 350 yerlik tamaĢa salonu da vardır. Burada 

uĢaqların bilik və bacarıqlarını artırmaları üçün müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərir.  

Parkın ərazisində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 1500 kvadratmetr sahədə yapon 

mütəxəssisləri tərəfindən “Yapon bağı” salınmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı “Yapon bağı”nı gəzdilər. Yaponiyanın 

Azərbaycandakı səfiri Masamitsu Oki məlumat verərək dedi ki, “Yapon bağı” 

yaponiyalı mütəxəssislər tərəfindən salınmıĢdır.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı və xanımı ümumi sahəsi 360 kvadratmetr olan Tarix-

DiyarĢünaslıq Muzeyi ilə də tanıĢ oldular. Muzeyin tamamilə yenidən qurulmuĢ 

binasında iki ekspozisiya zalı və bir konfrans salonu vardır. Ekspozisiya zallarının 

birində Ġsmayıllı rayonunda aparılmıĢ arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmıĢ məiĢət 

əĢyaları, sikkələr, Lahıc misgərlərinin əl iĢləri və s. nümayiĢ olunur. Ġkinci ekspozisiya 

zalında isə xalça-kilim məmulatı saxlanılır. Eskponatların bir qismi bizim eradan 

əvvəlki dövrə aiddir.  

Prezident Ġlham Əliyev parkda 1100 kvadratmetr sahəsi olan idman-əyləncə klubu 

ilə də tanıĢ oldu. Burada bilyard və tennis stolları quraĢdırılmıĢdır. Dövlətimizin baĢçısı 

bilyard oynadı.  

Azərbaycan Prezidenti mədəniyyət və istirahət parkındakı uĢaqlar üçün əyləncə 

qurğularına da baxdı. Burada müxtəlif tipli 16 əyləncə qurğusu quraĢdırılmıĢdır. Ərazidə 

240 kvadratmetr sahəsi olan diskoteka da inĢa olunmuĢdur. Bu obyektin inĢası zamanı 

kompozit və ĢüĢə materiallardan istifadə olunmuĢdur.  



Dövlətimizin baĢçısı Ġsmayıllıda həyata keçirilən yenidənqurma iĢləri ilə bağlı 

tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSMAYILLI ġƏHƏRĠNDƏ  

AKADEMĠK ZƏRĠFƏ ƏLĠYEVA ADINA PARKLA TANIġ OLMUġDUR  

 

Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev prospektində yerləĢən və 1,6 hektar sahəni 

əhatə edən parkda inĢaat iĢləri yüksək səviyyədə həyata keçirilmiĢdir. Müasir tələblərə 

uyğun qurulan və Ġsmayıllının görkəminə xüsusi yaraĢıq verən Zərifə Əliyeva adına 

parkda sakinlərin mənalı istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Ġstirahət məkanında milli üslubla müasirlik uzlaĢdırılmıĢdır. Parkın giriĢində 

xüsusi kompozit materiallardan istifadə edilməklə hündürlüyü 12 metr, eni 31 metr olan 

portal inĢa olunmuĢdur. Portalın üstündə “Zərifə Əliyeva adına park” sözləri 

yazılmıĢdır.  

Mərmər üzlüklü fəvvarənin, çarhovuzun inĢa edildiyi parkın ərazisində kafe və 

uĢaq meydançası fəaliyyət göstərir.  

Əraziyə üzlük daĢlar döĢənmiĢ, istirahət ocağında geniĢ yaĢıllaĢdırma iĢləri 

aparılmıĢdır. Parkın mənzərəsi yaddaqalan və ifadəli elementlərdən ibarətdir. Uzunluğu 

1,4 kilometr, eni 20 metr olan kanal çay daĢı ilə doldurulmuĢdur. Kanalın 980 metri qala 

divarı kimi hörülmüĢdür.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi.  

Parkla üzbəüz milli üslubda Qala divarları inĢa olunmuĢdur. Qala divarlarının 

qarĢısında 2 min kvadratmetr sahədə yaĢıllıq salınmıĢ, 8 min kvadratmetr sahəyə isə 

müxtəlif növ daĢlar döĢənmiĢdir.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı və xanımı Qala divarının önündə el sənətkarlarının əl 

iĢlərindən ibarət sərgiyə baxdılar. Burada papaqçıların, sərracların, misgərlərin, 

nalbəndlərin əl iĢləri nümayiĢ olunur, qızlar xalça toxuyur, XVIII əsrə aid sac üzərində 

yuxa biĢirilirdi.  

Prezident Ġlham Əliyev aĢıqların, Lahıc və Molla Ġsaqlı, Ġvanovka kəndlərinin 

folklor qruplarının Azərbaycan, rus və alban dillərində çıxıĢlarını və rəqslərini izlədi. 

Folklor qrupları Azərbaycana, Vətənə, dövlətimizin baĢçısına aid mahnılar oxudular.  

Prezident Ġlham Əliyev el sənətkarları ilə söhbət etdi. Lahıc kəndindən olan 

misgərlər dövlətimizin baĢçısına durna çırağı hədiyyə etdilər.  

Dövlətimizin baĢçısı rayon ağsaqqalları ilə söhbət etdi. YaĢlı nəslin 

nümayəndələri qeyd etdilər ki, tolerantlıq Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qoruyub 

saxladığı bir sərvətdir. Tarix boyu Azərbaycanda bütün xalqlar mehriban Ģəraitdə 

yaĢayıblar. Ölkəmizdə heç vaxt milli, dini zəmində ayrı-seçkilik olmamıĢdır. 

Azərbaycandakı tolerantlıq bütün dünyaya nümunədir.  

Milli azlıqların nümayəndələri bütün bunlara görə Prezident Ġlham Əliyevə 

minnətdarlıqlarını bildirdilər.  

Talıstan kənd orta məktəbinin Ģagirdləri “CavanĢir” tamaĢasından bir parça 

nümayiĢ etdirdilər. Sumağallı kənd orta məktəbinin ləzgi folklor qrupu, uĢaq incəsənət 

məktəbinin Ģagirdləri də məharətlərini göstərdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev Ġsmayıllı rayonunda da bütün xalqların adət-ənənələrinə 

bu cür həssaslıqla yanaĢmanın dövlət siyasətinin prioritet istiqaməti olduğunu və bu 

siyasətin davam etdiriləcəyini bildirdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSU ġƏHƏRĠNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyev açılıĢı bildirən lenti kəsdi, Heydər Əliyev Mərkəzi ilə 

tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, inĢasına 2008-ci ildə baĢlanmıĢ mərkəzin ümumi tikinti sahəsi 

302 kvadratmetrdir. Ġkimərtəbəli binada 30 yerlik konfrans, eksponat zalları, dərnək, 

ofis və kompyuter otaqları vardır.  

Binanın birinci mərtəbəsində ulu öndərin büstü qoyulmuĢdur. Burada ümummilli 

lider Heydər Əliyevin həyatını və dövlətçilik fəaliyyətini əks etdirən 4 bölmə 

yaradılmıĢdır. Bu bölmələrdə ulu öndərin ölkəmizin beynəlxalq imicinin, 

müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün gördüyü möhtəĢəm iĢlərdən bəhs edən 

eksponatlara da geniĢ yer ayrılmıĢdır.  

Ġkinci mərtəbədə informasiya texnologiyaları, xarici dillər, texniki yaradıcılıq 

otaqları və iĢçi heyət üçün kabinetlər yerləĢir. Binanın hər iki mərtəbəsində ümummilli 

liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoların, müxtəlif məlumatların yer aldığı 212 

tablo, 32 kompyuter dəsti, elektron köĢk, geniĢ ekranlı monitor, səsgücləndirici qurğular 

yerləĢdirilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, mərkəzin birinci mərtəbəsində 

yerləĢən Heydər Əliyev Muzeyi 4 bölmədən ibarətdir. Birinci bölmədə ulu öndərin 

yeniyetmə və gənclik dövrlərini əks etdirən fotoĢəkillər əksini tapmıĢdır. Ġkinci 

bölmədəki fotoĢəkillər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə respublikamızın sosial-

iqtisadi inkiĢafı və digər sahələrin tərəqqisi ilə bağlı gördüyü iĢlərdən söhbət açır. 

Üçüncü bölmədə ümummilli liderin 1993-cü ildə xalqımızın təkidi ilə hakimiyyətə 

qayıdıĢından sonra ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial və mədəni həyatındakı quruculuq 

iĢlərindən bəhs edən materiallar toplanmıĢdır. Dördüncü bölmədə isə ümummilli liderin 

respublikamıza rəhbərlik etdiyi müxtəlif illərdə Ağsuya səfərləri, yerli əhali ilə görüĢləri 

əks olunmuĢdur. Burada ulu öndərin həyatına və dövlətçilik fəaliyyətinə həsr olunan 

filmlərin nümayiĢi üçün elektron köĢk də vardır.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərkəzin ikinci 

mərtəbəsi ilə tanıĢ oldular. Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, mərkəzin ikinci 

mərtəbəsində “Heydər Əliyev və uĢaqlar” bölməsi fəaliyyət göstərir. Burada ulu öndərin 

uĢaqlara diqqət və qayğısını əks etdirən fotoĢəkillər toplanmıĢdır.  

Mərkəzin informasiya texnologiyaları kabinetində müasir standartlara cavab 

verən 17 kompyuter lokal Ģəbəkəyə qoĢulmuĢdur. Texniki yaradıcılıq otağında isə 

uĢaqların əl iĢlərindən ibarət sərgi nümayiĢ etdirilir. Burada radio-telemexanika 

dərnəyinin üzvləri olan uĢaqların hazırladıqları elektron avadanlıq da diqqəti cəlb edir. 

Kompyuterlərlə təchiz olunmuĢ xarici dillər kabinetində isə ingilis və rus dillərinin 

tədrisi üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSU ġƏHƏRĠNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV FONDUNUN TƏġƏBBÜSÜ ĠLƏ ĠNġA OLUNACAQ UġAQ-GƏNCLƏR 

BƏDĠĠ YARADICILIQ MƏKTƏBĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Ağsu Ģəhər UĢaq-Gənclər Bədii 

Yaradıcılıq Məktəbinin tikintisi üçün 560 kvadratmetr torpaq sahəsi ayrılmıĢdır. Heydər 

Əliyev Fondunun “YeniləĢən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində inĢa 

ediləcək məktəb ikimərtəbəli olacaqdır. Smeta dəyəri 650 min manat olan binanın 

tikintialtı sahəsi 400 kvadratmetrdir. Bədii yaradıcılıq məktəbində sinif, müəllimlər, 

dərnək, direktor otaqları, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün zal nəzərdə tutulmuĢdur. 

Tikintinin 2010-cu ildə baĢa çatdırılması planlaĢdırılır.  

Prezident Ġlham Əliyev kapsulu bünövrəyə buraxdı, beton qarıĢığı tökdü.  

Mehriban xanım Əliyeva da bünövrəyə beton qarıĢığı tökdü.  

ĠnĢaatçılara tapĢırıq və tövsiyələrini verən dövlətimizin baĢçısı onlara uğurlar 

arzuladı.  
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BAKIDA “DĠNLƏRARASI DĠALOQ: QARġILIQLI ANLAġMADAN BĠRGƏ 

ƏMƏKDAġLIĞA DOĞRU” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KONFRANSIN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

 “Gülüstan” sarayında “Dinlərarası dialoq: qarĢılıqlı anlaĢmadan birgə 

əməkdaĢlığa doğru” mövzusunda Beynəlxalq konfrans iĢə baĢlamıĢdır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva konfransın açılıĢında iĢtirak etmiĢlər.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev tədbirdə çıxıĢ etmiĢdir.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

- Hörmətli Ģeyx həzrətləri,  

Hörmətli qonaqlar,  

Xanımlar və cənablar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bütün qonaqlara Azərbaycana xoĢ 

gəlmisiniz deyirəm.  

Bu gün Bakıda çox əlamətdar hadisə baĢ verir, dinlərarası dialoq mövzusunda çox 

önəmli və mötəbər konfrans öz iĢinə baĢlayır. Bu, çox əlamətdar hadisədir. Ġlk növbədə 

ona görə ki, bu hadisə Bakıda baĢ verir. Bakı və Azərbaycan dinlərarası dialoqun 

inkiĢafı üçün həmiĢə çox fəal iĢləyir, öz fəal rolunu oynayır. Ölkəmizdə bu mövzu ilə 

əlaqədar keçirilən müxtəlif beynəlxalq konfranslar dinlərarası dialoqun inkiĢafına çox 

böyük töhfələr verir.  

Digər tərəfdən, bu konfransın özəlliyi və önəmi ondan ibarətdir ki, qonaqlarımızın 

arasında dünya miqyaslı Ģəxsiyyətlər vardır. Dünyada çox böyük nüfuza malik olan 

Ģəxsiyyətlər bizim qonaqlarımızdır. Eyni zamanda, konfrans hörmətli Ģeyx həzrətlərinin 

60 illik yubileyinə həsr edilir. Yəni, bütün bu amillər konfransın önəmini böyük 

dərəcədə artırır. Əminəm ki, Bakıda bu gün və sabah aparılan müzakirələr, fikir 

mübadiləsi, qəbul ediləcək qərarlar dünyada dinlərarası dialoqun inkiĢafına çox böyük 

töhfə verəcəkdir.  

Azərbaycan əsrlər boyu dinlərarası münasibətlərin inkiĢafında öz rolunu 

oynamıĢdır. Ġctimai-siyasi quruluĢundan asılı olmayaraq bütün dövrlərdə Azərbaycanda 

dini və milli dözümlülük, tolerantlıq çox yüksək səviyyədə olub. Bu, Azərbaycan 

xalqının duyğularıdır, eyni zamanda, müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasətidir və 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini qurumların əməyinin praktiki nəticəsidir.  

Bu, doğrudan da hesab edirəm ki, dünyada çox nadir hallarda rast gəlinən bir 

fenomendir. Azərbaycanda bütün millətlər bir ailə kimi yaĢayır. Heç vaxt Azərbaycanda 

nə milli, nə dini zəmində heç bir münaqiĢə və qarĢıdurma olmamıĢdır və əminəm ki, 

olmayacaqdır. Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi 

yaĢayırlar, Azərbaycanın inkiĢafı üçün fəal çalıĢırlar. Onlar Azərbaycanın layiqli və 

dəyərli vətəndaĢları kimi ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafına öz töhfələrini verirlər.  

Coğrafi vəziyyəti, tarixi, bugünkü inkiĢaf templəri və xüsusilə sivilizasiyalararası 

münasibətlərə verdiyimiz önəm Azərbaycanı bu mövzu ilə əlaqədar keçirilən və 

keçiriləcək tədbirlərin qeyri-rəsmi paytaxtı elan edir. Azərbaycan Ġslam dünyasının bir 

parçasıdır. Azərbaycan xalqı öz dini və milli ənənələrinə çox sadiqdir. Biz Ġslamın bir 

parçası olaraq Ġslam Konfransı TəĢkilatının üzvüyük. Eyni zamanda, Azərbaycan 



coğrafi vəziyyətinə görə bəzi Avropa təĢkilatlarının da üzvüdür. Yəni, dünyada çox 

nadir hallarda biz bu mənzərə ilə üzləĢirik ki, bir ölkə öz dini və milli ənənələrinə sadiq 

olmaqla bərabər, bölgədə bütün millətlərin nümayəndələrinin yaĢaması, normal 

fəaliyyəti üçün əlindən gələni edir.  

Biz hamımız bu nadir imkanlardan səmərəli Ģəkildə istifadə etməliyik. Çünki 

bugünkü zamanda dünyada sülhün, əmin-amanlığın təmin edilməsi, asayiĢin qorunması 

üçün mütləq dinlərarası dialoq gücləndirilməlidir.  

Sivilizasiyalararası dialoqla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir, müxtəlif bəyanatlar 

verilir. Bunların hamısı çox vacib məsələlərdir. Ancaq biz çalıĢmalıyıq ki, bu dialoqun 

gözəl nəticələrini real həyatda görək, nəinki görək, bu nəticələri əldə edək. Biz birgə 

fəaliyyətimiz nəticəsində buna nail ola bilərik. Əgər biz buna nail olsaq, onda dünyada 

sülhün bərqərar olması daha da sürətli templərlə gedəcəkdir. Buna həm dünyada, həm 

yaĢadığımız bölgədə, həm də Qafqazda böyük ehtiyac vardır. Mən həmiĢə demiĢəm ki, 

Qafqaz vahid bir orqanizmdir. ġimali Qafqazda baĢ verən proseslər, Cənubi Qafqazda 

baĢ verən proseslərlə sıx bağlıdır. Biz hamımız çalıĢmalıyıq ki, bölgəmizdə, bu gözəl 

Qafqaz bölgəsində sülh, əmin-amanlıq, tərəqqi təmin edilsin, insanlar sülh, rifah 

Ģəraitində yaĢasınlar və ölkələrimiz inkiĢaf etsin, çiçəklənsin. Biz buna ancaq birlikdə 

nail ola bilərik. Birgə səylərimizlə, qarĢılıqlı anlaĢma, qarĢılıqlı hörmət əsasında, bir-

birimizə kömək etməklə biz buna nail ola bilərik. Azərbaycan öz tərəfindən bu 

istiqamətdə üzərinə düĢən vəzifələrini, hesab edirəm ki, ləyaqətlə icra edir.  

Biz çalıĢmalıyıq ki, bütün dünyada dinlərarası münasibətlər yeni müstəviyə 

qalxsın. Bu gün buna böyük ehtiyac vardır. Bunu reallaĢdırmaq üçün bizdə bütün 

imkanlar vardır. Bu gün Azərbaycanda bu gözəl tədbirin keçirilməsi, müxtəlif dinlərin 

nümayəndələrinin bu tədbirdə iĢtirakı və birgə fəaliyyəti, qarĢılıqlı anlaĢma, hətta qeyri-

formal və qeyri-rəsmi təmaslar əminəm ki, bu amala çatmaq üçün bizə yaxĢı imkanlar 

yaradacaqdır.  

Mən əminəm ki, növbəti illərdə də Azərbaycan dinlərarası dialoqun 

gücləndirilməsi üçün öz rolunu oynayacaq. Bu il Azərbaycanın paytaxtı Bakı Ģəhəri 

Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmiĢdir. Bu, bizim üçün böyük Ģərəfdir. Mən 

ümid edirəm ki, gələcək illərdə Bakı, eyni zamanda, Avropa mədəniyyətinin paytaxtı 

elan ediləcəkdir.  

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizdə bütün 

azadlıqlar yaradıldı, o cümlədən vicdan azadlığı, dini azadlıqlar. Müstəqillik dövründə 

ölkəmizdə mindən çox məscid tikildi, yüzlərlə tarixi, dini abidələrimiz bərpa edildi. 

Bununla bərabər, Azərbaycanda pravoslav və katolik kilsələri, sinaqoqlar tikilir və təmir 

edilir. Bu, bizim siyasətimizin çox vacib bir hissəsidir. Düzdür, ölkəmizdə gedən 

iqtisadi inkiĢaf qarĢıda duran əsas iqtisadi və sosial problemlərin həlli üçün bizə gözəl 

Ģərait yaradır. Ancaq əgər ölkəmizdə inkiĢaf yalnız iqtisadi göstəricilərlə ölçüləcəksə, 

hesab edirəm ki, biz bu vəziyyətlə kifayətlənə bilmərik.  

Eyni zamanda, bütün siyasi proseslərdə, dinlərarası, millətlərarası münasibətlərdə 

daim dövlət dəstəyi olmalıdır. Azərbaycan dövlətinin bu məsələlərlə əlaqədar çox 

düĢünülmüĢ siyasəti vardır və ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı məhz bu Ģəkildə mümkün 

olacaqdır. Hər bir vətəndaĢ eyni hüquqlara malikdir. Biz bunu təkcə rəsmi qanunlarla 

yox, Konstitusiya ilə yox, gündəlik fəaliyyətlə hər gün təsdiq etməliyik. Elə etməliyik 

ki, ölkələrimizdə yaĢayan bütün vətəndaĢlar dini və milli mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq özlərini tamhüquqlu vətəndaĢlar kimi hiss etsinlər. Ölkələrimizin ictimai, 

siyasi, iqtisadi həyatında fəal rol oynasınlar.  

Azərbaycan çoxmillətli ölkədir və biz bu amillə fəxr edə bilərik. Əsrlər boyu 

ölkəmizdə, Azərbaycanda müxtəlif xalqların nümayəndələri yaĢayıblar, yaradıblar. 



Azərbaycanın bu gün müstəqil ölkə kimi inkiĢafında ölkəmizdə yaĢayan bütün xalqların 

nümayəndələrinin çox böyük rolu vardır. Biz çalıĢırıq ki, Azərbaycanda yaĢayan bütün 

xalqların nümayəndələri üçün öz praktiki iĢlərimizlə, konkret proqramlarımızla çox 

gözəl Ģərait yaradaq. Bütün bölgələrdə olduğu kimi, milli azlıqların yaĢadığı bölgələrdə 

də sürətli inkiĢaf gedir, sosial və iqtisadi problemlər uğurla həll edilir. Bunun 

nəticəsində Azərbaycan hətta 2009-cu ilin böhran ili olmasına baxmayaraq, iqtisadi 

artım templərini saxlayır.  

Bizim iqtisadi inkiĢafımız, eyni zamanda, ölkənin müstəqil siyasətini də 

Ģərtləndirir. Çünki müstəqil siyasətə malik olmayan ölkələr bəzi hallarda asılı vəziyyətə 

düĢürlər. Siyasi müstəqilliyi təmin etmək üçün mütləq iqtisadi müstəqillik də lazımdır. 

Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri, son 5 il ərzindəki göstəricilər dünya miqyasında 

seçilir. Son beĢ ildə iqtisadiyyatımız 2,6 dəfə artmıĢdır. Sənaye istehsalı 2,5 dəfə 

artmıĢdır. Ölkə qarĢısında duran əsas iqtisadi vəzifələr icra edilib.  

Bununla bərabər, vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢması, ölkəmizdə sabitliyin 

bərqərar olunması, millətlərarası münasibətlərin yüksək səviyyədə təĢkil olunması və 

dövlət tərəfindən bu məsələyə daim diqqətin göstərilməsi, dini qurumların fəaliyyəti 

bütün bu uğurlu inkiĢaf dinamikasını təmin edir.  

Bu münasibətlə mən bu gün hörmətli Ģeyx həzrətlərinin fəaliyyətini bir daha 

yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. Çünki Ģeyx həzrətləri uzun illər öz praktiki iĢləri ilə, 

Azərbaycan xalqı qarĢısında gördüyü iĢlərlə, çəkdiyi zəhmətlə ölkəmizin inkiĢafına 

dəyərli töhfəsini verir. Ağsaqqal sözü, dini rəhbərlərin sözləri hər zaman çox böyük 

əhəmiyyətə malik olubdur. Bu gün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki bugünkü dünyada 

görürük ki, bəzi bölgələrdə dini zəmində qarĢıdurmalar baĢ verir. Dinlərarası dialoqun 

gücləndirilməsi əvəzinə, əksinə, dinlərarası qarĢıdurmaya təkan olan hadisələr baĢ verir. 

Hətta bəzi hallarda bir dinin içində xoĢagəlməz proseslər müĢahidə olunur. Din 

rəhbərlərinin müdrikliyi, onların qətiyyəti, cəsarəti, əlbəttə ki, ölkə daxilindəki nüfuzu 

bütün xoĢagəlməz halların aradan qaldırılmasında çox mühüm rol oynayır. Mən çox 

Ģadam ki, biz Azərbaycanda məhz bu mənzərəni yaĢayırıq. Əminəm ki, bundan sonra 

uzun illər ərzində Azərbaycanda dini və milli dözümlülük yüksək səviyyədə olacaqdır. 

Hörmətli Ģeyx həzrətlərinin bu iĢlərdə fəaliyyəti Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilir. Mən Prezident kimi bir daha bu məsələyə öz münasibətimi bildirmək 

istəyirəm.  

ġeyx həzrətləri otuz ildir ki, bu böyük vəzifədə Azərbaycan naminə çalıĢır, həm 

Sovet Ġttifaqı zamanında, həm müstəqil Azərbaycanda. Əlbəttə ki, bu dövrlərin arasında 

çox böyük fərq vardır. Amma buna baxmayaraq, Ģeyx həzrətləri hətta çox çətin ideoloji 

çərçivələr içində həmiĢə öz ədalətli sözünü demiĢdir. Ölkəmiz üçün ən çətin anlarda o, 

birinci sıralarda idi. Müstəqilliyimizin ərəfəsində Azərbaycanda yaĢanan çox ağır 

hadisələr zamanı Ģeyx həzrətlərinin müdrik sözü, onun vətəndaĢ mövqeyi Azərbaycanı 

daha da böyük bəlalardan qurtara bilmiĢdir. Müstəqillik dövründə, Azərbaycan gənc 

müstəqil dövlət kimi inkiĢaf etməyə baĢlayanda bizim vəziyyətimiz çox ağır idi. Həm 

iqtisadi, həm siyasi böhran, iqtisadiyyatın çökməsi, sənaye sahəsində ümumiyyətlə 

tamamilə durğunluq yaranmıĢdı. Ġqtisadi inkiĢafla, islahatlarla, siyasi islahatlarla bərabər 

dini sahədə də aparılan islahatlar və atılan addımlar Azərbaycanı hərtərəfli inkiĢaf 

etdirməyə imkan yaratdı.  

ġeyx həzrətləri, eyni zamanda, dünyada çox böyük nüfuza malik olan bir 

Ģəxsiyyətdir. Bu gün Ģeyx həzrətlərinin dəvəti ilə Bakıya gəlmiĢ yüksək vəzifəli 

Ģəxslərin, din xadimlərinin burada bizimlə bərabər iĢtirakı bunu bir daha göstərir. Onun 

dəvətini qəbul edib bu gün bizə dünya miqyaslı Ģəxsiyyətlər təĢrif buyurublar.  



ġeyx həzrətləri, eyni zamanda, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, mənim 

atam Heydər Əliyevlə də çox yaxın dostluq əlaqələri saxlamıĢdır. Bu səmimi dostluq 

münasibətləri Azərbaycanda dini məsələlərin düzgün istiqamətdə həlli üçün çox mühüm 

rol oynamıĢdır. Mən həmiĢə deyirdim ki, bu Ģəxsi dostluq ölkəmiz üçün, ölkə əhalisi 

üçün də çox vacibdir. Mən çox Ģadam ki, Azərbaycanda bu gözəl ənənələr hər sahədə 

olduğu kimi, bu sahədə də davam edir. Bu gün mənimlə hörmətli Ģeyx həzrətləri 

arasında münasibətlər çox səmimidir, dostluq münasibətləridir. Biz bu dostluqdan çox 

məmnunuq. Bu dostluq həm bizim üçün, həm də, eyni zamanda, ölkəmiz üçün lazımdır.  

Azərbaycanda din ilə dövlət ayrıdır. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Ancaq 

bununla bərabər din ilə dövlət birdir. Bu birlik bizi qarĢımızda duran amallar ətrafında 

birləĢdirir. O da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək, 

Azərbaycanda sabitliyi daim yüksək səviyyədə saxlamaq, Azərbaycan xalqının rifah 

halının yaxĢılaĢdırılması üçün əməli tədbirlər görmək, Azərbaycanda dinlərarası 

münasibətlərin həmiĢə müsbət istiqamətdə inkiĢaf etməsini təmin etmək, Azərbaycanda 

yaĢayan bütün xalqların hüquqlarını qorumaq amallarıdır. Baxmayaraq rəsmi qaydada 

dövlət dindən ayrıdır, mən hesab edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı din ilə dövlət birdir.  

Necə ki, bizim hörmətli Ģeyx həzrətləri ilə dostluğumuz sarsılmazdır, elə də 

Azərbaycanda din ilə dövlət arasında münasibətlər də sarsılmazdır. Mən bir daha əziz 

dostum hörmətli Ģeyx həzrətlərini bu gözəl yubiley münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. 

Bir müddət bundan əvvəl Ģeyx həzrətləri Azərbaycan dövlətinin yüksək mükafatı ilə 

təltif edilmiĢdi. Bundan əvvəlki illərdə də Ģeyx həzrətləri Azərbaycan dövlətinin yüksək 

ordenləri ilə təltif edilmiĢdi. Bu gün isə mən əziz dostumu, hörmətli Ģeyx həzrətlərini 

nisbətən bu yaxınlarda təsis edilmiĢ “ġərəf” ordeni ilə təltif etmək istəyirəm. Bu ordeni 

ona təqdim etmək istəyirəm və ona öz nəcib fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar, cansağlığı 

arzulayıram.  

 

6 noyabr 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNSK ġƏHƏRĠNĠN 

“QƏLƏBƏ” MEYDANINDA AZADLIQ RƏMZĠ KĠMĠ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ 

ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 
 

Meydanda dövlətimizin baĢçısının Ģərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Prezident Ġlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu.  

Azərbaycanın və Belarusun dövlət himnləri səsləndi.  

 

12 noyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GORANBOYDA YENĠ 

“GORANBOY” HOTELĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, mehmanxana kompleksinin tikintisinə 

2008-ci ilin iyununda baĢlanmıĢdır. ĠnĢaat iĢləri ən yüksək səviyyədə və qısa müddətdə 

görülmüĢdür. Üçmərtəbəli mehmanxanada 18 nömrə qonaqların ixtiyarına verilmiĢdir. 

Ümumilikdə, mehmanxanada eyni vaxtda 36 nəfərin qalması üçün bütün Ģərait vardır. 

Otaqların hamısı Ģəhərin və kompleksin daxili ATS-nə qoĢulmuĢ telefonla, habelə 

internet bağlantısı olan kompyuterlərlə təmin edilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümumi ərazisi 7,5 hektar olan 

kompleks bütün zəruri kommunal xidmətlərlə təchiz edilmiĢ, ərazi abadlaĢdırılmıĢ, 

yaĢıllıq zolağı salınmıĢ, örtülü istirahət guĢələri yaradılmıĢdır. Bildirildi ki, gələcəkdə 

mehmanxana kompleksinin ərazisi geniĢləndiriləcək, burada park salınacaq, ərazidə 

idman meydançası tikiləcəkdir.  

 

20 noyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUSĠYA FEDERASĠYASININ 

ULYANOVSK ġƏHƏRĠNDƏ AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMĠLLĠ 

LĠDERĠ HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ADINI DAġIYAN MEYDANIN AÇILIġ 

MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti Dmitri Medvedev noyabrın 24-də Ulyanovsk Ģəhərində Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daĢıyan meydanın açılıĢ mərasimində iĢtirak 

etmiĢlər.  

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev vaxtilə bir neçə dəfə 

Ulyanovsk Ģəhərində olmuĢdur. Sovetlər Birliyində ali rəhbər vəzifədə iĢləyərkən ulu 

öndər bu Ģəhərin inkiĢafı ilə bağlı mühüm qərarların qəbul edilməsində bilavasitə iĢtirak 

etmiĢdir. ġəhər sakinləri dünya Ģöhrətli siyasi xadimin xatirəsini daim əziz tuturlar. 

Məhz buna görə də Ulyanovskın mərkəzi meydanlarından birinə Heydər Əliyevin adı 

verilmiĢdir. Bu meydanda ulu öndərin əzəmətli heykəli ucaldılmıĢdır.  

Mərasimə toplaĢanlar dövlət baĢçılarını hərarətlə qarĢıladılar. Prezidentlər ulu 

öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoydular, xatirəsinə ehtiramlarını 

bildirdilər.  

Daha sonra prezidentlər Ġlham Əliyev və Dmitri Medvedev Ulyanovskda yaĢayan 

Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüĢüb söhbət etdilər.  

 

24 noyabr 2009-cu il 

 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ULYANOVSKDA 

V.Ġ.LENĠNĠN EV-MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı burada Ulyanovlar ailəsinin Ģəxsi əĢyalarına – fotoĢəkillərə, 

kitablara, məiĢət ləvazimatına baxmıĢdır.  

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verilmiĢdir ki, uzun illər boyu bu evin müxtəlif 

sahibləri olmuĢdur. 1923-cü ildə həmin ev milliləĢdirilmiĢdir. Elə həmin il dekabrın 10-

da burada Rusiyada ilk dəfə olaraq V.Ġ.Lenin adına Ġnqilab tarixi muzeyi açılmıĢdır. 

1928-1929-cu illərdə muzeydə hərtərəfli bərpa iĢləri aparılandan sonra o, V.Ġ.Leninin 

memorial-məiĢət ev-muzeyinə çevrilmiĢdir. Muzeyin yaradılmasında Ulyanovlar 

ailəsinin üzvləri iĢtirak etmiĢlər. Muzey açılandan indiyə qədər buranı dünyanın yüzdən 

çox ölkəsindən 13,7 milyon nəfər ziyarət etmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev V.Ġ.Leninin ev-muzeyinin xatirə kitabına 

ürək sözlərini yazdı.  

 

24 noyabr 2009-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ULYANOVSKDA NƏRĠMAN 

NƏRĠMANOVUN ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı abidənin önünə gül dəstəsi qoydu.  

Prezident Ġlham Əliyev Ulyanovskda yaĢayan soydaĢlarımızla görüĢüb, onlarla 

söhbət etdi. Dövlətimizin baĢçısı dedi:  

- Mənə verilən məlumata görə, Ulyanovsk vilayətində 20 minə qədər azərbaycanlı 

yaĢayır. Bu, böyük icmadır. Bildiyimə görə, yaxĢı da yaĢayırsınız və Azərbaycanı təbliğ 

edirsiniz. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkiĢafı üçün öz səylərinizi göstərirsiniz. 

Bu gün də hamımız üçün çox əlamətdar bir gündür. Ulu öndər Heydər Əliyevin adını 

daĢıyan meydan açılıb. Rusiya Prezidenti və mən bu tədbirlərdə iĢtirak etmiĢik. Bu, 

Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkiĢafına çox dəyərli töhfədir. Eyni zamanda, 

burada yaĢayan azərbaycanlılar üçün də əlamətdar hadisədir. Arzu edirəm ki, siz burada 

həmiĢə yaxĢı yaĢayasınız. Əlbəttə ki, Azərbaycan haqqında həmiĢə düĢünəsiniz, 

əlaqələri heç vaxt itirməyəsiniz. Bilməlisiniz ki, Azərbaycan dövləti həmiĢə sizin 

arxanızdadır. Siz də burada, Rusiyada Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Sizin buradakı 

fəaliyyətinizdən əlbəttə ki, Azərbaycan haqqında mühüm fikir formalaĢacaqdır.  

Sizə iĢinizdə uğurlar arzulayıram.  

Azərbaycan diasporunun üzvü dövlətimizin baĢçısına minnətdarlıq edərək dedi:  

- Hamımız Vətənimizi sevirik, Sizinlə fəxr edirik.  

 

24 noyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV PARKINDA APARILMIġ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, ərazisi əvvəllər 0,4 hektar olan parkın ətrafındakı yararsız 

tikililərin sökülməsi hesabına onun sahəsi 4,5 hektara çatdırılmıĢ, ulu öndərin abidəsi bu 

istirahət mərkəzinin ərazisinə köçürülmüĢ, yaĢıllaĢdırma iĢlərinə xüsusi diqqət 

yetirilmiĢdir. Parkda 5 fəvvarə, 270 yerlik yay konsert meydançası, kafe, uĢaq əyləncə 

mərkəzi, istirahət köĢkləri yaradılmıĢdır.  

 

26 noyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin açılıĢını bildirən lenti kəsdi və bina ilə yaxından 

tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev parkının ərazisində yerləĢən mərkəzin 2007-ci 

il mayın 10-da baĢlanılmıĢ tikintisi 2008-ci ilin sentyabrında baĢa çatdırılmıĢdır. 

Üçmərtəbəli binanın ümumi sahəsi 1200 kvadratmetrdir. Mərkəzdə multimedia, xalq 

yaradıcılığı, rəsm dərnəkləri, elektron kitabxana, kompyuter mərkəzi və digər bölmələr 

yerləĢir.  

Konfrans zalında ulu öndərin keçən əsrin 70-80-ci illərindəki fəaliyyətini və onun 

ġamaxı rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguĢə vardır. 45 nəfərlik kino zalında 

ümummilli liderin Azərbaycanın müstəqillik illərindəki fəaliyyətini əks etdirən 

fotoĢəkillər və filmlər nümayiĢ etdirilir. Açıq zalın bir hissəsində ulu öndərin 

fəaliyyətinin Moskva və Naxçıvan dövrlərini əks etdirən fotoĢəkillər asılmıĢ, digər 

hissədə isə “Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə” guĢəsi yaradılmıĢdır. Burada ümummilli 

liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sənədlər də nümayiĢ etdirilir. Mərkəzdə ulu 

öndər Heydər Əliyevin siyasi irsinin öyrənilməsi və təbliği üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır.  

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini 

yazdı.  

 

26 noyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA ƏSASLI 

TƏMĠRDƏN SONRA  

SEYĠD ƏZĠM ġĠRVANĠ ADINA TARĠX-DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠNDƏ 

YARADILAN ġƏRAĠTLƏ   

TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verilmiĢdir ki, əsası 1945-ci ildə qoyulmuĢ muzeyin yenidən 

qurulmasına 2008-ci ilin avqustunda baĢlanılmıĢ və cari ilin sentyabrında baĢa 

çatdırılmıĢdır. Ġkimərtəbəli muzeyin ümumi sahəsi 1097 kvadratmetr, ekspozisiya 

zalının sahəsi isə 325 kvadratmetrdir. Burada yaradılmıĢ 7 bölmədə ġamaxının qədim və 

müasir dövrlərinə aid 1061 eksponat nümayiĢ etdirilir. Ümumiyyətlə, Tarix-

DiyarĢünaslıq Muzeyində 8392 əsas, 600 yardımçı eksponat vardır. Muzeydə XVIII 

əsrdə alman səyyahları tərəfindən çəkilən Ģəkillər əsasında hazırlanmıĢ ġamaxı Ģəhərinin 

maketi, rayonun fauna və florasını əks etdirən təbiət guĢəsi yaradılmıĢdır.  

Burada erməni vəhĢilikləri barədə toplanan istintaq materiallarına xüsusi yer 

ayrılmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyev ermənilərin törətdikləri qırğınları təsdiq edən 

materiallarla tanıĢ oldu.  

Mədəniyyət ocağının həyətində ġamaxının tanınmıĢ 12 Ģəxsiyyətinin büstü 

qoyulmuĢdur.  

 

26 noyabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXI MƏDƏNĠYYƏT 

SARAYINDA  

APARILMIġ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Sarayın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin 

mədəniyyətimizin qorunması və inkiĢafı istiqamətində gördükləri iĢləri əks etdirən 

fotoguĢə yaradılmıĢdır.  

Məlumat verildi ki, 1974-cü ildə inĢa edilmiĢ mədəniyyət sarayının əsaslı təmirinə 

2007-ci ilin ikinci rübündə baĢlanılmıĢdır. Yüksək səviyyədə aparılmıĢ təmir iĢləri 

2008-ci ilin mayında baĢa çatdırılmıĢdır. Sarayda müasir iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılmıĢ, 300 nəfərlik zal mebel və digər avadanlıqla təchiz olunmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev sarayda uĢaqların ifasını dinlədi.  

 

26 noyabr 2009-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 

AKADEMĠK MĠLLĠ 

DRAM TEATRINDA APARILAN ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA 

ĠġLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Yenidənqurma iĢlərinin gediĢi ilə maraqlanan Prezident Ġlham Əliyev binanın 

fasadına baxdı.  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev məlumat verdi ki, binanın 

fasadında yenidənqurma iĢlərinin böyük qismi görülmüĢdür. Fasadla yanaĢı, ətraf 

binalarda da yenidənqurma iĢləri aparılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva teatr binasının əvvəlki 

vəziyyətini, yenidənqurma iĢlərinin gediĢini və onun hazır olandan sonrakı vəziyyətini 

əks etdirən Ģəkillərə baxdılar.  

Dövlətimizin baĢçısının “Azərbaycan teatr sənətinin inkiĢaf etdirilməsi haqqında” 

2007-ci il 19 fevral tarixli Sərəncamına əsasən binada əsaslı yenidənqurma iĢlərinə 

keçən ilin noyabrında baĢlanmıĢdır. Ötən əsrin ortalarında istifadəyə verilmiĢ binada 

müxtəlif vaxtlarda orijinal layihəyə uyğun olmayan yenidənqurma və təmir iĢləri 

aparılmıĢdı. Hazırkı yenidənqurma iĢlərinin əsas özəlliyi də teatr binasının orijinal 

vəziyyətinin bərpa olunmasıdır.  

Prezident Ġlham Əliyev tamaĢa salonunda aparılan yenidənqurma iĢləri ilə də 

maraqlandı.  

Məlumat verildi ki, əvvəllər 590 nəfərlik tamaĢa salonunda yerlərin sayı 

yenidənqurmadan sonra 650-ə çatdırılacaqdır. Hazırda səhnədə mexanikləĢdirmə iĢləri 

gedir, burada ən müasir iĢıq və səs sistemləri quraĢdırılır. Bu avadanlıq teatrın müasir 

standartlara uyğun kompyuterləĢdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bundan əlavə, teatr 

binasında 150 yerlik kiçik salonda da son tamamlama iĢləri gedir. Bu salonda gənc 

rejissorların hazırladıqları eksperimental və monotamaĢalar nümayiĢ etdiriləcək, 

mədəniyyət sahəsinə aid digər tədbirlər keçiriləcəkdir.  

Dövlətimizin baĢçısı yenidənqurmadan sonra teatrın ən müasir standartlar 

səviyyəsində olmasının zəruriliyini bildirdi, müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

 

1 dekabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALÇASI VƏ 

XALQ TƏTBĠQĠ SƏNƏTĠ DÖVLƏT MUZEYĠ ÜÇÜN ĠNġA EDĠLƏN YENĠ 

BĠNADA TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində inĢa edilən yeni binanın təməli ötən ilin 

mayında qoyulmuĢdur. Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və 

YUNESKO-nun birgə layihəsi əsasında inĢa olunan muzey binası ilk növbədə milli 

memarlıq ənənələrinə görə fərqlənəcəkdir.  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev məlumat verdi ki, çox qeyri-adi bir 

forma - “bükülmüĢ xalça” muzeyin memarlıq quruluĢunun əsasında dayanmaqla binanın 

orijinallığını təĢkil edəcəkdir. Muzey inĢa edilərkən məhz bu tikili üçün hazırlanan 

xüsusi avadanlıqdan istifadə olunur. Binanın ətrafında yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılacaq, 

muzey kompleksi yaradılacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı burada “Venesiya Ģəhərciyi” adlanan ərazinin 

abadlaĢdırılmasının vacibliyini bildirdi.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva muzeyin maketi ilə tanıĢ 

oldular, binanın layihəsinə baxdılar.  

Binanın birinci mərtəbəsində qədim xalça və digər əĢyaların yaĢını müəyyən 

etmək üçün laboratoriya, xalçaların bərpası otaqları, ikinci mərtəbədə mərasimlər və 

audiovizual təqdimatlar salonu, xalça toxunan otaq, üçüncü mərtəbədə isə açıq və bağlı 

sərgi salonları olacaqdır. Eksponatların saxlanması üçün xüsusi yerlər, mərkəzi anbar da 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Muzeydə 200 nəfər çalıĢacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə və xanımına binanın fasadının qurulmasında istifadə 

olunacaq materiallar göstərildi.  

Muzey istifadəyə verildikdən sonra Bakının memarlıq ansamblına xüsusi gözəllik 

bəxĢ edəcəkdir.  

 

1 dekabr 2009-cu il 



 AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Ulu öndərimizin, əbədiyaĢar Prezidentimizin vəfatından ötən illər ərzində 

görkəmli dövlət xadiminin məzarı xalqımızın müqəddəs ziyarətgahına, gənclərin and 

yerinə çevrilmiĢdir. Demək olar ki, bütün il boyu insanlar buraya gəlir, xalqımızı, 

Azərbaycanı dünyaya tanıtmıĢ, özü də dünyanın görkəmli Ģəxsiyyətlərindən biri kimi 

tanınmıĢ Böyük azərbaycanlının xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edirlər.  

Qeyri-adi Ģəxsiyyəti, siyasət və dövlət xadiminə xas olan böyük istedadı ilə 

fərqlənən, xarizmatik lider olan Heydər Əliyev hələ sağlığında canlı əfsanəyə 

çevrilmiĢdi. O, Böyük azərbaycanlı idi, azərbaycanlı olmağı ilə fəxr edirdi.  

Azərbaycanın ən yeni tarixinin bütöv bir qərinəsi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

1969-cu ildən baĢlayaraq 30 ildən artıq bir dövrü əhatə edən Azərbaycanın ən yeni 

tarixi, ölkəmizin həyatının bütün sahələrində əldə edilmiĢ möhtəĢəm nailiyyətlər dahi 

Ģəxsiyyət Heydər Əliyevin müdrik dövlətçilik siyasəti ilə bağlı olmuĢdur. “Azərbaycan 

tarixinin Heydər Əliyev mərhələsi” kimi qiymətləndirilən bu dövrdə ulu öndərimiz 

tərəfindən görülən böyük iĢlərin, onun həyata keçirdiyi xilaskarlıq və quruculuq 

missiyalarının məntiqi nəticəsidir ki, bu gün xalqımız demokratik və hüquqi bir dövlətdə 

yaĢamaq imkanı əldə etmiĢ, xoĢbəxt gələcəyi üçün bütün təminatları yaratmıĢ, ən 

baĢlıcası siyasi və iqtisadi müstəqilliyə nail olmuĢdur.  

Bu gün Heydər Əliyev ideyalarına və xalqına sadiqliyini əməli iĢləri ilə tam 

sübuta yetirən və öz dövlətçilik fəaliyyətində hərtərəfli varisliyi təmin edən Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən həmin ideyaların reallaĢdırılması istiqamətində 

məqsədyönlü və yeni məzmunlu daxili və xarici siyasət həyata keçirilir. Prezident Ġlham 

Əliyevin 2003-cü ildən etibarən dövlətimizin baĢçısı kimi uğurlu fəaliyyəti bir daha 

sübut etmiĢdir ki, Heydər Əliyev ideyaları yaĢayır və onların reallaĢdırılması 

istiqamətində görülən iĢlər bu dahi Ģəxsiyyətin unudulmaz xatirəsinin 

əbədiləĢdiləĢdirilməsini və doğma Azərbaycanımızın hərtərəfli tərəqqisini təmin edir.  

Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuĢmasının altıncı 

ildönümü günü – dekabrın 12-də də paytaxt sakinləri, respublikamızın rayon və 

Ģəhərlərinin nümayəndələri, xarici ölkələrdən gəlmiĢ qonaqlar Fəxri xiyabanda 

xalqımızın ümummilli liderinin xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, onun məzarı önünə 

əklillər, gül dəstələri qoyur, müdrik dövlət xadiminə Allah-taaladan rəhmət diləyirdilər.  

Dekabrın 12-də Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Fəxri xiyabana gələrək, 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdi.  

Milli Məclisin deputatları, nazirlər, komitə, Ģirkət və idarələrin rəhbərləri, 

respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri, müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri, ulu öndərin 

yaxınları da Fəxri xiyabana gəlmiĢdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev ulu öndərin məzarı önünə əklil qoydu.  

Azərbaycanın dövlət himni səsləndi.  

Dövlətimizin baĢçısı görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım 

Əliyevanın, dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin məzarları 

üstünə də gül dəstələri qoydu.  

Ulu öndərin məzarının ziyarət edilməsi mərasimində BaĢ nazir Artur Rasizadə, 

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz 

Mehdiyev və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak edirdilər.  

 

12 dekabr 2009-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ BUZOVNA 

QƏSƏBƏSĠNDƏ YENĠDƏN QURULAN CÜMƏ MƏSCĠDĠNĠN ĠSTĠFADƏYƏ 

VERĠLMƏSĠ MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə 

iĢtirak etmiĢlər.  

Milli mənəvi dəyərlərin yüksək səviyyədə qorunduğu Azərbaycanda bu sahədə 

ardıcıl tədbirlərin görülməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Son illər 

Bakıda və regionlarda dini ziyarətgahların, ibadət yerlərinin tikintisi və mövcud 

olanların yenidən qurulması prosesi uğurla davam etdirilir. Ġslam aləminin müqəddəs 

ziyarətgahlarından olan Bibiheybət məscid-kompleksinin tikilərək dindarların 

istifadəsinə verilməsi, bununla yanaĢı, Təzəpir məscid-kompleksində yenidənqurma 

iĢlərinin aparılması bu siyasətin məntiqi davamıdır.  

Son illərdə Heydər Əliyev Fondu da milli mənəvi dəyərlərin qorunması və dini 

ziyarətgahların yenidən qurulması prosesinə fəal surətdə qoĢulmuĢdur. Fondun 

təĢəbbüsü ilə Gəncədə Comərd Qəssab və Cavad xan türbələri yüksək səviyyədə bərpa 

edilmiĢdir. Hazırda ġamaxıda Cümə məscidinin bərpası davam edir. Bu sırada paytaxtın 

Buzovna qəsəbəsində Heydər Əliyev Fondunun “Tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan” 

layihəsi çərçivəsində əsaslı surətdə yenidən qurulan Cümə məscidi də xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir.  

ĠnĢasına 1896-cı ildə baĢlanmıĢ Buzovna Cümə məscidinin tikintisi 1900-cü ildə 

yarımçıq qalmıĢdır. 1918-ci ildə tikinti iĢlərinə yenidən baĢlanılsa da, Azərbaycanda 

sovet hakimiyyətinin qurulması bu məscidin binasından baĢqa məqsədlər üçün istifadə 

olunması ilə nəticələnmiĢdir. Sovet dövründə məsciddən anbar və dükan kimi istifadə 

olunmuĢdur. 2007-ci ildə Buzovna sakinlərinin Cümə məscidinin binasında bərpa 

iĢlərinin baĢa çatdırılması ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım 

Əliyevaya müraciəti tez bir zamanda öz həllini tapmıĢdır. Həmin ilin fevralında 

baĢlanan yenidənqurma iĢləri artıq sona çatmıĢdır.  

Mərasimə gələn dövlətimizin baĢçısı və xanımı məscidin əvvəlki və indiki 

vəziyyətini əks etdirən fotoĢəkillərə baxdılar.  

Bildirildi ki, sahəsi 500 kvadratmetr olan məsciddən əlavə, burada köməkçi və 

inzibati binalar, kiĢilər və qadınlar üçün dəstəmazxanalar, digər otaqlar tikilmiĢdir. 

Məscid bütövlükdə sal daĢlardan inĢa olunmuĢ, fasad ərəb əlifbası ilə yazılan daĢ 

kitabələrlə üzlənmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Cümə məscidində yaradılan 

Ģəraitlə tanıĢ oldular. Qeyd edildi ki, burada qadınların və kiĢilərin ayrılıqda ibadət 

etmələri üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Məscidin birinci mərtəbəsində kiĢilər, ikinci 

mərtəbədə isə qadınlar ibadət edəcəklər. Eyni vaxtda burada 500 nəfər namaz qıla 

biləcəkdir.  

Bu, Heydər Əliyev Fondunun ölkəmizdə həyata keçirdiyi ilk belə layihə deyildir. 

Fondun “Tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində ölkədə bir neçə dini 

ocağın təmiri və yenidən qurulması həyata keçirilmiĢdir. Heydər Əliyev Fondu 

Buzovnadakı Cümə məscidinin yenidən qurulmasını, Bakı Ģəhərində pravoslav 

kilsəsində əsaslı bərpa və yenidənqurma iĢlərini, katolik kilsəsində vitrajların və 

pannoların quraĢdırılmasını baĢa çatdırmıĢdır. Hazırda yəhudi uĢaqlar üçün təhsil 

mərkəzinin yaradılması ilə bağlı layihənin icrası davam edir.  



Prezident Ġlham Əliyev Cümə məscidində yaradılan Ģəraitdən razı qaldığını 

bildirərək dedi ki, son zamanlar təmir olunan bütün məscidlər bu səviyyədədir, gözəl, 

təmiz, səliqəli və möhtəĢəm memarlıq üslubundadır.  

 

X X X 

 

Bildirildi ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev 1994-cü ildə Buzovna 

qəsəbəsindəki “Əli ayağı” ziyarətgahında olarkən Cümə məscidi ilə maraqlanmıĢ, 

burada tikinti və yenidənqurma iĢlərinin aparılması ilə bağlı göstəriĢlərini vermiĢdi. 

Məscidin qapılarını yenidən dindarların üzünə açması ulu öndərin qurub-yaratmaq 

amalına Heydər Əliyev Fondunun töhfəsidir.  

Məscidin axundu dövlətimizin baĢçısına təĢəkkür edərək dedi:  

-Bu gün biz çox sevinirik ki, ulu öndərin göstəriĢi məhz elə Sizin xeyir-duanız, 

böyüklüyünüzlə, Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü, Mehriban xanımın dəstəyi ilə 

həyata keçir. Ona görə də bu “Qurani-Kərim”i Sizə hədiyyə edirik.  

Axund “Qurani-Kərim”i Prezident Ġlham Əliyevə təqdim etdi.  

Məscidin axundu daha sonra bildirdi:  

-Ġcazənizlə, bu ikinci “Qurani-Kərim”i də Mehriban xanıma təqdim edim. 

Mehriban xanım, Sizə Allahdan cansağlığı arzu edirik. Üç ildir ki, bu məsciddə təmir-

bərpa iĢləri gedir. Bu ay Məhərrəmlik ayıdır, imam Hüseyn əleyhissəlamın Ģəhadət 

ayıdır. Belə bir gündə Sizin qonağımız olmağınız bizim üçün çox sevindiricidir. Kərbəla 

Ģəhidlərinin xatirinə Allahdan arzu edirik ki, Qarabağ azad olunsun, Sizinlə ġuĢa 

məscidində görüĢək. Bu müqəddəs kitabı Heydər Əliyev Fonduna, Sizə hədiyyə edirik.  

Məscidin axundu “Qurani-Kərim”i Mehriban xanıma təqdim etdi.  

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV məscidlə tanıĢlıqdan sonra dindarlar və qəsəbə sakinləri 

ilə görüĢüb söhbət etdi:  

-Salam-əleyküm. Sizi salamlayıram. Məscidin əsaslı təmirdən sonra fəaliyyətə 

baĢlaması münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu böyük hadisədir, gözəl hadisədir. Mən çox 

Ģadam ki, Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü artıq reallaĢıbdır. Bir neçə il bundan 

əvvəl Buzovna sakinləri Heydər Əliyev Fonduna müraciət etmiĢdilər ki, bu qədim 

məscid bərpa olunsun, amma əslində, yenidən tikilsin. Çünki məscid kimi tikilməsi 

nəzərdə tutulmuĢ bu bina heç vaxt məscid kimi fəaliyyət göstərməmiĢdir, yarıdağılmıĢ 

vəziyyətdə idi.  

Heydər Əliyev Fondu həmiĢə olduğu kimi, sakinlərin bütün müraciətlərinə 

müsbət baxmaqla qısa müddət ərzində gözəl əsər yaratdı. Onu demək istəyirəm ki, bu, 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən birinci belə layihə deyildir. Bundan 

əvvəl Binə qəsəbəsində qədim məscid tamamilə yenidən quruldu. Pirhəsən ziyarətgahı 

yenidən quruldu. Bu gün biz Buzovna qəsəbəsində gözəl məscidin açılıĢında bərabər 

iĢtirak edirik. Bu, gözəl, xeyirxah iĢlərdir və bir növ onu göstərir ki, Azərbaycanın həm 

dövləti, həm ictimai təĢkilatlar öz iradəsini bütün sahələrdə ortaya qoymaqla böyük 

nailiyyətlərə nail olurlar.  

Azərbaycanda quruculuq, abadlıq iĢləri geniĢ vüsət alıb. Bununla bərabər, milli 

mənəvi dəyərlərimizin, tarixi, dini abidələrin qorunması, bərpası bizim üçün əsas 

məsələdir. Son illər ərzində Bakının və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində tarixi, dini 

abidələrimiz bərpa olundu, yenidən quruldu və ən möhtəĢəm vəziyyətə gətirildi. Təzəpir 



məscidi, Bibiheybət məscidi. Ġndi Əjdərbəy məscidində təmir iĢləri gedir, 

sürətlənməlidir. Digər bölgələrdə, Ģəhər və rayonlarımızda bu iĢlər gedir.  

Mən çox Ģadam ki, bütün ictimaiyyət də bunu alqıĢlayır, bu iĢlərdə fəal iĢtirak 

edir. Ġndi əgər Buzovna sakinlərinin müraciəti olmasaydı, yəqin ki, bu iĢ hələ qalacaqdı. 

Siz müraciət etdiniz, özü də düzgün ünvana müraciət etdiniz və bu iĢ görüldü. Həm 

kəndə yaraĢıq verir, eyni zamanda, bizim bacı-qardaĢlarımız üçün ibadət yeridir. 

MöhtəĢəm və gözəldir. Həm xarici görkəmi, həm daxili vəziyyəti ən yüksək 

səviyyədədir. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı 

arzulayıram.  

 

X X X 

 

Məscidin axundu:  

-Biz də Buzovna camaatı adından, xalqımız adından Sizə təĢəkkür edirik. Yüz il 

ərzində üç dəfə bu məscidin təmirinə cəhd göstərilib, amma alınmayıb. Məscidin Sizin 

köməkliyinizlə, rəhbərliyinizlə təmir olunması bizim üçün bayramdır. Xalqın adından 

hamınıza təĢəkkür edirəm.  

Kənd sakini:  

-Mən bir Ģeyi də demək istəyirəm. HəmiĢə fəxr edirəm ki, bu iĢ Mehriban 

xanımın təĢəbbüsü ilə görülüb. KaĢ Mehriban xanım kimi qadınlarımız çox olaydı ki, bu 

cür gözəlliklər yaransın. Çox sağ olun.  

 

19 dekabr 2009-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDAKI SƏMƏD VURĞUN 

VƏ  

“MUĞAM” BAĞLARINDA APARILMIġ ƏSASLI BƏRPA VƏ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov Prezident Ġlham 

Əliyevə bu istirahət guĢələrində aparılan yenidənqurma tədbirləri barədə ətraflı məlumat 

verdi.  

Bildirildi ki, görkəmli Ģairin adını daĢıyan bağ Azərbaycan Prezidentinin Bakı 

Ģəhərində parkların və xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı verdiyi 

tapĢırıqlara əsasən abadlaĢdırılmıĢdır. Burada əhalinin istirahəti üçün ən müasir Ģərait 

yaradılmıĢdır.  

Qeyd olundu ki, Səməd Vurğun bağının ərazisi geniĢləndirilərək 26 min 

kvadratmetrə çatdırılmıĢdır. Bağın asfalt örtüyü sökülərək yerinə qranit və mərmər 

plitələr döĢənmiĢdir. Səməd Vurğun bağında Ģairin möhtəĢəm abidəsi də təmirdən sonra 

yeni görkəm almıĢdır.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı bağın ərazisini gəzdilər, yaradılan Ģəraitlə 

yaxından tanıĢ oldular.  

Ġtaliyalı mütəxəssislər tərəfindən tikilmiĢ fəvvarə bağa xüsusi yaraĢıq verir.  

Yenidən qurulan hər iki bağdakı iĢıqlandırma sistemi italiyalı mütəxəssislər 

tərəfindən quraĢdırılmıĢdır və Venesiya üslubundadır. Səməd Vurğun bağında nəfis 

yaĢıllıq guĢələri yaradılmıĢ, 24 mindən çox dekorativ gül və bəzək kolları əkilmiĢdir. 

Burada milli və beynəlxalq təcrübə yüksək peĢəkarlıqla uzlaĢdırılmıĢdır. Bu istirahət 

guĢələrində çox rahat və gözəl dizayna malik oturacaqlar quraĢdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, hər iki bağın ətrafında da əsaslı 

abadlıq və yaĢıllaĢdırma tədbirləri görülmüĢdür. Bunun nəticəsində bu bağlarla ətraf 

ərazi ümumi ansambl təĢkil edir.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı və xanımı orijinal layihə əsasında yenidən qurulan 

“Muğam” bağı ilə tanıĢ oldular. Qeyd edildi ki, gözəlliyi ilə ilk baxıĢdan diqqəti çəkən 

bu istirahət ocağının da ərazisi geniĢləndirilərək 21 min kvadratmetrə çatdırılmıĢdır. Bu 

bağda da asfalt örtüyü sökülərək yerinə qranit və mərmər plitələr döĢənilmiĢdir. Burada 

köhnə tikililər söküldükdən sonra ərazi tamamilə yeni görkəm almıĢdır.  

Bağda italiyalı mütəxəssislər tərəfindən gözoxĢayan fəvvarə inĢa olunmuĢdur. 

Əsaslı yenidənqurmadan sonra həmin istirahət guĢəsi də füsunkar görkəm almıĢdır.  

Hər iki bağın yaxınlığındakı 28 May və PuĢkin küçələrinə yeni asfalt örtüyü 

döĢənmiĢdir.  

Görülən iĢləri yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi.  

 

28 dekabr 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA 

ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına Dövlət bayrağı meydanında görülən iĢlər barədə ətraflı 

məlumat verildi.  

Xatırladaq ki, Prezident Ġlham Əliyev 2007-ci il noyabrın 17-də Bakıda Dövlət 

bayrağı meydanının yaradılması barədə Sərəncam imzalamıĢdır. 2009-cu il noyabrın 17-

də isə Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Gününün 

təsis edilməsi barədə Sərəncam imzalamıĢdır. Həmin Sərəncama əsasən hər il noyabrın 

9-u respublikamızda Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd olunacaqdır.  

2007-ci il dekabrın 30-da Bakının Bayıl qəsəbəsində - Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 

Bazası yaxınlığında Dövlət bayrağı meydanının təməli qoyulmuĢdur. Tikinti iĢlərinin 

gediĢi ilə müntəzəm maraqlanan dövlətimizin baĢçısı bir neçə dəfə Dövlət bayrağı 

meydanında olmuĢ, inĢaat iĢlərinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı tapĢırıq və 

tövsiyələrini vermiĢdir. Xüsusi layihə əsasında reallaĢdırılan tikinti iĢlərini xarici və 

yerli mütəxəssislər həyata keçirirlər.  

Prezident Ġlham Əliyevə inĢaat iĢlərinin hazırkı vəziyyəti və burada görüləcək 

növbəti tədbirlər barədə geniĢ məlumat verildi. Qeyd olundu ki, 20 min kvadratmetr 

ərazisi olacaq meydanda bütün lazımi infrastrukturun yaradılması istiqamətində iĢlər 

davam etdirilir. Dayağının hündürlüyü 162 metr olan Dövlət bayrağının uzunluğu 70 

metr, eni 35 metr, çəkisi 350 kiloqram olacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev inĢaat iĢləri ilə bağlı növbəti dəfə tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi.  

 

13 yanvar 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ SƏBAĠL 

RAYONUNDA 

“DALĞA PLAZA” Ġġ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Dalğa Plaza” 

ĠĢ Mərkəzinə gəldilər.  

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi.  

Prezident Ġlham Əliyevə mərkəzlə bağlı məlumat verildi. Bildirildi ki, mərkəz 

1300 kvadratmetr sahədə inĢa olunmuĢdur. Binanın ümumi sahəsi 11 min 

kvadratmetrdir. Kaskad tipli 12 mərtəbəli bina müasir memarlıq üslubunda inĢa 

edilmiĢdir. Binanın üzlənməsində yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə 

olunmuĢdur. Fasad ən müasir sistemlə iĢıqlandırılmıĢdır. Bina mərkəzləĢdirilmiĢ 

havalandırma sistemi ilə təchiz edilmiĢdir. Mərkəzin birinci mərtəbəsinin döĢəməsinə və 

divarlarına mərmər döĢənmiĢdir. Tavan hissəsində asma alpolik materialdan istifadə 

olunmuĢ, binada sürətli liftlər quraĢdırılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı mərkəzin 9-cu mərtəbəsində yerləĢən böyük və 

kiçik konfrans zalları ilə tanıĢ oldular. Binanın yeddi mərtəbəsinin hər birində 12 otaq 

vardır. Otaqların hamısı ən müasir standartlar səviyyəsindədir. Binanın 11-ci 

mərtəbəsində 320 kvadratmetr sahəsi olan restoran yerləĢir. Burada ən yüksək səviyyədə 

xidmət göstəriləcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəz ilə yaxından tanıĢ oldu və görülən iĢlərdən razı 

qaldığını bildirdi.  

 

15 yanvar 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RESPUBLĠKA 

MEHMANXANASINDA APARILAN 

ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Respublika 

mehmanxanasına gəldilər.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, yenidənqurma iĢlərini yerli 

mütəxəssislərdən ibarət inĢaat briqadası həyata keçirir. ĠnĢaat iĢlərinə 140-a yaxın fəhlə 

və mütəxəssis cəlb olunub. Təmir və yenidənqurma iĢləri ən müasir standartlara uyğun 

Ģəkildə aparılır. Qeyd olundu ki, mehmanxanada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 

konfrans zalı da nəzərdə tutulub. Qonaqlara yüksək səviyyəli iaĢə xidməti göstərmək 

üçün restoran və kafelər fəaliyyət göstərəcəkdir. Təmir və yenidənqurma iĢlərinin may 

ayında baĢa çatdırılması nəzərdə tutulur.  

Görülən iĢlərlə yaxından tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı müvafiq tövsiyə və 

tapĢırıqlarını verdi.  

 

15 yanvar 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ “20 YANVAR” 

DAĠRƏSĠNDƏ 

ġƏHĠDLƏRĠN XATĠRƏSĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏ KOMPLEKSĠNĠN 

AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı abidənin üzərindən örtüyü götürdü.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri 

qoydular.  

Məlumat verildi ki, metronun “20 Yanvar” stansiyasının üzərindəki dairədə xatirə 

kompleksinin inĢasına ötən ilin oktyabrında baĢlanılmıĢdır. Memorial kompleksin 

ümumi sahəsi 1500 kvadratmetrdir. Kompleksin divarı Afrika və Ukraynadan gətirilmiĢ 

qranit plitə ilə üzlənmiĢdir. Abidənin ətrafındakı meydana da qranit plitə döĢənmiĢdir. 

Layihəyə əsasən, abidənin arxa hissəsindəki park abadlaĢdırılmıĢ, kompleksin qarĢısında 

müasir iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır. Xatirə kompleksinin mərkəzində 

hündürlüyü postamentlə birlikdə 8 metr olan əzəmətli abidə ucaldılmıĢdır. Kompleksin 

memarı Ədalət Məmmədov, abidənin heykəltəraĢları CavanĢir DadaĢov və Azad 

Əliyevdir.  

Kompleksin üzərində 20 Yanvar faciəsi zamanı həlak olmuĢ 147 nəfərin adı və 

soyadı, habelə ümummilli lider Heydər Əliyevin Qanlı Yanvar hadisələri ilə bağlı dediyi 

“1990-cı il yanvarın 20-si Azərbaycanın tarixinə ən faciəli günlərdən biri, eyni zamanda 

xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuĢdur” sözləri qızılı hərflərlə həkk 

olunmuĢdur. Postament üzərində isə “20 Yanvar Ģəhidlərinin əziz xatirəsinə” sözləri 

yazılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢ mərasiminə toplaĢmıĢ Yasamal rayonu ictimaiyyətinin 

nümayəndələri və 20 Yanvar Ģəhidlərinin ailə üzvləri ilə görüĢüb söhbət etdi. Prezident 

Ġlham ƏLĠYEV dedi:  

- O dəhĢətli gündən 20 il keçir. Ġyirmi il ərzində Ģəhidlərimizin əziz xatirəsi 

Azərbaycan xalqının qəlbində yaĢayır. Məhz hər il yanvarın 20-də ġəhidlər xiyabanına 

insan axını bunu aydın göstərir. Ġyirmi il ərzində Azərbaycan xalqı əziz Ģəhidlərimizin 

ruhu qarĢısında baĢ əyir.  

Bu qanlı faciə, deyə bilərəm ki, Sovet Ġttifaqı zamanında dinc əhaliyə qarĢı 

törədilən ən amansız qanlı cinayət idi. O vaxtadək sovet ordusu dinc əhaliyə qarĢı heç 

vaxt bu qədər qəddarlıqla, vəhĢiliklə cəlb edilməmiĢdi. Yüzlərlə insan həlak oldu, itkin 

düĢdü, yaralandı. Bu cinayəti törədənlər Sovet Ġttifaqının o vaxtkı rəhbərliyi və 

Azərbaycanın o vaxtkı yerli rəhbərliyi idi. Ancaq dərd orasındadır ki, faciə günündən 

keçən 3-4 il ərzində Azərbaycanda heç kim, heç bir vəzifəli Ģəxs, heç bir dövlət qurumu 

bu faciəyə siyasi qiymət verməmiĢdi.  

Lakin Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdandan sonra onun 

təĢəbbüsü ilə Milli Məclis siyasi qərar qəbul etdi, cinayətkarları öz adları ilə adlandırdı 

və ədaləti bərpa etdi.  

Hamımız yaxĢı xatırlayırıq ki, pensiyada olan Heydər Əliyev faciə baĢ verəndən 

dərhal sonra Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlmiĢdi, öz etiraz 

səsini ucaltmıĢdı. O vaxt Sovet Ġttifaqının çökməsinə hələ iki il vaxt qalırdı. Biz o vaxt 

Sovet Ġttifaqının rəhbərliyinə qarĢı açıq ittihamları demək olar ki, çox nadir hallarda 

görürdük. Bu, böyük cəsarət tələb edirdi. Heydər Əliyev həmiĢə olduğu kimi, o ağır 

günlərdə də xalqla bərabər, birlikdə idi.  

20 Yanvar günü bizim böyük faciəmizdir, ancaq eyni zamanda, Azərbaycan 

tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsidir. Azərbaycan xalqı öz iradəsini göstərdi. O gündən 



keçən müddət ərzində Azərbaycan demək olar ki, tamamilə yeni mərhələyə qədəm 

qoydu. Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra biz çox ağır və çətin vəziyyətdə idik, həm 

iqtisadi cəhətdən, eyni zamanda, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində 

torpaqlarımız iĢğal altına düĢmüĢdü. Buna baxmayaraq, biz bütün çətin sınaqlardan çıxa 

bildik. Bu gün ölkəmiz dünyada ən sürətlə inkiĢaf edən ölkədir. Azərbaycan sübut etdi 

ki, xalqının iradəsinə əsaslanaraq müstəqil, azad ölkə kimi uğurla inkiĢaf edir.  

20 Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının yaddaĢından heç vaxt silinməyəcəkdir. 

ġəhidlərimizin əziz ruhu daim yaĢayacaq, onların əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının 

qəlbində əbədi yaĢayacaqdır. Mən o dəhĢətli gündə yaxınlarını itirmiĢ bütün insanlara 

bir daha baĢsağlığı verirəm. ġəhidlərimizin ruhu əbədi yaĢayacaq və yaĢamalıdır.  

Göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Ģəhid ailələri adından dövlətimizin baĢçısına 

minnətdarlıq edən Yusif BÜNYADZADƏ dedi:  

- Möhtərəm Prezident, mən Ģəhid ailələri adından Sizə çox dərin 

minnətdarlığımızı bildirirəm. Bu abidə faciənin iyirmi illiyi ərəfəsində Ģəhid ailələrinə 

ən yaxĢı töhfədir. Biz bilirik ki, bu monumental əsərin, bu kompozisiyanın ideyasını 

detallarına qədər Siz özünüz iĢləyib veribsiniz. Onda olan o ağır siqlət hamımızı sıxır, 

hamımızı aĢağı çökməyə məcbur edir. Ancaq, eyni zamanda, biz qürur hissi keçiririk. 

Eyni zamanda, Sizə bir daha təĢəkkür edirik.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV:  

-Həyat göstərir ki, bu faciəni heç kim unutmur, Azərbaycan xalqı unutmur. 

Baxmayaraq ki, üstündən 20 il vaxt keçib. Baxmayaraq ki, bu illər ərzində yeni nəsil 

yetiĢir, uĢaqlar, yeniyetmələr, hansılar ki, o günləri görməyiblər, yəni o vaxt 

yaĢamayıblar. Amma onlar da bu ağır günlərdə bizim kimi, sizin kimi, öz doğmalarını 

itirən adamlar kimi eyni hissləri keçirirlər. Onlar da daim tariximizin bu həm faciəvi, 

həm qəhrəmanlıq səhifəsini qəlblərində yaĢatmalıdırlar. Allah sizə cansağlığı, uzun 

ömür versin.  

ġəhid ailələri bir daha dövlətimizin baĢçısına minnətdarlıq etdilər.  

 

20 yanvar 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XALQ QƏHRƏMANI 

KOROĞLUYA UCALDILACAQ ABĠDƏNĠN HAZIRLIQ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinin daĢıyıcısına çevrilmiĢ böyük tarixi 

Ģəxsiyyətlərin və qəhrəmanların xatirələrinin əbədiləĢdirilməsi gənc nəslin 

azərbaycançılıq məfkurəsinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması baxımından müstəsna 

önəm daĢıyır. Bunun əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev 

2009-cu il dekabrın 3-də Bakı Ģəhərində xalq qəhrəmanı Koroğluya abidə ucaldılması 

ilə bağlı Sərəncam imzalamıĢdır. Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyəti paytaxtın Nəsimi 

rayonunda Azadlıq və Vaqif prospektlərinin kəsiĢdiyi ərazidə yerləĢən parkda abidə 

üçün yer müəyyənləĢdirmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı əvvəlcə abidənin hazırlanacağı emalatxanaya 

gedərək iĢlərin gediĢi ilə maraqlandılar.  

Abidənin müəllifi heykəltəraĢ Tokay Məmmədov dövlətimizin baĢçısına və 

xanımına iki variantda hazırlanmıĢ abidənin maketi əsasında məlumat verdi. Bildirildi 

ki, xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsi igidlik və qəhrəmanlıq elementləri ilə yanaĢı, 

özündə Vətənə və xalqa sədaqət hisslərini birləĢdirəcəkdir. Gənc nəslin vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyəsində abidənin müstəsna əhəmiyyətinin olacağı vurğulandı.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva abidənin ucaldılacağı 

parka gəldilər. Burada həyata keçiriləcək iĢlər barədə də dövlətimizin baĢçısına və 

xanımına məlumat verildi.  

Ərazi ilə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev görüləcək iĢlərlə bağlı müvafiq 

tövsiyə və tapĢırıqlarını verdi. 

 

21 yanvar 2010-cu il 

  



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HUMANĠTAR ƏMƏKDAġLIQ 

ÜZRƏ 

BĠRĠNCĠ AZƏRBAYCAN-RUSĠYA FORUMUNUN ĠġTĠRAKÇILARINDAN 

ĠBARƏT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyev Bakıda keçirilən Humanitar ƏməkdaĢlıq üzrə Birinci 

Azərbaycan-Rusiya Forumunun əhəmiyyətini vurğuladı. Dövlətimizin baĢçısı bu 

tədbirin Azərbaycan ilə Rusiya arasında uğurla inkiĢaf edən münasibətlərin müxtəlif 

sahələrdə, o cümlədən humanitar sahədə əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinə xidmət 

etdiyini bildirdi.  

Ölkələrimiz arasında münasibətlərin dinamik Ģəkildə inkiĢaf etdiyini deyən 

Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan və Rusiya ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələrinin bu 

əlaqələrin dərinləĢməsi prosesinə fəal cəlb olunmasının əhəmiyyətini vurğuladı.  

Humanitar sahədə də əməkdaĢlığın fəal surətdə daim geniĢləndiyini deyən 

dövlətimizin baĢçısı bildirdi ki, bu sahədə əldə olunan təcrübənin bundan sonra da 

davam etdirilməsi önəmlidir və Azərbaycanda keçirilən Forum ümumilikdə 

əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsi iĢinə təkan verəcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev vurğuladı ki, ikitərəfli münasibətlərimiz geniĢ sahələri 

əhatə edir və bu münasibətlərin daha da inkiĢaf etdirilməsi üçün böyük potensial vardır.  

Dövlətimizin baĢçısı vətəndaĢ cəmiyyətləri, həmçinin kütləvi informasiya 

vasitələri arasında qarĢılıqlı əlaqələrin əhəmiyyətli olduğunu bildirərək, bu sahədə 

əməkdaĢlığın dövlətlərin siyasi xəttinin müəyyənləĢdirilməsində də mühüm olduğunu 

bildirdi. Qeyd etdi ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq əlaqələri iqtisadi münasibətlərin 

inkiĢafında da mühüm rol oynayır.  

Prezident Ġlham Əliyev Humanitar ƏməkdaĢlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya 

Forumunun Azərbaycanın humanitar sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərlə yaxından tanıĢ 

olmaq üçün yaxĢı fürsət yaratdığını bildirdi və ölkəmizin MDB məkanında humanitar 

əməkdaĢlıq proseslərində fəal iĢtirak etdiyini diqqətə çatdırdı.  

GörüĢdə Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan ilə Rusiya arasında mədəni 

əməkdaĢlıq və qarĢılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsindəki xüsusi xidmətlərinə görə 

“ĠTAR-TASS” Agentliyinin baĢ direktorunun birinci müavini Mixail Qusmana 

“Dostluq” ordenini təqdim etdi.  

Mixail Qusman onu ali ordenlə təltif etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə 

təĢəkkür etdi. Rusiyanın mədəniyyət naziri Aleksandr Avdeyev, Rusiya Prezidentinin 

Beynəlxalq Mədəni ƏməkdaĢlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail ġvıdkoy, yazıçı 

Eduard Topol, Rusiya Dövlət Dumasının beynəlxalq məsələlər üzrə komitəsinin birinci 

müavini Leonid Slutski, SSRĠ-nin xalq artisti Ġosif Kobzon, Rusiya Dövlət Humanitar 

Universitetinin rektoru, Rusiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Yefim 

Pivovar, Rusiya Federasiyası Federasiya ġurasının iqtisadi siyasət, sahibkarlıq və 

mülkiyyət məsələləri üzrə komitəsinin müavini Andrey Xazin Forumun təĢkilinə və 

yüksək qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan Prezidentinə təĢəkkür etdilər. Onlar Forumun 

iki ölkə arasında münasibətlərin inkiĢafında mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu 

bildirərək onun gələcəkdə də davam etdirilməsinin əhəmiyyətindən danıĢdılar.  

 

22 yanvar 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HUMANĠTAR ƏMƏKDAġLIQ 

ÜZRƏ BĠRĠNCĠ  

AZƏRBAYCAN-RUSĠYA FORUMUNUN ĠġTĠRAKÇILARINI QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham ƏLĠYEV qonaqları salamlayaraq dedi:  

-Əziz dostlar!  

Sizi görməyə çox Ģadam. Azərbaycanda sizi ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Bu 

gün Humanitar ƏməkdaĢlıq üzrə Rusiya-Azərbaycan Forumu iĢə baĢlamıĢdır. Mən bu 

təĢəbbüsü tamamilə dəstəkləyirəm. EĢitdiyimə görə, sizin proqramınızın birinci hissəsi 

çox uğurlu olmuĢdur. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda olduğunuz bütün günlər sizin üçün 

həm faydalı, həm də xoĢ və yaddaqalan olacaqdır.  

Mən burada çoxdan münasibətim olan xeyli tanıĢlarımı, dostlarımı, nisbətən yaxın 

vaxtlarda tanıĢ olduğum adamları gördüm. Bəzilərini isə bu gün ilk dəfədir ki, görürəm. 

Hesab edirəm ki, bu cür format - sizin nümayəndə heyətinin tərkibində həm köhnə 

tanıĢlarımızın, həm də Azərbaycanı yaxın vaxtlarda tanımağa baĢlamıĢ insanların 

olması, əlbəttə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu, ölkəmizin həyatı ilə, burada 

mövcud olan problemlər və nailiyyətlərlə daha yaxĢı tanıĢ olmağa imkan verəcəkdir. Bu 

cür ünsiyyət forması bütövlükdə çox müsbətdir, çünki ölkələrimiz arasında münasibətlər 

çox dinamik və səmərəli inkiĢaf edir. Təbii ki, ölkələrimizin ictimaiyyətinin də, - siz isə 

Rusiya cəmiyyətinin bütün sahələrini təmsil edirsiniz, - Rusiya ilə Azərbaycan arasında 

cərəyan edən müsbət proseslərə fəal qoĢulmasını istərdik.  

Sizin nümayəndə heyətinin tərkibində icra və qanunverici hakimiyyətlərin 

nümayəndələri, mətbuatın və vətəndaĢ cəmiyyətinin nümayəndələri vardır. Buna görə də 

güman edirəm ki, hamı üçün maraqlı olacaqdır.  

Humanitar əməkdaĢlıq sahəsində bizim fəal qarĢılıqlı əlaqələrimiz vardır. Yəqin 

ki, bugünkü çıxıĢlarda, Ģəxsi söhbətlərdə və sabahkı proqramda bu istiqamətdə görülmüĢ 

iĢlərin hamısı ətraflı Ģərh olunacaqdır. Əlbəttə, bu çox vacibdir. Bunu bilmək və bu cür 

müsbət təcrübə bazasında əməkdaĢlığı daha da inkiĢaf etdirmək lazımdır. Lakin mənim 

fikrimcə, ən əsası odur ki, bu Forum ölkələrimiz arasında münasibətlərin gələcək 

inkiĢafına, çoxĢaxəli münasibətlərin inkiĢafına güclü təkan verməlidir. Ona görə ki, 

əməkdaĢlığın potensialı çox yüksəkdir, əldə edilmiĢ nəticələr bizi qane edir. Lakin heç 

Ģübhəsiz, əməkdaĢlığı geniĢləndirməli olduğumuz sahələr də çoxdur – iqtisadi sahə, 

qarĢılıqlı siyasi əlaqələr məsələsi, vətəndaĢ cəmiyyəti və mətbuat səviyyəsində, yəni 

ictimai fikri formalaĢdıran və dövlətin siyasi xəttini müəyyən dərəcədə təyin edən 

strukturlar səviyyəsində əlaqələr bu qəbildəndir.  

Ölkələrimiz arasında çox sıx münasibətlər vardır, biz qonĢuyuq, dostuq. Ġqtisadi 

münasibətlərin statistikasına nəzər salsaq görərik ki, keçənilki böhran ili istisna olmaqla 

həm əmtəə dövriyyəsinin həcminə, həm də onun keyfiyyətinə və strukturuna görə daim 

artım müĢahidə olunmuĢdur. Əvvəlki illərdə müzakirə prosesində olan əsas məsələlər 

praktiki olaraq həll edilmiĢdir. Biz qarĢılıqlı anlaĢmanı geniĢləndiririk. Zənnimcə, 

humanitar sahədə qazandığımız nailiyyətlərlə tanıĢ olmağa imkanınız olacaqdır. Biz 

MDB məkanında bütün humanitar proseslərdə də fəal iĢtirak edirik.  

Bu il hamımız Ġkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 65 illiyini qeyd edəcəyik. 

Bu faktın qiymətləndirilməsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında tam qarĢılıqlı anlaĢma 

mövcuddur. Rusiyada olduğu kimi, biz də veteranlara böyük qayğı ilə yanaĢırıq və 

hesab edirəm ki, Ġkinci Dünya müharibəsinin tarixinin təftiĢ və təhrif edilməməsi üçün 

hamı səy göstərməlidir. Bugünkü nəslin bir qismi müharibənin bütün çətinliklərini öz 

üzərində hiss etmiĢdir, bir qismi bu barədə öz valideynlərinin söhbətlərinə əsasən 



məlumata malikdir. Lakin elə etmək lazımdır ki, 20 ildən və 50 ildən sonra bizim ortaq 

qəhrəmanlıq tariximizi təftiĢ etməyə hətta cüzi imkan olmasın.  

Humanitar sahədə bizi birləĢdirən istiqamətlər çoxdur. Əlbəttə ki, biz 

əlaqələrimizi bu müsbət təcrübə əsasında geniĢləndirməyə çalıĢmalıyıq. Hesab edirəm 

ki, ölkələrimiz arasında qarĢılıqlı siyasi fəaliyyətin, iqtisadi kooperasiyanın və müxtəlif 

sahələrdə əməkdaĢlığın səviyyəsi ictimai Ģüurda tam əks olunur. Əlbəttə, burada 

səmərəli iĢ üçün geniĢ məkan mövcuddur. Çünki düzgün nəticə çıxarmaq üçün 

vəziyyətə bələd olmaq lazımdır. Vəziyyətə bələd olmaq üçün insanlar ünsiyyət 

saxlamalı, bir-birinin yanına gedib-gəlmək və daim ünsiyyətdə olmalıdırlar. 

Yadımdadır, bir neçə il bundan əvvəl biz Azərbaycanda Rusiya ili və Rusiyada 

Azərbaycan ili keçirirdik. Bu tədbirlər çərçivəsində daim əlaqə saxlayırdıq, nümayəndə 

heyəti mübadiləsi aparırdıq və əlbəttə, bütün bunlar münasibətlərimizə çox böyük 

dinamizm gətirmiĢdir. Hesab edirəm ki, sizin nümayəndə heyəti və bu Forumun 

keçirilməsi ölkələrimizin nümayəndələri arasında qarĢılıqlı münasibətlərin daha da 

geniĢlənməsinə Ģərait yaradacaqdır.  

Artıq qeyd etdiyim kimi, sizin nümayəndə heyətində Rusiya cəmiyyətinin bütün 

təbəqələri təmsil olunmuĢdur. Bu insanlar həm sizin ölkənin inkiĢafını, həm də ictimai 

rəyi çox cəhətdən müəyyən edir. Əlbəttə, buna görə də biz istərdik ki, siz Azərbaycanda 

olduğunuz günlərdə Azərbaycanla tanıĢ olasınız, ölkəmizin inkiĢafını bir daha, 

bəziləriniz isə ilk dəfə görəsiniz. Ölkəmiz dinamik inkiĢaf edir. Son vaxtlar sosial-

iqtisadi inkiĢafın bir sıra problemləri həll edilmiĢdir. Hətta böhran ilində də biz yaxĢı 

artım sürəti nümayiĢ etdirmiĢik. Ölkədə vətəndaĢ həmrəyliyi, siyasi sabitlik, hər bir 

vətəndaĢ üçün sərbəstlik mövcuddur. Azərbaycanın inkiĢafı haqqında bu gün yəqin ki, 

müxtəlif məlumatlar səslənmiĢdir. Lakin ən yaxĢı göstərici əlbəttə sizin Ģəxsi 

təəssüratınız olacaqdır. Ümid edirəm ki, sizin təkcə iclaslarda iĢtirak etmək deyil, sadəcə 

Ģəhərdə gəzmək, Azərbaycanın həyatı ilə tanıĢ olmaq, ölkəmizin həyat tərzini hiss etmək 

üçün də imkanınız olacaqdır.  

Mən bu cür, deyərdim ki, nadir bir tədbirin keçirilməsi təĢəbbüsünü irəli 

sürənlərin hamısına ürəkdən təĢəkkür etmək istəyirəm. Çünki mən indiyə qədər istər 

formasına, istər tərkibinə, istərsə də proqramına və baĢlıcası, öz ruhuna görə buna oxĢar 

bir tədbir xatırlamıram. Biz hamımız bu tədbiri dəstəkləyirik. Lakin təbii ki, hər bir 

yenilik təĢəbbüs qrupunun sayəsində həyata keçirilir. Ġndiki halda bu təĢəbbüs qrupuna 

Azərbaycanın böyük dostları, ölkəmizi sevən və qəlblərində Azərbaycana olan bu 

münasibətin onların dostluq etdiyi, sevdiyi, özlərinə həmməslək saydığı adamlara da 

sirayət etməsini istəyən insanlar daxildir. Buna görə də mən bütün təĢəbbüsçülərə, 

təĢkilatçılara və əlbəttə, qonaqlara təĢəkkür etmək istəyirəm. Mən bilirəm ki, siz hamınız 

çox məĢhur və məĢğul adamlarsınız. Hamınızın iĢi çoxdur və yəqin ki, bir neçə günlüyə 

bu iĢlərdən uzaqlaĢmaq heç də həmiĢə asan olmur. Vaxt tapıb ölkəmizə gəldiyinizə görə 

sizə təĢəkkür etmək istəyirəm. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Ümid edirəm ki, siz 

buna təəssüflənməyəcəksiniz.  

Mən öz Ģərhlərimi çox mühüm sözlərlə tamamlamaq istərdim. Sabah biz böyük 

dostumuz Mixail Solomonoviç Qusmanın yubileyini qeyd edəcəyik. Onun bütün həyatı 

Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin, dostlar arasında münasibətlərin, 

Vətəninə, yaxınlarına, dostlarına münasibətin parlaq nümunəsidir. Onu Moskva ilə Bakı 

arasında bölmək çox çətindir. Zənnimcə, bu, heç lazım da deyildir. O, hətta fiziki 

mənada burada olmadığı vaxtda belə permanent Ģəkildə burada mövcuddur. Mən sizin 

qarĢınızda onu bu gözəl yubiley münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istərdim.  

Dövlətimizin baĢçısı ĠTAR-TASS agentliyinin baĢ direktorunun birinci müavini 

Mixail Qusmanın ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əməkdaĢlıq əlaqələrinin daha da 



möhkəmlənməsinə töhfələrini yüksək qiymətləndirərək ona cansağlığı, gələcək 

fəaliyyətində uğurlar diləmiĢ və ən xoĢ arzularını bildirmiĢdir.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV demiĢdir: Mən bu gün sizin xidmətlərinizi sizə “Dostluq” 

ordeni təqdim etməklə qeyd etmək istəyirəm. Siz bu ordenlə dövlətlərimiz arasında 

münasibətlərin inkiĢafına verdiyiniz böyük töhfəyə görə təltif olunursunuz. Bu, 

Azərbaycan dövlətinin sizə verdiyi ilk mükafat deyildir. BeĢ il bundan əvvəl siz 

“ġöhrət” ordeni ilə təltif edilmiĢdiniz. “Dostluq” ordeni nisbətən təzədir. Bu orden rəsmi 

dövlət təltifi kimi nisbətən yaxın vaxtlarda qəbul edilmiĢdir və bu ordenlə təltif olunan 

insanların sayı o qədər də çox deyildir.  

Prezident Ġlham Əliyev ĠTAR-TASS-ın BaĢ direktorunun birinci müavini Mixail 

Qusmana “Dostluq” ordeni təqdim etdi.  

Azərbaycan dövlətinin baĢçısına minnətdarlığını bildirən Mixail QUSMAN dedi:  

-Bu, mənim üçün son dərəcə dəyərli və əzizdir. Bu mükafata görə çox təĢəkkür 

edirəm. Həqiqətən hisslərim aĢıb-daĢır. Mübaliğəsiz deyirəm, iĢ elə gətirmiĢdir ki, ağlım 

kəsəndən mənim bütün həyatım, - belə ki, mən artıq təxminən 30 ildir Moskvada 

yaĢayıram, - qəlbimin səsi ilə, peĢəmlə əlaqədar Rusiya ilə Azərbaycan arasında 

münasibətlərin inkiĢafına öz töhfəmi verməyə çalıĢıram. Bəlkə də dövlətlərarası 

münasibətlərin inkiĢafına çox cüzi töhfə vermiĢəm. Ġnformasiya əməkdaĢlığının 

inkiĢafında, yəqin ki, mənim də kiçicik əməyim vardır. Lakin bir Ģeylə həqiqətən fəxr 

edə bilərəm ki, onlarca bakılı həmyerlim Moskvada özünə onlarca yeni dost tapmıĢdır. 

Onlarca Moskva ailəsində mənim bakılı dostlarımı, həmyerlilərimi əziz dost kimi 

qarĢılayırlar. Əgər bir neçə yüz azərbaycanlı və rus ailəsinin yaxından dostlaĢmasına 

kömək edə bilmiĢəmsə, bu baxımdan hesab edirəm ki, mən bu ordenə layiqəm. Çox 

təĢəkkür edirəm.  

Rusiyanın mədəniyyət naziri Aleksandr AVDEYEV görüĢdə çıxıĢ etdi:  

-Hörmətli Ġlham Heydər oğlu. Sizin dediklərinizdən sonra mənə yalnız Sizinlə 

razılaĢmaq qalır. Çünki vətəndaĢ cəmiyyətlərimizin əlaqələrinin əhəmiyyəti düzgün 

qeyd edilmiĢdir. Bu əlaqələrsiz, əgər gənc, çox dinamik vətəndaĢ cəmiyyətləri, onların 

burada iĢtirak edən yaradıcı tərkib hissəsi öz aralarında qardaĢcasına qarĢılıqlı fəaliyyət 

göstərməsələr, iqtisadi, siyasi və digər münasibətlər səthi və formal olar. DüĢünürəm ki, 

Sizin xatırlatdığınız kimi, Ģəxsi təəssüratlarımız təsdiqləyir ki, artıq bir-birimizsiz tam 

inkiĢaf edə və mədəniyyətlərimizi inkiĢaf etdirə bilmirik. Mən bu gün bunu hətta 

mədəniyyət bölməsinin görüĢündə də qeyd etdim ki, Rusiya mədəniyyətinin inkiĢafı 

bizim üçün çox vacib Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti ilə yaradıcı 

əlaqələr, vətəndaĢlıq əlaqələri olmadan tam dolğun ola bilməz. Odur ki, artıq belə anlam 

yaranıb ki, biz görüĢməliyik. Bu çox vacibdir. Bu, bizim özümüzə lazımdır. Bu, 

azərbaycanlı yoldaĢlarımıza lazımdır.  

Lakin daha bir məsələ də vardır, bu, Mixail Solomonoviçin doğum günüdür. Ġndi 

bu tarixi görüĢlərimiz gününə çevirmək olar. Ġstənilən halda, biz gəliĢimizdən çox 

razıyıq. Biz dərhal qardaĢlıq, dostluq, yoldaĢlıq ab-havası hiss etdik. Bu əhval-ruhiyyə 

birlikdə, sıxılmadan mədəniyyətlərimizin, cəmiyyətlərimizin taleyi barədə düĢünmək 

üçün Ģərait yaradır. Bu gün mədəniyyət haqqında çox məhrəmanə söhbət etdik. Yəqin 

ki, bu, bizim aramızda belə də olmalıdır. Bu görüĢə görə, bu qəbula görə, Bakıda 

keçirilən təkrarolunmaz günlərə görə bir daha təĢəkkür edirəm.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi:  

-Sağ olun. Mən əminəm ki, bu günlər həqiqətən münasibətlərin coĢqun inkiĢafı 

üçün möhkəm baza olacaqdır. Ona görə ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər, əlbəttə, 

inkiĢaf edir. Bu münasibətlər çox cəhətdən rəhbərliyin siyasi iradəsindən asılıdır. Lakin 

indiki halda həmin münasibətlər həm də xalqlarımız arasında münasibətlərin çoxəsrlik 



tarixinə əsaslanır. Təbii ki, Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərinin dərin kökləri vardır. 

Bizim ikitərəfli münasibətləri indi necə qurmağımız, zənnimcə, bütövlükdə həm 

regionda, həm də daha geniĢ mənada nümunə ola bilər. Bizim bu münasibətləri necə 

qurmağımız onu göstərir ki, siyasi əzm və həqiqi arzu olduqda çox Ģeyə nail olmaq 

mümkündür. Münasibətlərimiz çox möhkəmdir, onların gələcəyini öncədən görmək 

mümkündür, onlar qarĢılıqlı maraqlara, ortaq tarixə, ölkələrimizin sülh və təhlükəsizlik 

Ģəraitində yaĢamaq, əməkdaĢlığı möhkəmlətmək, öz xalqları üçün nemətlər yaratmaq və 

özlərinin inkiĢafı ilə qonĢu dövlətlərin də inkiĢafına Ģərait yaratmaq istəyinə əsaslanır.  

Mən hesab edirəm ki, bugünkü format ikitərəfli Rusiya-Azərbaycan 

münasibətlərinin çox güclü amilidir. Çünki humanitar komponent olmadan, həmin 

münasibətlər tamdəyərli olmayacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan ilə Rusiya arasında ikitərəfli münasibətlərə 

toxunaraq siyasi, iqtisadi və baĢqa sahələrdə qarĢılıqlı anlaĢma olduğunu vurğuladı, 

Azərbaycanda rus dilinə diqqət göstərilməsi barədə danıĢdı:  

-Azərbaycanda iyirmi ilə yaxın müstəqillik dövründə rus dili itirilməmiĢdir. O, 

mövcuddur və biz çalıĢırıq, səy göstəririk ki, vətəndaĢlarımız mümkün qədər çox xarici 

dil bilsinlər. Bu, rus məktəblərinə də, ali məktəblərdə təhsilə də, Rusiyanın mədəni 

həyatına da aiddir.  

GörüĢdə Rusiya Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaĢlıq üzrə xüsusi 

nümayəndəsi Mixail ġVIDKOY da çıxıĢ etdi. O dedi:  

-Biz buraya dünən gəlmiĢik, srağagün isə Qara Yanvarın ildönümü idi. Biz bunu 

xatırlayırıq və Azərbaycan xalqının bu faciəsinə həmiĢə acıyırıq. Mənim fikrimcə, 

vətəndaĢ cəmiyyəti , vətəndaĢ cəmiyyətinin dialoqu çox Ģeylərə aydınlıq gətirməyə, çox 

Ģeyləri xalqlarımız üçün daha anlaĢıqlı etməyə imkan verəcəkdir.  

Burada Azərbaycanın dahi Prezidenti Heydər Əliyevlə, - bu barədə mən artıq 

danıĢmıĢam, - mahiyyət etibarilə ölkə tarixinin ən çətin anlarında Azərbaycan dövlətinin 

mövcudluğunu xilas etmiĢ insanla ünsiyyətdə olmaq Ģərəfinə nail olmuĢ insanlar çoxdur. 

Bu gün Sizin siyasi praktikanızda Heydər Əliyev ideyalarının necə inkiĢaf etdiyini 

görürük. Bütün bunlar bizim üçün çox vacibdir və zənnimcə bu cür geniĢmiqyaslı 

peĢəkar ünsiyyət öz nəticəsini verəcəkdir.  

Təsadüfi deyil ki, bu gün KĠV rəhbərləri – “Komsomolskaya pravda”, “Selskaya 

jizn”, “Rossiyskaya qazeta”, “Kommersant” qəzetlərinin rəhbərləri buradadır. Bu təkcə 

ona görə deyil ki, Mixail Solomonoviç Rusiya jurnalistikasının görkəmli 

nümayəndəsidir. Burada televiziyanı və radionu təmsil edən həmkarlarım – “Exo 

Moskvı” radiostansiyasının baĢ redaktoru Aleksey Venediktov, müxtəlif televiziya 

kanallarından olan həmkarlarım vardır. Zənnimcə, burada da qarĢılıqlı əməkdaĢlıq üçün 

geniĢ meydan vardır.  

Deməliyəm ki, son vaxtlar “Ġzvestiya” qəzetinin əlavəsi və “Baku” jurnalı da 

Azərbaycanın bugünkü həyatının mənzərəsini təqdim edir. Bizə belə gəlir ki, burada 

daha geniĢ imkanlar vardır. Eyni qayda ilə Rusiyanın da kifayət qədər rəngarəng olan 

bugünkü həyatını təqdim etmək üçün geniĢ imkanlar vardır. Bu həyat təkcə hansısa 

çalarlardan, siyasi portretlərdən ibarət deyildir.  

Biz bu Forumun keçirilməsi üçün yaratdığınız imkana görə Sizə təĢəkkür etmək 

istərdik. Biz çox gözəl baĢa düĢürük ki, Sizin qərarınız, Sizin dəstəyiniz olmasaydı, bu 

Forum baĢ tutmazdı. Əlbəttə, indi biz bu Forumun necə inkiĢaf edəcəyi barədə 

düĢünürük. Növbəti Forumun Moskvada keçirilməsi ən sadə qərardır. Bakı Forumunu 

hamının üzünə açıq elan etmək, onu hamının üzünə açıq olan Bakı Rusiya-Azərbaycan 

humanitar forumuna çevirmək, ola bilsin ki, o qədər də sadə qərar deyildir. Bu, bəlkə də 

daha mürəkkəb, lakin perspektivli qərardır. Təkcə ona görə yox ki, Bakıya gəlmək bizə 



xoĢdur. Biz dəfələrlə demiĢik ki, Bakı Qərb ilə ġərqin üzvi Ģəkildə qovuĢduğu məkandır, 

burada sivilizasiyalararası dialoq, mədəniyyətlərarası dialoq fəal inkiĢaf edə bilər.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi: Bakıda baĢqa ölkələr üçün də açıq olan bu cür 

tədbirlərin müntəzəm keçirilməsi yaxĢı, konstruktiv ideyadır. Ona görə ki, həqiqətən 

mənim fikrimcə, Bakı elə bir yerdir ki, bu cür humanitar əməkdaĢlıq tədbirləri burada 

keçirilməlidir. Çünki, Azərbaycan həm tarixən, həm də müstəqil inkiĢaf etdiyi iyirmi ilə 

yaxın müddətdə ölkəmizdə yaĢayan bütün xalqlar arasında tolerantlıq, dözümlülük və 

dialoqu əvvəlki səviyyədə qoruyub saxlamıĢdır.  

Bu gün ölkəmizin hər bir vətəndaĢı dinindən və milliyyətindən asılı olmayaraq 

Vətənin rifahı naminə çalıĢır.  

Əslən Bakıdan olan yazıçı Eduard TOPOL görüĢdə çıxıĢ etdi. O, Bakıda təhsil 

aldığı illəri xatırladı, Azərbaycana, doğma vətənə dərindən bağlı olduğunu, daim 

Azərbaycanı düĢündüyünü dedi. Eduard Topol məĢhur geoloq, soydaĢımız Fərman 

Salmanovla görüĢlərini də xatırlayaraq onun Rusiyanın neft-qaz sənayesinin 

inkiĢafındakı rolunu yüksək qiymətləndirdi. Fərman Salmanovun xatirəsinin 

əbədiləĢdirilməsi məqsədi ilə təkliflər irəli sürərək dedi:  

-DüĢünürəm ki, baĢ aldatmaq üçün yox, qeyri-adi xarakterə malik bu insanın 

rolunu göstərmək üçün birgə layihə həyata keçirmək, böyük tablo yaratmaq yaxĢı olardı. 

Mən də bakılı kimi bu iĢdə iĢtirak edərdim. Mən “Qızıl meydan” romanında ona bir 

neçə səhifə həsr etmiĢəm.  

Rusiya Dövlət Dumasının beynəlxalq məsələlər üzrə komitəsi sədrinin birinci 

müavini Leonid SLUTSKĠ Bakıda keçirilən Humanitar ƏməkdaĢlıq üzrə Birinci 

Azərbaycan-Rusiya Forumunun əhəmiyyətinə toxunaraq dedi:  

-Həqiqətən, vaxtında irəli sürülmüĢ və Ģübhəsiz ki, olduqca səmərəli təĢəbbüsdür. 

Humanitar sahənin bütün istiqamətlərini təmsil edən Azərbaycan və Rusiya ziyalılarının 

bu cür ünsiyyəti iz qoymaya bilməz.  

Sovet Ġttifaqının süqutundan sonra Azərbaycan üçün daha çətin idi. Sizinlə 

əməkdaĢlıq sayəsində mən və onlarca həmkarım əmin olduq ki, bu, həqiqətən belədir. 

Lakin Sizin əlaqələndirməniz sayəsində bir neçə il bundan əvvəl “güllü” inqilablar 

gəldikləri yerə də qaytarıldığı vaxtda Azərbaycan postsovet məkanında məhz belə 

mürəkkəb və ən əsas rolu oynayırdı. Hazırda bunun sayəsində biz çiçəklənən 

Azərbaycanı, onun heyranlıq doğuran iqtisadi uğurlarını görürük. Lap bu yaxınlarda 

həmkarlarımla Azərbaycanda 2009-cu ilin yekunlarını müzakirə edirdik. Hətta burada 

olmadığım altı ay ərzində çox böyük uğurlar, özü də keyfiyyətli uğurlar əldə edilmiĢdir.  

Ənənəvi neft hasilatı layihələrindən baĢqa, su ilə əlaqədar milli proqram – 

“Taxtakörpü” su anbarı layihəsi, təkcə Azərbaycan üçün deyil, digər ölkələr üçün də 

texnoloji cəhətdən tamamilə yeni Oğuz-Qəbələ-Bakı layihəsi həyata keçirilir. 

Elektroenergetika sahəsində, həqiqətən, inqilabi nailiyyətlər qazanılmıĢdır. 2009-cu il 

inqilabi il olmuĢdur. Təxminən 700 milyon dollar məbləğində sərmayə yatırılmıĢdır. 

Ümumi daxili məhsul 37 milyard manatdan artıq olmuĢdur. Böyük rəqəmlərdir və yalnız 

bir neçə il əvvəl Azərbaycanı xatırlayanlar bu uğurların, həqiqətən, nə dərəcədə inqilabi 

olmasından xəbər verdiyini görürlər. Bu gün təkcə postsovet məkanı üçün qeyri-adi 

olmayan uğurlar fonunda, dünya iqtisadi böhranı fonunda humanitar və mədəni 

sahələrdə əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirməyin əsl vaxtıdır.  

Zənnimcə, 2010-cu il beynəlxalq təĢkilatların Azərbaycana münasibətində də 

dönüĢ ili olacaqdır. DüĢünürəm ki, Baltikyanı dövlətlər istisna olmaqla, postsovet 

məkanında Avropa ġurasında ölkələr üzrə monitorinqin bağlanması üçün Azərbaycanın 

bütün Ģansları vardır. Mən Bakıdan Strasburqa yola düĢəcəyəm və biz Azərbaycanın 

dosyesinə obyektiv baxılması üçün səy göstərəcəyik. Bunun üçün orada Azərbaycana 



obyektiv yanaĢacaq tamamilə baĢqa həmməruzəçilər vardır. DüĢünürəm ki, bütün 

beynəlxalq müstəvilərdə, habelə təĢəbbüs qrupunun əlaqələndirilməsi ilə yenicə açılmıĢ 

Bakı Humanitar Forumunda bizim keyfiyyətcə daha da yaxınlaĢmağımız üçün çox 

böyük imkanlar vardır.  

SSRĠ xalq artisti Ġosif KOBZON Humanitar ƏməkdaĢlıq üzrə Birinci 

Azərbaycan-Rusiya Forumunun mahiyyətinə və açılıĢ mərasimində müzakirə edilən 

məsələlərə toxundu. Azərbaycan ilə Rusiya arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrin 

bundan sonra da geniĢlənməsinin əhəmiyyətini qeyd edərək dedi:  

-Biz bu mentalitetdən uzaqlaĢmalıyıq ki, indi heç də sovet vətəndaĢları deyilik, 

indi biz baĢqa-baĢqa ölkələrin sakinləriyik. Düzdür, biz baĢqa ölkə olmuĢuq. 

Azərbaycan da suveren ölkə olmuĢdur. Biz Heydər Əliyevin mədəniyyətə və humanitar 

sahələrə münasibətini xatırlayırıq. Yadımdadır, Heydər Əliyev mənim konsertlərimə, 

eləcə də Rusiyanın Azərbaycanda təĢkil etdiyi konsertlərə gələndə özümü hədsiz 

xoĢbəxt hiss edirdim. O vaxt bu cür konsertlər Azərbaycanda Rusiya Ġncəsənəti 

Ongünlüyü adlanırdı. Rusiyada Azərbaycan ongünlükləri də keçirilirdi. Azərbaycanda 

rəsmən Rusiya ili, Rusiyada Azərbaycan ili elan edilməsi çox yaxĢı haldır. Lakin bunlar 

konkret olaraq incəsənət ongünlükləri keçirilməsi demək deyildir. Azərbaycanda 

Ukrayna incəsənəti ongünlüyü, Rusiyada Belarus incəsənəti ongünlüyü nə deməkdir? – 

bu, mədəniyyətlərin qarĢılıqlı zənginləĢməsi, bizim qarĢılıqlı zənginləĢməyimiz, 

yaĢamağımıza kömək edən qarĢılıqlı anlaĢma deməkdir. Vaxtilə mövcud olmuĢ və 

dəstəklənmiĢ bu cür gözəl tədbirlərdən nə üçün imtina etməliyik? Siz təməli Prezident 

Heydər Əlirza oğlu Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ ənənəni davam etdirirsiniz. Siz bu 

ənənəni davam etdirirsiniz və buna görə biz Sizə çox minnətdarıq. Sizin dövlətin 

mədəniyyət və incəsənətin timsalında öz ölkəsinə, öz respublikasına – Azərbaycana 

göstərdiyi qayğını Polad Bülbüloğlu ilə, Azərbaycandakı həmkarlarımızla söhbətdə hiss 

edirik. Mənim fikrimcə, Mixail Yefimoviçin çıxıĢında çox düzgün olaraq belə bir təklif 

səsləndi ki, bizim bugünkü Forum açıq forum olmalıdır.  

Buraya təkcə bizim postsovet suveren ölkələrin nümayəndələri deyil, Avropanın, 

Amerikanın və baĢqa qitələrin hər hansı dövlətinin nümayəndələri də gələ bilər və 

gəlməlidirlər. Onlar buraya gəlməlidir. Çünki dünyada baĢ verən bütün mənfi hallar – 

terror aktları da, narkomaniya, fahiĢəlik, banditizm – bütün bunlar mədəniyyətin 

olmamasından irəli gəlir.  

Biz terrorizmə qarĢı mübarizəyə nə qədər pul xərclədiyimizi hesablamırıq. Amma 

mədəniyyət üçün nə qədər pul xərclədiyimizi hesablayırıq. Buna görə də mənə belə gəlir 

ki, bizim Forum dövlətlərə, ölkələrə və xalqlara belə bir müraciətlə baĢa çatmalıdır ki, 

onlar Bakı Humanitar Forumunun ruhunu və ideyasını dərindən öyrənsinlər. Bu, Sizin 

öz ölkənizdə, öz respublikanızda xeyir-dua verdiyiniz Forumun gözəl nəticələri olar. 

Diqqətinizə görə sağ olun.  

Rusiya Dövlət Humanitar Universitetinin rektoru Yefim PĠVOVAR rəhbərlik 

etdiyi “Rusiya-Azərbaycan” Dostluq Cəmiyyətinin fəaliyyətinə toxunaraq dedi:  

-Mən demək istərdim ki, Cəmiyyət bizim intellektual mühitdə çox böyük dəstəyə 

malikdir. Bu Cəmiyyətdə mədəniyyət, elm, təhsil, təbabət, idman və biznes 

nümayəndələri təmsil olunmuĢdur. Əlbəttə, o, bizim ölkələrin bütün strukturları, 

vətəndaĢ cəmiyyətləri arasında qarĢılıqlı əlaqələri və mənafeləri dəstəkləməli və bu sözü 

deməyə çəkinmirəm, lobbiləĢdirilməlidir. Biz bunun gerçəkliyə çevrilməsi üçün bizdən 

asılı olan hər Ģeyi edəcəyik. Bakı Humanitar Forumu ideyasının reallaĢması üçün mən 

Rusiya Dövlət Humanitar Universitetinin rektoru kimi bu il aprel ayında MDB 

ölkələrinin humanitar universitetlərinin rektorlarının toplantısını Bakıda keçirməyi təklif 

etmiĢəm.  



Bu Forumda bizim Cəmiyyətin iĢtirakını rəmzi Ģəkildə qeyd etmək üçün biz iki 

kiçik kitabxana hazırlamıĢıq. Onlardan birini bu yaxınlarda 90 yaĢı tamam olmuĢ Bakı 

Dövlət Universitetinə təklif etmiĢik. Orada 90 kitab vardı. Ġkinci kitabxananı isə Heydər 

Əliyev Fonduna təklif etmiĢik. Fond həmin kitabxananı M.V.Lomonosov adına Moskva 

Dövlət Universitetinin burada gözəl fəaliyyət göstərən filialına verəcəkdir. Zənnimcə, 

bu, indiki Forumun nəticələrinə kiçik töhfəmiz olacaqdır. Sizə onu da demək istərdik ki, 

Rusiyada ölkələrimiz arasında dostluğun möhkəmlənməsi istiqamətində iĢləyən bütün 

vətəndaĢ cəmiyyətlərini Sizin dəstəkləməyiniz bizi riqqətə gətirir.  

Rusiya Federasiyası Federasiya ġurasının iqtisadi siyasət, sahibkarlıq və 

mülkiyyət məsələləri üzrə komitəsi sədrinin müavini Andrey XAZĠN çıxıĢ edərək dedi:  

-Cənab Prezident, indi çoxları buradakı dostluq atmosferindən danıĢırdılar. Mənə 

elə gəlir ki, bu, əslində qohumluq atmosferidir. Bizim Azərbaycan xalqına həqiqətən 

qohumluq münasibətimiz vardır. Humanitar sahədə, daha geniĢ götürsək, siyasi sahədə 

baĢ verənlər bizi çox narahat edir.  

Bilirəm ki, təxminən bir neçə gündən sonra çox ciddi görüĢ – yüksək səviyyədə 

üçtərəfli görüĢ keçiriləcəkdir. Biz bu prosesin, nəhayət ki, bizə dost Azərbaycan xalqını 

razı sala biləcək məntiqi sonluqla nəticələnməsi üçün Sizə böyük uğurlar arzulamaq 

istərdik. Ümidvaram ki, bunun üçün perspektivlər vardır. DüĢünürəm ki, Rusiya, 

həqiqətən, Sizin səylərinizi, Azərbaycanı həmiĢə məmnuniyyətlə və sevinclə 

dəstəkləyəcək ölkədir. Mən Sizi bir neçə gündən sonra gözləyən bu çox ciddi iĢdə Sizə 

uğurlar arzulamaq istəyirəm.  

 

22 yanvar 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XALQ ARTĠSTĠ ƏLĠBABA 

MƏMMƏDOVA 

“ĠSTĠQLAL” ORDENĠNĠ TƏQDĠM ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV muğam ustadına müraciətlə dedi:  

-Mən sizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, 

uzun ömür arzulayıram.  

Siz uzun illərdir ki, öz sənətinizlə Azərbaycanın milli musiqisini təbliğ edirsiniz, 

ifaçılıq ustalığınızla Azərbaycan xalqını sevindirirsiniz. Azərbaycanın sərvəti olan 

muğam sənətini uzun illər ərzində qoruyursunuz, inkiĢaf etdirirsiniz, gənc nəsli bu gözəl 

sənətə cəlb edirsiniz. Bütün bu iĢlər Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilir. Azərbaycan dövləti sizin fəaliyyətinizi müxtəlif dövrlərdə yüksək 

qiymətləndiribdir. Bildiyiniz kimi, mən də bu gözəl yubileyiniz münasibətilə sizi 

Azərbaycan dövlətinin yüksək mükafatı olan “Ġstiqlal” ordeni ilə təltif etmiĢəm. 

Ġstəyirəm ki, bu gün özüm bu ordeni sizə təqdim edim.  

 

X X X 

 

Prezident Ġlham Əliyev “Ġstiqlal” ordenini Əlibaba Məmmədova təqdim etdi.  

 

X X X 

 

Xalq artisti Əlibaba MƏMMƏDOV dövlətimizin baĢçısına təĢəkkür edərək dedi:  

-Əzizimiz və çox hörmətli cənab Prezidentimiz!  

Mən səmimi qəlbdən Sizə öz təĢəkkürümü bildirirəm ki, məni dövlətimizin ən 

yüksək mükafatı olan “Ġstiqlal” ordeni ilə təltif etmisiniz. Bu təkcə mənə yox, bizim 

milli sərvətimiz olan muğamlarımıza hörmətdir. Bu, bizim muğam ifaçılarımıza, eyni 

zamanda, xalqımıza böyük hörmətdir. Buna görə çox sağ olun.  

Ġnandırıram Sizi, üç gündür ki, mən telefonlara cavab verməkdən yorulmuĢam, 

hətta baĢqa ölkələrdən - Almaniyadan, Ġrandan, mənə zəng vururlar. Eyni zamanda, 

bölgələrimizdən zəng vurur, məni təbrik edir, Sizə isə “Sağ ol” deyirlər. Deyirlər ki, sağ 

olsun cənab Prezidentimiz, Allah ona uzun ömür, cansağlığı versin. Bu, böyük 

mükafatdır, bilirsiniz. Qaldı ki, mənə, vallah “Sağ olun” deməkdən baĢqa söz tapa 

bilmirəm. Bu, xalqımıza hörmətdir. Çox böyük iĢdir ki, bu yaĢımda, bu yubileyimdə 

məni sevindirdiniz. Allah-taala Sizi qorusun, xalqımızın üstündən əskik etməsin. Allah-

taala Sizi xalqımız üçün qorusun, bizim üçün qorusun. Çox sağ olun.  

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV: Çox sağ olun, Əlibaba müəllim. Bir daha sizi 

təbrik edirəm. Doğrudan da muğam sənəti Azərbaycan xalqının qəlbində yaĢayır. Mən 

çox sevinirəm ki, gənc nəsil bu gözəl sənətə qoĢulub. Muğam müsabiqələrinin 

keçirilməsi özlüyündə bunun gözəl göstəricisidir. Yəni, muğam müsabiqələri artıq 

Azərbaycan həyatının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilibdir. Bütün insanlar bu müsabiqələri 

gözləyirlər və buna çox maraqla münasibət bəsləyirlər. Əlbəttə ki, sizin kimi görkəmli 

ifaçılar, muğam sənətinin ustadları gənc nəslin bu gözəl sənətə cəlb edilməsində mühüm 

rol oynayırlar. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan mədəniyyəti yaĢadıqca, bu sənət də 

yaĢayacaqdır.  

Mən bütün iĢlərinizi çox yüksək qiymətləndirərək sizə bir daha təbriklərimi 

bildirirəm. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, siz uzun illər 

bundan sonra öz tamaĢaçılarınızı sevindirəsiniz və Azərbaycanın milli musiqisinin həm 

Azərbaycanda, həm dünyada təbliğ edilməsində səylərinizi göstərəsiniz.  



XANƏNDƏ ƏLĠBABA MƏMMƏDOV: Çox sağ olun. Mən də minnətdaram.  

 

8 fevral 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ “RAMADA 

PLAZA” MEHMANXANASININ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Gəncə Ģəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin baĢçısını hərarətlə 

qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyev rəmzi açılıĢı bildirən lenti kəsdi, milli geyimli uĢaqlar 

dövlətimizin baĢçısına gül dəstəsi və mehmanxananın rəmzi açarını təqdim etdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev mehmanxanada yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, son illər istifadəyə verilən müasir 

mehmanxana kompleksləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür komplekslərin sayının 

çoxalması Azərbaycanın iqtisadi potensialını nümayiĢ etdirməklə yanaĢı, həm də ölkəyə 

gələn turistlərin sayının artmasına zəmin yaradır. Gəncədə inĢa edilən “Ramada Plaza” 

mehmanxanası da bu qəbildən olan mühüm layihələrdəndir. Mehmanxananın qədim 

Ġpək Yolunun əsas hissələrindən olan Bakı-Tbilisi Ģosesinin üstündə yerləĢməsi onun 

əhəmiyyətini daha da artırır. Mehmanxana kompleksi həm də Ģəhərin ümumi 

ansamblına əlavə gözəllik verir.  

Təməli 2005-ci ilin mayında qoyulmuĢ beĢulduzlu mehmanxanada qonaqların 

rahat istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Bildirildi ki, ən müasir standartlara uyğun olan mehmanxanada 100 nəfərlik fitnes 

klub, masaj otaqları, türk hamamı, sauna, üzgüçülük hovuzu, tennis, bilyard otaqları, 

futbol meydançası vardır.  

Dövlətimizin baĢçısı milli mətbəximizin ləziz yeməklərinin təklif olunduğu 60 

nəfərlik “Çinar” restoranına baxdı. Bundan baĢqa, mehmanxanada 200 nəfərlik 

“Xəmsə” restoranı, “Vitamin” bar da fəaliyyət göstərir. Burada dünyada qəbul edilən ən 

son standart sayılan “Opera otel” iĢlətmələri proqramı vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev müasir akustika sistemi ilə təchiz edilmiĢ konfrans 

zallarını gəzdi. Bildirildi ki, 220 nəfərlik “Kəpəz” konfrans zalında müasir informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının son nailiyyətlərindən geniĢ istifadə olunmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı kompleksdə yaradılan iki prezident nömrəsindəki Ģəraitlə də 

tanıĢ oldu. “Nizami” və “Cavadxan” adlandırılan nömrələrdə kabinet, üç yataq otağı 

vardır. Mehmanxananın 12-ci mərtəbəsində bar yerləĢir, 11-ci mərtəbədə isə prezident 

nömrələri üçün ayrıca yemək otağı fəaliyyət göstərəcəkdir. Kompleksdə lüks, yarımlüks 

və standart olmaqla 181 nömrə vardır. Fərdi havalandırma sistemi ilə təchiz edilmiĢ 

otaqlarda peyk antenləri avadanlığı, internet xidməti və telefonlar quraĢdırılmıĢdır. 

Mehmanxanada eyni vaxtda 280-320 nəfər qala bilər. Burada, həmçinin əlil qonaqların 

istirahəti üçün xüsusi otaqlar ayrılmıĢdır. VĠP nömrələrə xidmət edən ayrıca restoran da 

vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev “Ay iĢığı” gecə klubu ilə də tanıĢ oldu. Burada diskoteka, 

karaoke, bar fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, kompleksin ümumi ərazisi 23 min 300 

kvadratmetrdir. Ərazidə yaĢıllaĢdırma və abadlıq iĢləri görülmüĢdür. Burada 

ikimərtəbəli 6 kottec, uĢaq parkı vardır. Kompleksin ərazisində açıq hovuz yaradılmıĢ, 

280 nəfərlik yay kafesi fəaliyyət göstərir.  

Qeyd olundu ki, hazırda mehmanxanada 180 nəfər çalıĢır. Gələcəkdə iĢçilərin 

sayının 200 nəfərə qədər artırılması nəzərdə tutulmuĢdur.  

Azərbaycan Prezidenti mehmanxana kompleksində görülən iĢləri yüksək 

qiymətləndirdi.  

 



11 fevral 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞDAġDA HABĠL ƏLĠYEV 

ADINA 

MUSĠQĠ MƏKTƏBĠNDƏ YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Tikintisinə 2008-ci ilin martında baĢlanmıĢ 540 Ģagird yeri olan musiqi 

məktəbinin binası ötən ilin iyununda istifadəyə verilmiĢdir. AğdaĢ Ģəhərinin mərkəzində 

yerləĢən məktəbdə 36 sinif otağı, 200 yerlik konsert zalı və muzey vardır.  

Lazımi inventar və avadanlıqla təmin olunmuĢ məktəbin ətrafı abadlaĢdırılmıĢ və 

yaĢıllıq zolaqları salınmıĢdır. Məktəbin ayrıca havalandırma sistemləri və transformator 

stansiyası vardır.  

Məktəbin birinci mərtəbəsində Xalq artisti, kamança ustadı Habil Əliyevə həsr 

olunmuĢ muzey yaradılmıĢdır.  

Xalq artisti Habil ƏLĠYEV dövlətimizin baĢçısını məktəbdə salamlayaraq dedi:  

-Möhtərəm cənab Prezident! Sizi burada görməyimə çox Ģadam! Mən uĢaqlara 

danıĢıram, deyirəm ki, oxuduğum məktəb iki köhnə uçuq evdən ibarət idi. Dərs dediyim 

kənddə isə bayırda qarın-yağıĢın altında dayanırdıq, əlim də tutmurdu. Ancaq bu 

məktəbi görəndən sonra istəyirəm təzədən oxuyam.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Bu məktəb doğrudan da çox gözəldir, həm xarici 

görünüĢü, indi mən baxacağam, həm də eĢitdiyimə görə daxili çox gözəl tərtib olunub. 

Bu məktəb sizin adınızı daĢıyır.  

Habil ƏLĠYEV: Allah Sizi qorusun! Hamısı Sizin verdiyiniz böyük qiymətdir. 

Mən layiq olmasam da bu qiyməti vermisiniz.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Siz buna layiqsiniz və mən çox Ģadam ki, AğdaĢda 

belə gözəl məktəb tikilib. Mənə deyirlər ki, burada musiqi məktəbinin böyük ənənələri 

vardır. Hələ 30-cu illərdə məktəb qurulmuĢdur. Amma bu məktəbin bu gün, yeni 

dövrdə, yeni müasir səviyyədə yaradılması böyük hadisədir.  

Habil ƏLĠYEV: Bu məktəbdən heç harada yoxdur.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Biz gərək öz milli musiqimizi təbliğ edək, həm 

dünyada, həm Azərbaycanda. Xüsusilə uĢaqlar, gənc nəsil bu iĢlərə qoĢulmalıdır.  

Habil ƏLĠYEV: Siz nə lazımdırsa, hamısını edirsiniz. O gün olsun ki, biz də edək.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Siz çox etmisiniz. Ġndi gərək biz edək ki, həm Sizin 

fəaliyyətinizi layiqincə qiymətləndirək, həm də Azərbaycanı bax bu cür hərtərəfli 

inkiĢaf etdirək. Əlbəttə ki, ölkəmizin inkiĢafı üçün sənaye potensialı, iqtisadi inkiĢaf və 

baĢqa məsələlər çox vacibdir. Amma mədəniyyət sahəsində görülən iĢlər - onlar 

xalqımızı yaĢadacaqdır.  

Biz 20 ilə yaxındır ki, müstəqil ölkəyik. Əgər öz musiqimizi, öz ədəbiyyatımızı, 

dilimizi saxlamasaydıq, biz müstəqil ölkə kimi necə yaĢaya bilərdik. Azərbaycan bunun 

hesabına müstəqil ölkə kimi yaĢayır. Azərbaycan xalqı bunun hesabına inkiĢaf edir. Ona 

görə biz mütləq öz milli musiqimizi, ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi qorumalıyıq. 

Hansı yollarla?! Bax bu cür. Həm məktəblərin tikintisi, həm mədəniyyət xadimlərinə 

dövlət tərəfindən göstərilən qayğı, həm də ki, mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin 

düzgün Ģəkildə aparılması yolu ilə. Bax bu məsələlər kompleks Ģəkildə bugünkü 

Azərbaycanın, necə deyərlər, müasir simasını əks etdirir.  

Habil ƏLĠYEV: Möhtərəm Prezident, həmin AğdaĢdır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, 

bu məktəb burada niyə belə gözəl çıxdı? Niyə belə gözəl məktəb yarandı? Çünki 

ölkəmizi, xalqımızı idarə edənlər xalqımızın öz balalarıdır. Allah Sizi əksik eləməsin. 

Vallah, indiyə qədər çoxlarının dilini bilməmiĢik, ölkəmizi idarə ediblər. Nə onlar bizim 

dilimizi bilib, nə biz onların dilini. Ġndi xalqı da, ölkəni də xalqın öz balaları idarə 



edirlər. Onunçün belə məktəbimiz olacaqdır. Gələcəkdə lap bundan da artığı olacaqdır. 

Hamısına inanıram. Allah Sizi qorusun! Allah Sizi əksik eləməsin!  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. AğdaĢda nəinki bu gözəl məktəb tikilib, 

baĢqa tədbirlər də, baĢqa gözəl iĢlər də görülür. Bu gün iĢtirak edəcəyim mərasimdə 

yeni, böyük xəstəxananın təməl daĢı qoyulacaqdır. Bu da bizim xalqımızın 

sağlamlığının təminatıdır. Ən gözəl, ən müasir avadanlıq, gözəl xəstəxana. Doğrudan, 

bütün Ģərait olacaqdır. Bundan baĢqa, Asiya ĠnkiĢaf Bankı ilə bərabər, AğdaĢın su-

kanalizasiya problemləri həll olunmağa baĢlayıbdır. Bu da böyük layihədir. Böyük 

vəsait tələb edən layihədir. O da sudur. O da, yəni insanların sağlamlığıdır. Demək olar 

ki, bütün bölgələrdə belə iĢlər gedir və ölkəmiz ona görə dünya miqyasında ən sürətlə 

inkiĢaf edən ölkədir.  

 

X X X 

 

Prezident Ġlham Əliyev məktəbdəki Habil Əliyev muzeyinə baxdı. Burada 

görkəmli sənətkarın büstü qoyulmuĢdur. Muzeyin ən qiymətli eksponatları arasında 

Habil Əliyevin vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyevlə, Prezident Ġlham Əliyevlə, həmçinin 

Heydər Əliyev Fondunun kamanĢa ustadına və bütövlükdə musiqi mədəniyyətimizə 

göstərdiyi qayğını əks etdirən Ģəkillər vardır. Burada Fondun muzeyə bağıĢladığı 

hədiyyələr, rəmzi kamança maketi, disklər, Habil Əliyev haqqında kitab, “Muğam 

ensiklopediyası”, “Ustad xanəndələr”, “Qarabağ xanəndələri”, “Muğam dəstgahları” və 

“Gənc xanəndələr” albomları vardır. Muzeydə, həmçinin xalq artistinin çoxsaylı 

təltifləri və digər maraqlı eksponatlar da saxlanılır.  

Prezident Ġlham Əliyev məktəbdə təlim prosesi ilə tanıĢ oldu, konsert salonunda 

məktəbin ansamblının ifasında dahi Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından bir 

parçanı dinlədi.  

 

12 fevral 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GÖYÇAY ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin yerləĢdiyi əraziyə baxdı. Burada yaĢıllıqlar 

salınmıĢ, dekorativ kollar və ağaclar əkilmiĢ, fəvvarələr quraĢdırılmıĢdır. Heydər Əliyev 

Mərkəzinin qarĢısında isə uzunluğu 40 metr, hündürlüyü 6 metr olan Ģəlalə-fəvvarə 

kompleksi yaradılmıĢdır. Belə bir kompleks respublikamızda hələlik yeganədir. 

ġəlalənin divarlarında yandırılmıĢ keramik üzlükdə boya ilə dövlət atributları, rayonun 

müxtəlif mənzərələri, artıq ənənəyə çevrilmiĢ Nar bayramının təsvirləri və Göyçayda 

son 5 ildə inĢa olunan tikililərin Ģəkilləri əks olunmuĢdur. ġəlalənin ətrafında istirahət 

üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev açılıĢı bildirən lenti kəsdi, mərkəzlə tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, klassik memarlıq üslubunda tikilən və ümumi sahəsi Ģəlalə 

kompleksi ilə birlikdə 1,5 hektar olan Heydər Əliyev Mərkəzinin inĢasına 2009-cu ildə 

baĢlanılmıĢdır. Birinci mərtəbədə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini, ulu öndərin 

1978-ci ildə Göyçaya səfəri zamanı rayon ictimaiyyəti ilə keçirdiyi görüĢləri əks etdirən 

fotoguĢə yaradılmıĢdır. Burada quraĢdırılmıĢ monitorlar vasitəsilə ümummilli liderin 

siyasi fəaliyyətindən bəhs edən videogörüntülər nümayiĢ olunur. Mərkəzdə xalqımızın 

xilaskar oğlunun dünyanın bir sıra ölkələrində ucaldılan abidələrini əks etdirən fotoguĢə 

də yaradılmıĢdır. Burada 3 virtual sinif, 24 nəfərlik konfrans zalı, kompyuterlərlə təchiz 

olunan xarici dil dərnəyi, elektron idarəetmə mərkəzi və ən müasir xidməti otaqlar 

fəaliyyət göstərir.  

Binanın ikinci mərtəbəsində Ģagirdlərin Azərbaycanın ədəbiyyatını və zəngin 

tarixini dərindən mənimsəmələrinə kömək məqsədi ilə xüsusi dərnəklər təĢkil 

edilmiĢdir. Burada elektron idarəetmə otağı, kitabxana, multimedia otağı, elektron 

kitabxana vardır. Mərkəzdə rəsm və Ģahmat dərnəkləri də fəaliyyət göstərəcəkdir. 310 

yerlik böyük iclas zalı respublika və rayon əhəmiyyətli mötəbər tədbirlərin keçirilməsi 

üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Zalda quraĢdırılmıĢ ən müasir avadanlıq vasitəsilə sinxron 

tərcümə və izahlı beynəlxalq konfransların keçirilməsi mümkündür.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, burada 

görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi.  

 

12 fevral 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “GĠLAN” PĠANO 

FABRĠKĠNĠN  

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Müəssisənin kollektivi dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladı.  

Prezident Ġlham Əliyev açılıĢı bildirən lenti kəsdi və müəssisənin iĢi ilə yaxından 

tanıĢ oldu.  

Dövlətimizin baĢçısı müəssisədə istehsal olunan pianolara baxdı. Bakı Musiqi 

Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli müəssisənin ilk məhsulunu 

sınaqdan keçirdi.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı istehsal prosesini müĢahidə etdi.  

Məlumat verildi ki, ölkəmizdə sənayenin, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkiĢafı 

diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan ənənəvi istehsal sahələri ilə yanaĢı, yeni istehsal 

müəssisələri də fəaliyyətə baĢlayır. Qəbələ rayonunda inĢa edilən “Gilan” piano fabriki 

də belə istehsal qurumlarından biridir.  

Regionda analoqu olmayan və ən son beynəlxalq standartlara cavab verən fabrik 

inzibati bina və istehsal sahəsindən ibarətdir. Pianolar sexlərdə yığılaraq, xüsusi 

avadanlıqla təchiz olunmuĢ 6 otaqda köklənir və sazlanır. Fabrikdə ildə 1200-1500 

piano istehsal ediləcəkdir. Hazırda burada 120 nəfər çalıĢır. Müəssisə tam gücü ilə 

iĢləməyə baĢlayandan sonra iĢçilərin sayı 350-yə çatdırılacaqdır.  

Fabrikin 150 nəfərlik yeməkxanası, sərgi salonu və yataqxanası vardır. Ərazidə 

əsaslı abadlıq iĢləri aparılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə müəssisədə istehsal olunmuĢ ilk piano hədiyyə edildi.  

 

27 fevral 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ-

PARK” GƏNCLĠK MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

AçılıĢı bildirən lenti kəsən dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə 900 kvadratmetr sahəsi 

olan süni buz meydançası ilə tanıĢ oldu. Müasir standartlara uyğun qurulan bu 

meydança yerli əhalinin və turistlərin marağına səbəb olmuĢdur.  

Parkın ərazisini gəzən Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 

16 hektar olan parkda müxtəlif iaĢə obyektləri, üzgüçülük hovuzları, süni göllər, kafelər, 

uĢaq əyləncə mərkəzləri inĢa olunmuĢdur. Ərazidə müxtəlif dekorativ ağac, kol və 

güllərdən ibarət yaĢıllıq salınmıĢ, orijinal fəvvarələr, müasir iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır. Mərkəzdə 150 nəfər iĢlə təmin olunacaqdır.  

 

27 fevral 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ 

SAHĠL” MEHMANXANA KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mehmanxananın eskizlərinə baxdı.  

Məlumat verildi ki, böyük turizm imkanlarına malik Qəbələdə yeni obyektlərdən 

olan “Qafqaz Sahil” mehmanxana kompleksi yeddimərtəbəli əsas binadan və 38 

kottecdən ibarətdir. Ümumi sahəsi 21 min 600 kvadratmetr olan binada 123 nömrə 

olacaqdır. Onlardan 100-ü standart, 18-i syutdur. Nömrələrdən 5-i isə xüsusi qonaqlar 

üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Kompleksdə 3 konfrans zalı, 2 restoran fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Bundan əlavə, açıq və qapalı hovuzlar da qonaqların ixtiyarına 

veriləcəkdir.  

Müasir standartlara uyğun tikilən kompleks bölgədə turizmin inkiĢafına böyük 

töhfə verəcəkdir.  

Dövlətimizin baĢçısı inĢaat iĢləri ilə bağlı tövsiyələrini verdi.  

 

27 fevral 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ 

RESORT” MEHMANXANASININ YENĠ KORPUSUNUN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Bildirildi ki, 6 mərtəbəli yeni korpus 60 otaqdan ibarətdir. Onlardan 36-sı 

standart, 23-ü lüks nömrə, biri isə xüsusi qonaqlar üçündür.  

Binada restoran, kafe və bar fəaliyyət göstərir. Korpusda internet xidməti təĢkil 

edilmiĢdir.  

Yeni korpusla yaxından tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev yaradılmıĢ Ģəraiti 

yüksək qiymətləndirmiĢdir.  

 

27 fevral 2010-cu il 

 



MÜASĠR ĠNCƏSƏNƏT MUZEYĠNDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN 

LAYĠHƏSĠ ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ HAZIRLANMIġ “AZƏRBAYCAN” NƏġRĠNĠN 

TƏQDĠMAT MƏRASĠMĠ OLMUġDUR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan haqqında müfəssəl məlumat vermək məqsədi ilə hazırlanmıĢ nəĢrdə 

toplanmıĢ 1000-dən çox fotoĢəkil xalqımızın qədim tarixi, mədəniyyəti, ənənələri, 

etnoqrafik xüsusiyyətləri ilə yanaĢı, ölkəmizin müasir simasını təcəssüm etdirir. Kitabın 

ayrı-ayrı fəsilləri oxucuya Azərbaycanı qarıĢ-qarıĢ gəzmək imkanı yaradır. Bu rəmzi 

səyahət paytaxt Bakıdan baĢlayır. Kitabda əfsanəvi Xəzərin sahillərində yerləĢən 

Bakının müxtəlif görməli yerlərini, o cümlədən ĠçəriĢəhəri, ġirvanĢahlar sarayını, Qız 

qalasını əks etdirən Ģəkillər vardır.  

Paytaxtdan baĢlanan səyahət qədim AbĢeronda davam edir. Sonra kitabın 

səhifələrində Qobustan qayaüstü rəsmləri, Yanardağ, ġahdağın qarlı zirvələri, Quba-

Xaçmazın göz oxĢayan bağları, ġəki-Zaqatala və Gəncə-Qazax zonasının zümrüd 

meĢələri və qədim qalaları, Lənkəran və Naxçıvanın nadir təbiəti, tarixi abidələrini əks 

etdirən fotoĢəkillər bir-birini əvəz edir. Kitabda hələ də Ermənistanın iĢğalı altında qalan 

torpaqlarımıza həsr olunmuĢ bölmələr də vardır. NəĢrə kompakt disk və buklet əlavə 

olunmuĢdur.  

GeniĢ oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuĢ kitaba ön sözü Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli 

Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva yazmıĢdır.  

Dövlət və hökumət rəsmilərinin, Milli Məclisin deputatlarının, ictimaiyyətin 

nümayəndələrinin iĢtirak etdikləri mərasimi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban xanım Əliyeva açaraq çıxıĢ etdi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

-Əziz dostlar, bu gün doğrudan da çox gözəl bir gündür. Heydər Əliyev Fondunun 

təĢəbbüsü ilə yeni gözəl layihənin təqdimat mərasiminə yığıĢmıĢıq. Heydər Əliyev 

Fondu tərəfindən həyata keçirilən bütün layihələr həmiĢə çox böyük keyfiyyətlə, zövqlə 

və peĢəkarlıqla icra olunur. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın tarixində bu layihənin öz 

yeri olacaqdır.  

Azərbaycan haqqında, Bakı haqqında, digər Ģəhər və rayonlarımız haqqında 

müxtəlif dövrlərdə müxtəlif kitablar nəĢr edilmiĢdir. Onların bir hissəsi artıq köhnəlmiĢ, 

bir hissəsi isə bugünkü reallıqları əks etdirmir. Bu kitabda Azərbaycanın tarixi, 

mədəniyyəti, tarixi abidələri, gözəl təbiəti və bugünkü inkiĢaf dinamikası əyani Ģəkildə 

göstərilir. Əminəm ki, kitab həm Azərbaycan vətəndaĢları, eyni zamanda, ölkəmizə 

gələn qonaqlar üçün çox maraqlı olacaqdır. Kitabın hazırlanmasında iĢtirak etmiĢ bütün 

insanlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, doğrudan da böyük və çətin iĢ 

olubdur. Azərbaycanın o qədər zəngin təbiəti və mədəniyyət ocaqları var ki, onları əks 

etdirmək, onları gözəl Ģəkildə nəĢr etmək o qədər də asan məsələ deyildir.  

Onu da demək istəyirəm ki, bildiyimə görə, kitabda göstərilən Ģəkillər çəkilən 

Ģəkillərin az bir hissəsini təĢkil edir. Ümid edirəm ki, bu kitaba daxil olunmayan Ģəkillər 

də növbəti illərdə növbəti nəĢrlərə daxil ediləcək və Ģübhəsiz ki, Azərbaycan inkiĢaf 

etdikcə və yeni, gözəl, görkəmli, müasir memarlıq abidələri tikildikcə növbəti illərdə 

onları da biz bu kitabın yeni redaksiyasında görəcəyik.  



Azərbaycan doğrudan da çox gözəl bir ölkədir. Biz bunu əlbəttə ki, bilirik. Bu 

kitabı vərəqləyərkən bir daha əyani Ģəkildə görürük ki, nə qədər gözəl təbiətimiz, 

memarlıq abidələrimiz, tariximiz, nə qədər gözəl dağlarımız, çaylarımız, Xəzər 

dənizimiz vardır və bunlar bizim təbiətimiz, bizim sərvətimizdir. Bizim mədəniyyətimiz, 

tarixi abidələrimiz bizim sərvətimizdir. Dünyanın nadir ölkələrində həm gözəl təbiət, 

müxtəlif iqlim növlərinin mövcudluğu, qədim, tarixi abidələr, gözəl meĢələr, təbii 

mənzərələr - nadir hallarda bütün bu amillər cəm Ģəkildə müĢahidə oluna bilər. 

Azərbaycan o ölkələrdəndir. Biz doğrudan da xoĢbəxt insanlarıq ki, belə ölkədə 

yaĢayırıq. XoĢbəxt insanlarıq ki, bu gün müstəqil Azərbaycanın inkiĢafında iĢtirak 

edirik. Müstəqil Azərbaycan bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir. Biz 

əsrlər boyu baĢqa ölkələrin, imperiyaların tərkibində yaĢamıĢıq, müstəqillikdən məhrum 

olmuĢuq. Buna baxmayaraq, öz milli ruhumuzu qoruya bilmiĢik. Mədəni abidələrimizi, 

ana dilimizi, mədəniyyətimizi qoruya bilmiĢik və bu gün də qoruyuruq.  

Bu gün Azərbaycan xalqı yeni dəyərlər yaradır. O dəyərlər ki, bundan sonra uzun 

illər, onilliklər, əsrlər boyu Azərbaycanın müstəqil inkiĢafını təmin edəcəkdir. O 

dəyərlər ki, bu gün Azərbaycanı dünyaya olduğu kimi təqdim edir. Azərbaycan bu gün 

gözəl, böyük mədəni irsə, tarixə malik olan, müasir, sürətlə inkiĢaf edən ölkədir. Bu 

reallıqları biz yaradırıq, biz hamımız yaradırıq. Müstəqil Azərbaycan bizim hamımızın 

ən böyük sərvətidir. Biz bu sərvəti qorumalıyıq, müstəqilliyimizi möhkəmləndirməliyik. 

Müstəqilliyimizi əbədi, dönməz etmək üçün hər gün çalıĢmalıyıq. Azərbaycan bu gün 

tam Ģəkildə müstəqil siyasət aparır, iqtisadi müstəqilliyini tam Ģəkildə təmin edibdir. 

Azərbaycan xalqı rahat yaĢayır, azad yaĢayır. Bu gün Azərbaycanda bütün azadlıqlar 

mövcuddur. Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində çox vacib addımlar 

atılır. Bir sözlə, ölkəmiz sürətlə və hərtərəfli inkiĢaf edir. Bu hərtərəfli inkiĢaf bugünkü 

Azərbaycanın reallıqlarıdır.  

Kitabın üzə çıxması məqsədlərinin biri də ondan ibarətdir ki, biz ölkəmizi 

dünyaya olduğu kimi təqdim edək. Hələ ki, buna ehtiyac vardır. Baxmayaraq ki, 

Azərbaycanı artıq dünyada tanıyırlar və ölkəmizə böyük hörmətlə yanaĢırlar. Yenə də 

Azərbaycan haqqında bəzi hallarda dəqiq olmayan məlumatlara, təhrif edilmiĢ faktlara 

rast gəlirik. Bəzi hallarda bu, qərəzli xarakter daĢıyır. Bəzi hallarda sadəcə olaraq, 

Azərbaycan haqqında hələ ki, dünya ictimaiyyəti istədiyimiz qədər bilmir. Belə olan 

halda təhrif edilmiĢ faktlar, saxtalaĢdırılmıĢ məlumatlar Azərbaycan haqqında mənfi 

imicin yaradılması üçün bəzi bədnam qüvvələrə əsas verir. Biz bunun qarĢısına öz 

siyasətimizi qoymalıyıq və qoyuruq. Bu gün Azərbaycan reallıqları elədir ki, onu heç 

kim inkar edə bilməz, nə qədər istəsə belə təhrif edə bilməz. Bu reallıqlar statistik 

rəqəmlərdə, abadlaĢan Ģəhərlərdə, gözəlləĢən binalarda görünür. Ancaq bununla bərabər, 

biz öz siyasətimizi daha da çevik və fəal aparmalıyıq ki, Azərbaycan haqqında 

həqiqətlər dünyanın hər bir yerinə çatsın. Azərbaycana qərəzli mövqedə olanlar da 

bilsinlər ki, onların səyləri əbəsdir.  

Bu gün Azərbaycan bütün istiqamətlərdə ən sürətlə və çox böyük uğurla inkiĢaf 

edən ölkədir. Bizim ən böyük sərvətimiz bizim müstəqilliyimizdir, bizim xalqımızdır, 

bizim mədəniyyətimizdir. Biz zəngin mənəvi əsaslar üzərində müasir, dünyəvi, güclü 

ölkə qururuq və bu iĢlərdə biz hamımız bir olmalıyıq. Bizim gücümüz də 

birliyimizdədir. Bizim əldə edilmiĢ bütün uğurlarımızın təməlində Azərbaycan xalqının 

zəhməti və istedadı dayanır.  

Hesab edirəm ki, bu kitabın nəĢri Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycan 

vətəndaĢları üçün böyük bir hədiyyədir. Bu kitab heç kimi biganə qoya bilməz. Kitabın 

hazırlanma dövründə mən müəyyən mərhələlərdə materiallarla tanıĢ olurdum və 

görürdüm ki, bu, doğrudan da, sözün əsl mənasında, çox böyük və mənalı bir əsərdir. 



Əminəm ki, hər bir vətəndaĢ, hər bir vətənpərvər insan bu kitabı vərəqləyərkən ancaq 

xoĢ duyğularını ifadə edəcəkdir. Azərbaycanın hər bir vətəndaĢı bu kitabı vərəqləyərkən 

bir daha görəcək ki, biz nə qədər xoĢbəxtik, biz müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

vətəndaĢlarıyıq.  

Bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Kitabı vərəqləyərkən açıq-aydın görünür 

ki, onu hazırlayanlar kitabın üzərində Vətənə böyük sevgi ilə, məhəbbətlə iĢləyiblər. Bu 

sevgi və məhəbbət, demək olar ki, Ģəkillərin əksəriyyətində görünür. Bunu görməmək 

mümkün deyildir. Ölkəmizin görməli yerləri, qədim tarix, müasirlik, gözəl təbiət və 

ümumiyyətlə, gözəl tərtibat bu kitabın rolunu böyük dərəcədə artırır. Mən kitabın 

hazırlanmasında iĢtirak etmiĢ bütün insanlara bir daha öz təĢəkkürümü bildirmək 

istəyirəm. Əminəm ki, bu kitab uzun illər Azərbaycanı dünyada təqdim etmək üçün 

əyani bir vasitə olacaqdır.  

Heydər Əliyev Fondunun bütün əməlləri Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət 

göstərir. Bütün sahələrdə - həm xeyriyyəçilik, həm Azərbaycanın milli mədəni irsinin 

dünya birliyinə çatdırılması, həm musiqi sahəsində aparılan addımlar, Azərbaycanın 

haqq iĢinin dünya birliyinə çatdırılması, Xocalı soyqırımının dünya birliyinə olduğu 

kimi çatdırılması iĢində çox böyük və əvəzolunmaz xidmətlər məni çox sevindirir. Mən 

çox Ģadam ki, qısa müddət ərzində Heydər Əliyev Fondu doğrudan da Azərbaycanın 

inkiĢafı, Azərbaycanı dünyada təqdim etmək istiqamətində atılan addımların 

gücləndirilməsi üçün çox mühüm rol oynamıĢdır. Heydər Əliyev Fondu ulu öndər 

Heydər Əliyevin adına layiq Ģəkildə fəaliyyət göstərir. Bu kitab bu siyasətin növbəti 

addımıdır.  

Mən sizi qarĢıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, Sizə 

və bütün Azərbaycan xalqına xoĢbəxtlik və uğurlar arzulayıram.  

 

18 mart 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA ÜMUMXALQ 

NOVRUZ ġƏNLĠKLƏRĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Bolluğun, bərəkətin və xeyirxahlığın təcəssümü olan Novruz bayramı bu il 

YUNESKO tərəfindən beynəlxalq səviyyədə qeyd edilir. Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə 

BMT-nin BaĢ Məclisi martın 21-ni “Beynəlxalq Novruz Günü” elan etmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısının bu il Novruz bayramı münasibətilə xalqımıza təbrikində 

deyildiyi kimi, sürətlə dəyiĢən dünyamızda qloballaĢma proseslərinin geniĢ vüsət aldığı 

bir zamanda Novruz bayramı daĢıdığı bütün məna və rəmzləri ilə xalqımızın tarixi-

mədəni irsə son dərəcə bağlı olduğunu parlaq nümayiĢ etdirir. Ən ali keyfiyyətləri 

özündə cəmləĢdirən bayram kimi Novruzun YUNESKO tərəfindən bəĢəriyyətin mədəni 

irs nümunələri siyahısına daxil edilməsi təqdirəlayiq haldır.  

Bahar bayramının kütləvi el Ģənlikləri və mərasimlərlə dövlət səviyyəsində 

keçirilməsi və yurdumuzun hər bir guĢəsində sonsuz sevinclə qarĢılanması milli 

müstəqilliyimizin bizə bəxĢ etdiyi nailiyyətlərdəndir. Ölkəmizin hüdudlarından 

uzaqlarda yaĢayan və qəlbləri Azərbaycanla birgə döyünən soydaĢlarımız da bu əziz 

günü bizimlə bərabər qeyd edirlər.  

Doğma Azərbaycanımızın hər yerində xalqımız qədim adət-ənənələrlə zəngin 

olan Novruzu böyük sevinc və yüksək əhval-ruhiyyə ilə bayram edir.  

HəmiĢə olduğu kimi, bu dəfə də baharın gəliĢi münasibətilə ən izdihamlı bayram 

Ģənlikləri martın 20-də ölkəmizin paytaxtı Bakıda keçirilmiĢdir. Qədim Qız qalasının 

qarĢısında bayram münasibətilə böyük mərasim təĢkil olunmuĢdu. Ətrafdakı binaları al-

əlvan plakatlar bəzəyirdi. Burada Novruzun rəmzi olan nəhəng səməni də var idi.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva Novruz 

Ģənliklərində iĢtirak etmək üçün Qız qalasının qarĢısına gəldilər.  

Meydana toplaĢmıĢ minlərlə Ģəhər sakini, paytaxtımızın qonaqları dövlətimizin 

baĢçısını və xanımını hərarətlə qarĢıladılar.  

Qədim tariximizi əks etdirən səhnələr - ĠçəriĢəhərin qala divarları və Qız qalasının 

üstündə dayanmıĢ nizə və qalxanlı döyüĢçülər, Dədə Qorqudun xalqa xitabı, öyüd-

nəsihəti, igidləri düĢmən üzərində qələbəyə səsləməsi, Bahar bayramının yurdumuza 

ruzi-bərəkət gətirməsi üçün xeyir-dua verməsi qəhrəmanlıqla dolu keçmiĢimizin 

mənzərəsini canlandırırdı.  

Milli geyimli uĢaqlar meydanda rəqs edirdilər. Ġncəsənət ustalarının baharı, 

Azərbaycanı tərənnüm edən mahnıları ətrafa yayılır, bayram Ģənliyinə gələnlərdə daha 

xoĢ ovqat doğururdu.  

Prezident Ġlham Əliyev Novruz tonqalını alovlandırdı.  

Dövlətimizin baĢçısı bayram Ģənliyində nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

-Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar!  

Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını sevimli Novruz bayramı münasibətilə 

ürəkdən təbrik edirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaĢına bu gözəl bayram günlərində 

xoĢbəxtlik, uğurlar arzulayıram.  

Novruz bayramı bizim sevimli bayramımızdır. Xalqımız əsrlər boyu bu gözəl 

bayramı öz qəlbində yaĢatmıĢdır. Bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqı Novruz bayramını 

çox geniĢ Ģəkildə qeyd etmiĢdir. Əvvəlki illərdə, Azərbaycan müstəqil olmayan dövrdə 



bu bayram ancaq evlərdə, ailələrdə qeyd olunurdu. Buna baxmayaraq, bu bayram hər bir 

Azərbaycan vətəndaĢının qəlbində yaĢayırdı, bu gün də yaĢayır və əbədi yaĢayacaqdır.  

Bu il Novruz bayramı, eyni zamanda, YUNESKO tərəfindən beynəlxalq 

səviyyədə qeyd olunur. Bu da böyük qələbəmizdir, böyük uğurumuzdur və onu göstərir 

ki, artıq beynəlxalq aləm bu bayramı qeyd edir. Arzu edirəm ki, bu gözəl Bahar bayramı 

bütün Azərbaycan xalqına sevinc gətirsin, xoĢbəxtlik gətirsin. Biz öz uğurlu siyasətimizi 

bundan sonra da davam etdirəcəyik.  

Azərbaycan bu bayramı böyük uğurlarla qarĢılayır. QarĢımızda duran bütün 

vəzifələr uğurla icra edilir. Tərtib edilmiĢ və qəbul edilmiĢ bütün proqramlar vaxtında və 

böyük keyfiyyətlə icra edilir. Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, inkiĢaf və 

tərəqqi dövrünü yaĢayır. Bütün sahələrdə quruculuq-abadlıq iĢləri aparılır. Ölkəmizin 

hərtərəfli inkiĢafı üçün konkret tədbirlər görülür. Azərbaycan öz iqtisadi gücünü böyük 

dərəcədə artıra bilmiĢdir və bu proses bu gün də sürətlə davam edir. Son illərdə ölkəmiz 

iqtisadi inkiĢaf baxımından dünya miqyasında birinci yerdədir. Bu birinciliyi biz bu gün 

də əlimizdə saxlayırıq və əlimizdən verməyəcəyik. Bu bizə imkan verir ki, öz 

gücümüzə, Azərbaycan xalqının istedadına və zəhmətinə istinad edərək doğma ölkəmizi 

daha da gücləndirək.  

Bu gün Azərbaycan öz hesabına yaĢayan ölkələrdəndir. Bizim bütün siyasətimiz, 

bütün addımlarımız Azərbaycanın milli maraqlarının qorunmasına yönəldilibdir. 

Azərbaycan xalqının daha da yaxĢı yaĢaması üçün əlimizdən gələni edirik. Görülən iĢlər 

həm statistik rəqəmlərdə öz əksini tapır, eyni zamanda, biz bunu gündəlik həyatda da 

görürük. AbadlaĢan Ģəhərlər, gözəlləĢən küçələr, binalar, tarixi irsimizə olan 

münasibətimiz, - mən bu gün qədim Qız qalasının önündə çıxıĢ edirəm, - arxamda 

qədim ĠçəriĢəhər, qarĢımda gözəl dənizkənarı bulvar. Bulvarın da böyük tarixi vardır. 

Bu gün bulvar da Azərbaycanın müasir inkiĢaf dinamikasını göstərir. Yəni bu gün bu iki 

mühüm amilin sintezi Azərbaycanda mövcuddur. Bizim uğurlarımızın davam 

etdirilməsi üçün bu iki mühüm amil daim olmalıdır. Bu gün tarixi keçmiĢimizə hörmət, 

milli mədəni irsimizin qorunması üçün bütün tədbirlərin görülməsi, eyni zamanda, 

müasirlik, gələcəyə baxıĢlarımız, gələcəyə atılan addımlar, ölkəmizin müasirləĢməsi və 

Azərbaycanın dünya miqyasında mövqelərinin daha da möhkəmlənməsi prosesləri 

gedir.  

Ölkəmiz, tariximiz, bugünkü nailiyyətlərimiz haqqında dünyada da artıq kifayət 

qədər geniĢ məlumatlar vardır. Bu gün Azərbaycan dünyada böyük hörmətə malik olan 

ölkədir. Bizim xarici siyasətimiz daxili siyasətin məntiqi nəticəsidir. Xarici siyasətin 

əsas məqsədləri ölkəmizin beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək və Azərbaycanın 

milli maraqlarını maksimum dərəcədə müdafiə etməkdir. Biz bütün ölkələrlə qarĢılıqlı 

surətdə faydalı və hörmət üzərində qurulmuĢ münasibətlərin davam etdirilməsini 

arzulayırıq. Bunu etmək üçün praktiki addımlarımızı atırıq. Biz bütün ölkələrə hörmətlə 

yanaĢırıq. Əlbəttə ki, Azərbaycanın seçdiyi yol, bizim apardığımız siyasət də eyni 

dərəcədə hörmətlə qarĢılanmalıdır. Biz bu gün bunu görürük.  

Biz müstəqil ölkədə yaĢayırıq. Bu, bizim ən böyük dəyərimizdir, ən böyük 

xoĢbəxtliyimizdir, ən böyük sərvətimizdir. Biz xoĢbəxtik ki, bu müstəqilliyi görürük və 

nəinki görürük, müstəqilliyin möhkəmlənməsi üçün öz səylərimizi qoyuruq. Əsrlər boyu 

əcdadlarımız müstəqillik həsrətində yaĢamıĢlar. Azərbaycan xalqı müxtəlif dövrlərdə 

baĢqa ölkələrin, imperiyaların tərkibində yaĢamıĢdır. Müstəmləkə Ģəklində yaĢamıĢdır. 

Yəni biz özümüz öz taleyimizi həll edə bilmirdik. Bu gün isə Azərbaycan dünya 

miqyasında özünü təqdim edir. Biz nəinki müstəqil ölkə kimi yaĢayırıq, müstəqil siyasət 

aparırıq, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına uyğun siyasət aparırıq və bundan sonra 

da aparacağıq.  



Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi üçün çox iĢlər görülüb və hələ çox iĢlər də 

görülməlidir. Biz iqtisadi cəhətdən potensialımızı tam Ģəkildə iĢə sala bilmiĢik. Heç 

kimdən asılı deyilik. Öz hesabımıza yaĢayırıq və ildən-ilə daha da yaxĢı yaĢayırıq. Bunu 

görmək üçün sadəcə olaraq Azərbaycanın reallıqlarına qərəzsiz nəzər salmaq lazımdır. 

Azərbaycan o ölkədir ki, son altı ildə dünyada öz daxili imkanları hesabına lider 

dövlətdir. O ölkədir ki, onun iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə bütün MDB 

məkanında birinci yerdədir. O ölkədir ki, iqtisadi və siyasi islahatlar aparmaqla 

mövqelərini bölgədə möhkəmləndiribdir və bizim təsir imkanlarımız geniĢlənir. Bizim 

iĢtirakımız, razılığımız olmadan bölgədə heç bir təĢəbbüs, heç bir layihə - istər siyasi, 

istər iqtisadi - reallaĢa bilməz. Bunu biz öz zəhmətimiz hesabına, aparılan siyasətlə və 

atılan addımlarla özümüz yaratmıĢıq. Bizim siyasətimiz ləyaqətli, açıq və cəsarətli 

siyasətdir. Bu siyasətin əsas məqsədi ölkəmizi daha da gücləndirmək və ölkə qarĢısında 

duran bütün problemləri həll etməkdir.  

QarĢımızda duran ən vacib, ən əsas problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunmasıdır. Bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılıb və bu 

gün danıĢıqlar prosesində Azərbaycanın mövqeləri daha da güclüdür. Bu mövqelərin 

gücləndirilməsində, əlbəttə ki, diplomatik səylərimizin rolu vardır. Eyni zamanda, 

Azərbaycanda gedən quruculuq və inkiĢaf prosesləri, ölkəmizin güclənməsi əlbəttə ki, 

danıĢıqlar prosesində də mövqelərimizi böyük dərəcədə möhkəmləndiribdir. Biz bu gün 

iqtisadi cəhətdən bölgənin ən inkiĢaf etmiĢ ölkəsiyik və bizdə olan inkiĢaf baĢqa 

ölkələrlə müqayisə oluna bilməz.  

Bütün bu amillər danıĢıqlarda mövqelərimizi möhkəmləndirir və hələ ki, biz 

danıĢıqlar prosesinə ümidliyik, biz gərək bu səyləri davam etdirək. Biz münaqiĢənin 

həlli üçün bu gün həlledici mərhələdəyik. Demək olar ki, danıĢıqların əsas hissəsi 

prinsip etibarilə baĢa çatıbdır. Təqdim olunan təkliflər deyə bilərəm ki, bütövlükdə 

müəyyən kiçik istisnalarla Azərbaycanın maraqlarını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, 

iĢğal edilmiĢ bütün rayonların Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmasını təmin edir. 

Beləliklə, hesab edirik ki, əgər qarĢı tərəf konstruktivlik nümayiĢ etdirərsə və təklif 

edilmiĢ variantla razılaĢarsa, biz məsələnin həlli iĢində daha da sürətlə addımlaya 

bilərik.  

Biz danıĢıqlar prosesində öz prinsipial mövqeyimizdən bir addım geri atmamıĢıq. 

Bir neçə il bundan əvvəl nəyi demiĢiksə, bu gün də həmin mövqeyin üstündə dayanırıq. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt danıĢıqlar mövzusu olmayıbdır və olmayacaqdır. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. ĠĢğalçı qüvvələr iĢğal edilmiĢ bütün 

torpaqlardan çıxarılmalıdır, Azərbaycan vətəndaĢları oraya qayıtmalıdırlar. Bütün 

kommunikasiyalar açılmalıdır. Dağlıq Qarabağda yaĢayan ermənilər və Dağlıq 

Qarabağa mütləq qayıdacaq azərbaycanlılar yüksək muxtariyyət statusunda 

yaĢamalıdırlar. Bu status nədən ibarət olacaq, onu gələcək göstərər. O gələcək ki, sabah 

da, yüz ildən sonra da ola bilər və olmaya da bilər.  

Yəni, Dağlıq Qarabağa Azərbaycandan kənarda statusun verilməsi qətiyyən 

qəbuledilməzdir. Bu bizim prinsipial mövqeyimizdir. Dağlıq Qarabağa heç vaxt 

müstəqillik verilməyəcək, Azərbaycan onu heç vaxt tanımayacaqdır. Bizim 

tanımadığımız qurum dünya tərəfindən də tanınmayacaqdır.  

Hesab edirəm ki, məsələnin həlli üçün bu gün yaxĢı imkanlar vardır. Azərbaycan 

həm öz diplomatik səylərini gücləndirir, həm də danıĢıqlarda konstruktiv mövqe 

nümayiĢ etdirir, bununla bərabər, imkanlarını səfərbər edib özünü gücləndirir. Bu 

güclənmə iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, hərbi sahədə özünü büruzə verir. Biz bunu 

gizlətmirik. Biz müharibə Ģəraitində yaĢayırıq. Təsadüfi deyil ki, bizim dövlət 

xərclərimizin əsas hissəsi müdafiə məqsədlərinə yönəldilibdir. Bu təbiidir. Ermənistan-



Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi həll olunandan sonra, əlbəttə ki, bu qədər 

böyük müdafiə xərclərimizə ehtiyac olmaz. Bu gün isə buna böyük ehtiyac vardır. Biz 

müdafiə xərclərimizi ildən-ilə artıracağıq, ordumuzu gücləndirəcəyik, yeni silahlar 

alacağıq, elə edəcəyik ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali BaĢ Komandanının əmrini 

istənilən anda qısa müddət ərzində icra edə bilsin. Bu, bizim suveren hüququmuzdur, bu 

iĢdə heç kim bizə məsləhət verə bilməz.  

Biz artıq iyirmi ilə yaxındır ki, müstəqil həyat yaĢayırıq. Müstəqilliyimizin ilk 

illəri bizim üçün çox ağır və çətin olmuĢdur. Biz sadəcə olaraq, öz gücümüzə 

arxalanaraq, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətini icra edərək bugünkü reallıqlara öz 

hesabımıza, heç bir yerdən yardım və məsləhətlər almadan nail ola bilmiĢik. Bu gün isə 

Azərbaycan həm siyasi, həm iqtisadi sahədə mütərəqqi islahatların aparılması ilə güclü 

dövlətə çevrilibdir. Əgər bizə hansısa məsləhət lazım olarsa, biz lazımi ünvana müraciət 

edərik. Amma yersiz məsləhətlərə ehtiyac yoxdur. Bizim daxili iĢlərimizə müdaxilə 

etmək istəyənlər çoxdan baĢa düĢməlidirlər ki, bu səylər əbəsdir, bunun heç bir səmərəsi 

olmayacaqdır. Ancaq bir nəticəsi ola bilər ki, bizim iĢimizə müdaxilə etmək istəyənlərlə 

Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləĢə bilər. Biz istənilən münasibətlərə hazırıq. 

Biz istəyirik ki, bütün ölkələrlə münasibətlərimizi dostluq, qarĢılıqlı hörmət, bir-birinin 

iĢinə qarıĢmamaq prinsipləri əsasında quraq. Heç kimin daxili iĢlərinə qarıĢmırıq, heç 

kimi tənqid etmirik. Baxmayaraq ki, bəzi hallarda tənqid etmək üçün kifayət qədər 

əsaslar vardır. Əlbəttə, gözləyirik ki, bizə də eyni münasibət olsun. Ona görə də, 

istəmirəm ki, vəziyyət gərginləĢsin və biz kiminləsə məsələləri çox ciddi və gərgin 

Ģəkildə həll etməyə baĢlayaq.  

Bu gözəl bayram günündə bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz yolu ilə 

gedir. Bu yol demokratiya, inkiĢaf, tərəqqi, azadlıq və suverenlik yoludur. Biz bu yolda 

bütün dostlarımızla irəliyə getməyə hazırıq. Ancaq biz iĢimizə ləkə vurmaq, müdaxilə 

etmək istəyənlərlə bu yolu gedə bilmərik.  

Biz öz hesabımıza yaĢayırıq, yaxĢı da yaĢayırıq. Bundan daha da yaxĢı 

yaĢayacağıq. Bütün bu uğurların təməlində Azərbaycan xalqının iradəsi, qətiyyəti, 

istedadı dayanır. Bu gün, bu əziz gündə bütün Azərbaycan xalqına üz tutub deyirəm ki, 

mən ölkənin Prezidenti kimi, bundan sonra da Azərbaycanın müstəqil siyasətini 

aparacağam, bu yoldan dönməyəcəyəm. Azərbaycanın uğurlu gələcəyini təmin etmək 

üçün biz bundan sonra da bərabər çalıĢmalıyıq.  

Əziz dostlar, əziz həmvətənlər.  

Bu əziz gündə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, hər bir 

Azərbaycan ailəsində bu günlərdə sevinc yaĢansın, bayram yaĢansın. Nəinki bu 

günlərdə, ümumiyyətlə, həmiĢə bütün Azərbaycan xalqı bu gözəl imkanlardan - sabitlik, 

inkiĢaf, azadlıq, quruculuq, abadlıq, gözəllik - istifadə etsin. Arzu edirəm ki, 

Azərbaycan xalqı həmiĢə sevinsin, həmiĢə uğurlarımız bizi sevindirsin və biz inamla və 

uğurla irəliyə gedək. Bayramınız mübarək olsun.  

 

X X X 

 

Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanın 9 milyonuncu vətəndaĢı Ġlham Əhmədovun 

valideynlərini təbrik edərək respublikamızın balaca sakininin hesabına dövlətimizin 

baĢçısının Ehtiyat Fondundan ayrılmıĢ 20 min manatın Əmanət kitabçasını təqdim etdi.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Dənizkənarı Milli Parka gəldi. ġənliyə 

toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısını hərarətlə salamladılar. Ġncəsənət ustaları, 

meyxanaçılar, bədii özfəaliyyət kollektivləri xalqımızın adət-ənənələrini, qədim el 



sənətlərini nümayiĢ etdirdilər. ġənlik iĢtirakçıları qədim xalq mahnılarını, aĢıq havalarını 

və muğamlarımızı ifa edir, milli musiqinin sədaları altında rəqs edirdilər.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyevi Novruz bayramının əsas personajları olan Kosa və 

Keçəl qarĢıladılar. Kosa dövlətimizin baĢçısına müraciətlə dedi:  

- Cənab Prezident, xoĢ gəlmisiniz, bayramınız mübarək. Biz Sizə uzun ömür, 

cansağlığı arzulayırıq. Arzu edirik ki, bu ilimiz düĢərli olsun. HəmiĢə Siz baĢda olasınız, 

cənab Prezident.  

Əziz qonaqlar, cənab Prezident, Novruzun gözəl adətləri vardır. Biz istəyirik ki, 

adət-ənənəyə sadiq qalaraq Sizinlə yumurta döyüĢdürək.  

Kosa və Keçəl dövlətimizin baĢçısı ilə yumurta döyüĢdürdülər.  

Bir tərəfdə isə gənc pəhləvanlar xalça üzərində qurĢaq tutur, idmançılar 

məharətlərini göstərirdilər. Novruz Ģənliklərinin elementlərindən olan xoruz döyüĢü də 

unudulmamıĢdı. Prezident Ġlham Əliyev və Ģənliyin digər iĢtirakçıları bu səhnələri 

maraqla izlədilər, qədim el sənətlərinin nümunələrinə baxdılar.  

Dövlətimizin baĢçısı bərəkətli Azərbaycan torpağında yetiĢdirilmiĢ məhsulların 

bayram Ģənliyi çərçivəsində təĢkil edilmiĢ sərgisi ilə tanıĢ oldu. Müxtəlif bölgələri təmsil 

edən sərgi iĢtirakçıları Azərbaycan Prezidentini səmimiyyətlə salamladılar. Dövlətimizin 

baĢçısı burada manqalda kabab biĢirilməsinə, ipəyirmə, naxıĢvurma, xalçatoxuma və 

digər qədim el sənətlərinin nümayiĢinə baxdı, pəhləvanların, kəndirbazın çıxıĢını 

maraqla izlədi.  

Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun 

xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya milli hədiyyələr 

təqdim olundu.  

Daha sonra qocaman aĢıq Xanmusa Musayev Prezidentin Ģərəfinə mahnı oxudu.  

Prezident Ġlham Əliyev gənc rəssamların, dizayner və el sənətkarlarının 

davamçılarının əl iĢlərinə tamaĢa etdi.  

Azərbaycan Qol GüləĢi Federasiyasının üzvlərinin çıxıĢları diqqətlə izlənildi. 

Dövlətimizin baĢçısı onlarla qol güləĢdirdi, pəhləvanlar və güləĢçilərlə xatirə Ģəkli 

çəkdirdi.  

Folklor və rəqs qruplarının çıxıĢları, ġəki Atçılıq Məktəbinin yetirmələrinin 

papaqaldı oyunu maraqla qarĢılandı.  

Müxtəlif rayonlardan gətirilmiĢ Novruz mətbəxinin nümunələri də tədbir 

iĢtirakçılarında maraq doğurdu.  

Bahar qız Prezident Ġlham Əliyevə bayram xonçası təqdim edərək dedi:  

- Salam, əziz Prezidentimiz və Mehriban xanım. Bu gün yurdumuzun ən xoĢbəxt 

günüdür. Çünki doğma Azərbaycanımıza bahar gəlib. Novruz bu gün bizim üçün daha 

əzizdir. Çünki istəkli Mehriban xanımın böyük səyi nəticəsində YUNESKO-nun mədəni 

irs siyahısına daxil edilmiĢ Novruzu bütün dünya Azərbaycanın milli bayramı kimi 

qəbul edir. Həm də bu gün bizim üçün ona görə əzizdir ki, möhtərəm Prezidentimiz və 

Mehriban xanım bizimlə bir yerdədir. Bayramınız mübarək olsun.  

Dövlətimizin baĢçısı onun piĢvazına və bayram gəzintisinə çıxmıĢ Bakı 

sakinlərinə və respublika paytaxtının qonaqlarına Novruz münasibətilə bir daha xoĢ 

arzularını yetirdi.  

Novruz bayramı münasibətilə keçirilən Ģənliklərdə BaĢ nazir Artur Rasizadə, 

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz 

Mehdiyev və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak edirdilər.  

Bayram Ģənliyi incəsənət ustalarının, el sənətkarlarının ifasında rəngarəng konsert 

proqramı ilə axĢamdan xeyli keçənədək davam etdi. 

 



20 mart 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA HƏYATA KEÇĠRĠLƏN ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyevin 2007-ci il noyabrın 17-də paytaxtda Dövlət bayrağı 

meydanının yaradılması haqqında imzaladığı Sərəncamına uyğun olaraq Bakının Bayıl 

qəsəbəsində - Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bazası yaxınlığında Dövlət bayrağı meydanının 

təməli qoyulmuĢdur. Dövlətimizin baĢçısı burada həyata keçirilən inĢaat iĢlərinin gediĢi 

ilə mütəmadi olaraq maraqlanmıĢ, tikinti sahəsində bir neçə dəfə olmuĢ, iĢlərin yüksək 

keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini vermiĢdir.  

Dövlət bayrağı meydanında aparılan tikinti iĢləri barədə Prezident Ġlham Əliyevə 

məlumat verildi. Bildirildi ki, 35 min kvadratmetr ərazisi olan meydanda bütün lazımi 

infrastrukturun yaradılması nəzərdə tutulur və bu istiqamətdə xeyli iĢlər görülmüĢdür. 

Qeyd edilmiĢdir ki, dayağının hündürlüyü 162 metr olan dövlət bayrağının uzunluğu 70, 

eni 35 metr olmaqla 2450 kvadratmetr sahəni əhatə edəcəkdir.  

Dövlətimizin baĢçısı görülən iĢlərin yüksək standartlara uyğun olaraq həyata 

keçirilməsi ilə bağlı lazımi tapĢırıqlarını verdi.  

 

30 mart 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġĠRVAN ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Mərasim iĢtirakçıları Prezident Ġlham Əliyevi hərarətlə qarĢıladılar.  

Dövlətimizin baĢçısı rəmzi açılıĢı bildirən lenti kəsdi, mərkəzlə tanıĢ oldu. 

Məlumat verildi ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik 

yubileyi haqqında dövlət baĢçısının Sərəncamına əsasən yaradılan mərkəz ġirvan 

memarlıq məktəbinin ənənələrinə və müasir memarlıq üslubuna uyğun inĢa edilmiĢdir. 

Mərkəzin ətrafı abadlaĢdırılmıĢ, burada dekorativ ağac və gül kolları əkilmiĢ, 

çəmənliklər salınmıĢ, müasir iĢıqlandırma sistemləri quraĢdırılmıĢdır.  

SəkkizguĢə formasında olan binada əsas ekspozisiyaların yerləĢdirilməsi üçün 5 

guĢə və zal vardır. Burada ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini 

əks etdirən fotolar və eksponatlar nümayiĢ etdirilir. Zalda ulu öndər Heydər Əliyevin 

əzəmətli büstü və miniatür heykəllər qoyulmuĢdur. Burada konfrans zalı, kitabxana, 

kompyuter otağı vardır, “Gənc Heydərçilər” dərnəyi fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə ulu 

öndərin ġirvan Ģəhərinə səfərləri və bu Ģəhərin inkiĢafı ilə bağlı gördüyü böyük iĢləri əks 

etdirən fotolar və müxtəlif sənədlər də maraq doğurur.  

Mərkəzlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  

 

1 aprel 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġĠRVAN ġƏHƏR MƏRKƏZĠ 

MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN ƏSASLI YENĠDƏNQURMADAN SONRA 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Son illər ölkəmizdə mədəniyyətin inkiĢafı ilə bağlı mühüm tədbirlər görülür, 

mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə dövlət səviyyəsində yüksək qayğı göstərilir. Bu 

baxımdan Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyətimizin inkiĢafı, onun dünyada təbliği, 

Azərbaycanın zəngin mədəni irsinin, musiqisinin qorunması ilə bağlı həyata keçirdiyi 

layihələr də xüsusi önəm kəsb edir. Bu istiqamətdə bölgələrdə də xeyli iĢ görülür. Milli 

mədəniyyətimizin inkiĢafı dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə çevrilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzi Mədəniyyət Evinin təmirdən əvvəlki vəziyyətini 

əks etdirən fotolara baxdı.  

Mədəniyyət evində ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənət 

xadimlərinə qayğısından bəhs edən fotoguĢə yaradılmıĢdır. Burada Prezident Ġlham 

Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətin inkiĢafına, bu sahədə böyük əmək sərf edən insanlara 

diqqət və qayğısından bəhs edən fotolar vardır.  

ġirvan ġəhər Mərkəzi Mədəniyyət Evi 1958-ci ildə istifadəyə verilmiĢdir. Uzun 

müddət istismar nəticəsində aĢınan bina müasir tələblərə cavab vermirdi. Dövlətimizin 

baĢçısının ġirvana ötən səfərindən sonra Ģəhərin inkiĢafı məqsədilə imzaladığı 

Sərəncama əsasən ayrılmıĢ vəsait hesabına yenidən qurulan Mərkəzi Mədəniyyət Evinin 

binası müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmıĢdır.  

Mərkəzi Mədəniyyət Evində 247 yerlik tamaĢa salonu, səhnə, qrim otağı, 

dərnəklər üçün 9 otaq və kabinetlər yaradılmıĢ, avadanlıqla təmin olunmuĢdur. 

Mədəniyyət evinin ətrafında da abadlaĢdırma iĢləri görülmüĢ, yaĢıllıq zolaqları 

salınmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi.  

 

1 aprel 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

TALLĠNNDƏ MÜSTƏQĠLLĠK UĞRUNDA MÜBARĠZƏ ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT 

ETMĠġDĠR 

 

Estoniyada dövlət səfərində olan Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev aprelin 7-

də Tallinndəkı Vabaduze meydanına gələrək, Müstəqillik uğrunda mübarizə abidəsini 

ziyarət etmiĢdir.  

Burada dövlətimizin baĢçısının Ģərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın və Estoniyanın dövlət himnləri 

səsləndirildi.  

Prezident Ġlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu və Estoniyanın müstəqilliyi 

uğrunda həlak olmuĢ azadlıq mübarizlərinin xatirəsini yad etdi.  

 

7 aprel 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

TALLĠNNĠN KÖHNƏ ġƏHƏRĠNDƏ YERLƏġƏN RATUġA ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

ġəhərin meri Edqar Savisaar Prezident Ġlham Əliyevi RatuĢanın önündə qarĢıladı.  

Tallinnin meri Azərbaycan dövlətinin baĢçısını salamlayaraq vurğuladı ki, 600 il 

bundan əvvəl Ģəhərin bu tarixi abidəsi barədə çox mühüm bir qərar qəbul olunmuĢdur. 

Qərara əsasən Ģəhərin yüksək səviyyəli qonaqlarını burada qarĢılayırlar.  

Tallinnin tarixi və bu günü haqqında ətraflı məlumat verən E.Savisaar bildirdi ki, 

ġimali Avropanın qədim paytaxtlarından biri olan bu Ģəhər Estoniyanın ictimai-siyasi və 

mədəni həyatında mühüm rol oynayır. Əsrlər boyu Tallinn çoxmillətli Ģəhər olmuĢdur. 

Hazırda burada 120 millətin nümayəndələri yaĢayır.  

Bu qədim Ģəhərdə 700-dək azərbaycanlının yaĢadığını qeyd edən mer, 

həmvətənlərimizin Azərbaycan ilə Estoniya arasında ən yaxĢı körpü olduğunu 

vurğuladı.  

E.Savisaar bildirdi ki, Estoniyada yaĢayan azərbaycanlılar bu ölkədə uğurla 

fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində birləĢmiĢlər. Mərkəz 

azərbaycanlıların həmrəy olmasına, dilinin, adət-ənənələrinin qorunmasına və 

Azərbaycan-Estoniya münasibətlərinin inkiĢafına xidmət edir. Biz çox Ģadıq ki, 

Tallinndə görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın adını daĢıyan 

Azərbaycan uĢaq bağçası da fəaliyyət göstərir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev RatuĢanın Fəxri qonaqlar kitabına ürək 

sözlərini yazdı.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev Tallinnin meri Edqar Savisaarın müĢayiəti ilə 

RatuĢanın binası ilə tanıĢ oldu.  

Bildirildi ki, XV əsrin əvvəlində mərkəzi ticarət meydanında inĢa edilmiĢ bu 

tarixi abidə dövlət tərəfindən ġimali Avropanın yeganə qotik üslubda olan memarlıq 

incisi kimi qorunur. Estoniya paytaxtına gələn turistlərin diqqətini daha çox çəkən 600 

illik tarixə malik RatuĢada əsrlər boyu magistrat üzvləri – ratmanlar Ģəhər həyatının 

mühüm məsələlərini müzakirə etmiĢlər. Bu gün isə burada rəsmi mərasimlər, sərgilər, 

konsertlər keçirilir. Ġkimərtəbəli tarixi binada RatuĢa, Bürqer, Magistr, Ticarət, Podval 

zalları və dövlət xəzinə idarəsi yerləĢir.  

RatuĢa ilə tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, Tallinnə xüsusi yaraĢıq verən bu tarixi 

memarlıq abidəsinin ən əsas elementlərindən biri də paytaxtın rəmzi olan və bir çox 

əfsanələrdə xatırlanan “Qoca Tomas” yelqovanıdır. Bu yelqovan 1530-cu ildə RatuĢanın 

qülləsində qurulmuĢdur.  

 

7 aprel 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ “NĠZAMĠ” 

KĠNOTEATRININ BĠNASINDA APARILAN TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA, 

FƏVVARƏLƏR BAĞINDA 

GÖRÜLƏN ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə “Nizami” 

kinoteatrının binasında aparılan yenidənqurma iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ oldular.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevin tapĢırığı ilə son illər paytaxtda və 

regionlarda tarixi binaların, maddi mədəniyyət abidələrinin təmiri və əsaslı Ģəkildə 

yenidən qurulması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. “Nizami” kinoteatrının 

binasında həyata keçirilən əsaslı yenidənqurma iĢləri də bu silsilə tədbirlərin davamıdır.  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin baĢçısına məlumat 

verərək bildirdi ki, fəaliyyətə baĢlamasından ötən 76 ildə kinoteatrda bir dəfə də olsun 

əsaslı təmir iĢləri aparılmamıĢ, su və kanalizasiya xətlərinin nasazlığı nəticəsində 

binanın özülü yararsız hala düĢmüĢdür. Ona görə də ilk növbədə binanın yükdaĢıyan 

konstruksiyaları gücləndirilmiĢ, sonra isə müvafiq bərpa və yenidənqurma iĢlərinə 

baĢlanmıĢdır.  

Bildirildi ki, yeni layihəyə əsasən kinoteatrın binasında dörd zalın inĢası nəzərdə 

tutulmuĢdur. Avropa standartlarına cavab verən kinoteatrda akustika, filmlərin 

nümayiĢi, səs və iĢıq sistemləri ən müasir standartlar səviyyəsində olacaqdır. Birinci 

mərtəbədə ticarət köĢkləri, ikinci mərtəbədə kafe, dördüncü mərtəbədə kafe-klub, 

mətbuat mərkəzi, beĢinci və altıncı mərtəbələrdə isə milli və Avropa mətbəxini özündə 

cəmləĢdirən 250 nəfərlik restoranın və inzibati otaqların yaradılması nəzərdə 

tutulmuĢdur. Binanın zirzəmisi olmadığından havalandırma sistemləri müxtəlif 

mərtəbələrin daxilində yerləĢdirilmiĢdir.  

Qeyd olundu ki, layihədə kompleksdə yanğınsöndürmə, xəbərvermə, 

videomüĢahidə, tüstüsovurma, yanğın və tüstünün ilkin mərhələdə aĢkar olunması üçün 

mühafizə-siqnalizasiya yolları haqqında səsli xəbərvermə, eləcə də yanğınsöndürmə 

üçün 450 kubmetrlik su anbarının tikintisi nəzərdə tutulub. Layihədə, eyni zamanda, 

sərniĢin və yük liftlərinin, yükqaldıran mexanizmlərin və sistemlərin quraĢdırılmasının 

da nəzərə alındığı qeyd edildi. Yeni layihəyə əsasən kinoteatrda, həmçinin elektrik 

təchizatı məqsədilə 1600 kilovatlıq iki transformator məntəqəsi yaradılacaq və dizel 

generatoru quraĢdırılacaqdır.  

Məlumat verildi ki, daxili dizayn iĢlərində ən müasir üsullardan istifadə 

olunacaqdır. Əsaslı təmir və yenidənqurma iĢlərinin 2010-cu ilin sonlarında baĢa 

çatacağı nəzərdə tutulmuĢdur.  

Bərpa iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı yenidənqurma 

tədbirlərinin vaxtında və yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq 

göstəriĢlərini verdi.  

Sonra Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 

Fəvvarələr bağında görülən abadlıq iĢləri ilə də tanıĢ oldular.  

Dövlətimizin baĢçısına bildirildi ki, bağda yenidənqurma tədbirləri artıq 

tamamlanmaq üzrədir. Fəvvarələr bağındakı meydançaların və fəvvarələrin bəziləri artıq 

hazırdır, bəzilərində isə yenidənqurma iĢləri tezliklə baĢa çatdırılacaqdır. Paytaxtın bu 

istirahət guĢəsində iĢıq dirəkləri tam quraĢdırılmıĢ, oturacaqlar hazır vəziyyətdədir. 

Bağda yaĢıllaĢdırma tədbirlərinin davam etdiriləcəyi, yeni yaĢıllıq zolaqlarının 

salınacağı bildirildi.  

Qeyd olundu ki, Fəvvarələr bağının ətrafındakı yaĢayıĢ binalarının fasadlarında 

aparılan abadlıq iĢləri də tamamlanmaq üzrədir. Bağda abadlıq iĢlərinin yaxın vaxtlarda 



baĢa çatacağı və bu istirahət guĢəsinin paytaxt sakinlərinin istifadəsinə veriləcəyi 

vurğulandı.  

 

20 aprel 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MOSKVANIN VƏ BÜTÜN 

RUSĠYANIN PATRĠARXI KĠRĠLLĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan dövlətinin baĢçısı patriarx Kirilli qarĢıladı.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV qonağı salamlayaraq dedi:  

-Zati-müqəddəsləri, sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Ölkəmizə 

xoĢ gəlmisiniz.  

Nisbətən qısa müddətdə bu, sizin Azərbaycana ikinci səfərinizdir. Biz bunu çox 

yüksək qiymətləndiririk. Bu, sizin ölkəmizə xeyirxah münasibətinizin əyani 

göstəricisidir. Biz sizi Azərbaycanın böyük dostu, ölkələrimiz arasında ikitərəfli 

münasibətlərin inkiĢafına layiqli töhfə verən insan kimi tanıyırıq. Sizin Rusiyanın rifahı 

naminə, xalqlar arasında qlobal miqyasda əməkdaĢlıq naminə fəaliyyətinizi izləyirik. 

Əlbəttə, ölkəmizə sizin növbəti səfəriniz geniĢ spektrli məsələlər barəsində fikir 

mübadiləsi aparmaq üçün növbəti imkandır.  

Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox uğurla, dinamik inkiĢaf edir. 

Hər iki tərəf bu münasibətləri strateji tərəfdaĢlıq münasibətləri kimi səciyyələndirir və 

bu ifadə bütün çoxĢaxəli müĢtərək fəaliyyət sahəsini əhatə edir. Əlbəttə, bu 

münasibətlərdə xüsusən xalqlarımızın yanaĢı yaĢamasının, müĢtərək fəaliyyətinin, rus və 

Azərbaycan xalqları arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin çoxəsrlik tarixini nəzərə 

alsaq, xalqlar arasında münasibətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz çox Ģadıq ki, ciddi 

bu ənənələr möhkəmlənir, davam edir və Sizin bu iĢə böyük töhfənizi bir daha qeyd 

etmək istərdim.  

Azərbaycan dövləti bunları, eləcə də dünyada bütün konfessiyalar arasında 

dialoqun inkiĢafı iĢində böyük xidmətlərinizi nəzərə alaraq sizi yüksək dövlət ordeni – 

“ġərəf” ordeni ilə təltif etmiĢdir. Ġndi mən böyük məmnunluqla bu ordeni sizə təqdim 

etmək istərdim.  

Prezident Ġlham Əliyev patriarx Kirillə “ġərəf” ordenini təqdim etdi. Rus 

Pravoslav kilsəsinin baĢçısı bu ordenə Azərbaycan və Rusiya arasında dostluq 

münasibətlərinin inkiĢafındakı xidmətlərinə görə layiq görülmüĢdür.  

Moskvanın və Bütün Rusiyanın patriarxı KĠRĠLL Azərbaycan dövlətinin 

baĢçısına təĢəkkürünü bildirərək dedi:  

-Zati-aliləri, çox hörmətli cənab Prezident!  

Mənə Azərbaycanın dövlət ordenini təqdim etməklə məni layiq gördüyünüz bu 

yüksək Ģərəfə, həmiĢə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə ürəkdən təĢəkkür etmək 

istərdim. Lakin ən baĢlıcası, Azərbaycan xalqının və MDB xalqlarının rifahı naminə 

əməyinizə görə Sizə təĢəkkür etmək istərdim.  

Mən Moskvadan gəlmiĢəm və buna görə əlbəttə, Rusiya-Azərbaycan 

münasibətlərinin inkiĢaf etdirilməsinin vacibliyini xüsusi vurğulamaq istərdim. Bu 

sahədə Sizin töhfəniz olduqca qiymətlidir. Siz rəhmətlik valideyninizin, Rusiyanın 

böyük dostunun yeritdiyi xətti davam etdirirsiniz və biz bu münasibətlərin necə sürətlə 

inkiĢaf etdiyini görürük. Bu münasibətlərdə yeni dinamizm Sizin adınızla bağlıdır və 

mənim fikrimcə, xalqlarımız arasında tərəfdaĢlıq, dostluq münasibətləri həm Qafqaz 

regionunda, həm də bütün dünyada sülhün qorunub saxlanması üçün çox böyük 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Mən dinlərarası münasibətlərdə Sizin rolunuzu xüsusi vurğulamaq istərdim. 

Azərbaycan dövlətində insanların əksəriyyəti islam dininə etiqad edir. Lakin burada 

pravoslav və yəhudi icmaları da ənənəvi olaraq mövcuddur və Azərbaycanda heç vaxt 

dinlərarası münaqiĢələr olmamıĢdır. Müasir terminologiyadan istifadə etsək, bu gün 

tolerantlığın yüksək səviyyədə olduğunu deyərdik. Əvvəllər insanlar bu cür qəliz sözlər 



iĢlətmir, daha sadə danıĢırdılar. Biz birgə yaĢayırıq, bayramlarımızı birgə qeyd edirik, 

bir-birimizin sevincini və kədərini bölüĢürük.  

Mən Azərbaycanın pravoslav icması adından Sizin xalqınızın həyatına xas olan 

bu sülhsevərlik ruhuna görə, həm Azərbaycanın daxili həyatı üçün, həm də 

Azərbaycanın onu əhatə edən ölkələrlə, zənnimcə dünyanın bütün ölkələri ilə 

münasibətlərinin qurulması üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən mehriban dinlərarası 

münasibətlərə görə Sizə ürəkdən təĢəkkür etmək istərdim. Mən həm də Sizə Rus 

Pravoslav kilsəsi tərəfindən dərin təĢəkkürümü və minnətdarlığımı bildirmək və 

teleqramı oxumaq istərdim.  

“Xeyirxah əməl sahibi olan hər kəsə eĢq olsun.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Heydər oğlu Əliyev Azərbaycan 

Respublikasında dinlərarası sülhün və həmrəyliyin möhkəmlənməsinə sanballı töhfə 

verdiyinə görə Rus Pravoslav kilsəsinin “I dərəcəli ġöhrət və ġərəf” ordeni ilə təltif 

edilir”. Mən ordeni Sizə təqdim edirəm.  

Moskvanın və Bütün Rusiyanın patriarxı Kirill ordeni Prezident Ġlham Əliyevə 

təqdim etdi.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: - Çox sağ olun, Zati-müqədəsləri. Bu cür yüksək 

ordenlə təltif edilməyim mənim üçün böyük Ģərəfdir. Bu ordeni Ģəxsən sizin əlinizdən 

qəbul etmək mənim üçün ikiqat xoĢdur. Sizi, Azərbaycanın bütün vətəndaĢlarını, 

ölkəmizdə yaĢayan bütün millətlərin və xalqların nümayəndələrini, bütün dinlərin 

nümayəndələrini əmin edə bilərəm ki, mən bundan sonra da öz fəaliyyətimdə ölkəmizdə 

millətlərarası, konfessiyalararası dialoq iĢinə töhfə verməyə çalıĢacağam. Əminəm ki, 

ölkəmizdə bizim fəxr etdiyimiz dinc yanaĢı yaĢamaq ənənələri davam etdiriləcək, 

ölkəmizin bütün vətəndaĢları sülh, qardaĢlıq, dostluq Ģəraitində yaĢayacaq və ümumi 

rifah naminə fəal iĢləyəcəklər. Sağ olun.  

24 aprel 2010-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA DÜNYA DĠNĠ 

LĠDERLƏRĠNĠN SAMMĠTĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva sammitin açılıĢ 

mərasimində iĢtirak etmiĢlər.  

Sammitdə dünyanın 33 ölkəsindən ənənəvi dünya dinlərini təmsil edən 200-dən 

çox yüksək səviyyəli nümayəndə iĢtirak edir. Həmçinin bu mötəbər tədbirə 14 nüfuzlu 

beynəlxalq təĢkilatın, eləcə də Rusiya Federasiyasının 11 subyektinin dini rəhbərləri və 

nümayəndələri də qatılmıĢlar.  

Sammitin iĢtirakçıları əvvəlcə rəsmi foto çəkdirdilər.  

Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin sədri Ģeyxülislam AllahĢükür PAġAZADƏ 

sammiti açaraq dedi:  

- Allahın adı ilə!  

Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev!  

Zati-müqəddəsləri, patriarx həzrətləri!  

Möhtərəm din xadimləri!  

Əziz sammit iĢtirakçıları!  

Çox hörmətli Mehriban xanım!  

Uca Yaradanımızın adı ilə dünya dini liderlərinin Bakı sammitini açıq elan edib, 

zati-müqəddəsləri patriarxları, müfti həzrətlərini, dini-mənəvi rəhbərləri, dəyərli 

qonaqları bu tarixi tədbirdə səmimi qəlbdən salamlayıram. Qoy Uca Yaradan bugünkü 

qardaĢlıq məclisimizə uğur bəxĢ etsin.  

Dinlərarası dialoqa dair mühüm əhəmiyyətli tədbirin Bakıda baĢ tutması Ģübhəsiz 

ki, Azərbaycanın müstəqillik tarixində olduqca dəyərli və unudulmaz bir hadisədir. Belə 

bir mühüm tədbirin Bakıda keçirilməsi Azərbaycan xalqına və dövlətimizin baĢçısına 

beynəlxalq aləmdə hörmət və etimadın ifadəsidir. Belə bir möhtəĢəm tədbirin 

Azərbaycanda keçirilməsi ideyasına vaxtilə ilk xeyir-dua verən məhz ulu öndərimiz 

Heydər Əliyev həzrətləri olmuĢdur.  

Məclisimizə təĢrif gətirmiĢ Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun 

və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanı 

da salamlayırıq.  

Bu əhəmiyyətli gündə sammitin iĢtirakçıları Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti möhtərəm Ġlham Əliyev həzrətlərini dinləmək istərdi.  

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev sammitdə çıxıĢ etdi.  

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

-Hörmətli Ģeyx həzrətləri!  

Hörmətli zati-müqəddəsləri!  

Hörmətli din xadimləri!  

Xanımlar və cənablar!  

Əziz qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoĢ 

gəlmisiniz. Dünya dini liderlərinin Bakı sammiti çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir 

hadisədir. Təsadüfi deyildir ki, bu görüĢ məhz Bakıda keçirilir. Bakıda dünya dini 



liderlərinin görüĢləri artıq ənənəvi xarakter almıĢdır. Əsrlər boyu Azərbaycanda 

müxtəlif millətlər, müxtəlif dinlərin nümayəndələri dostluq, qardaĢlıq Ģəraitində, bir ailə 

kimi yaĢamıĢlar. Azərbaycanda dini və milli dözümlülüyün çox böyük və Ģərəfli bir 

tarixi vardır. Biz çox Ģadıq ki, son vaxtlar Bakıda sivilizasiyalararası dialoqun 

gücləndirilməsi iĢinə böyük töhfə verən mötəbər beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Biz 

keçən ilin noyabr ayında dini dialoqun gücləndirilməsi üçün böyük tədbir keçirmiĢdik. 

Azərbaycanın böyük dostu, zati-müqəddəsləri, Moskva və Bütün Rusiyanın patriarxı 

Kirill bu gün olduğu kimi, o tədbirdə də iĢtirak etmiĢdir. Bu, çox böyük və gözəl 

göstəricidir. Bu gün bütün dinlərin nümayəndələrinin, rəhbərlərinin Azərbaycana 

gəlməsi, dünən, bu gün və sabah birlikdə keçirilən və keçiriləcək müzakirələrdə iĢtirak 

etmələri böyük əhəmiyyətə malik olan bir hadisədir.  

Mən Ģübhə etmirəm ki, bu gözəl görüĢün çox gözəl nəticələri olacaq, dinlər, 

millətlər və ölkələr arasında daha da yaxĢı anlaĢmanın əldə edilməsinə xidmət 

göstərəcəkdir. Buna böyük ehtiyac vardır. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, biz 

Bakının, Azərbaycanın dinlərarası dialoqun bir növ mərkəzinə çevrilməsinə də çox 

böyük ümidlərlə baxırıq. Bir tərəfdən, bunu Azərbaycanda dini və milli zəmində 

vəziyyətin çox yaxĢı olmasının təzahürü kimi qiymətləndiririk. Bu, bizim üçün böyük 

Ģərəfdir. Digər tərəfdən, dinlərarası dialoqun praktiki nöqteyi-nəzərdən gücləndirilməsi 

iĢinə Azərbaycan öz töhfəsini verə bilər, verir və verməyə davam edəcəkdir.  

Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında təbii bir körpüdür. Əsrlər boyu bu diyarda 

müxtəlif dinlərin, millətlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaĢamıĢlar. Bu gün 

Azərbaycanın müasir həyatında da bu iki vacib amil özünü göstərir. Ġyirmi ilə yaxındır 

ki, Azərbaycan Ġslam Konfransı TəĢkilatının üzvüdür. On ilə yaxındır ki, Azərbaycan 

Avropa ġurasının üzvüdür. Ġslam bizim müqəddəs dinimizdir. Biz öz dini və milli 

ənənələrimizə çox sadiqik. ÇalıĢırıq ki, gənc nəsil də vətənpərvərlik ruhunda, milli 

ruhda tərbiyə alsın. Eyni zamanda, Azərbaycan bütün dünyaya açıq olan, bütün ölkələrlə 

əməkdaĢlığa meyilli ölkədir.  

Keçən il Bakı islam mədəniyyətinin paytaxtı seçilmiĢdi və bir il ərzində bununla 

əlaqədar çoxsaylı tədbirlər keçirilmiĢdir. Mən keçən dəfə də söyləmiĢdim, bu gün də 

söyləmək istəyirəm və ümid edirəm ki, gün gələcək, Bakı Avropa mədəniyyətinin də 

paytaxtı seçiləcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan Avropa və Asiya, xristian və müsəlman 

dünyası ilə əlaqələrin inkiĢafı iĢinə daha da böyük töhfə verəcəkdir.  

Qeyd etdiyim kimi, əsrlər boyu Azərbaycanda bütün millətlərin, bütün dinlərin 

nümayəndələri bir ailə kimi yaĢamıĢlar, ölkəmizin inkiĢafına öz dəyərli töhfələrini 

vermiĢlər. Bu gün də bu proses uğurla davam edir. Azərbaycanda bütün azadlıqlar 

mövcud olduğu kimi, dini azadlıqlar da tam Ģəkildə təmin edilir. Azərbaycanda gündəlik 

fəaliyyət göstərən mindən çox məscid mövcuddur. On bir kilsə, altı sinaqoq və digər 

dini məbədlər fəaliyyət göstərir. Bu, bizi gücləndirir.  

Ölkənin gücü təkcə onun iqtisadi imkanları ilə ölçülmür. Baxmayaraq ki, 

Azərbaycanda bu istiqamətdə də böyük uğurlar əldə edilmiĢdir. Bizim gücümüz 

birliyimizdədir, Azərbaycanda hökm sürən sabitliyin möhkəmlənməsindədir, dini və 

milli sülhün mövcudluğundadır. Bu amillər ölkəmizi gücləndirir. Bu amillər ölkəmizi 

gələcəkdə də hərtərəfli inkiĢaf etdirmək üçün bizə kömək göstərəcəkdir.  

Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkədir. Biz milli dəyərlərimizə çox 

sadiqik. ÜmumbəĢəri dəyərləri bölüĢürük. Eyni zamanda, əlbəttə ki, ölkədə gedən 

ümumi meyillər ölkənin müasirləĢməsinə, modernləĢməsinə xidmət göstərəcəkdir.  

Bu gün Azərbaycanda iĢləmək və yaĢamaq üçün bütün Ģərait mövcuddur: sabit 

ictimai-siyasi vəziyyət, artan iqtisadi imkanlar, bütün azadlıqların mövcudluğu, vətəndaĢ 

cəmiyyətinin formalaĢması. Son 6 il ərzində ölkəmiz iqtisadi inkiĢaf baxımından 



dünyada birinciliyi saxlayır. Ġqtisadiyyatımız son altı ildə 2,8 dəfə, təxminən 300 faiz 

artmıĢdır. Ölkədə köklü sosial problemlər öz həllini tapmıĢdır. Yoxsulluq Ģəraitində 

yaĢayanların sayı altı il ərzində 49 faizdən 11 faizə düĢmüĢdür. Bu onu göstərir ki, 

ölkəyə gələn maddi resurslar ədalətli Ģəkildə bölünür. Sosial ədalət bizim 

fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Əlbəttə ki, ədalət, sosial ədalət hər bir 

dində yüksək yerə malik olan bir anlayıĢdır. Ədalət olmadan insanlar razı ola bilməzlər. 

Ən böyük faciələrdən biri də məhz ədalətsizlikdir. Ədalətsizliyin aradan qaldırılması, 

ölkələr, xalqlar arasında daha da yaxĢı münasibətlərin qurulması üçün dini liderlərin 

birgə fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Biz Azərbaycanda istəyirik 

ki, bölgəmizdə sülh, əməkdaĢlıq təmin olunsun, heç bir qarĢıdurma, heç bir ədavət 

olmasın. Azərbaycan dövləti regional əməkdaĢlıq baxımından öz töhfəsini verir.  

Mən ümid edirəm ki, dünya dini liderlərinin birgə fəaliyyəti nəticəsində, dünən, 

bu gün və sabah qəbul olunmuĢ və qəbul olunacaq qərarların icrası nəticəsində həm 

xalqlararası münasibətlər daha da yüksək səviyyəyə qalxacaq, eyni zamanda, bölgəmiz 

və dünyamız daha da əmniyyətli olacaqdır. Biz elə etməliyik ki, bütün münaqiĢələr 

tezliklə öz həllini tapsın. Elə etməliyik ki, insanlar bir-biri ilə xoĢ, mehriban ünsiyyətdə 

olsunlar. Bu iĢdə təkcə siyasətçilərin fəaliyyəti kifayət ola bilməz. Cəmiyyətdə yüksək 

hörmətə malik olan dini liderlərin sözünə böyük ehtiyac vardır. Bu söz eĢidilir. Bu gün 

Bakıdan səslənən sözlər, verilən bəyanatlar əlbəttə ki, dünyada da geniĢ əks-səda 

yaratmıĢdır.  

Baxmayaraq ki, bu görüĢdə müxtəlif mövzular haqqında fikir mübadiləsi 

aparılacaq, bu gün bütün dini konfessiyaların nümayəndələrinin bir masa arxasında 

oturması özlüyündə böyük bir hadisədir. Dünən mənə verilən məlumata görə, Təzəpir 

məscidində çox gözəl görüĢ keçirilmiĢdir. Bütün dinlərin nümayəndələri bir-birinin 

sözlərinə qulaq asırdılar, fikir mübadiləsi aparırdılar. Əlbəttə ki, bu gün də açıq, səmimi 

fikir mübadiləsi üçün çox gözəl Ģərait yaradılacaqdır.  

Bununla bərabər, müzakirələrin mövzusunun biri də qloballaĢma ilə bağlı olan 

məsələlərdir. Bu, əlbəttə ki, dünya üçün nisbətən yeni bir mövzudur. Ancaq çox sürətlə 

yayılan bir prosesdir. Əlbəttə ki, hər bir ölkə, hər bir xalq öz milli, mənəvi dəyərlərinin 

qorunması üçün öz tədbirlərini görməlidir.  

Azərbaycan müasir, müasirləĢən, dünya birliyinə sürətlə qovuĢan ölkədir. 

Baxmayaraq ki, bizim dini, milli ənənələrimiz çox güclüdür, Azərbaycan dünyəvi 

dövlətdir. Təbii ki, qloballaĢma prosesləri bizdən də yan keçə bilməz. Sadəcə olaraq, 

mən hesab edirəm, biz elə etməliyik ki, qloballaĢma adı altında öz milli dəyərlərimizi 

unutmayaq. Biz milli dəyərlərimizə sadiq olmalıyıq. Hər bir ölkə, hər bir xalq üçün onun 

milli dəyərləri hər Ģeydən üstün olmalıdır. Bu dəyərlər, müxtəlif xalqların dəyərləri bir-

biri ilə ziddiyyət təĢkil etməməlidir. Ona görə biz qloballaĢma deyəndə Azərbaycanda 

beynəlxalq əməkdaĢlığı, xoĢ münasibətləri, dostluğu nəzərdə tuturuq. QloballaĢma adı 

altında xalqlara zidd olan, milli mentalitetə xas olmayan dəyərlər aĢılanmamalıdır. Hər 

halda biz buna hazır olmalıyıq ki, milli mənliyimizi qoruyaq.  

Azərbaycan xalqı böyük tarixə malik olan bir xalqdır. Ancaq müstəqillik 

dövrümüz o qədər də uzun deyildir. Baxmayaraq ki, əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan 

müstəqil ölkə kimi yaĢamırdı, biz öz milli dəyərlərimizi, ənənələrimizi qoruya bilmiĢik. 

Elə etməliyik ki, qloballaĢmaya qarĢı bəzi dairələrdə olan Ģübhələr ərisin, bu Ģübhələr 

aradan götürülsün. Bunu etmək üçün, əlbəttə, bütün dünya birliyi bu məsələ ilə bağlı 

yəqin ki, öz fikrini bildirməlidir. Bu anlayıĢa müəyyən düzəliĢlər edilməlidir.  

Biz öz milli və dini dəyərlərimizə sadiqik. Biz gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda, 

milli ruhda tərbiyə etmək istəyirik və bunu edirik. Eyni zamanda, biz müasirliyə doğru 

uğurla addımlayırıq. Təhsil sahəsində böyük islahatlar aparılır. Əminəm, bu gözəl fürsət 



hər bir iĢtirakçıya imkan verəcək ki, öz fikirlərini səmimi, açıq Ģəkildə bildirsin. Bu fikir 

mübadiləsi bizi zənginləĢdirəcəkdir. Eyni zamanda, əminəm ki, açıq və səmimi fikir 

mübadiləsi mövcud olan problemlərin də müəyyən dərəcədə aradan qaldırılması üçün 

gözəl bir fürsət olacaqdır.  

Mən bir daha bütün görüĢ iĢtirakçılarını səmimiyyətlə salamlayıram. Bir daha 

Azərbaycana “XoĢ gəlmisiniz!” deyirəm. Sammitin iĢinə uğurlar arzulamaq istəyirəm. 

Ümid etmək istəyirəm ki, gələcəkdə də Bakıda, Azərbaycanda belə mötəbər, tədbirlər 

keçiriləcək və Bakı haqlı olaraq dünya dinlərinin dialoqu, inkiĢafı üçün dünya 

mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir. Diqqətinizə görə sağ olun.  

 

26 aprel 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ƏLCƏZAĠRĠN DĠNĠ ĠġLƏR 

VƏ 

VƏQFLƏR NAZĠRĠ BUABDULLA QULAMULLANI QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Əlcəzairin dini iĢlər və vəqflər naziri Buabdulla Qulamulla Azərbaycana ilk dəfə 

səfər etdiyini, ölkəmizdə böyük inkiĢaf və tərəqqi proseslərinin onda yüksək təəssürat 

oyatdığını demiĢdir. Azərbaycan ilə yaxından tanıĢ olmaq fürsəti yaratdığına görə 

Prezident Ġlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən qonaq dünya dini liderlərinin Bakı 

sammitinin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirmiĢ, sammitdə səslənən fikirlərin və 

ideyaların reallaĢmasını arzulamıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətləri 

geniĢləndirməyin vacibliyini vurğulamıĢdır. Azərbaycan ilə Əlcəzair arasında əlaqələrin 

inkiĢafı üçün yaxĢı imkanların olduğunu bildirən Prezident Ġlham Əliyev müxtəlif 

səviyyəli qarĢılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini qeyd etmiĢdir. Dünya dini liderlərinin Bakı 

sammitinə toxunan dövlətimizin baĢçısı sammitin yaxĢı nəticələr verəcəyinə inamını 

ifadə etmiĢdir.  

 

28 aprel 2010-cu il 

 



 AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “AĠTF-2010” IX 

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TURĠZM VƏ SƏYAHƏTLƏR SƏRGĠSĠNĠN 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verən mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs 

Qarayev bildirdi ki, bu sərginin ölkəmizdə keçirilməsi artıq ənənə halı almıĢdır. Sərgi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dünya Turizm TəĢkilatı, Azərbaycan Turizm 

Assosiasiyası, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (ĠĢəgötürənlər) TəĢkilatları Milli 

Konfederasiyasının rəsmi dəstəyi ilə keçirilir.  

“Sərgini ziyarət et, dünyanı kəĢf et!” devizi ilə keçirilən və üç gün davam edəcək 

sərgidə bu il 33 turizm istiqamətini əhatə etməklə, dünyanın 24 ölkəsindən 120-dən çox 

Ģirkət iĢtirak edir. Sərginin ərazisi ötən illə müqayisədə 20 faiz artırılmıĢdır. Bu il 

sərgidə 14 ölkə öz milli stendləri ilə çıxıĢ edir. Bu ölkələr arasında sərginin Azərbaycan, 

Yunanıstan, Gürcüstan, Malayziya, Türkiyə, Özbəkistan və Çexiya kimi daimi 

iĢtirakçıları ilə yanaĢı, bu ilin debütantları olan Misir, Hindistan, Ġtaliya, Mavriki adaları, 

BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri və Rusiya da vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev əvvəlcə I Ümumrespublika daxili turizm sərgisi ilə tanıĢ 

oldu. Bildirildi ki, burada ilk dəfə Azərbaycanın regional turizm sektoru geniĢ təqdim 

olunmuĢdur və ölkəmizin turizm üzrə ixtisaslaĢan bölgələrində yaradılmıĢ Ģərait 

haqqında bütün məlumatlar öz əksini tapmıĢdır. Sərgidə ölkənin istirahət zonaları, 

sanatoriyaları və mehmanxanaları barədə ekspozisiyalar vardır. Ziyarətçilər hər bir 

regionun milli koloritini duya, Azərbaycanın zəngin folkloru, mətbəxi və ənənələri ilə 

yaxından tanıĢ ola bilərlər.  

Vurğulandı ki, Azərbaycanda turizmin inkiĢafı dövlətimizin baĢçısının daim 

diqqət mərkəzindədir. Prezident Ġlham Əliyevin cari il aprelin 6-da imzaladığı 

Sərəncamla təsdiq olunmuĢ “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə 

turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı” bu sahədə mühüm irəliləyiĢdir. Bu proqramda 

turizmi qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etmiĢ aparıcı sahələrindən birinə çevirmək əsas 

vəzifələrdən biri kimi irəli sürülmüĢdür. Təsadüfi deyildir ki, son illərdə Azərbaycanda 

turizmin ölkə iqtisadiyyatının mühüm hissəsinə çevrilməsi, bu sahədə kiçik və orta 

sahibkarlıq üçün möhkəm bazanın yaradılması regionların infrastruktur cəhətdən də 

inkiĢafını təmin edir. Digər tərəfdən, ölkəmizin malik olduğu təbii sərvətlər, tarixi 

abidələr Azərbaycana turist axınını Ģərtləndirən mühüm amillərdir. Ölkəmizdə turizmin 

inkiĢaf etdirilməsində bu sahədə dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsindən istifadə 

edilir. Turizmin təĢkili ilə bağlı müxtəlif layihələrin icrası üçün əlveriĢli məkan olan 

Azərbaycanın malik olduğu imkanlar turizmin inkiĢafı üçün yaxĢı Ģərait yaradır. Nadir 

təbii zənginliklərə malik olan ölkəmizdə yeni, müasir mehmanxanalar Ģəbəkəsinin 

yaradılması da Azərbaycana turist axınını sürətləndirir.  

Prezident Ġlham Əliyev Bakı, Naxçıvan, Xaçmaz, Gəncə, Lənkəran, Lerik, ġəki, 

ġamaxı, Quba, Qarabağ, Qusar, Masallı, Ġsmayıllı, Qəbələ, Zaqatala, Qazax və Qax 

bölgələrinin turizm imkanlarının əks olunduğu pavilyonlarla yaxından tanıĢ oldu, həmin 

ərazilərdə bu sahənin dinamik inkiĢafının göstərildiyi lövhələrə baxdı.  

Sərgidə təmsil olunan xarici ölkə Ģirkətlərinin pavilyonları ilə tanıĢ olan 

dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ötən illərdən fərqli olaraq bu il sərgidə 

iĢtirak edən ölkələrin və Ģirkətlərin sayı artmıĢdır. Bu da Bakıda hər il keçirilən 

Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisinin əhəmiyyətindən xəbər verir.  

Prezident Ġlham Əliyev sərgidə geniĢ pavilyonla təmsil edilən Rusiyanın 

Stavropol vilayətinin turizm potensialı ilə tanıĢ oldu. Ölkəmizdə səfərdə olan Stavropol 



vilayətinin qubernatoru Valeri Qayevski bildirdi ki, Stavropol diyarının stendi nadir 

sanatoriya müalicəsi metodikaları ilə məĢhur olan Yessentuki, Jeleznovodsk, 

Kislovodsk, Mineralnıye Vodı, Pyatiqorsk kimi kurort Ģəhərlərinin ekspozisiyalarını bir 

araya gətirmiĢdir. Sərgidə ilk dəfə olaraq, Rusiyanın tur-operatorları Sankt-Peterburq 

Ģəhəri üzrə ekskursiya turlarını da təklif edirlər.  

Sərgiyə Azərbaycan turistlərinə təkcə Qara dənizin kurortları deyil, həm də 

Truskaves və digər Ģəhərlərin müalicə kurortlarını təklif edən Ukrayna Ģirkətləri də fəal 

qatılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, bu il sərgidə Türkiyə ilk dəfə olaraq 

tərəfdaĢ ölkə qismində çıxıĢ edir. Öz turizm imkanları ilə dünyada kifayət qədər məĢhur 

olan Türkiyə Ģirkətlərinin beynəlxalq sərgidə fəal təmsil olunması onların Azərbaycanın 

turizm bazarına marağından irəli gəlir.  

Qeyd edildi ki, sərginin ilk iki günü xüsusi olaraq turizm sektorunun peĢəkarları 

üçün müxtəlif mövzularda seminarlar keçiriləcəkdir. Sərgidə iĢtirak edən mütəxəssislər 

müxtəlif istiqamətlər üzrə turizm biznesinin aparılması ilə bağlı təcrübələrini bölüĢəcək, 

fikir mübadiləsi aparacaqlar.  

Daha bir yenilik isə sərgi ərazisində quraĢdırılmıĢ informasiya köĢkləridir. 

Ziyarətçilər bu köĢklərdən istifadə etməklə sərgi, tədbirlərin təĢkilatçıları, eləcə də 

tədbirlərin keçirildiyi yerlərlə bağlı faydalı məlumatlar əldə edə bilərlər. Bundan baĢqa, 

ilk dəfə ziyarətçilərə sərgini tərk etmədən Azərbaycan paytaxtı ilə tanıĢlıq imkanı 

yaradılmıĢdır.  

“Aitf” IX Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisi ilə yanaĢı, 

“Mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar” IV Qafqaz 

beynəlxalq sərgisi də keçirilir. Sərgidə mehmanxanalar, restoranlar və supermarketlər 

üçün kompleks təchizat, ticarət köĢkləri, mətbəx avadanlığı, qəlyanaltı sistemləri və s. 

nümayiĢ olunur.  

“Aitf-2010” IX Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisi ölkəmizin 

malik olduğu iqtisadi qüdrəti və turizm potensialını nümayiĢ etdirmək, bu sahədə 

əməkdaĢlıq əlaqələri yaratmaq, o cümlədən xarici tərəfdaĢlarla səmərəli əlaqələr qurmaq 

baxımından mühüm hadisədir.  

Prezident Ġlham Əliyev sərginin pavilyonları ilə tanıĢ oldu, iĢtirakçılara uğurlar 

arzuladı.  

 

28 aprel 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CƏLĠLABADDA TARĠX-

DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

 

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi və muzeylə yaxından tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, Cəlilabad rayonu tarixi abidələrlə zəngin bölgələrdən biridir. 

Rayon ərazisində 50 tarixi-arxeoloji abidə mövcuddur. Cəlilabadda eneolit dövrünə aid 

Əliköməktəpə və MiĢarçay yaĢayıĢ yerləri, 4-cü minilliyə aid Qurudərə yaĢayıĢ məskəni, 

tunc dövrünə aid Cinlitəpə yaĢayıĢ yeri, qədim Muğan və Bəcirəvan Ģəhərlərinin 

qalıqları, Qazan köĢkü, Bəcirəvan kurqanları, Pirhəsən, Pirəxəncər, ZərdüĢt daxmaları 

kimi tarixi abidələr vardır.  

ĠnĢasına bu ilin əvvəlində baĢlanılan Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyinin tikintisi qısa 

müddətdə baĢa çatdırılmıĢdır. Binası orijinal memarlıq üslubunda inĢa edilən muzeyin 

ümumi sahəsi 300 kvadratmetrdir.  

Prezident Ġlham Əliyev muzeyin giriĢində quraĢdırılan forostendlərə baxdı. 

Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin Cəlilabad rayonuna 

səfərlərini əks etdirən fotolar vardır.  

Muzeyin müxtəlif bölmələrində Cəlilabadın qədim tarixini əks etdirən 

eksponatlar, o cümlədən rayonda aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan əĢyalar 

nümayiĢ etdirilir. Burada, həmçinin etnoqrafik guĢə yaradılmıĢdır. Muzeydə 3000-ə 

yaxın eksponat saxlanılır, son tunc, erkən dəmir, tunc, antik, dəmir dövrləri və orta 

əsrlərə aid gil qablar, əmək alətləri və bəzək əĢyaları, orta əsrlərin silahları, gil və mis 

qablar nümayiĢ etdirilir. Muzeyin həyətində Cəlilabadın qədim tarixini əks etdirən daĢ 

eksponatlar da toplanmıĢdır. 

 

29 aprel 2010-cu il 

  



ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 87-CĠ 

ĠLDÖNÜMÜ MÜNASĠBƏTĠLƏ PAYTAXTDA MÖHTƏġƏM GÜL BAYRAMI 

TƏġKĠL EDĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAYRAMDA OLMUġDUR 

 

Mayın 10-da Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya Ģöhrətli siyasi xadim 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda, ulu öndərin 

adını daĢıyan sarayın qarĢısındakı parkda möhtəĢəm gül bayramı təĢkil edilmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə gül bayramında 

olmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, səhər tezdən baĢlayaraq paytaxt 

sakinləri Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin təĢkilatçılığı ilə xarici ölkələrdən gətirilmiĢ 

gül-çiçəklə bəzədilən parka gəlirlər. Gül bayramında tərtib olunmuĢ kompozisiyalarda 

ABġ, Ġngiltərə, Hollandiya, Türkiyə, Çin, Fransa, Danimarka və dünyanın digər 

ölkələrindən gətirilmiĢ 450 növdən artıq 1,5 milyondan çox müxtəlif güllərdən istifadə 

olunmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev və ailə üzvləri güllərdən hörülmüĢ nağıl Ģəhərciyinə, milli 

musiqi alətlərimizə - tar, kamança, qaval, saz və qoĢa nağaraya maraqla baxdılar.  

Çiçək kimi bəzənmiĢ və bayramı daha da gözəlləĢdirən uĢaqlar Prezident Ġlham 

Əliyevi və ailə üzvlərini özlərinə xas səmimiyyətlə salamladılar. Dövlətimizin baĢçısı və 

xanımı Mehriban Əliyeva uĢaqlarla söhbət etdilər, onlarla birlikdə ulu öndərin abidəsini 

ziyarət edərək, xatirə Ģəkli çəkdirdilər. Müstəqil dövlətimizin xilaskarı və qurucusu, 

xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyevin əzəmətli abidəsinin ətrafı gül-çiçəyə qərq olmuĢ, 

postament güllər və yarpaqlarla hörülmüĢdü.  

Prezident Ġlham Əliyev və ailə üzvləri gül-çiçəyə qərq olmuĢ parkın gözəlliyini 

seyr etdilər. Müxtəlif çiçəklərdən toxunan “xalça”lar, türk dünyasının böyük oğlu 

Heydər Əliyevin portreti orijinallığı ilə göz oxĢayırdı. Xarici ölkələrdən gətirilmiĢ və 

Azərbaycanda yetiĢdirilmiĢ cürbəcür çiçək və güllərdən, bitkilərdən, yarpaqlardan 

hazırlanan rəngarəng kompozisiyalar buraya gələnləri heyran qoyurdu. Təbii çiçəklər və 

yarpaqlardan düzəldilmiĢ stendlərdə ulu öndər Heydər Əliyevin təbiətin qoynunda 

çəkilmiĢ fotoĢəkilləri göz oxĢayırdı. Burada Prezident Ġlham Əliyevin və ailə üzvlərinin 

müxtəlif illərdə təĢkil edilmiĢ gül bayramlarında iĢtirakını əks etdirən və güllərlə 

bəzədilmiĢ fotostendlər də maraq doğururdu. Fəvvarələrin ətrafından tutmuĢ hər tərəf 

bir-birindən gözəl, bahar təravətli gül-çiçək içində idi. Bir-birini əvəz edən musiqi 

nömrələri bayram ovqatını daha da yüksəldirdi.  

Prezident Ġlham Əliyev və ailə üzvləri Hollandiya Zambaqlarının Kultivasiyası 

üzrə Kral Assosiasiyası tərəfindən ümummilli lider Heydər Əliyevin adına yetiĢdirilmiĢ 

və bayram ərəfəsində Bakıya gətirilərək parkda əkilmiĢ zanbaqlara maraqla baxdılar. 

Qeyd olundu ki, paytaxtın müxtəlif park və xiyabanlarını Assosiasiya tərəfindən 

yetiĢdirilmiĢ 500 mindən artıq qızılı zanbaq bəzəyir. Gələn il isə onların sayı 2 milyona 

çatdırılacaqdır.  

Ġngiltərədə hazırlanaraq respublikamıza gətirilmiĢ və üzərində ulu öndərin 

portreti, müxtəlif çiçəklər əks olunmuĢ 3 ədəd 30 metr hündürlüyündə hava Ģarı da 

maraqla qarĢılandı. Bildirildi ki, hava Ģarları bu gün axĢam havaya buraxılacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı və ailə üzvləri ümummilli lider Heydər Əliyevin güllərdən 

hazırlanmıĢ portreti önündə xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

 

10 may 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 87-CĠ ĠLDÖNÜMÜ VƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV FONDUNUN FƏALĠYYƏTƏ BAġLAMASININ 6 ĠLLĠYĠ 

MÜNASĠBƏTĠLƏ KEÇĠRĠLMĠġ TƏNTƏNƏLĠ MƏRASĠMDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlət və hökumət nümayəndələrinin, xarici ölkələrdən dəvət olunan qonaqların 

iĢtirak etdikləri tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və 

ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva çıxıĢ 

etdi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Bu gün biz Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ulu öndər Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 87-ci ildönümünü qeyd edirik. Heydər Əliyev bütün dövrlərdə Azərbaycan 

xalqına sədaqətlə və ləyaqətlə xidmət etmiĢdir. Bütün dövrlərdə onun bir amalı var idi – 

Azərbaycanı inkiĢaf etdirmək, Azərbaycan vətəndaĢlarının rifah halını qaldırmaq, 

ölkəmizi irəliyə aparmaq. Bu yolda Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarĢısında 

xidmətləri əvəzolunmazdır. 1969-cu ildə Azərbaycan sovet respublikaları arasında ən 

geridə qalmıĢ yerdə idi. Ölkənin bütün sosial-iqtisadi göstəriciləri ən aĢağı səviyyədə idi 

və ümumiyyətlə Azərbaycanın bir müttəfiq respublika kimi inkiĢafı çox böyük 

çətinliklərlə üzləĢirdi.  

Məhz Heydər Əliyevin müdrikliyi və fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan 1982-ci 

ildə sovet respublikaları arasında ən qabaqcıl yerlərə çıxmıĢdır. Əgər o vaxt müttəfiq 

respublikalar arasında cəmi iki respublika özü-özünü təmin edə bilirdisə, onlardan biri 

Azərbaycan idi. Bu gün də ölkəmizin inkiĢafına xidmət edən çox güclü infrastruktur, 

yeni sənaye sahələri məhz o illərdə - 1970-ci illərdə yaradılmıĢdır. O illərdə kənd 

təsərrüfatı inkiĢaf etmiĢdir və Azərbaycan vətəndaĢları daha da yaxĢı yaĢamağa 

baĢlamıĢlar. O illərdə bütün səylər qoyulmuĢdur ki, Azərbaycanda yeni müəssisələr, 

fabriklər, zavodlar yaradılsın, yeni yollar, dəmir yolları salınsın. Məhz bütün bunlara 

görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevə daim çox böyük məhəbbətlə və inamla yanaĢırdı. 

Bu məhəbbət və inam daim Azərbaycan xalqının qəlbində yaĢayır.  

1982-ci ilin sonlarında Heydər Əliyev Moskvaya dəvət olundu. Sovet Ġttifaqı 

Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin olundu, Siyasi Büroya üzv 

seçildi və onun həyatında yeni dövr baĢladı. Ancaq mən o günləri çox yaxĢı xatırlayıram 

və bilirəm ki, o, Azərbaycandan getmək istəmirdi. Baxmayaraq ki, ona böyük etimad 

göstərilmiĢdi, tarixdə ilk dəfə olaraq azərbaycanlı Sovet Ġttifaqının ən məsul, ən vacib 

vəzifələrindən birinə təyin edilirdi. Ancaq buna baxmayaraq, onun ürəyi Azərbaycanda 

qalmıĢdır. Ulu öndər o vaxt deyirdi ki, mən Azərbaycanda hələ çox iĢ görməliyəm. 

Ancaq, eyni zamanda, onu da yaxĢı dərk edirdi ki, Moskvada yüksək vəzifədə 

Azərbaycana daha da çox kömək göstərə bilər. BeĢ il ərzində - 1982-1987-ci illərdə 

Azərbaycanın inkiĢafı üçün ölkə miqyaslı çoxsaylı qərarlar, qətnamələr qəbul 

edilmiĢdir. O vaxt respublikamızın müxtəlif sahələrini inkiĢaf etdirmək üçün praktiki 

addımlar atılmıĢdır. O, bütün o illər ərzində çalıĢırdı ki, Azərbaycana kömək etsin ki, 

Azərbaycanda iĢlər daha da yaxĢı getsin.  



Ancaq buna baxmayaraq, Heydər Əliyevin o vaxt Azərbaycanda olmaması 

tədricən respublikanı tənəzzülə uğratdı. 1982-1987-ci illərdə hələ ki, inersiya davam 

edirdi və respublikada proseslər ümumiyyətlə, müsbət istiqamətdə gedirdi. Ancaq buna 

baxmayaraq, artıq o qətiyyət, o iradə yox idi. Həlledici anlarda Heydər Əliyevin 

yoxluğu əlbəttə ki, respublikanı çox böyük problemlərlə üzləĢdirdi.  

1987-ci ildə bütün vəzifələrdən istefa verəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha 

da çoxaldı. Onun vəzifədən getməsindən iki həftə keçməmiĢ erməni millətçiləri Dağlıq 

Qarabağı Azərbaycan Respublikasından ayırmaq və Ermənistana birləĢdirmək planlarını 

açıq Ģəkildə büruzə verdilər. O vaxta qədər onların fəaliyyəti məxfi xarakter daĢıyırdı. 

Müxtəlif lobbiçilik fəaliyyəti nəticəsində həm xaricdə, həm Sovet Ġttifaqında müxtəlif 

yollarla ictimai rəy yaratmağa çalıĢırdılar ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləĢməlidir, 

Azərbaycan Respublikasında Dağlıq Qarabağın problemlərinə fikir verilmir və buna 

görə Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrılmalıdır.  

Heydər Əliyev vəzifədən uzaqlaĢdırılandan sonra bu meyillər daha da gücləndi və 

Azərbaycana qarĢı açıq ərazi iddiası prosesi baĢlandı. Əfsuslar olsun ki, bu prosesə 

baĢçılıq edən o vaxtkı sovet rəhbərliyi idi. Əgər sovet rəhbərliyinin bu iĢlərdə əli 

olmasaydı, Cənubi Qafqazda heç vaxt münaqiĢə yaranmazdı.  

Beləliklə, Azərbaycana qarĢı müxtəlif yerlərdən təzyiqlər baĢladı və tədricən 

Azərbaycanda vəziyyət çox gərginləĢdi. Azərbaycanı daha da çətin vəziyyətə salmaq 

üçün respublikanın rəhbərliyinə Azərbaycan xalqına yad olan antimilli qüvvələr 

gətirilmiĢdi. Onların əli ilə xalqımıza qarĢı cinayətlər törədildi. Azərbaycan xalqına qarĢı 

cinayətlər, eyni zamanda, daxili milli xainlər tərəfindən törədilmiĢdir. Əlbəttə ki, 

Ermənistan tərəfi bu vəziyyətdən istifadə etdi və Azərbaycana qarĢı açıq müharibəyə 

baĢladı. O illər, demək olar ki, bizim üçün həlledici illər idi. Əgər Heydər Əliyev o vaxt 

Azərbaycanda qalsaydı və Azərbaycanın rəhbəri kimi fəaliyyət göstərsəydi, Dağlıq 

Qarabağda heç vaxt separatçılar baĢ qaldıra bilməzdilər. Heç vaxt bizim torpaqlarımız 

iĢğal altına düĢə bilməzdi.  

O illərdə - 1987-1993-cü illər ərzində Azərbaycanın demək olar ki, bütün 

yerlərində qeyri-sabit vəziyyət, özbaĢınalıq, anarxiya, kütləvi itaətsizlik hökm sürürdü. 

O vaxt Azərbaycanda sabitliklə fərqlənən yeganə yer Naxçıvan Muxtar Respublikası idi. 

O da ona görə idi ki, xalqın tələbi ilə Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

rəhbəri seçildi. Bir tərəfdən, erməni qəsbkarlarına qarĢı onun rəhbərliyi altında 

müqavimət göstərilirdi və Naxçıvana edilən ərazi iddialarına qarĢı naxçıvanlılar Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi altında çox qətiyyətli cavab verdilər və iĢğalçıları yerinə oturtdular. 

Digər tərəfdən, o vaxt Azərbaycandakı rəhbərlik bütün yollarla çalıĢırdı ki, Naxçıvanda 

Heydər Əliyevin mövqelərini sarsıtsın və onu orada rəhbərlikdən uzaqlaĢdırsın.  

Ancaq xalq həm Naxçıvanda, həm bütövlükdə Azərbaycanda həlledici sözünü 

dedi. Azərbaycanda vətəndaĢ müharibəsi baĢlanandan sonra artıq Naxçıvana, Heydər 

Əliyevə kütləvi qaydada müraciətlər gəlməyə baĢlamıĢdır ki, təkcə ona ümid bəslənilir 

və təkcə o, Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən xilas edə bilər. O vaxt xalqımızın, 

müstəqilliyimizin taleyi həll olunurdu. Azərbaycan XX əsrdə bir dəfə müstəqilliyini 

qazandı. Ancaq o müstəqillik çox çəkmədi. Ġki ildən sonra müstəqillik xarici qüvvələrin, 

o cümlədən daxili antimilli qüvvələrin səyləri və antimilli hərəkətləri nəticəsində 

əlimizdən alındı.  

1993-cü ildə də oxĢar vəziyyət yaranmıĢdı. Müstəqilliyimizin cəmi iki yaĢı var 

idi. Ancaq artıq Azərbaycanın müstəqilliyi Ģübhə altına qoyulurdu. Ölkəmizə qarĢı ərazi 

iddiaları artıq torpaqlarımızın iĢğalına gətirib çıxardı. ġuĢanın, Laçının, Kəlbəcərin 

iĢğalı nəticəsində demək olar ki, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi əlaqə 

yarandı. Belə ağır vəziyyətdə Azərbaycanın ümumiyyətlə gələcək inkiĢafı Ģübhə altında 



idi. Biz müstəqil ölkə kimi yaĢaya biləcəyik, yoxsa yox?! Azərbaycan xalqı müstəqil 

xalq kimi öz müqəddəratını özü müəyyən edə biləcək, yoxsa yox?! Bu suallar o vaxt 

havada idi, o suallar verilirdi.  

Azərbaycan xalqı o vaxt ölkəmizin taleyi üçün həlledici anda düzgün seçim 

etmiĢdir. Öz liderinə üz tutub Heydər Əliyevi siyasi hakimiyyətə dəvət etmiĢdir və 

1993-cü ildən Azərbaycanda inkiĢaf, sabitlik və tərəqqi dövrü baĢladı. Ġlk növbədə, 

vətəndaĢ müharibəsi dayandırıldı, bütün qanunsuz birləĢmələr tərki-silah edildi, ölkədə 

sabitlik yaradıldı və Azərbaycan bu sabitlik əsasında inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır.  

O vaxt Azərbaycan xarici investorlar üçün çox riskli bir yer kimi tanınırdı. O vaxt 

- 1994-cü ildə dünyanın aparıcı enerji Ģirkətlərini Azərbaycana cəlb etmək və onları 

inandırmaq ki, sərmayələri burada qorunacaq və bu sərmayələr onlara xeyir gətirəcək,- 

çox böyük siyasi təcrübə, bilik və məharət tələb edirdi. O, buna nail oldu və Azərbaycan 

tarixində ən önəmli hadisələrdən biri – “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması 1994-cü ildə 

baĢ verdi. Ondan sonra Azərbaycana dünya birliyi tərəfindən inam artdı. Azərbaycana 

böyük sərmayələr qoyulmağa, ölkədə məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təĢəbbüsü ilə 

siyasi və iqtisadi islahatlar icra edilməyə baĢlanmıĢdır. Bütün sahələrdə inkiĢaf meyilləri 

güclənmiĢdir, tənəzzülün qarĢısı alınmıĢdır və Azərbaycan uğurla inkiĢaf etməyə 

baĢlamıĢdır.  

Biz o günləri, o illəri yaxĢı xatırlayırıq. O yolda hələ 1996-cı ilə qədər 

Azərbaycanı sevməyən, Azərbaycan dövlətçiliyinə düĢmənçilik mövqeyində dayanan 

dairələri yaxĢı xatırlayırıq. Azərbaycanda vəziyyəti qarıĢdırmaq, sabitliyi pozmaq, hətta 

dövlət çevriliĢlərinə cəhd etmək prosesləri də bizim yadımızdadır.  

Ancaq Azərbaycan xalqı öz lideri ətrafında birləĢərək, bütün bu xoĢagəlməz 

hadisələrin qarĢısını aldı və bu gün Azərbaycan ən sürətli inkiĢaf edən ölkədir.  

1993-2003-cü illər ölkəmizin gələcəyi üçün həlledici illər olmuĢdur. On il ərzində 

görülmüĢ iĢlər bir əsr ərzində görülmüĢ iĢlərə bərabərdir. Çünki Azərbaycanın gələcəyi 

həll olunurdu. Xalqımız, nəhayət uzun onilliklər, əsrlərdən sonra müstəqillik Ģansını 

əldə etmiĢdir. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı baĢqa ölkələrin, imperiyaların tərkibində 

yaĢamıĢdır, bəzi dövrlərdə müstəmləkə kimi yaĢamıĢdır. Ancaq öz milli mənliyini, milli 

ruhunu, ana dilini qoruya və saxlaya bilmiĢdir. Dövlətimiz bu möhkəm əsas üzərində 

quruldu.  

Bütün baĢqa sahələrdə gördüyü iĢlərlə bərabər, dövlət quruculuğu Heydər Əliyev 

tərəfindən görülən iĢlərin arasında ən yaddaqalandır. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində 

Azərbaycan dövləti quruldu. Müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu və bu gün də uğurla 

yaĢayır, inkiĢaf edir, müstəqil siyasət aparır, Azərbaycan xalqı üçün yeni imkanlar açır.  

Məhz həmin 10 il ərzində Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri möhkəmləndi, 

Azərbaycan dünya birliyinə çox uğurla inteqrasiya edə bildi və dünyada etibarlı tərəfdaĢ, 

dost ölkə kimi tanındı. O illərdə bütün sahələrdə inkiĢaf, canlanma və tərəqqi müĢahidə 

olunurdu.  

Bir də demək istəyirəm ki, o illər ərzində Azərbaycanın bugünkü inkiĢaf 

strategiyası müəyyən edilmiĢdir. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev siyasəti 

bu gün də yaĢayır və bundan sonra da yaĢayacaqdır. Mən yaxĢı xatırlayıram ki, 2003-cü 

ildə prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan xalqına söz vermiĢdim ki, əgər Prezident 

vəzifəsinə seçilsəm, Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəyəm. Mən böyük qürur 

hissi ilə deyə bilərəm ki, bu gün Azərbaycan Heydər Əliyev yolu ilə gedir. Bu gün 

Azərbaycanda görülən iĢlər ölkəmizi gücləndirir. Azərbaycan bölgədə öz mövqelərini 

tam Ģəkildə möhkəmləndirə bilibdir, dünyadakı mövqelərimiz daha da güclüdür. 

Ölkəmizdə aparılan islahatlar və siyasət Azərbaycanın milli maraqlarını tam Ģəkildə 

müdafiə edir.  



Heydər Əliyevin ideoloji əsasları Azərbaycanda tam Ģəkildə bərqərar olunubdur. 

Güclü dövlət, güclü iqtisadiyyat, xalqımızın milli ideya ətrafında birləĢməsi, 

Azərbaycançılıq fəlsəfəsi, Azərbaycançılıq ideologiyası, güclü milli mənəvi dəyərlər 

əsasında müasir dövlətin qurulması - bütün bu proseslər Azərbaycanda çox uğurla 

davam edir. Artıq Azərbaycan keçid dövrünü baĢa vurubdur.  

Biz irəliyə gedirik. Biz inkiĢaf etmiĢ ölkələrin sırasında olmalıyıq. Bizim 

siyasətimiz buna yönəldilibdir. Son 6-7 il ərzində bütün göstəricilər onu çox gözəl 

Ģəkildə, əyani Ģəkildə göstərir. Bizim büdcə gəlirlərimiz 10 dəfədən çox artıbdır. 

Ġqtisadiyyat 2004-2009-cu illərdə - 6 il ərzində, təxminən 3 dəfə artıbdır ki, bu, heç bir 

ölkədə heç vaxt olmayıbdır. Yoxsulluq Ģəraitində yaĢayanların sayı 49 faizdən 11 faizə 

düĢübdür və əminəm ki, bu sosial bəla yaxın zamanlarda, ümumiyyətlə Azərbaycanda 

aradan qaldırılacaqdır. Son 6-7 il ərzində 900 minə qədər yeni iĢ yeri açılmıĢdır. Bütün 

ölkədə abadlıq-quruculuq iĢləri aparılır, infrastruktur layihələri icra edilir.  

Heydər Əliyevin neft strategiyası uğurla davam etdirilir. Onun təməlini qoyduğu 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 2006-cı ildən istismardadır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

kəməri 2007-ci ildən istismardadır. Azərbaycan yeni bazarlara çıxır. Bizim enerji 

siyasətimiz həm ölkədaxili tələbatı tam Ģəkildə ödəyir, eyni zamanda, Azərbaycan baĢqa 

ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verir və gələcəkdə bu töhfə daha da 

böyüyəcəkdir. Çünki biz bütün lazımi tədbirləri gördük və Heydər Əliyevin neft 

strategiyasını neft-qaz sənayesində uğurla icra etməklə öz maraqlarımızı maksimum 

Ģəkildə müdafiə edə bilmiĢik.  

Ölkədə bütün sahələrdə inkiĢaf, tərəqqi vardır və bu gün biz öz siyasətimizi 

uğurla davam etdiririk. QarĢıda duran bütün vəzifələr, bütün proqramlar vaxtında icra 

edilir. Mən heç Ģübhə etmirəm ki, növbəti illərdə Azərbaycan öz uğurlu inkiĢaf 

dinamikasını saxlayacaqdır.  

Ölkəmizdə aparılan islahatlar təkcə Azərbaycan xalqı tərəfindən deyil, dünya 

birliyi tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan bu gün rəqabət 

qabiliyyətliliyinə görə və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkiĢafı 

sahəsində MDB məkanında birinci yerdədir, paytaxtımız Bakı dünyanın ən gözəl 

Ģəhərlərinin sırasındadır. Bizim baĢqa Ģəhərlər də abadlaĢır. Hara getsən, hansı tərəfə 

getsən inkiĢaf, tərəqqi, abadlıq, gözəllik görürsən. Budur, bugünkü Azərbaycan 

reallıqları. Bütün bu iĢlərin təməlində Heydər Əliyev amili, Heydər Əliyev siyasəti 

dayanır. Biz bu siyasətə sadiqik. Öz milli liderimizin vəsiyyətinə sadiqik. Azərbaycanı 

etibarlı Ģəkildə idarə edirik. Azərbaycanı uğurla inkiĢaf etdiririk və heç Ģübhə etmirəm 

ki, Azərbaycanın uğurlu və hərtərəfli inkiĢafı bundan sonra əbədi olacaqdır.  

Biz müstəqilliyimizi möhkəmləndirəcəyik, müstəqil siyasətimizi gücləndirəcəyik. 

Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir. Azərbaycan dövləti Azərbaycan xalqının iradəsi 

ilə idarə olunur. Bütün gələcək planlarımızın həyata keçirilməsi üçün Heydər Əliyev 

siyasəti davam etməlidir. Bu gün Heydər Əliyev siyasəti yaĢayır və əbədi yaĢayacaqdır.  

 

X X X 

 

Mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətindən bəhs edən filmin nümayiĢi 

olmuĢdur.  

Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun təsis etdiyi “Qızıl çinar” beynəlxalq 

mükafatının müxtəlif nominasiyalar üzrə 2010-cu ilin qalibləri elan edilmiĢdir.  

“Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatını nominantlara Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti Mehriban xanım Əliyeva təqdim etdi.  



Milli musiqimizin Ģah əsəri olan muğamın inkiĢafına verdiyi töhfəyə və Heydər 

Əliyev Fondunun mədəniyyət sahəsində həyata keçirdiyi layihələrdə fəal iĢtirakına görə 

Xalq Artisti Arif Babayevə “Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatı təqdim olundu.  

Arif Babayev təĢəkkür edərək dedi:  

- Çox hörmətli, möhtərəm cənab Prezident!  

Çox hörmətli Mehriban xanım!  

Bu gün Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyevin doğum günüdür. Ulu 

öndərimiz bizim sənət adamlarına həmiĢə öz qiymətini, vermiĢ, öz hörmətini bildirmiĢ, 

mədəniyyətimizə olan xüsusi töhfələri aĢılamıĢdır. Ġndi isə bu iĢi bizim çox hörmətli, 

Azərbaycanın sevimlisi, Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı cənab Ġlham 

Əliyev davam etdirir. Mən çox danıĢmayacağam, vaxtımız azdır. Amma bircə onu qeyd 

edim ki, biz həmiĢə xəyalda deyirdik: “KaĢ bir muğam mərkəzimiz olaydı”. Sağ olsun 

cənab Prezidentimiz. ġəhərimizin, Bakımızın görkəmli bir yerində, dənizkənarı Milli 

Parkda Muğam Mərkəzinin tikilib sənət adamlarına təhvil verilməsi böyük bir hadisədir. 

Çox sağ olun.  

Mehriban xanım, siz bizim milli musiqimizin tacı olan muğamımızı dünya 

səviyyəsinə qaldırmısınız. Çox sağ olun. BaĢqa tərəfini saysam burada vaxt qalmaz. Bu 

gün bu mükafat ulu öndərimizin ad günündə mənə təqdim olunur. Bu, mənim həyatımda 

unudulmaz bir gün oldu. Çox sağ olun, var olun.  

 

X X X 

Digər nominasiyada mükafat uĢaq hüquqlarının qorunması və onların humanist 

ruhda böyüməsi iĢinə verdiyi dəstəyə görə YUNĠSEF-in Azərbaycandakı keçmiĢ 

nümayəndəsi xanım Hana Singerə təqdim edildi.  

Hana Singer təĢəkkürünü bildirərək dedi:  

- Cənab Prezident!  

Hörmətli Mehriban xanım!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

YUNĠSEF-in adından bu cür gözəl mükafatı almaqdan Ģərəf hissi duyuram. 

YUNĠSEF üçün iĢləmək təĢkilat üçün iĢləmək demək deyildir, bu, məramdır. Bu məram 

uĢaqların hüquqlarının qorunmasından, onların hər zaman müdafiə edilməsindən, 

problemlərinin həllindən ibarətdir. Bu təĢkilat üçün iĢləmək mənim üçün böyük Ģərəfdir. 

Bu təĢkilat üçün iĢləyərək bu ölkəyə gəlib uĢaqların problemləri ilə məĢğul olmaq, 

onları tanımaq mənim üçün çox böyük sevinc və iftixar hissidir. Hətta hər bir halda biz 

istənilən sözləri söyləmirik və bəzi hallarda biz problemlər haqqında da danıĢırıq. Mən 

məmnuniyyət və Ģərəf hissi ilə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda iĢləyərkən, 

bu problemləri qaldırarkən burada hər hansı bir qərəzli maraqların Ģahidi olmadım. Bu 

iĢdə Azərbaycan hökumətinin bizimlə sıx əməkdaĢlığının Ģahidi oluruq. Xüsusən də biz 

vətəndaĢ cəmiyyətinə Fondun vacib töhfəsini görürük. 

Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Mehriban xanım Əliyeva bu sahədə mühüm rol 

oynayır. Biz xeyriyyə üçün iĢləmirik, bizim üçün ən vacib, ən ülvi məqsəd uĢaqların 

hüquqlarının müdafiəsi və qorunmasıdır. O ki qaldı, mənim Azərbaycanla olan 

əlaqələrimə, yalnız bunu deyə bilərəm ki, bu, xüsusi bir əlaqələrdir. Mən demək 

istəyirəm ki:  

El bilir ki, sən mənimsən,  

Yurdum, yuvam, məskənimsən!  

Anam, doğma Vətənimsən!  

Ayrılarmı könül candan?  

Azərbaycan, Azərbaycan!  



 

X X X 

 

Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, Xalq Rəssamı Tahir 

Salahova da müasir boyakarlıq sənətinin inkiĢafında göstərdiyi xidmətlərə görə “Qızıl 

çinar” beynəlxalq mükafatı təqdim edildi.  

Tahir Salahov dedi:  

-Çox hörmətli və əziz Ġlham Heydər oğlu!  

Çox hörmətli Mehriban xanım!  

Bu gün mənim üçün çox həyəcanlı gündür. Çünki gözlənilmədən belə yüksək 

mükafat alıram. Mən bu mükafatda Heydər Əliyevin ruhunu, onun incəsənətə, 

mədəniyyətə məhəbbətini görürəm, özü də təkcə Azərbaycan miqyasında yox. O, bütün 

Sovet Ġttifaqının mədəniyyətinə rəhbərlik edirdi. O, 19 sahəyə, o cümlədən mədəniyyətə 

cavabdeh idi. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, bu gün o, yenə bizimlədir, bizi təltif 

edir, onun hərarətini, diqqətini və səmimiyyətini həmiĢə hiss etməyimizə imkan verir.  

Ruhu Ģad olsun Heydər Əliyevin, yaĢasın onun adını daĢıyan Fond, sağ olsun 

birinci xanım!  

Mənim fikrimcə o, alternativi olmayan birinci xanımdır, planetar miqyaslı birinci 

xanımdır.  

Sağ olun.  

 

X X X 

 

Mükafatlandırma mərasimindən sonra Xalq Artisti Rauf Abdullayevin dirijorluğu 

ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin konserti olmuĢdur. 

Bakının qonağı olan dünya Ģöhrətli opera müğənnisi Plasido Dominqo, habelə xanım 

Aylin Peres və beynəlxalq müsabiqələrin laureatları Dinara Əliyeva konsertdə 

Azərbaycan və xarici bəstəkarların əsərlərini ifa etmiĢlər.  

Heydər Əliyev Fondunun 6 illiyi münasibətilə təĢkil olunan xüsusi mərasimdə 

iĢtirak etməkdən böyük Ģərəf hissi duyduğunu bildirən Plasido Dominqo Tofiq 

Quliyevin “Sənə də qalmaz” mahnısını ifa etmiĢdir. O, bu ifasını Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevə ithaf etdiyini demiĢdir.  

Konsertdən sonra Plasido Dominqo Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və 

xanımı Mehriban Əliyeva ilə görüĢmüĢdür.  

10 may 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “ĠNTĠZAR” OPERASININ 

YENĠ QURULUġDA PREMYERASINA TAMAġA ETMĠġDĠR 

 

Heydər Əliyev Sarayında Heydər Əliyev Fondunun Beynəlxalq musiqi layihəsi 

çərçivəsində Xalq Artisti Firəngiz Əlizadənin “Ġntizar” operasının yeni quruluĢda 

premyerası olmuĢdur.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva premyeraya tamaĢa etmiĢlər.  

Saraya toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısını və xanımını hərarətli alqıĢlarla 

qarĢılamıĢlar.  

Heydər Əliyev Fondu yeni Beynəlxalq musiqi layihəsini – çağdaĢ Azərbaycan 

bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Firəngiz Əlizadənin 

“Ġntizar” operasının yeni quruluĢda premyerasını təqdim etmiĢdir.  

Librettonun müəllifi “Üns” yaradıcılıq səhnəsinin bədii rəhbəri, Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin üzvü professor Nərgiz PaĢayevadır. Operanın yeni quruluĢunu 

beynəlxalq bədii heyət hazırlamıĢdır. TamaĢanın quruluĢçu rejissoru Moskva “Helikon-

Opera” Teatrının bədii rəhbəri, Rusiyanın Xalq Artisti Dmitri Bertman, quruluĢçu 

rəssam Hartmut ġorqhofer, dirijor Vladimir Ponkin, xoreoqraf Edvald Smirnov, 

xormeyster Xalq Artisti Gülbacı Ġmanovadır.  

Operanın yeni quruluĢu müasir Avropa musiqili teatr rejissurası prinsiplərinə 

əsaslanmıĢdır. Əsər boyu əsas vokal formaların təqdimat tərzində, obrazların təsvirində 

ənənəvi vasitələrlə yanaĢı, obraz-yaradıcı komponent kimi, müasir səhnə plastikası və 

xoreoqrafiyanın imkanlarından geniĢ istifadə olunmuĢdur. Xor səhnələrinin xoreoqrafik 

çevikliyi və rəngarəngliyi, hərəkət uyğunluğu hadisələrin dramaturji axarına dinamiklik 

gətirir. TamaĢanın bədii tərtibatında ən müasir bədii-texnoloji vasitələr, (hərəkətli səhnə, 

video-installyasiya, mürəkkəb iĢıq palitrası geniĢ tətbiq olunmuĢdur. Yeni quruluĢun 

fərqləndirici cəhətlərindən biri də ifaçı heyətin gənclərdən ibarət olmasıdır.  

Opera Azərbaycan tarixinin yaxın keçmiĢində baĢ verən faciəli hadisələr, Xeyirlə 

ġərin əbədi mübarizəsi kimi ümumbəĢəri mövzu kontekstində açılır. Xəyanət və hiylə 

ilə qonaqpərvər diyara gələn Ģər qüvvələr zorakılıqla səfalı bir diyarı viran qoyur, 

insanları amansızcasına qətlə yetirir, doğma yurd-yuvalarından didərgin salırlar. Bu 

dəhĢətli hadisələrin əks-sədası bir ailənin taleyində izlənilir.  

Əsər bir daha nümayiĢ etdirir ki, Ģər qüvvələrin basqısı nə qədər dəhĢətli və güclü 

olsa belə, onlar vətən sevgisi, ailə məhəbbəti ilə saf və inamlı həyat yaĢayan insanların 

nə müqavimətini qırmaq, nə də onların qəlbindəki mübarizə əzmini məhv etmək 

iqtidarında deyildir. Hadisələrin faciəli axarına baxmayaraq, əsər əmin-amanlıq, 

xoĢbəxtlik və ədalətin intizarında olan, gələcəyə inam və ümidlərini, mübarizə əhval-

ruhiyyəsini əks etdirən təsirli finalla bitir. Səmada “Ağ atlı”nın peyda olması 

qazanılacaq qələbənin intizarında olan bütün insanlara ümid iĢarəsidir.  

Bu ümid və inam doğma torpaqların azadlığını nəyin bahasına olursa-olsun 

gerçəkliyə çevirəcəkdir. 

 

11 may 2010-cu il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA TÜRKĠYƏ 

RESPUBLĠKASININ BANĠSĠ MUSTAFA KAMAL ATATÜRKÜN ABĠDƏSĠNĠN 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Bakının Nəsimi rayonunda, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin qarĢısında, 

Səməd Vurğun və Bakıxanov küçələrinin kəsiĢməsindəki parkda, Türkiyə 

Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün abidəsi açılmıĢdır.  

AçılıĢ mərasimində Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva, Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan 

iĢtirak etmiĢlər.  

Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət bayraqları ilə bəzədilmiĢ parkda bu əlamətdar 

hadisə münasibətilə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, elm adamları, 

ictimaiyyətin nümayəndələri Prezident Ġlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı, 

Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı hərarətlə 

qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyev və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan abidənin ətrafında 

yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldular. Məlumat verildi ki, abidənin müəllifi Xalq Rəssamı, 

heykəltəraĢ Ömər Eldarovdur. Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal 

Atatürkün abidəsinin ucaldığı bu park bundan sonra paytaxt sakinlərinin ən maraqlı 

istirahət yerlərindən biri olacaqdır. Abidə və onun ətrafında yaradılmıĢ Ģərait paytaxtın 

bu hissəsinə xüsusi yaraĢıq verəcəkdir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan mərasimdə nitq söylədilər.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli cənab BaĢ nazir, əziz qardaĢım!  

Hörmətli Əminə xanım!  

Əziz qonaqlar!  

Hörmətli dostlar!  

Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Bakının mərkəzində türk 

dünyasının böyük oğlu, böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün abidəsinin açılıĢı 

münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.  

Mən çox Ģadam ki, bizim üçün bu əlamətdar gündə mənim əziz dostum, qardaĢım, 

Türkiyənin BaĢ naziri böyük heyətlə iĢtirak edir. Bu tarixi günü biz birlikdə qeyd edirik.  

Böyük dövlət xadimi, böyük sərkərdə, böyük siyasətçi Mustafa Kamal Atatürk 

Azərbaycan xalqının qəlbində böyük iz buraxmıĢdır. Azərbaycan xalqı böyük öndərin 

xatirəsini həmiĢə öz qəlbində saxlayıb və bu gün də saxlayır.  

Biz hamımız yaxĢı bilirik ki, Mustafa Kamal Atatürk Azərbaycanı çox sevirdi, 

Azərbaycana xüsusi münasibət bəsləyirdi. Onun “Azərbaycanın kədəri – kədərimiz, 

sevinci – sevincimiz” tarixi kəlamı bizim üçün həmiĢə olduğu kimi çox vacibdir. Bu bir 

yoldur, o bir yol göstərib. Ġki qardaĢ xalq bu yolda bərabər addımlayır.  

Tarix belə gətirdi ki, müəyyən dövr ərzində bizi tarix və tarixi hadisələr ayırdı. 

Ancaq baxmayaraq ki, Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yalnız 20 ilə yaxındır yaĢayır, 

bundan əvvəlki dövrlərdə də bizim qəlbimiz, duyğularımız bir döyünürdü. Bir-birimizə 

olan dostluq, qardaĢlıq münasibətlərini heç bir siyasi quruluĢ, yaxud da ki, siyasi 



təĢəbbüs dəyiĢdirə bilməzdi. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra, müstəqilliyimizi ilk tanıyan qardaĢ Türkiyə olmuĢdur. O gündən 

bu günə qədər biz bütün dövrlərdə və bütün istiqamətlərdə birlikdə fəaliyyət göstəririk. 

Bizim aramızda dostluq, qardaĢlıq münasibətləri çox yüksək səviyyədədir. Türkiyənin 

BaĢ nazirinin Azərbaycana bugünkü səfəri bunu bir daha təsdiqləyir.  

Biz elə etməliyik ki, bundan sonrakı illərdə, əsrlər boyu həmiĢə bir yerdə olaq. 

Türk dünyasının böyük liderləri bizə bunu vəsiyyət etmiĢlər. XX əsrin əvvəllərində 

böyük Atatürkün məĢhur kəlamları bu gün də öz aktuallığını saxlayır. XX əsrdə 

Azərbaycan xalqının böyük lideri Heydər Əliyevin kəlamları da bizim üçün həmiĢə yol 

göstərir. O demiĢdir ki, Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Biz bu tarixi 

Ģəxsiyyətlərin sözlərinə sadiqik. Bu sadiqliyi ürəyimizdə saxlayırıq. Elə etməliyik ki, 

gələcək nəsillər də bu dostluq, qardaĢlıq Ģəraitində yaĢasınlar, daim bir-birinə kömək 

etsinlər, daim bir-birinin qayğıları ilə yaĢasınlar. Bu iki tarixi ifadə sadəcə olaraq sözlər 

deyildir. Onun arxasında çox dərin məna dayanır. Bu tarixi kəlamlar bizim yolumuzu 

iĢıqlandırır. Bizim yolumuz həmiĢə açıq olmalıdır, nurlu olmalıdır. Bunu təmin etmək 

üçün biz həmiĢə bir yerdə olmalıyıq.  

Bu gün Türkiyə və Azərbaycan arasında əlaqələr, bizim birgə nümayiĢ 

etdirdiyimiz birlik təkcə xalqlarımız, ölkələrimiz üçün deyil, bölgə üçün, dünya üçün 

önəmlidir. Türkiyə bu gün dünyada çox fəal və önəmli müsbət rol oynayır. Bölgədə 

gedən proseslərə Türkiyənin təsir imkanları artır. Türkiyə gündən-günə güclənir. Bu, 

bizi çox sevindirir. Çünki Türkiyə nə qədər güclü olarsa, Azərbaycan da o qədər də 

güclü olacaqdır.  

Azərbaycan da, eyni zamanda, sürətlə inkiĢaf edir. Burada görülən tədbirlər, 

aparılan iĢlər bizi böyük dərəcədə gücləndirə bilmiĢdir. 1991-ci ildə müstəqilliyi bərpa 

edəndə Azərbaycanda vəziyyət çox ağır idi. Ölkə böhran içində idi. Ölkənin müstəqil 

həyatı əslində sual altında idi. Bu gün isə Azərbaycan ən dinamik inkiĢaf edən ölkədir. 

O ölkədir ki, öz maraqlarını qorumaqla bölgədə geniĢmiqyaslı əməkdaĢlığın 

dərinləĢməsi üçün praktiki addımlar atır.  

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çoxĢaxəlidir, çox geniĢdir. Əlbəttə ki, bu 

əlaqələr çox möhkəm tarixi və mədəni köklər əsasında qurulubdur. Xalqlarımız 

arasındakı dostluq, qardaĢlıq duyğuları bu əlaqələri möhkəmləndirir. Eyni zamanda, 

birgə həyata keçirdiyimiz layihələr, istər nəqliyyat, istər energetika, istər mədəniyyət 

sahələrində, istər humanitar sahədəki bütün addımlarımız bizi bir-birimizə daha da yaxın 

edir. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri regional əməkdaĢlıq üçün baĢlıca Ģərtdir və bizim 

maraqlarımız nəzərə alınmadan bölgədə heç bir təĢəbbüs reallaĢa bilməz.  

Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri deyə bilərəm ki, türk dünyasının daha da sıx 

birləĢməsi üçün həlledici rol oynayır. Keçən il Naxçıvanda keçirilmiĢ türkdilli dövlət 

baĢçılarının zirvə görüĢü, görüĢün nəticələri, əldə edilmiĢ qərarlar bir daha göstərdi ki, 

biz hamımız çalıĢmalıyıq və çalıĢırıq ki, türk dünyasını daha da sıx birləĢdirək. Əgər 

buna nail olsaq, onda bizim gücümüz böyük dərəcədə artacaqdır. Bizim bütün 

imkanlarımız var - təbii sərvətlər, coğrafi vəziyyət, əhali. Türk dünyasının birliyi bizim 

gələcəyimizdir. Azərbaycan və Türkiyə öz üzərinə düĢən rolunu Ģərəflə yerinə yetirir. 

Türk dünyasının birliyinin əsasını Türkiyə və Azərbaycan təĢkil edir. Bu reallıqdır. Mən 

əminəm ki, bugünkü mərasim dostluğumuzu daha da böyük dərəcədə gücləndirəcəkdir.  

Böyük Atatürkün abidəsinin Azərbaycanın paytaxtı Bakı Ģəhərinin mərkəzində 

ucaldılması bugünkü günü tariximizə bayram günü kimi yazacaqdır. Bu, Türkiyə-

Azərbaycan dostluğunun bayramıdır, birliyin bayramıdır. Bu, böyük öndərin xatirəsinə 

Azərbaycan xalqının qəlbindəki duyğuların ifadəsidir.  



Mən əminəm ki, bu gözəl, abad parkda Türkiyə və Azərbaycan vətəndaĢları 

birlikdə gözəl günlər keçirəcəklər. Bakı sakinləri üçün də çox gözəl Ģərait yaradılıbdır, 

gəlib burada yaxĢı istirahət edə bilərlər. Bu yerin seçilməsi də təsadüfi xarakter daĢımır. 

Bu yerin seçilməsində deyə bilərəm ki, mənim də rolum olmuĢdur. Burada biz bir neçə 

amili nəzərə aldıq. Ġlk növbədə bu, Ģəhərin mərkəzində, Bakının tarixi yerində olmalı 

idi. Eyni zamanda, mən çox Ģadam ki, bu abidə Türkiyə səfirliyinin yaxınlığında 

yerləĢir. Bura qardaĢ Türkiyənin kiçik bir parçası kimi Bakı Ģəhərinin mərkəzindədir.  

Mən bir daha sizin hamınızı, Azərbaycan və türk xalqlarını bu gözəl hadisə 

münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm.  

Əziz qardaĢıma mənim dəvətimi qəbul edib Bakıya səfər etdiyinə görə və bu 

gözəl mərasimdə iĢtirak etdiyinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi 

və bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, mən öz fəaliyyətimdə bundan 

sonra da Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin yüksək səviyyədə saxlanması üçün əlimdən 

gələni əsirgəməyəcəyəm. Türkiyə-Azərbaycan birliyinin möhkəmləndirilməsi üçün öz 

səylərimi davam etdirəcəyəm və bütün iĢlərimdə çalıĢacağam ki, xalqlarımız bir-biri ilə 

daha da yaxından əməkdaĢlıq etsinlər.  

Bir daha, əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm! YaĢasın 

Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaĢlığı!  

 

17 may 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALQ 

CÜMHURĠYYƏTĠNĠN ġƏRƏFĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ ZĠYARƏT 

ETMĠġDĠR 

 

Abidənin ətrafında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Dövlətimizin baĢçısı abidənin önünə əklil qoydu.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi.  

 

X X X 

 

Mərasim baĢa çatdıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev Ġstiqlaliyyət küçəsindəki 

binaların fasadlarında, eləcə də paytaxtın Filarmoniya bağında həyata keçirilən 

yenidənqurma və abadlıq iĢləri ilə tanıĢ oldu, “Respublika” hotelində aparılan təmir və 

bərpa iĢlərinin gediĢi ilə maraqlandı.  

 

27 may 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALÇASI VƏ 

XALQ TƏTBĠQĠ SƏNƏTĠ DÖVLƏT MUZEYĠNĠN YENĠ BĠNASINDA 

APARILAN TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ,  

MUSĠQĠ MƏDƏNĠYYƏTĠ DÖVLƏT MUZEYĠNĠN ESKĠZĠ VƏ ĠNġASI ÜÇÜN 

NƏZƏRDƏ TUTULAN YERLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev tikinti iĢləri barədə dövlətimizin 

baĢçısına məlumat vermiĢdir. Heydər Əliyev Fondunun, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin və YUNESKO-nun birgə layihəsi əsasında inĢa olunan yeni bina memarlıq 

üslubuna və qeyri-adi formasına görə tamamilə fərqlənəcəkdir. ĠnĢaat iĢləri baĢa 

çatdıqdan sonra binanın ətrafında yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılacaq, muzey kompleksi 

yaradılacaqdır. Dövlətimizin baĢçısı və xanımı inĢaat iĢlərinin gediĢi ilə bir daha 

yaxından tanıĢ oldular, binanın üst görünüĢündə asılacaq milli ornamentlərlə bəzədilmiĢ 

lövhələrə baxmıĢlar. Prezident Ġlham Əliyev inĢaat iĢlərinin yüksək standartlara uyğun 

surətdə həyata keçirilməsi ilə bağlı tapĢırıq və tövsiyələrini vermiĢdir.  

Daha sonra dövlətimizin baĢçısı və xanımı yaxınlıqdakı “Venesiya Ģəhərciyi” 

adlanan ərazidə inĢa olunacaq Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin eskiz 

layihəsi ilə tanıĢ olmuĢlar. Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev layihə barədə 

Azərbaycan Prezidentinə və xanımına məlumat vermiĢdir. Eskizin üst görünüĢündə 

Azərbaycanın dövlət himninin notlarının əks olunduğu bildirilmiĢdir. Qeyd olunmuĢdur 

ki, iĢçi layihəni bu ilin sonunadək baĢa çatdırmaq, gələn il isə inĢaat iĢlərinə baĢlamaq 

nəzərdə tutulmuĢdur.  

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin eskiz layihəsi ilə tanıĢ 

olduqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva muzeyin inĢası 

üçün nəzərdə tutulan əraziyə baxmıĢlar.  

 

10 iyun 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LERĠK ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar.  

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi, mərkəzlə tanıĢ oldu.  

Heydər Əliyev meydanında inĢa edilmiĢ mərkəzdə dahi rəhbərin büstü 

qoyulmuĢdur.  

Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 420 kvadratmetr olan Heydər Əliyev 

Mərkəzində ümummilli liderin həyatını əks etdirən eksponatlar, ulu öndərin Ģəxsi 

arxivindən götürülmüĢ sənədlər və fotoĢəkillər yerləĢdirilmiĢdir. Mərkəz görkəmli 

dövlət xadimi, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsinin təbliği, gənc nəslin bu irsdən 

yararlanması məqsədi ilə yaradılmıĢdır. Mərkəzin kitabxanasında ulu öndər haqqında 

maraqlı kitablar toplanmıĢdır. Burada internetə qoĢulmuĢ müasir kompyuterlər, monitor 

quraĢdırılmıĢ, ümummilli liderin həyatına dair sənədli filmlər toplanmıĢdır.  

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini 

yazdı.  

 

25 iyun 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LERĠK RAYON 

MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, 1973-cü ildə inĢa edilmiĢ binada aparılmıĢ əsaslı təmir və 

yenidənqurma iĢlərindən sonra Mədəniyyət evi müasirliyi ilə seçilir. Mədəniyyət evinin 

300 nəfərlik zalı müasir avadanlıqla və iĢıq effektləri ilə təmin edilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev rayonda aparılan abadlıq-quruculuq iĢlərini və turizm 

potensialını əks etdirən fotostendlərə baxdı.  

Bildirildi ki, rayonun coğrafi baxımdan əlveriĢli yerdə yerləĢməsi və yüksək 

turizm potensialına malik olması ilə əlaqədər son illər onlarla yeni istirahət mərkəzləri, 

turizm obyektləri istifadəyə verilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev məktəblilərin əl iĢləri, dekorativ sənət əsərləri və 

rəsmlərdən ibarət sərgiyə baxdı.  

Dövlətimizin baĢçısı rayonda istehsal olunan kənd təsərrüfatı malları və istehsal 

müəssisələrinin məhsullarının sərgisi ilə də tanıĢ oldu. Sərgidə mineral sular, arıçılıq 

təsərrüfatlarının məhsulları, musiqi alətləri, taxtadan hazırlanan müxtəlif məiĢət əĢyaları, 

mebel, Lerikin tarixini əks etdirən və rayon ərazisində aĢkarlanan qədim əĢyalar, xalq 

sənətkarlıq nümunələri, habelə qum-çınqıl və kərpic zavodlarının məhsulları nümayiĢ 

olunur.  

Rayonda təbii üsullarla hazırlanmıĢ bitki mənĢəli dərmanlar sərgidə maraqla 

qarĢılanmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi, tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi.  

 

25 iyun 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LERĠKDƏ “ġƏHĠDLƏR” 

ABĠDƏ KOMPLEKSĠNĠ  

ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 

mübarizədə canlarından keçən qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə ucaldımıĢ “Əbədi 

məĢəl”in önünə gül dəstəsi qoydu.  

Abidə kompleksi ilə tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, Qarabağ müharibəsində Lerik 

rayonu 130-dan çox Ģəhid vermiĢdir. Onların 5-i Ģücaətlərinə görə Milli qəhrəman adına 

layiq görülmüĢlər. Hazırda rayonda 80 nəfər Qarabağ müharibəsi əlili vardır. ġəhid 

ailələrinə və əlillərə daim dövlət qayğısı göstərilir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksin ümumi ərazisi 650 kvadratmetrdir. Burada 

fəvvarə quraĢdırılmıĢ, yaĢıllıq zolaqları salınmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev buradan Lerikin ümumi mənzərəsini seyr etdi.  

 

25 iyun 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LERĠKDƏ 

UZUNÖMÜRLÜLƏR MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi, muzeylə yaxından tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, bu muzeyin məhz Lerikdə yaradılması təsadüfi deyildir. Bu 

rayon dünyada uzunömürlülər diyari kimi Ģöhrət qazanmıĢdır. Dağlar qoynunda yerləĢən 

Lerik rayonunda vaxtilə 500 nəfərdən çox uzunömürlü insan yaĢamıĢdır. Hazırda 

rayonun yaĢı 100-ü keçmiĢ 20-dən çox sakini vardır.  

Dünyada yeganə olan bu muzeyin binası müasir memarlıq elementlərindən 

istifadə edilməklə inĢa olunmuĢdur. Ġki salondan ibarət muzeydə yaĢı yüzdən yuxarı 

olan 50-dən çox lerikli haqqında 2 mindən çox eksponat, o cümlədən maraqlı 

məlumatlar, fotoĢəkillər yer almıĢdır. Muzeydəki 40-dək fotoĢəklin müəllifi olan fransız 

fotoqrafı Fredrik LaĢop bu əsərlərini Parisdə təĢkil etdiyi “Uzunömürlülər diyarına 

səyahət” sərgisində nümayiĢ etdirmiĢdir. Muzeydə planetin ən uzunömürlü sakini adını 

qazanmıĢ ġirəli Müslümova, Mahmud Eyvazova və Məcid Ağayevə aid guĢələr 

yaradılmıĢdır. Muzey böyük turizm potensialına malik Lerikə əlavə səyahət 

həvəskarlarının gəlməsinə səbəb olacaqdır.  

 

25 iyun 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ FƏVVARƏLƏR 

MEYDANINDA APARILMIġ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

XIX və XX əsrlər Azərbaycan memarlıq incilərinin yerləĢdiyi məkanlardan biri 

kimi diqqəti cəlb edən Fəvvarələr meydanı artıq əsaslı bərpa və yenidənqurma iĢlərindən 

sonra daha gözəl və daha orijinal formada paytaxt sakinlərinin istifadəsindədir. Amma 

bu istirahət məkanı bir çox dövrlərdə baxımsızlıqdan əziyyət çəkmiĢdir. Zəngin bitki 

örtüyünə malik olan bu bağda illərin baxımsızlığı öz izini qoymuĢdur. Bundan əlavə, 

buradakı zövqsüz iaĢə obyektlərinin mövcudluğu bir çox hallarda ərazinin təyinatını da 

dəyiĢmiĢdir. Lakin Prezident Ġlham Əliyevin diqqət və qayğısı bu bağın da tarixi 

Ģöhrətini qaytarmağa imkan vermiĢdir. Dövlətimizin baĢçısının paytaxtın inkiĢaf 

konsepsiyasının mühüm tərkib hissəsi kimi dəyərləndirdiyi bağ və parkların yenidən 

qurulmasına göstərilən diqqət və qayğı Fəvvarələr meydanının timsalında daha aydın 

görünür. Burada tikinti və yenidənqurma iĢlərinin gediĢi hər zaman dövlətimizin 

baĢçısının diqqətində olmuĢdur. Prezident Ġlham Əliyev mütəmadi olaraq əraziyə 

gələrək iĢlərin gediĢi ilə maraqlanmıĢ, yenidənqurma prosesinin meydanın orijinal 

üslubu saxlanılmaqla həyata keçirilməsinin vacibliyini bildirmiĢdir.  

Məlumat verildi ki, yenidənqurma iĢləri zamanı əsas diqqət ərazinin 

təkrarolunmaz koloritinin qorunub saxlanılmasına yönəldilmiĢdir. Meydandakı fəvvarə, 

pavilyon və köĢklər yenidən qurulmuĢ, bitki örtüyü olduğu kimi qorunub saxlanılmıĢ, 

yenidənqurma nəticəsində yaĢıllıq zolağının sahəsi artırılmıĢdır.  

Bildirildi ki, Fəvvarələr meydanı salınandan sonra ilk dəfədir burada bu miqyasda 

abadlıq və yenidənqurma iĢləri aparılmıĢdır. Yüksək keyfiyyətlə aparılmıĢ 

yenidənqurma prosesində Bakının tarixi, onun keçmiĢi ilə sıx bağlı olan bu ərazinin 

bədii tərtibatına xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Ümumi struktur saxlanılmıĢ, bununla belə, 

yeni planlaĢdırma iĢləri aparılmıĢdır. Burada gözəlliyi ilə diqqəti çəkən yeni fəvvarə 

tikilmiĢdir. Onun arxasındakı memarlıq kompozisiyası isə həm dizaynına, həm də 

koloritinə görə köhnə Bakı elementlərini özündə cəmləĢdirməsi ilə diqqəti çəkir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Fəvvarə” restoran-

kafesində yaradılan Ģəraitlə də tanıĢ oldular.  

Bildirildi ki, burada paytaxt sakinlərinin, qonaqların istirahətinin təĢkili üçün hər 

cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Yeni ağacların əkilməsi, ərazinin bitki örtüyünün zənginləĢdirilməsi, gözəl 

landĢaft kompozisiyalarının yaradılması Fəvvarələr meydanına xüsusi yaraĢıq verir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, meydanda müxtəlif dizaynda bir neçə fəvvarə kompleksi 

yaradılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısına meydanı əhatələyən binalarda aparılan bərpa iĢləri barədə 

məlumat verildi. Bildirildi ki, bu binaların hamısı tarixi memarlıq tikililəridir və 

binalarda aparılan bərpa iĢləri ərazinin ümumi memarlıq ansamblına 

uyğunlaĢdırılmıĢdır. Binalardakı eyvanların hamısı yenilənmiĢ, fasadlarda müasir 

iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva paytaxt sakinlərinin “Kitab 

pasajı” kimi tanıdığı ərazidə aparılan yenidənqurma iĢləri ilə də tanıĢ oldular. Buradakı 

memarlıq abidələri olan bütün binalarda, küçəni hər iki tərəfdən əhatə edən tağlı 

keçidlərdə yenidənqurma iĢləri görülmüĢdür. Tağlı keçidlərin tavanında Bakı 

memarlığını əks etdirən tablolar çəkilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı “Xaqani” bağında da aparılmıĢ yenidənqurma 

iĢləri ilə də maraqlandılar. Qeyd olundu ki, bu bağda yaĢıllıq zolağının artırılmasına 



xüsusi diqqət göstərilmiĢ, istirahət guĢəsinin əvvəlki koloriti qorunub saxlanılmıĢdır. 

Tərtibatında müxtəlif bəzək elementlərindən istifadə olunan bağda xüsusi formalı 

fəvvarə də əvvəlki görkəmində saxlanılmıĢdır.  

Burada görülən iĢlər bir daha təsdiqləyir ki, paytaxtda yeni park və xiyabanların 

salınması, mövcud olanlarda abadlaĢdırma iĢlərinin aparılması hər zaman dövlətimizin 

baĢçısının diqqət mərkəzindədir. Bu, ilk növbədə Ģəhərimizin gözəlləĢməsinə, digər 

tərəfdən paytaxtımızın sakinlərinin və qonaqlarının mənalı istirahətinə geniĢ imkanlar 

açır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Nizami küçəsində salınan 

yeni parka və burada yaradılan fəvvarəyə də baxdılar.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə ərazinin əvvəlki görüntüləri də təqdim olundu. 

Bildirildi ki, aparılan abadlıq və yenidənqurma iĢləri zamanı burada yeni parkın 

salınması ilk növbədə paytaxt sakinlərinin mənalı istirahətinə xidmət edir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Nizami küçəsində davam 

edən yenidənqurma iĢlərinin gediĢi ilə maraqlandılar. Bildirildi ki, artıq burada 

yenidənqurma iĢləri baĢa çatmaq üzrədir. Məlumat verildi ki, ərazidə əhalinin rahat 

hərəkətini təmin etmək üçün yeni piyada keçidi də inĢa edilmiĢdir. Bununla da paytaxtın 

böyük bir ərazisində yüksək keyfiyyyətlə yenidənqurma iĢlərinin aparılması məqsədinə 

nail olunmuĢdur.  

 

2 iyul 2010-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRANIN MƏDƏNĠYYƏT VƏ  

ĠSLAM MAARĠFLƏNDĠRĠLMƏSĠ NAZĠRĠ SEYĠD MƏHƏMMƏD 

HÜSEYNĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

Seyid Məhəmməd Hüseyni Ġran Ġslam Respublikasının Prezidenti Mahmud 

Əhmədinejadın salamlarını dövlətimizin baĢçısına çatdırmıĢdır.  

GörüĢdə Azərbaycan ilə Ġran arasında bütün sahələrdə, o cümlədən mədəniyyət 

sahəsində əməkdaĢlığın uğurla davam etdiyi vurğulanmıĢ və bildirilmiĢdir ki, bu uğurlu 

əməkdaĢlığın mənbəyi məhz xalqlar arasındakı dostluq və qardaĢlıq əlaqələridir. Bu iĢdə 

mədəniyyətlə bağlı məsələlər xüsusi rol oynayır. Söhbət zamanı mədəniyyət sahəsində 

əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinin hər iki ölkə üçün vacib məsələ olduğu qeyd 

edilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı Prezident Mahmud Əhmədinejadın salamlarına görə 

minnətdarlığını bildirmiĢ, onun da salamlarını Ġran dövlətinin baĢçısına çatdırmağı xahiĢ 

etmiĢdir.  

 

5 iyul 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZAQATALA RAYON 

MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin mədəniyyətin 

inkiĢafına qayğısını əks etdirən fotoguĢə yaradılmıĢdır.  

Məlumat verildi ki, 1959-cu ildə inĢa edilmiĢ binada aparılmıĢ əsaslı təmir və 

yenidənqurma iĢlərindən sonra Mədəniyyət evi müasirliyi ilə seçilir.  

Binanın qarĢısında geniĢ abadlıq iĢləri görülmüĢ, Azərbaycan mədəniyyətinin 

tanınmıĢ simalarının büstləri qoyulmuĢdur. Üçmərtəbəli binanın ümumi sahəsi min 

kvadratmetrə yaxındır. Birinci mərtəbədə inzibati otaqlar yerləĢir. Müxtəlif tədbirlərin 

keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan 250 nəfərlik akt zalı ikinci mərtəbədə yerləĢir. Burada 

səsyazma və avtomatik idarəetmə otaqları vardır. Zal müasir iĢıqlandırma sistemi ilə 

təchiz olunmuĢdur. Üçüncü mərtəbədə də müxtəlif təyinatlı otaqlar yerləĢir.  

Məlumat verildi ki, Zaqatala Mədəniyyət evində 2 xalq kollektivi, xalq teatrı və 

xalq kəndirbazlar qrupu, səyahətlər klubu və 5 dərnək fəaliyyət göstərir.  

Prezident Ġlham Əliyev Mədəniyyət evinin qarĢısında Azərbaycan mədəniyyətinin 

tanınmıĢ simalarının büstləri qoyulmuĢ sahəyə baxdı, habelə yaxınlıqda müharibə 

veteranları və əlillər üçün bağda yaradılmıĢ Ģəraitlə də tanıĢ oldu.  

Dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi, tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi. 

 

8 iyul 2010-cu il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BALAKƏNDƏ “QUBEK” 

MEHMANXANASININ 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

 

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi və dördulduzlu mehmanxana ilə 

yaxından tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkının 

yaxınlığında yerləĢən 100 yerlik mehmanxananın tikintisinə 2007-ci ildə baĢlanmıĢdır. 

Mehmanxanada 9 lüks və 54 sadə nömrə, 80 nəfərlik konfrans zalı, 80 nəfərlik yay və 

qıĢ restoranları vardır. Bina fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilmiĢdir. Burada, 

həmçinin qazanxana və avtomobil qarajı da fəaliyyət göstərir. Mehmanxanada 80 nəfər 

iĢlə təmin olunmuĢdur.  

Mehmanxananın əsas özəlliyi onun turizm üçün son dərəcə əlveriĢli bölgədə 

yerləĢməsidir. Bu cür obyektlər Balakənin, ümumilikdə bölgənin turizm imkanlarının 

inkiĢafına müsbət təsir göstərir.  

Prezident Ġlham Əliyev yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi.  

 

8 iyul 2010-cu il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RESPUBLĠKA 

MEHMANXANASININ  

TƏMĠRDƏN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Görülən iĢlər barədə dövlətimizin baĢçısına məlumat verilmiĢdir. BildirilmiĢdir 

ki, yenidənqurma iĢlərini yerli və xarici mütəxəssislərdən ibarət inĢaat briqadası həyata 

keçirmiĢdir. ĠnĢaat iĢlərində 140-a yaxın fəhlə və mütəxəssis iĢtirak etmiĢ, təmir və 

yenidənqurma iĢləri ən müasir standartlara uyğun Ģəkildə aparılmıĢdır. Qonaqların 

rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə mehmanxanada müxtəlif idman qurğuları da 

quraĢdırılmıĢdır.  

12 mərtəbəli mehmanxanada 30 nömrəlik geniĢ və yaraĢıqlı otaqlar ən müasir 

standartlara cavab verir. Mehmanxanada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans 

salonu da yaradılmıĢdır. Qonaqlara yüksək səviyyəli iaĢə xidməti göstərmək üçün 

restoran və kafelər fəaliyyət göstərir.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı görülən iĢlərlə yaxından tanıĢ oldular, 

mehmanxananın eyvanından Ģəhərin panoramını seyr etdilər.  

 

20 iyul 2010-cu il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA TAMAMLAMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlət baĢçısına həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verildi. 

Bildirildi ki, Dövlət Bayrağı Meydanında əsas dövlət rəmzlərimizdən olan Azərbaycanın 

nəhəng gerbi hazırlanmıĢdır. Bürüncdən düzəldilmiĢ gerbin üzəri qızılla iĢlənilmiĢdir. 

Həmin gerb Dövlət Bayrağı Meydanının, eləcə də paytaxtın bu hissəsinin görkəminin 

möhtəĢəmliyini daha da artıracaq, onun görünüĢünə əlavə çalarlar qatacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya meydanda yaradılan 

zəngin muzey barədə də geniĢ məlumat verildi. Muzeyə baxıĢ zamanı bildirildi ki, 

burada bayraq və digər dövlət rəmzləri ilə bağlı bir-birindən dəyərli eksponatlar 

toplanmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə Dövlət Bayrağı Meydanının ərazisinin geniĢləndirilməsi, 

abadlaĢdırılması, landĢaftının iĢlənməsi istiqamətində həyata keçiriləcək iĢlər və 

görüləcək digər tədbirlər barədə də məlumat verildi.  

Dövlət Bayrağı Meydanında tamamlama iĢləri ilə yaxından tanıĢ olan dövlət 

baĢçısı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

26 iyul 2010-cu il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ 

RĠVERSĠDE” HOTELĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

 

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢı bildirən lenti kəsdi və turizm obyekti ilə yaxından 

tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, 2008-ci ilin avqustunda inĢasına baĢlanılan beĢulduzlu hotel 

“Gilan Turizm” Ģirkətinə daxil olan ən böyük layihələrdən biridir. Dövlətimizin baĢçısı 

bu ilin fevralında Qəbələyə səfəri zamanı hotelin tikintisi ilə tanıĢ olmuĢdur.  

Bildirildi ki, 16 hektar ərazidə yerləĢən və sahəsi 2 min 250 kvadratmetr olan 

hotel 7 mərtəbəli əsas korpusdan və kotteclərdən ibarətdir. Avanqard və modern 

arxitektura üslublarının sintezi əsasında inĢa edilən binanın interyerinin tərtibatında 

xaricdə hazırlanmıĢ mebel və aksessuarlardan istifadə olunmuĢdur. Burada 96-sı 

“Superior”, 12-si “Junior suit”, 6-sı “Deluks suit”, 4-ü “Dubleks suit” və 5-i “Kral suit” 

olmaqla, cəmi 123 nömrə vardır. Nömrələrdə qonaqların istirahətinin yüksək səviyyədə 

təmin edilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Bütün otaqlar rəqəmli seyf, minibar, 

havalandırma sistemləri, peyk televiziya antenası, beynəlxalq telefon xətti, kabelsiz 

internetlə təchiz edilmiĢdir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, hotelin ərazisində yüksək standartlara cavab verən 38 kottec 

inĢa olunmuĢdur. Ailəvi istirahət üçün ideal Ģəraitə malik olan kotteclərdə amerikan 

mətbəxi qonaqların ixtiyarına verilmiĢdir. Hotelin qonaqları gün ərzində otaq xidməti, 

faks-kseroks, örtülü avtodayanacaq, camaĢırxana, ticarət mərkəzi, avtobus, tibbi yardım 

xidmətlərindən də faydalana bilərlər. Burada 300 nəfərlik yeməkxana və sifariĢlə iĢləyən 

150 nəfərlik restoran fəaliyyət göstərir.  

Restoranda qonaqlar Azərbaycan və dünya mətbəxinin ləziz təamlarını dada 

bilərlər. Hoteldə zəngin menyu təqdim edən bir neçə bar da vardır. Açıq havada xoĢ 

saatlar keçirmək istəyənlər üçün 70 nəfərlik bağça yaradılmıĢdır. Bundan əlavə, zəngin 

çeĢiddə Ģirniyyat güĢəsi də qonaqların xidmətindədir. Konfrans, iclas, seminar, təqdimat 

mərasimlərinin keçirilməsi üçün burada 25 nəfərlik iki və 150 nəfərlik bir iclas zalları 

vardır. Hoteldə sağlamlıq mərkəzi, sauna, türk hamamı, açıq və örtülü hovuz, idman zalı 

da yaradılmıĢdır. Qonaqlar asudə vaxtlarını bilyard və stolüstü oyun zallarında səmərəli 

keçirə bilərlər. UĢaqlar da unudulmamıĢlar, onların əylənməsi üçün oyun meydançası 

inĢa olunmuĢdur.  

 

29 iyul 2010-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YUNESKO-NUN BAġ 

DĠREKTORU  

XANIM ĠRĠNA BOKOVANI QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

YUNESKO-nun baĢ direktoru xanım Ġrina Bokovanı Azərbaycan Prezidentinin 

xanımı, YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban Əliyeva qarĢılamıĢdır.  

Sonra Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın 

YUNESKO-nun baĢ direktoru xanım Ġrina Bokova ilə görüĢü olmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı YUNESKO-nun baĢ direktoru xanım Ġrina Bokovanın 

ölkəmizə səfərinin uğurlu keçəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmiĢdir. Xanım Ġrina 

Bokovanın YUNESKO-nun baĢ direktoru kimi ilk səfərlərindən birini ölkəmizə 

etməsindən məmnunluğunu bildirən Prezident Ġlham Əliyev onu bu yüksək vəzifəyə 

seçilməsi münasibətilə təbrik etmiĢ və fəaliyyətində uğurlar arzulamıĢdır. Son zamanlar 

həyata keçirilən birgə iĢlərə toxunan dövlətimizin baĢçısı bu müsbət meyillərin davam 

edəcəyinə, Azərbaycan ilə YUNESKO arasında fəal əməkdaĢlığın bundan sonra daha da 

geniĢlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmiĢdir.  

Xanım Ġrina Bokova YUNESKO-nun baĢ direktoru kimi fəaliyyətinin əvvəlində 

ölkəmizə səfər etməsinin önəmini vurğulamıĢdır. YUNESKO ilə Azərbaycan arasında 

çox yaxĢı əməkdaĢlığın olduğunu qeyd edən Ġrina Bokova rəhbərlik etdiyi təĢkilatda 

YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya hamının çox böyük 

hörmətlə yanaĢdığını demiĢdir. O, Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətinin 

mədəniyyət, musiqi, adət-ənənə, irs kimi ən əhəmiyyətli sahələrin inkiĢafına verdiyi 

töhfəni yüksək qiymətləndirmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev YUNESKO ilə birgə həyata keçirilən layihələrin 

əhəmiyyətinə toxunaraq bu istiqamətdə mühüm planların olduğunu demiĢdir. 

Dövlətimizin baĢçısı YUNESKO-nun baĢ direktorunun ölkəmizə səfərinin 

əməkdaĢlığımızın inkiĢafına yeni təkan verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmiĢdir.  

 

29 iyul 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ ĠKINCĠ 

BEYNƏLXALQ MUSĠQĠ FESTĠVALININ TƏNTƏNƏLĠ RƏSMĠ AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyev, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 

Mehriban Əliyeva və ölkəmizdə səfərdə olan YUNESKO-nun baĢ direktoru xanım Ġrina 

Bokova mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Mərasim iĢtirakçıları dövlətimizin baĢçısını, xanımını və YUNESKO-nun baĢ 

direktorunu hərarətlə qarĢılamıĢlar.  

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva festivalın açılıĢında 

çıxıĢ etmiĢdir.  

Ölkəmizin dilbər güĢələrindən birində - Qəbələdə qonaqları salamlayan Mehriban 

xanım bildirmiĢdir ki, bu gözəl Ģəhər dünyanın ən qədim sivilizasiyalarından birinin - 

Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olmuĢ və hər bir dövr, hər bir mədəniyyət burada öz izini 

qoymuĢdur. “Buraya qədəm qoyan hər bir insan əsrlərin nəfəsini hiss edir. Hazırda 

dünya xəritəsində Qafqaz Albaniyası olmasa da, Qəbələ mədəniyyətin paytaxtı kimi 

çıxıĢ edir”, - deyən Azərbaycanın birinci xanımı bildirmiĢdir ki, bu günlərdə hamımızı 

bir amil - musiqi birləĢdirir.  

Mehriban xanım Əliyeva YUNESKO-nun baĢ direktoru xanım Ġrina Bokovaya 

Azərbaycana gəldiyinə və bu festivalda iĢtirakına görə təĢəkkür etmiĢdir. O, 

Azərbaycan-YUNESKO əməkdaĢlığının əhəmiyyətini vurğulayaraq bu əlaqələrin 

çoxĢaxəli olduğunu demiĢdir. Prezident Ġlham Əliyevə gərgin iĢ qrafikinə baxmayaraq 

festivalın rəsmi açılıĢına qatıldığına görə minnətdarlıq edən Azərbaycanın birinci xanımı 

musiqiçiləri də salamlamıĢ və bu musiqi bayramının ilk növbədə onların sayəsində baĢ 

tutduğunu diqqətə çatdırmıĢdır.  

Mərasimdə çıxıĢ edən YUNESKO-nun baĢ direktoru xanım Ġrina Bokova 

festivala uğurlar arzulamıĢdır. Azərbaycana səfərindən məmnun olduğunu deyən Ġrina 

Bokova bu beynəlxalq festival üçün Qəbələnin möhtəĢəm səhnə olduğunu 

vurğulamıĢdır. “Bu festival Azərbaycanın zəngin musiqi irsi ilə tanıĢlığa Ģərait yaradır”, 

- deyən xanım Bokova YUNESKO prinsiplərini hər zaman yüksək tutduqlarına görə 

Azərbaycan Prezidentinə və Mehriban xanım Əliyevaya təĢəkkür etmiĢdir.  

Qəbələ Beynəlxalq musiqi festivalının əhəmiyyətindən danıĢan YUNESKO-nun 

baĢ direktoru demiĢdir ki, bu bayram Azərbaycan musiqisinin ruhunu əks etdirir və 

gələcəkdə qəlblərin və düĢüncələrin bir araya gəlməsi üçün bu cür tədbirlər mühüm 

əhəmiyyət daĢıyır. “Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin qovuĢduğu məkandır və bu 

festival da həmin mədəniyyətləri ən yüksək səviyyədə təqdim edəcəkdir”, - deyən Ġrina 

Bokova Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyətlərarası dialoqun 

möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərini yüksək qiymətləndirmiĢdir.  

Ġrina Bokova YUNESKO-nun “Qızıl Motsart” medalını Mehriban xanım 

Əliyevaya təqdim etmiĢdir.  

Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunan videoçarx nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

Sonra konsert proqramı olmuĢdur.  

London Kral Filarmonik Orkestrinin ifasında Azərbaycan və Avropa 

bəstəkarlarının əsərləri səslənmiĢdir. Konsetdə Dmitri Yablonski, Yuri BaĢmet, Emilio 

Ponsı, Xloe Hanslip, Fərhad Bədəlbəyli çıxıĢ etmiĢlər.  

Gecənin sonunda Qəbələnin yay səmasını möhtəĢəm atəĢfəĢanlıq əlvan rənglərə 

boyamıĢdır.  

 



30 iyul 2010-cu il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ XƏTAĠ 

RAYONUNDA ƏSASLI SURƏTDƏ YENĠDƏN QURULAN PARKDA 

YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bakının Xətai rayonu ərazisində Zığ yolunun kənarındakı 38, 40 və 42 nömrəli 

binaların yaxınlığında yerləĢən, əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra istifadəyə 

verilən parkın açılıĢında iĢtirak etmiĢdir.  

Parka gələn dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, uzun müddət baxımsız və 

yararsız vəziyyətdə olan bu istirahət guĢəsində əsaslı təmir iĢlərinə cari ilin yanvarında 

baĢlanılmıĢdır. Ərazisi 2,3 hektara yaxın olan parkda qısa müddətdə görülən iĢlər 

buranın görkəmini tamamilə dəyiĢmiĢdir. Ərazinin 1,5 hektarı yaĢıllaĢdırılmıĢ, 5 mindən 

çox müxtəlif dekorativ ağac və gül kolları əkilmiĢ, çəmənliklər salınmıĢdır.  

Parkda hər cür hava Ģəraitinə davamlı materialdan hazırlanan oturacaqlar 

quraĢdırılmıĢdır. Ġstirahət məkanında ən müasir iĢıqlandırma sistemi yaradılmıĢ, 90-a 

yaxın yüksək keyfiyyətli müasir iĢıq dirəklərindən istifadə edilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, parkda 2 yeni fəvvarədən ibarət 

kompleks yaradılmıĢdır. Parkın avtomobil yoluna yaxın hissəsində yerləĢən fəvvarə 

kompleksinin uzunluğu 280 metrdir. Parkın ərazisinə 4 min kvadratmetrə yaxın tamet 

daĢlarla yanaĢı Avropadan gətirilmiĢ qranit-mərmər döĢənmiĢdir.  

Parkda balaca sakinlərin istirahəti üçün də hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Bu 

məqsədlə xüsusi attraksionlar quraĢdırılmıĢ, idman və əyləncə meydançaları salınmıĢdır.  

Sakinlərin asudə vaxtının səmərəli təĢkili və mənalı istirahətinə xidmət edəcək 

parkda görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirən Prezident Ġlham Əliyev tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAHDAĞ QIġ-YAY TURĠZM 

KOMPLEKSĠNDƏ  

TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin 

tikintisi dağ xizək idmanı, digər qıĢ idman növləri ilə məĢğul olmaq üçün geniĢ imkanlar 

yaradacaqdır. Ümumi sahəsi 2 min hektardan çox olan kompleksin tikintisi 4 mərhələdə 

həyata keçiriləcəkdir. Birinci mərhələdə vacib kommunikasiya xətləri çəkiləcək, 11 

qaldırıcı, xizək yolları, süni göl və qar avadanlığı quraĢdırılacaqdır. 312 yerlik 

beĢulduzlu, 346 yerlik dördulduzlu, 282 yerlik üçulduzlu hotellərin və kiçik yaylaq 

evlərinin, kotteclərin tikilməsi planlaĢdırılır.  

Ġkinci mərhələdə qaldırıcılar Ģəbəkəsinin və idman qurğularının, kotteclərin 

tikintisi və bağların salınması nəzərdə tutulur.  

Üçüncü mərhələ isə, əlavə xizək yollarının salınmasını və yaĢayıĢ zonasının 

geniĢləndirilməsini əhatə edir. Dəniz səviyyəsindən iki min metr yüksəklikdə tikiləcək 

mərkəzdə 5 min iĢçi çalıĢacaqdır.  

Kompleksin ərazisində tennis, futbol və basketbol meydançaları, örtülü idman 

qurğuları, akvapark və hovuzlar olacaqdır. Ġstirahətə gələnlərə piyada, at ilə gəzinti və 

digər xidmətlər təklif ediləcəkdir. Kompleksdə müxtəlif uzunluqda 21 buraz yolu 

çəkiləcəkdir. Burada xizəkçilərin tam təchizatla xizək yolunun zirvəsinə çatdırılması 

üçün kürsü tipli qaldırıcı qurğulardan istifadə olunacaqdır. Ġsveçrənin “Swiss Town 

Consult” Ģirkəti tərəfindən kompleksin inkiĢafının Turizm və Texniki Konsepsiyası 

hazırlanmıĢ, geoloji iĢlər aparılmıĢdır.  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Prezident Ġlham Əliyevə 

kompleksə daxil olan mehmanxanaların dizayn və interyer elementləri, tikinti zamanı 

istifadə ediləcək materiallar barədə ətraflı məlumat verdi. Tikilməkdə olan otelin 

otaqlarından birinin interyer və dizayn elementləri ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı 

tərtibat zamanı istifadə ediləcək materialların nümunələrinə baxdı.  

Prezident Ġlham Əliyev aĢağı baza, yuxarı baza və iĢçilərin yaĢayacağı binanın 

tikintisi ilə də tanıĢ oldu. AĢağı bazada qısamüddətli, yuxarı bazada uzunmüddətli 

qonaqların qalacağı bildirildi. Mərkəzin tikintisində hazırda 3 min iĢçi çalıĢır.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev uca nöqtədən tikinti aparılan ərazini seyr etdi. 

Kompleksin baĢ planı və eskiz layihəsinə baxan Prezidentə məlumat verildi ki, hazırda 

birinci mərhələdə elektrik, su və qaz, kanalizasiya, rabitə xətlərinin çəkilməsinə 

baĢlanılmıĢdır. Kompleksin ərazisində lift bazası, restoran, xizək məktəbi daxil olmaqla, 

5 ulduzlu 7 mərtəbəli otelin inĢası davam edir. Buraz yolları, lift dayanacaqları və xizək 

eniĢləri ilə bağlı bir sıra iĢlər həyata keçirilir. Kompleksə gələn yolun yüksək və müasir 

standartlar səviyyəsində tikintisi də sürətlə gedir. Ərazidən keçən çayların üzərində yeni 

müasir körpülər və suötürücü qurğular inĢa olunur.  

Dövlətimizin baĢçısı kompleksə gələn yolun salınması və kommunikasiya 

xətlərinin çəkilməsi, tikintinin müasir standartlar səviyyəsində aparılması ilə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRĠNĠN AZƏRBAYCANDAKI 

SƏFĠRLƏRĠNĠ VƏ DĠPLOMATĠK NÜMAYƏNDƏLĠKLƏRĠNĠN 

RƏHBƏRLƏRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

GörüĢ iĢtirakçılarını salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi:  

-Hörmətli səfirlər, mən sizi və təmsil etdiyiniz ölkələrin bütün vətəndaĢlarını 

qarĢıdan gələn müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. XahiĢ 

edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı və təbriklərimi təmsil etdiyiniz ölkələrin dövlət 

və hökumət baĢçılarına çatdırasınız.  

Ramazan ayı dünyada yaĢayan bütün müsəlmanları birləĢdirir. Biz elə etməliyik 

ki, islam ölkələri arasında mövcud olan dostluq-qardaĢlıq münasibətləri daha da 

möhkəmlənsin, islam həmrəyliyi daha da güclənsin. Mən çox Ģadam ki, müsəlman 

ölkələrinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərinin sayı getdikcə artmaqdadır. 

Eyni zamanda, Azərbaycan da müsəlman ölkələrində öz diplomatik 

nümayəndəliklərinin sayının artırılmasına çalıĢır.  

Təmsil etdiyiniz ölkələr ilə Azərbaycanın çox sıx əlaqələri vardır. Bu əlaqələr 

getdikcə güclənir. QarĢılıqlı səfərlər təĢkil edilir, iqtisadi əlaqələr geniĢlənir, bir sözlə, 

biz ikitərəfli müstəvidə həyata keçirilən tədbirlərdən çox razıyıq. Əminəm ki, bu 

əməkdaĢlıq və dostluq münasibətləri bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəkdir. Biz 

öz növbəmizdə daim çalıĢırıq ki, islam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə töhfəmizi 

verək. Bildiyiniz kimi, Bakıda Ġslam Konfransı TəĢkilatının xətti ilə bir sıra mötəbər 

tədbirlər keçirilmiĢdir. Keçən il Bakı Ģəhəri islam mədəniyyətinin paytaxtı seçilmiĢdir. 

Bu il Bakıda Ġslam ĠnkiĢaf Bankının Direktorlar ġurasının yığıncağı keçirilmiĢdir. Bir 

sözlə, biz çalıĢırıq ki, müsəlman ölkələri arasındakı əlaqələr çoxĢaxəli olsun, siyasi, 

iqtisadi, humanitar sahələri maksimum dərəcədə əhatə etsin. Biz daim bir-birimizi 

dəstəkləməliyik və bu dəstək çox güclü olmalıdır. Həm ikitərəfli əlaqələrdə, həm 

beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində müsəlman ölkələri hər zaman həmrəylik nümayiĢ 

etdirməlidirlər. Çətin anlarda biz daim bir-birimizin yanında olmalıyıq. Belə olan halda 

dünyada gedən proseslərə müsəlman ölkələrinin təsiri daha da güclü olacaq, milli 

maraqlarımız daha da dolğun Ģəkildə təmin ediləcəkdir.  

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli istiqamətində 

göstərdiyimiz səylər müsəlman ölkələri tərəfindən dəstəklənir. Biz bu dəstəyə görə 

bütün qardaĢlarımıza minnətdarıq. Ġslam Konfransı TəĢkilatı bu məsələ ilə bağlı 

dəfələrlə qətnamələr qəbul etmiĢdir və o qətnamələrdə Azərbaycanın haqlı mövqeyi 

dəstəklənir.  

Ġki il bundan əvvəl BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının BaĢ Məclisində Dağlıq 

Qarabağ məsələsinə dair müzakirə olunan qətnamə müsəlman ölkələri tərəfindən 

dəstəklənmiĢdir. Bu dəstək qətnamənin qəbul olunmasında həlledici rol oynamıĢdır.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan torpaqları uzun illərdir ki, Ermənistanın iĢğalı 

altındadır. Bu iĢğal və azərbaycanlılara qarĢı aparılan etnik təmizləmə siyasəti 

nəticəsində bir milyon Azərbaycan vətəndaĢı öz doğma torpağında qaçqın həyatı 

yaĢayır, ərazilərimizin 20 faizi iĢğal altındadır. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 

bölgələrdən bütün azərbaycanlı əhali qovulmuĢdur. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan 

mədəniyyətinə, bizim islam dininə məxsus olan bütün abidələr dağıdılmıĢdır. Əfsuslar 

olsun ki, bu ədalətsizlik davam edir. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan ərazi 

bütövlüyünü bərpa edəcək və bu məsələ beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllini 

tapacaqdır. Çünki bütün beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfimizdədir, bizim 

mövqeyimizi dəstəkləyir və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir.  



Bu məsələni sülh və danıĢıqlar yolu ilə həll etmək üçün dünya ictimaiyyəti hesab 

edirəm ki, daha da ciddi tədbirlər görməlidir, iĢğalçı dövlətə daha da ciddi təzyiqlər 

göstərilməlidir və bu prosesin uğurla baĢa çatması üçün diplomatik səylər 

göstərilməlidir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi və əzəli torpağıdır. Beynəlxalq 

birlik tərəfindən Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınır və bu, o 

deməkdir ki, məsələnin istənilən yolla həll olunması Azərbaycanın daxili iĢidir, heç bir 

kənar qüvvə bu məsələyə müdaxilə edə bilməz.  

Əziz səfirlər, əziz dostlar, siz Azərbaycanda yaĢayırsınız, çalıĢırsınız, 

Azərbaycanı yaxĢı tanıyırsınız və bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı təmsil etdiyiniz 

ölkələrə və o ölkələrdə yaĢayan insanlara böyük rəğbətlə və hörmətlə yanaĢır. Mən çox 

Ģadam ki, hər bir görüĢümüzdə, - bilirsiniz ki, biz hər il mübarək Ramazan ayında 

görüĢürük, – iĢtirak edən səfirlərin sayı artır və bu, məni çox sevindirir. Mən ümid 

edirəm ki, gələcək görüĢdə burada əyləĢənlərin sayı daha da çox olacaqdır. Mən bir daha 

sizi qarĢıdan gələn bu gözəl mübarək bayram münasibətilə təbrik edirəm. Sizə, sizin 

ailələrinizə cansağlığı, xoĢbəxtlik, xalqlarınıza sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq 

arzulayıram.  

Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Ġsmatilla YERQAġEV müsəlman ölkələrinin 

Azərbaycandakı səfirləri və diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri adından 

müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə Prezident Ġlham Əliyevi və xalqımızı təbrik edərək 

dedi:  

-Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev!  

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!  

Hörmətli, cənab Prezident! Müsəlman ölkələrinin Azərbaycanda akkreditə 

olunmuĢ səfirləri, nümayəndəliklərinin rəhbərləri və həmçinin öz adımdan Sizi 

müqəddəs Ramazan ayı və əl-Fitr bayramı münasibətilə təbrik edirəm.  

Müqəddəs Ramazan ayında müsəlmanlar islam dünyasının qardaĢlığını, 

dostluğunu və həmrəyliyini təcəssüm etdirən mənəvi səyahətə çıxırlar. Əlbəttə, bizim 

ümmət islam dininin həqiqi dəyərlərinə, Allahın birliyinə, yaxĢı əməllərə, həm də 

mötədillik, tolerantlıq və birgəyaĢayıĢ ideallarına sadiq qalır.  

Bizim üçün müqəddəs olan bu ayda müsəlman ölkələrinin səfirləri adından Sizə 

və bütün Azərbaycan xalqına Allahın bəxĢ etdiyi nemətlər, habelə sülh və firavanlıq 

arzulayıram. Fürsətdən istifadə edərək bu müqəddəs bayram münasibətilə Sizinlə 

görüĢmək imkanı yaratdığınıza görə Zati-alinizə təĢəkkürümü bildirirəm. Sevindirici 

haldır ki, bu cür görüĢlər, cənab Prezident, məhz Sizin sayənizdə ənənə halı almıĢdır.  

Bizim üçün Azərbaycan sürətlə və inamla inkiĢaf edən, milli dəyərlərinə və 

imkanlarına arxalanan, dünya birliyinə inteqrasiya edən, ardıcıl və məqsədyönlü siyasət 

həyata keçirən və bu yolda böyük uğurlar qazanan bir ölkədir.  

Müasir Azərbaycan beynəlxalq aləmdə yalnız artmaqda olan nüfuzu və iqtisadi 

uğurları ilə güclü deyil, ilk növbədə çoxmillətli xalqının birliyi və əlbəttə zəngin 

mədəni, intellektual, yaradıcı potensialına görə güclü olub və güclü olaraq qalır. 

Ġnanıram ki, Azərbaycanın bütün əhəmiyyətli nailiyyətlərində Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri, nüfuzu ölkənin hüdudlarından kənarda da tanınan Heydər Əliyevin 

əvəzsiz rolu olduğunu söyləsəm hamımızın ümumi fikrini bildirmiĢ olaram.  

Biz Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən uğurlu dəyiĢiklikləri və 

dinamik islahatları səmimi maraq və rəğbətlə izləyirik.  

Möhtərəm Prezident, Sizin düĢünülmüĢ və tarazlaĢdırılmıĢ siyasətiniz sayəsində 

Azərbaycan çətin Ģəraitdə inamla gələcəyini qurur, müstəqilliyinin və dünyada 

nüfuzunun möhkəmləndirilməsində böyük uğurlar əldə edir. Bu gün Azərbaycan haqlı 

olaraq, Cənubi Qafqaz regionunda stabilliyi və davamlı inkiĢafı təmin edən ölkədir.  



Biz müsəlman dünyasının nümayəndələri kimi Dağlıq Qarabağın iĢğalı 

nəticəsində çətin sınaqlara və itkilərə məruz qalan azərbaycanlı qardaĢlarımızın kədərini 

bölüĢürük. XoĢ haldır ki, müsəlman dövlətlərinin əksəriyyəti Qarabağ münaqiĢəsinin 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə, beynəlxalq hüququn 

prinsiplərinə uyğun və qaçqınların doğma torpaqlarına qaytarılması əsasında həllinin 

tərəfdarı olmaqla Azərbaycanı dəstəkləyir.  

Sizin müdrik rəhbərliyiniz sayəsində Azərbaycan tolerantlığın və 

sivilizasiyalararası dialoqun bariz nümunəsinə çevrilmiĢdir. Eyni zamanda, biz 

Azərbaycan Respublikasının müsəlman dünyası ilə əlaqələrinin dərinləĢməsinə 

yönəlmiĢ səylərinin, o cümlədən Ġslam Konfransı TəĢkilatındakı fəal iĢtirakının 

Ģahidiyik. Belə ki, yalnız dostluğu və əməkdaĢlığı möhkəmləndirməklə müasir dünyanın 

çağırıĢlarına qarĢı durmaq olar.  

Cənab Prezident, icazə verin bir daha müqəddəs Ramazan ayı və qarĢıdan gələn 

əl-Fitr bayramı münasibətilə Sizə səmimi arzularımı çatdırım və bugünkü görüĢə görə 

təĢəkkürümü bildirim. Sizə dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram və Allahdan 

diləyim ki, qardaĢ Azərbaycan xalqına və islam ümmətinə yenilməz qüvvət, tərəqqi və 

firavanlıq bəxĢ etsin.  

Əssalamü-əleyküm və bərəkətuhu.  

GörüĢdən sonra xatirə Ģəkli çəkdirilmiĢdir.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANININ TƏNTƏNƏLĠ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali BaĢ Komandanı 

Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Meydanda dövlətimizin baĢçısının Ģərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali BaĢ 

Komandanı Ġlham Əliyevə raport verdi.  

Dövlətimizin baĢçısı təntənəli mərasimdə nitq söylədi.  

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NĠTQĠ 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün ölkəmizdə çox əlamətdar və 

tarixi bir gündür. Bu gün Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanı açılır. Bu münasibətlə sizi və 

bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm.  

Dövlət Bayrağı Meydanının açılıĢı həqiqətən tarixi və unudulmaz bir hadisədir. 

Bu meydan özlüyündə gözəl bir memarlıq abidəsidir. Meydanın üst hissəsinin sahəsi 3 

hektara bərabərdir. Bütövlükdə ərazi isə 60 hektardır. Burada Azərbaycanın dövlət 

rəmzləri – gerbi, himninin mətni, xəritəsi təsvir edilibdir. Dövlət Bayrağı Muzeyi də 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Meydanın ortasında isə Azərbaycanın dövlət bayrağı 

ucalacaqdır. Bu bayraq dünyada ən böyük və ən uca bayraqdır. Bayrağın hündürlüyü 

162 metrdir və bu bayraq Ģəhərimizin hər bir yerindən görsənəcəkdir. Məhz bu 

məqsədlə bu yer seçilmiĢdir. Bu yer, bu ərazi abadlaĢdı. Gələcəkdə burada böyük 

parklar, dənizkənarı bulvar salınacaq, istirahət üçün gözəl Ģərait yaradılacaqdır. Artıq bu 

iĢlər baĢlanmıĢdır. Gələcəkdə burada salınacaq bulvar Bakı bulvarı ilə birləĢəcəkdir.  

Bayraq meydanının yaradılması üçün çox böyük tikinti, quraĢdırma, quruculuq 

iĢləri görülmüĢdür. Çox sevindirici haldır ki, bütün bu iĢlərin əksər hissəsini Azərbaycan 

mütəxəssisləri, fəhlələri görmüĢlər. Bu onu göstərir ki, bizdə olan güclü potensial hər bir 

sahədə özünü büruzə verir. Bu gün imkanlarımız o qədər böyüyüb ki, biz istənilən 

məsələni həll edə, istənilən memarlıq əsərini yarada bilərik. Meydanın yaradılması 

haqqında sərəncam mənim tərəfimdən 2007-ci il noyabrın 17-də imzalanmıĢdır. Ondan 

dərhal sonra bütün iĢlər baĢlanmıĢdır. O gündən iki il sonra, 2009-cu il noyabrın 17-də 

Azərbaycan Dövlət Bayrağı Günü təsis edilmiĢdir.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan bayrağı, bizim üçrəngli bayrağımız 1918-ci il 

noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə təsdiq edilmiĢdir. 

Məhz noyabrın 9-u Azərbaycanda bundan sonra hər il Azərbaycan Dövlət Bayrağı Günü 

kimi qeyd olunacaqdır. Hər iki sərəncamın məhz noyabrın 17-də imzalanmasının səbəbi 

də çox məntiqli və aydındır. Məhz 1990-cı il noyabrın 17-də ilk dəfə olaraq Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Azərbaycanda dövlət bayrağı kimi qaldırıldı. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan Ali Sovetinin sessiyasında Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Naxçıvanda dövlət bayrağı kimi təsdiq edildi. Eyni 

zamanda, o vaxtkı Azərbaycan Ali Soveti qarĢısında vəsatət qaldırıldı və tələb edildi ki, 

bu bayraq Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilsin.  

O vaxt hələ Sovet Ġttifaqının dağılmasına bir ildən çox vaxt var idi. Bizim 

müstəqilliyə gedən yolumuz o gündən baĢlamıĢdır. Məhz Xalq Cümhuriyyətinin 

bayrağının dövlət bayrağı kimi qəbul olunması Azərbaycanı müstəqilliyə daha da 

yaxınlaĢdırmıĢ və ölkəmizdə gedən proseslərə güclü təkan vermiĢdir. O illər hamımızın 



yadındadır. O illər Azərbaycanın inkiĢafı, gələcəyi üçün həlledici illər idi. Azərbaycan 

dövlət müstəqilliyinə qovuĢanda ölkədə proseslər çox mənfi istiqamətdə gedirdi. Ölkədə 

anarxiya, hərc-mərclik hökm sürürdü. Ölkənin inkiĢaf perspektivləri qeyri-müəyyən idi 

və Azərbaycan əslində, dövlət müstəqilliyini itirə bilərdi. Azərbaycan xalqının tələbi və 

müdrikliyi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə dəvət olunması nəticəsində 

Azərbaycanda bütün xoĢagəlməz hallara son qoyuldu, sabitlik yarandı və inkiĢaf dövrü 

baĢlandı. Bu inkiĢaf dövrünün nəticələrini bu gün Azərbaycan vətəndaĢları görürlər.  

1993-2003-cü illər Azərbaycan üçün həlledici illər olmuĢdur. Məhz o illərdə 

Azərbaycanda iqtisadi, siyasi sabitlik yaranmıĢ, ölkə dünya birliyinə özünü təqdim edə 

bilmiĢdir. Biz beynəlxalq təĢkilatlara üzv olduq. Azərbaycan bayrağı bütün beynəlxalq 

təĢkilatlarda dalğalanmağa baĢlamıĢdır. Azərbaycan xarici tərəfdaĢlarla çox uğurlu və 

qarĢılıqlı hörmət əsasında münasibətlər qura bilmiĢdir. Ölkəmizə böyük həcmdə 

investisiyanın cəlb olunmasına nail ola bilmiĢdik. O proseslər bu gün də Azərbaycanın 

inkiĢafını təmin edir və onilliklər bundan sonra da Azərbaycanın uğurlu inkiĢafını 

müəyyən edəcəkdir. O on il ərzində Azərbaycan çox böyük bir yol keçmiĢdir və demək 

olar ki, dövlətçiliyin əsasları tam Ģəkildə qurulmuĢdur. Bu gün Azərbaycan möhkəm 

əsaslar üzərində uğurla inkiĢaf edir. Ölkə daxilində gedən bütün proseslər müsbət 

istiqamətdə inkiĢaf edir.  

Azərbaycanda daxili sabitlik, əmin-amanlıq, ictimai-siyasi asayiĢ uğurlarımızın 

əsas Ģərtidir. Biz iqtisadi, siyasi islahatları bu möhkəm əsas üzərində aparırıq. Ölkədə 

demokratikləĢmə prosesləri çox uğurla gedir. Ölkə qarĢısında duran bütün vəzifələr icra 

edilir. Keçən il və bu il dünyada hökm sürən iqtisadi və maliyyə böhranı böyük iz 

qoymuĢdur. Buna baxmayaraq, Azərbaycan bu sınaqdan da Ģərəflə çıxa bilmiĢdir. Ölkə 

qarĢısında duran bütün vəzifələr, müəyyən edilmiĢ bütün proqramlar icra olunur. 

Ölkəmizin hər bir yerində quruculuq-abadlıq iĢləri aparılır, iqtisadi islahatlar davam 

etdirilir. Bu gün Azərbaycan inkiĢaf edən ölkədir.  

Azərbaycanda iqtisadi sahədə keçid dövrü artıq baĢa çatmıĢdır. Biz inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrin sırasına daxil olmalıyıq və qarĢımıza bu məqsəd qoyulubdur. Biz bu məqsədə 

çatacağıq. Azərbaycan beynəlxalq arenada özünəlayiq yerini tuta bilmiĢdir. Xarici 

tərəfdaĢlarımızın, dostlarımızın sayı gündən-günə artır. Azərbaycan çox gözəl 

beynəlxalq imicə malikdir. Bizim bütün xarici siyasətimiz bir məqsədi güdür ki, 

Azərbaycanın milli maraqları maksimum dərəcədə təmin olunsun, Azərbaycan dövləti 

güclənsin və Azərbaycan xalqı daha da yaxĢı yaĢasın.  

Bir daha demək istəyirəm ki, ölkə daxilində bütün proseslər müsbət istiqamətdə 

inkiĢaf edir. Biz iqtisadi və sosial islahatları aparmaqla həm ölkəmizin uğurlu iqtisadi 

inkiĢafını təmin edirik, eyni zamanda, sosial məsələlərin həllində də böyük uğurlara nail 

ola bilmiĢik.  

Bu gün Azərbaycan böyük bir tikinti meydançasıdır. Hər yerdə, hər bölgədə, hər 

Ģəhərdə tikinti-quruculuq iĢləri aparılır, sosial obyektlər, infrastruktur obyektləri tikilir. 

Yəni Azərbaycanda görülən iĢlər nəinki ölkəmizin yaxın gələcəyini müəyyən edəcək, 

bax bu gün yaradılan infrastruktur və həyata keçirdiyimiz layihələr on il, iyirmi il, otuz 

il bundan sonra özünü göstərəcək və Azərbaycan xalqına xidmət edəcəkdir. Bizim 

uğurlu enerji siyasətimiz Azərbaycanı dünya birliyi qarĢısında etibarlı tərəfdaĢ kimi 

təqdim etməyə əsas yaratdı. Bu gün bu siyasət ölkə daxilində gedən proseslərə çox 

müsbət təsir göstərir. Biz demək olar ki, bu sahədə qarĢımızda duran bütün vəzifələri 

icra etmiĢik və sadəcə olaraq, əldə edilmiĢ nailiyyətlər əsasında gələcəkdə yeni 

layihələrin həllinə çalıĢırıq. Əminəm ki, bütün məqsədlərə çatacağıq.  

Biz iqtisadi cəhətdən özümüzü təmin edən ölkəyik. Biz heç bir xarici yardımdan 

asılı olmayan ölkəyik. Biz enerji təhlükəsizliyimizi təmin etmiĢik. Ərzaq 



təhlükəsizliyimizi təmin edirik və belə olan halda Azərbaycanın gələcəyi haqqında 

yalnız bir fikir deyilə bilər: Azərbaycanın gələcəyi Azərbaycanın indiki vəziyyətindən 

daha da parlaq olacaqdır. Baxmayaraq ki, bu gün nəinki postsovet məkanında, bölgədə 

və ümumiyyətlə, ölkələr sırasında biz yüksək yerləri tuturuq, Azərbaycanda insanlar 

ildən-ilə daha da yaxĢı yaĢamalıdır. Bu məqsədlə bütün sosial proqramlar icra olunur, 

maaĢlar və pensiyalar vaxtaĢırı artırılır, ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafını təmin etmək 

üçün bütün tədbirlər görülür.  

Bizim gözəl ölkəmiz, gözəl təbiətimiz vardır. Ölkəmizin hər bir tərəfi gözəldir. 

Hər bir tərəf abadlaĢır, gözəlləĢir. Bizim təbii ehtiyatlarımız vardır. Bu ehtiyatlar 

gücümüzü daha da artırır. Artıq böyük maddi imkanlarımız vardır. Biz nəinki xarici 

yardımdan asılı deyilik, eyni zamanda, lazım gələndə özümüz də yardım göstəririk. Bu 

da siyasətimizin yeni istiqamətidir. Bir neçə ildən sonra Azərbaycan beynəlxalq donor 

ölkəsinə çevriləcəkdir və bu məqsədə çatmaq üçün artıq konkret tədbirlər planı 

hazırlanır. Ġqtisadi və sosial sahədə elə məsələ yoxdur ki, bu məsələ Azərbaycanda həll 

olunmasın. Düzdür, bu gün hələ həllini gözləyən məsələlər çoxdur. Ancaq əsas odur ki, 

biz bu məsələləri bilirik. Onların həlli yollarını bilirik. Bu məsələlərin həlli üçün icra 

mexanizmləri, maliyyə resursları və siyasi iradə vardır. Yəni bütün bu amillərin 

birləĢməsi Ģəraitində istənilən məsələ öz həllini tapa bilər.  

Biz hamımız Azərbaycanın gələcəyi haqqında düĢünürük və düĢünməliyik. Biz 

ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin etməliyik, ölkədə dinamik və sürətli inkiĢaf tempini 

saxlamalıyıq, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqeləri daha da möhkəmlənməlidir. 

Artıq regionda gedən proseslərdə Azərbaycan çox fəal rol oynayır. Bəzi hallarda 

həlledici rol oynayır. Bizim tərəfimizdən irəli sürülmüĢ siyasi və iqtisadi təĢəbbüslər 

reallaĢır. Bu, nəinki bizə, eyni zamanda, bizimlə dostluq münasibətlərində olanlara da 

xeyir gətirir. Yəni, biz bu istiqamətdə daha da fəal addımlar atacağıq və beləliklə, 

ölkəmizin inamlı və uğurlu gələcəyini təmin edəcəyik.  

Bütün bu vacib məsələlərlə bərabər, bu gün bu gözəl meydanda Azərbaycanın 

müstəqil siyasətini xüsusi qeyd etmək istərdim. Müstəqillik ən böyük sərvətimizdir, ən 

böyük xoĢbəxtliyimizdir. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı müstəqillik həsrəti, müstəqillik 

arzusu ilə yaĢamıĢdır. Uzun illər, onilliklər ərzində biz baĢqa ölkələrin tərkibində 

yaĢamıĢdıq, azadlıqdan məhrum olmuĢduq, müstəqil ölkə deyildik. Bu tarixi imkan, 

tarixi Ģans bir daha Azərbaycan xalqına 1991-ci ildə verilmiĢdir. Bayaq qeyd etdiyim 

kimi, biz o Ģansı, bu imkanı itirə bilərdik və əgər 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı düzgün 

seçim etməsəydi, çox güman ki, itirəcəydik. Bu gün isə müstəqilliyimiz artıq dönməzdir, 

əbədidir. Biz 20 ilə yaxındır ki, müstəqil ölkə kimi yaĢayırıq. Bütün çətin sınaqlardan 

üzüağ, Ģərəflə çıxmıĢıq, gözəl, möhkəm ölkə yaratmıĢıq. O ölkə ki, burada bütün 

azadlıqlar vardır. Təhlükəsizlik, sosial rifah, iqtisadi inkiĢaf templəri təmin edilir. O ölkə 

ki, burada bütün xalqlar, bütün millətlərin, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi 

yaĢayırlar. Mehribanlıq, dostluq Ģəraitində yaĢayırlar. O ölkə ki, burada milli-dini 

dözümlülük yüksək səviyyədədir və bu gün Azərbaycan bu məsələlərdə nümunə kimi 

göstərilir. Bu ölkəni biz yaratmıĢıq. Bu gün Azərbaycan öz gücünə arxayın olan, öz 

gücünə arxalanan, bütün tərəfdaĢlar ilə münasibətləri qarĢılıqlı hörmət və ehtiram 

prinsipləri əsasında qurmağa çalıĢan, dinamik inkiĢaf edən gənc və eyni zamanda, 

təcrübəli ölkədir. Azərbaycan artıq böyük bir regional amildir. Sabitlik, təhlükəsizlik və 

inkiĢaf amilidir. Bizim bütün təĢəbbüslərimiz, irəli sürdüyümüz bütün layihələr səmərə 

verir, həm bizə, həm bizim tərəfdaĢlara xeyir gətirir. O layihələri həyata keçirmək üçün 

nəinki böyük maliyyə imkanları, həm də güclü iradə, cəsarət və öz siyasətinə sədaqət 

lazımdır. Hər halda bu günə qədər ölkəmiz tərəfindən atılan bütün addımlar düzgün 

istiqamətdə atılmıĢ addımlar olmuĢdur.  



Biz bu gün müstəqil ölkə kimi yaĢayırıq və böyük qürur hissi ilə yaĢayırıq. Biz 

fəxr edirik ki, Azərbaycan vətəndaĢlarıyıq. Biz müstəqil siyasət aparırıq. Azərbaycan 

xalqı öz taleyinin sahibidir. Bu, böyük xoĢbəxtlikdir, böyük sərvətdir. Bizdən əvvəl 

nəsillər müstəqillik arzusu ilə yaĢayırdı. Ancaq bu müstəqilliyi görmək bizə nəsib 

olubdur. Bu xoĢbəxtlik bizə nəsib olubdur. Biz nəinki bu müstəqilliyi görürük. Biz bu 

müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi üçün iĢlər görürük, fəaliyyət göstəririk, çalıĢırıq. Hər 

bir vətəndaĢ tutduğu yerindən asılı olmayaraq öz əməyi ilə hər gün ölkəmizi 

gücləndirməlidir. Öz əməli iĢlərimizlə, Vətənə sədaqətlə, görülən iĢlərlə, atılan 

addımlarla. Bu gün Azərbaycan cəmiyyətində bu həmrəylik, milli həmrəylik, milli 

səfərbərlik, vətənpərvərlik ruhu vardır. Biz gənc nəsli bu ruhda tərbiyə etməliyik ki, 

Azərbaycanda gənc nəsil peĢəkar, vətənpərvər, Vətənə sadiq olsun. Çünki bütün 

dövrlərdə Azərbaycanın uğurlu gələcəyini biz təmin etməliyik. 

Bir daha demək istəyirəm ki, bu gün atılan addımlar və irəli sürülən təĢəbbüslər 

onilliklərdən sonra özünü göstərəcəkdir. Biz gələcəyə baxmalıyıq, gələcəyi 

düĢünməliyik: 20 il, 50 ildən sonra Azərbaycan hansı yollarla inkiĢaf edəcəkdir?! Biz 

ölkəmizin uğurlu inkiĢafını hansı resurslar əsasında təmin edəcəyik?! Biz bu barədə 

düĢünürük və görülən bütün iĢlər həm bugünkü problemlərin həllinə, eyni zamanda, 

gələcəyə yönəldilibdir. Biz müstəqil, azad xalqıq, öz siyasətimizi özümüz aparırıq və 

bundan böyük xoĢbəxtlik ola bilməz.  

Bu gün ölkəmizin həyatında bir daha demək istəyirəm ki, tarixi, unudulmaz bir 

hadisə baĢ verir. Bu meydan nadir memarlıq abidəsidir. Bu bayraq bizim milli 

dəyərimizdir. Söhbət ondan getmir ki, bu gün bu bayraq dünyanın ən hündür bayrağıdır. 

Bəlkə nə vaxtsa, bir neçə ildən sonra baĢqa yerdə bundan da hündür bayraq qaldıra 

bilərlər. Məsələ onda deyil, məsələ ondadır ki, bu Bayraq Meydanının yaradılması 

Azərbaycanın gücünü, Azərbaycan xalqının öz dövlətinə sevgisini, dövlət rəmzlərimizə 

ehtiramımızı göstərir. Əminəm ki, bir neçə aydan sonra burada, bütün bu ətrafda tikinti-

quraĢdırma iĢləri tamamlanandan sonra bu möhtəĢəm meydan insanlarla dolu olacaqdır. 

Necə ki, bu gün bizim parklarda, dənizkənarı bulvarda minlərlə, on minlərlə insan hər 

gün gəzintiyə çıxır. Bax, bu meydanda, bu bayraq altında, milli rəmzlər ətrafında 

insanlar yığıĢacaqlar. Buradan gözəl Bakıya möhtəĢəm bir mənzərə açılır. Burada, 

aĢağıda gəzinti üçün gözəl yerlər vardır. Yəni, bu Bayraq Meydanı Bakının bir 

mədəniyyət mərkəzinə, Azərbaycanın bir siyasi mərkəzinə çevriləcəkdir. Ölkəmizin 

mərkəzi olan Bakı Ģəhərində belə möhtəĢəm meydanın yaradılması doğrudan da böyük 

hadisədir. Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız canımızdır, 

ürəyimizdir. Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində dövlət bayrağı dalğalanır. Azərbaycan 

ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra milli dövlət bayrağımız bu gün hələ də iĢğal 

altında olan torpaqlarda qaldırılacaqdır. Bizim bayrağımız Dağlıq Qarabağda, 

Xankəndidə, ġuĢada dalğalanacaqdır. O günü biz hər an öz iĢimizlə yaxınlaĢdırmalıyıq 

və yaxınlaĢdırırıq. EĢq olsun, Azərbaycan bayrağına! YaĢasın, Azərbaycan!  

 

X X X 

 

Sonra Prezident, Ali BaĢ Komandan Ġlham Əliyevin əmri ilə dövlət bayrağı 

Azərbaycan əsgərlərinin çiyinlərində meydana gətirildi.  

Prezident Ġlham Əliyev bayrağın ilgəyini qarmağa bərkitdi. Xüsusi qurğu dövlət 

bayrağını aramla səmaya – dirəyin zirvəsinə qaldırmağa baĢladı.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının xalqımızın milli həmrəyliyinin 

yaradılması və möhkəmləndirilməsindəki rolundan, Dövlət Bayrağı Meydanının 

tikintisindən bəhs edən film nümayiĢ olundu.  



Prezident Ġlham Əliyev 2007-ci il noyabrın 17-də Bakıda Dövlət Bayrağı 

Meydanının yaradılması barədə, 2009-cu il noyabrın 17-də isə Dövlət Bayrağı Gününün 

təsis edilməsi haqqında sərəncamlar imzalamıĢdır. Ġndən belə hər il noyabrın 9-u 

respublikamızda Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd olunacaqdır.  

2007-ci il dekabrın 30-da Bakının Bayıl qəsəbəsində - Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 

bazası yaxınlığında Dövlət Bayrağı Meydanının təməli qoyulmuĢdur. Meydan üçün 

seçilmiĢ yer dövlət bayrağının paytaxtın müxtəlif nöqtələrindən görünməsinə imkan 

yaradır.  

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının “Trident Support” Ģirkəti tərəfindən hazırlanmıĢ 

layihənin icrasını Azərbaycanın “Azenko” Ģirkəti yerinə yetirmiĢdir. Ümumi ərazisi 60 

hektar, yuxarı hissəsinin sahəsi 3 hektar olan meydanda bütün infrastruktur 

yaradılacaqdır. Xüsusi layihə əsasında reallaĢdırılan tikinti iĢlərini xarici və yerli 

mütəxəssislər həyata keçirmiĢlər.  

ĠnĢa olunmuĢ dayağın hündürlüyü 162, bünövrəsinin diametri 3,2, bünövrənin üst 

hissəsinin diametri 1,09 metrdir. Qurğunun ümumi çəkisi 220 tondur. Bayrağın eni 35 

metr, uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi 2450 kvadratmetr, çəkisi isə təqribən 350 

kiloqramdır. Ginnes dünya rekordları təĢkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan 

dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq etmiĢdir.  

Meydanda qurulmuĢ Azərbaycan Respublikasının gerbi, dövlət himninin mətni və 

ölkəmizin xəritəsi qızıl suyuna salınmıĢ bürüncdən hazırlanmıĢdır. Bu dövlət rəmzləri 

Bayraq Meydanının görkəminin möhtəĢəmliyini daha da artırmıĢ, onun görünüĢünə 

əlavə çalarlar qatmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə meydanda Dövlət 

Bayrağı Muzeyi də yaradılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev bayrağı açdı.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi.  

Toplardan yaylım atəĢi açıldı.  

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marĢın sədaları altında Dövlət Bayrağı Meydanından 

keçdi.  

Daha sonra dövlət bayrağının ucaldılması Ģərəfinə Bakı səmasında möhtəĢəm 

lazer-Ģou nümayiĢ olundu.  

Təntənəli mərasim atəĢfəĢanlıqla baĢa çatdı.  

 

1 sentyabr 2010-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUSĠYADAN ÖLKƏMĠZƏ 

QANUNSUZ GƏTĠRĠLMĠġ ĠKONALARI VƏ ĠNCƏSƏNƏT ƏSƏRLƏRĠNĠ 

PREZĠDENT DMĠTRĠ MEDVEDEVƏ TƏQDĠM ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan dövlətinin baĢçısı demiĢdir:  

-Bu ikonaları Sizə təqdim etmək istəyirəm. Rusiyadan qanunsuz çıxarılmasına 

cəhd göstərilmiĢ bu əsərləri Azərbaycan-Rusiya sərhədində bizim gömrük xidmətlərimiz 

aĢkar və müsadirə etmiĢlər. Onları sərhəddən keçirmək istəyənlər isə məsuliyyətə cəlb 

olunmuĢlar. Bu gün rus xalqının bu incəsənət əsərlərini  

Sizə - Rusiya Prezidentinə təqdim edirəm. Onlar Sizin ölkənizdə saxlanılmalıdır.  

Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Prezident Ġlham Əliyevə təĢəkkürünü 

bildirərək demiĢdir:  

-Çox sağ olun. Bu, həqiqətən, əsl dost hərəkətidir. Rusiya üçün ikiqat xoĢdur ki, 

Azərbaycan bir tərəfdən cinayətkarları yaxalamıĢdır, digər tərəfdən isə bu əsərlər evə 

qayıdır. Biz hamımız bunu yüksək dəyərləndiririk. Bu, həqiqətən, əsl dostluq jestidir. 

 

3 sentyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ RUSĠYA PREZĠDENTĠ  

DMĠTRĠ MEDVEDEV XANIMLARI ĠLƏ BĠRLĠKDƏ “ĠÇƏRĠġƏHƏR” 

DÖVLƏT  

TARĠX-MEMARLIQ QORUĞUNU GƏZMĠġ, DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKDA 

OLMUġLAR 

 

Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin və xanımı 

Svetlana Medvedevanın Bakı ilə tanıĢlığı Filarmoniya bağından baĢladı. Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əsaslı yenidənqurmadan sonra 

ötən il istifadəyə verilən bu bağın tarixi barədə Rusiyanın dövlət baĢçısına məlumat 

verdilər. Bildirildi ki, son illər Bakıda park və bağların yenidən qurulması diqqət 

mərkəzində saxlanılır. Bundan əsas məqsəd insanların mənalı istirahətini təĢkil 

etməkdir.  

Daha sonra qonaqlar ĠçəriĢəhəri gəzintiyə çıxdılar. Bildirildi ki, Azərbaycan 

tarixinin və mədəniyyətinin incisi olan ĠçəriĢəhər dünya mədəni irsinin nadir 

abidələrindəndir. Azərbaycan tarixinin canlı əfsanəsi olan ĠçəriĢəhər memarlıq 

kompleksi dünyada misilsiz abidələrdən biridir. Burada aparılan arxeoloji qazıntılar 

zamanı milli dövlətçilik tarixinin açılmamıĢ səhifələri öyrənilmiĢ, Böyük Ġpək yolunun 

üstündə yerləĢən qədim Bakının strateji əhəmiyyətini təsdiq edən tarixi faktlar aĢkar 

olunmuĢdur. Elə buna görə də 1985-ci ildən Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu elan edilən 

ĠçəriĢəhər 2000-ci ildən YUNESKO-nun Dünya irs siyahısına daxil edilmiĢdir.  

Rusiyanın dövlət baĢçısı və xanımı ĠçəriĢəhərdə milli mətbəximizin nümunəsi 

olan təndir çörəyinə qonaq oldular.  

ĠçəriĢəhərin ən mühüm tarixi tikililərindən olan Karvansara da qonaqlarda böyük 

maraq doğurdu. Qeyd olundu ki, qədim ġərq həyatının ən mühüm atributlarından olan 

karvansara bu gün təyinatı üzrə istifadə olunmasa da, ulu tariximizin bir parçası kimi 

buraya gələn qonaqlarda maraq doğurur.  

Qonaqlar ġirvanĢahlar sarayında da oldular. Qeyd edildi ki, ġirvanĢahlar saray 

kompleksi XV əsrin əvvəllərində tikilmiĢdir. Kompleksə daxil olan abidələr ĠçəriĢəhərin 

ən yüksək yerində yerləĢir. Qız qalası da sarayın yaxınlığındadır. Eradan əvvəl VII-VI 

əsrlərdə əsası qoyulan Qız qalası XII əsrdə bərpa edilmiĢdir. Hündürlüyü 28 metr, 

diametri 16-16,5 metr olan Qız qalası silindr formalı əsl qaladan və cənub tərəfdən ona 

bitiĢən iri bir tikilidən ibarətdir. Məscid-mədrəsə və XII əsrə aid bazar da burada 

yerləĢir. Burada o dövrə aid qəbir daĢları və totemlər saxlanılır.  

Rusiya Prezidenti burada Ģəkil çəkdi. Sonra birlikdə Ģəkil çəkdirildi.  

Prezident Dmitri Medvedev və xanımı ĠçəriĢəhərdə nümayiĢ olunan milli 

sənətkarlıq nümunələrinə də baxdılar.  

Rusiya dövlətinin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ĠçəriĢəhər ərazisində 

Azərbaycan alimləri arxeoloji qazıntılar aparmıĢ və Azərbaycan tarixinə dair bir çox 

qiymətli maddi-mədəniyyət nümunələri aĢkar etmiĢlər. Ġndi Azərbaycan muzeylərinin 

ən qiymətli eksponatları olan bu tapıntılar tariximizin qədim dövrlərinin öyrənilməsi 

üçün geniĢ imkanlar açır.  

Qonaqlar üzərində paytaxtımızın rəmzi olan qədim abidələrimizin əks olunduğu 

suvenirlərə də baxdılar.  

Azərbaycan rəssamlarının çəkdiyi əsərlər də qonaqlarda maraq doğurdu. Rusiya 

Prezidenti və xanımı ĠçəriĢəhərdə yerləĢən qalereyada qədim abidələrimizin əks 

olunduğu rəsm əsərlərinə tamaĢa etdilər.  

Qonaqlar çay süfrəsi arxasında ĠçəriĢəhərdən bəhs edən filmə baxdılar.  

Rusiya Prezidentinə xatirə olaraq hədiyyə təqdim olundu.  



Daha sonra Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva, 

Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və xanımı Svetlana Medvedeva Dənizkənarı Milli 

Parkda gəzintiyə çıxdılar.  

Bildirildi ki, son illər Bakıda aparılan yenidənqurma iĢləri Dənizkənarı Milli 

Parkda da geniĢ vüsət almıĢdır. Paytaxt sakinlərinin və Bakıya gələn qonaqların ən çox 

üz tutduğu məkanlardan biri olan bulvar son bir neçə ildə görkəmini tanınmaz dərəcədə 

dəyiĢmiĢdir. Yenidənqurma iĢləri zamanı milli üslubla beynəlxalq təcrübə peĢəkarlıqla 

uzlaĢdırılmıĢdır. Hazırda öz gözəlliyi ilə diqqəti çəkən Bakı bulvarı Azərbaycan 

paytaxtına xüsusi yaraĢıq verir.  

Azərbaycan paytaxtı ilə tanıĢlıq Rusiya dövlətinin baĢçısında və xanımında 

zəngin təəssürat doğurdu.  

 

3 sentyabr 2010-cu il 

 



ġEYXÜLĠSLAM MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR 

SÜFRƏSĠ AÇMIġDIR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Mərasimi Ģeyxülislam AllahĢükür PaĢazadə açaraq dedi:  

-Bismillahir-rəhmanir-rəhim!  

Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident!  

Möhtərəm səfirlər və əziz din qardaĢlarım!  

Hörmətli qonaqlar!  

Bugünkü məclisimizdə əziz qonaqlarımıza, xüsusən dövlətimizin baĢçısı 

möhtərəm cənab Ġlham Əliyevə ən səmimi salamlarımı yetirir, islam aləminin müqəddəs 

mərasiminə göstərdiyiniz ehtirama və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə Qafqaz 

müsəlmanları adından və Ģəxsən öz adımdan sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  

Hər il mübarək Ramazan ayında möhtərəm Prezidentimizlə iftar süfrəsində 

görüĢmək artıq ənənə halını alaraq dövlətimizin tarixində çox vacib bir reallığa çevrilir. 

Biz dindarlar üçün bu məclis yalnız iftar süfrəsi deyil, həm də birliyimizin, 

tolerantlığımızın, Prezidentimizlə həmrəyliyimizin nümunəsidir. ġükr edirəm ki, Allah-

taala hər il bizə dövlətimizin baĢçısı ilə görüĢün səadətini və müqəddəs Ramazanın 

nemətini bəxĢ edir. Əminəm ki, inĢallah, biz hamımız gələcəkdə də bu nemətdən yenə 

də faydalana biləcəyik.  

Hər il keçirilən Ramazan görüĢlərimizin bir özəlliyi də il ərzində dini 

mühitimizdə, dindarların həyatında baĢ verən hadisələr barədə məlumat verməkdir. Bu 

müddət ərzində əlamətdar tədbirlərin sırası böyük bir tarixi salnaməni xatırladır. Bu 

salnamə həqiqətən çox zəngin və təqdirəlayiqdir. Hər Ģeydən əvvəl, mənim 60 illik 

yubileyimin yüksək səviyyədə keçirilməsi, dünyanın nüfuzlu din xadimlərinin, dövlət 

rəhbərlərinin bu tədbirdə iĢtirakı ölkəmizin dini həyatında mötəbər hadisəyə çevrildi. 

Mən hər zaman fəxr etmiĢəm ki, həyatımın 30 ilindən çoxu bir Ģeyxülislam kimi böyük 

qardaĢım, fenomen Ģəxsiyyət, ulu öndərimiz mərhum Heydər Əliyevlə birgə olub və 

onun dəyərli tövsiyələri ilə milli mənəviyyatımızın formalaĢmasına, islamın tərəqqisinə 

və Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmətdə keçib. Uzun illik dostluğumuz və səmimi 

ünsiyyətimiz dövlət və din münasibətlərinin təməl əsaslarını möhkəmlədib, müstəqil 

Azərbaycanın dünyaya bəyan etdiyi yeni tolerant imicini formalaĢdırıb. Mən bu 

müddətdə layiq görüldüyüm ali təltifləri bir dini rəhbərin dövlət qarĢısında fəaliyyətinə 

verilən yüksək qiymət kimi dəyərləndirirəm. Ötən ilin noyabr ayında keçirilən təntənəli 

mərasimdə mənə “ġərəf” ordenini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati-aliləri 

Ġlham Əliyevin Ģəxsən təqdim etməsini həyatımın ən gözəl məqamlarından sayıram və 

düĢünürəm ki, bu orden təkcə mənə yox, Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin 

dövlətçiliyimiz naminə apardığı mənəvi fəaliyyətə verilən ali mükafat kimi bizi öz 

iĢimizdə daha da məsuliyyətli olmağa çağırır.  

Ġkinci əlamətdar hadisə bu ilin aprel ayında din xadimlərinin Ümumdünya 

Sammitinin Bakıda keçirilməsi oldu. Millətlərarası və dinlərarası münasibətlərin bərpası 

və inkiĢafına xidmət edən bu tədbirdə Azərbaycanın dünyaya bəyan etdiyi sülh, qlobal 

dialoq, tolerantlıq və mədəni intibah çağırıĢları bir daha təsdiqini tapdı. Dünyanın 

nüfuzlu dini mərkəzlərinin – Moskva və Bütün Rusiya Patriarxının, Gürcüstan 

Patriarxının, eyni zamanda, Vatikanın, Eçmiədzinin, yəhudi, buddist, induist və digər 

dini cərəyan nümayəndələrinin iĢtirakı ilə keçirilən Bakı Sammiti hələ uzun illər tarixi 

fakt kimi diqqət mərkəzində olacaqdır. Əminəm ki, gələcəkdə bir sıra qlobal və regional 



problemlərin həllində Bakı Sammitinin nəticələrindən əsas müddəa kimi istifadə 

ediləcəkdir.  

Sammit çərçivəsində, Bütün Rusiya və Moskva patriarxı, zati-müqəddəsləri Kirill 

ilə Bakıda və son zamanlar Moskvada apardığımız məĢvərətlərə, eləcə də ġimali Qafqaz 

regionu üzrə iĢgüzar səfərlərdə dövlət və din xadimləri ilə görüĢlərimizə əsasən demək 

olar ki, Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsi Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü uğurlu sülhsevər 

siyasətin daĢıyıcılarından birinə çevrilmiĢdir. Bildiyiniz kimi, gələcəkdə Qafqaz 

Müsəlmanları Ġdarəsinin daimi nümayəndəliyinin BMT nəzdində Dini MəĢvərət 

ġurasında və YUNESKO-da Azərbaycanın dünya müsəlmanlarını təmsil etməsi 

dövlətlərarası və dinlərarası əməkdaĢlığın inkiĢafına xidmət edəcəkdir.  

Bu ilin yaddaqalan hadisələri sırasına ölkəmizin milli mənəvi dəyərlərindən olan 

qədim tarixi abidələrin təmir və bərpa iĢlərini də əlavə etmək istərdim. Onu da qeyd 

etmək istərdim ki, Prezidentimiz cənab Ġlham Əliyev müsəlman məscid və 

ziyarətgahları ilə yanaĢı, xristian və yəhudi ibadət yerlərinin təmir və inĢasına dair 

sərəncamlara da imza atmıĢdır. Hər bir azərbaycanlı, hər bir dindar üçün qürur 

mənbəyinə çevrilmiĢ bu müqəddəs abidələrin hər naxıĢında, cənab Prezident, Ģəxsən 

Sizin zəhmətiniz və qayğınız vardır.  

Bu yaxınlarda Bakıda yeni müqəddəs məkanımız – Dövlət Bayrağı Meydanının 

təntənəli açılıĢı mərasimində Prezidentimizin nitqini dinləyərkən bütün Azərbaycan 

xalqı kimi, mən də çox böyük Ģərəf və qürur hissi keçirdim. Ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin milli dövlətçiliyimizin rəmzlərinə - üçrəngli bayrağımıza, himnimizə, 

gerbimizə verdiyi dəyəri xatırladım və bir daha əmin oldum ki, onun layiqli davamçısı 

olan cənab Ġlham Əliyev Azərbaycanı iqtisadi inkiĢafa, beynəlxalq nüfuzlu ölkəyə 

yüksəldən bir rəhbər kimi, Vətənimizin azadlıq və zəfər rəmzini, inĢallah, iĢğal altında 

olan torpaqlarımızda ucaldacaq və sonsuz qürur hissi ilə bütün Azərbaycan xalqı bu 

böyük zəfərin memarına minnətdar olacaqdır.  

Bu gün mədəni irsimizin qorunmasında, milli mənəvi dəyərlərin inkiĢafında 

möhtərəm Prezidentimizlə bərabər böyük zəhmətləri olan çox hörmətli Mehriban xanım 

Əliyevanın xidmətləri xüsusi qeyd olunmalıdır. Allah-taala bu ailənin xalqımızın rifahı, 

dövlətimizin gələcəyi naminə gördüyü bütün gözəl iĢlərdə hər zaman yardımçısı olsun! 

Bu, təkcə mənim yox, bütün Azərbaycan xalqının öz rəhbərinə arzuladığı ən səmimi 

dualardır. Biz tam əminliklə deyə bilərik ki, xalqımız və dindarlarımız cənab 

Prezidentimiz Ġlham Əliyevin nəcib amallarını ürəkdən bəyənir və dövlətimizin 

baĢçısına hər zaman dəstək verəcəklərini bəyan edirlər!  

Zati-aliləri! Möhtərəm qonaqlar!  

Ramazanın hər gəliĢi bizim üçün böyük sevincdir. Çünki müqəddəs Qurani-

Kərim bu ayda nazil olmuĢdur, xeyir-bərəkət də elə bu ayın rəhmətindən sayılır. Bu əziz 

günlərdə torpaqlarımız, Vətənimiz uğrunda canlarından keçən qəhrəman övladlarımızın, 

o cümlədən Qarabağ Ģəhidlərinin əziz xatirəsini yad edir, ruhlarına dualar oxuyuruq. 

Mübarək Ramazanda edilən duaların Allah hüzurunda qəbuluna əmin olduğuma görə, 

mən də Sizin üçün xeyir-dualar edirəm. Çünki, bu ayda mənim evimi mənəvi ocaq bilib 

iftar məclisində iĢtirak etməyiniz bir ġeyxülislam kimi məni qəlbən sevindirir və bu 

görüĢlərin, inĢallah, söz verdiyiniz kimi, hər il davam edəcəyi ümidindəyəm. Mübarək 

Qurani-Kərimdə buyrulur: “Ġnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə 

aydınlaĢdıran və (haqqı batildən) ayıran Quran Ramazan ayında nazil edilmiĢdir” 

(Bəqərə, 185).  

Bu mübarək ayda hamınıza bir daha “XoĢ gəlmisiniz!” deyir, ibadətlərimizin 

qəbul olunması üçün Allahdan xeyir-dualar diləyirəm!  

Allah köməyimiz olsun!  



X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev iftar mərasimində çıxıĢ etdi  

 

 

MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

-Hörmətli Ģeyx həzrətləri!  

Hörmətli din xadimləri!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Bizim görüĢlərimiz artıq gözəl bir ənənədir. Bu ənənə əminəm ki, bundan sonra 

da davam edəcəkdir. Mübarək Ramazan ayında Ģeyx həzrətlərinin dəvəti ilə təĢkil 

olunan bu görüĢlərin çox böyük mənası vardır. Burada artıq qeyd olundu ki, 

Azərbaycanda din ilə dövlət arasında münasibətlər çox sağlam zəmində qurulmuĢdur. 

Dövlətçilik tarixi böyük olan ölkələrdə bu münasibətlər əvvəlki əsrlərdə, əvvəlki 

dövrlərdə artıq təĢkil olunmuĢdur. Azərbaycan isə cəmi 20 ilə yaxındır ki, müstəqillik 

həyatını yaĢayır və bizdə dinlə dövlət arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi böyük 

səylər tələb edir. Mən çox Ģadam ki, Azərbaycan xalqının və Azərbaycanda əsrlər boyu 

yaĢamıĢ və yaĢayan bütün millətlərin nümayəndələrinin həmrəyliyi, birliyi müstəqillik 

dövründə də özünü büruzə verdi, özünü göstərdi. Müstəqillik dövründə din ilə dövlət 

arasında yaranan münasibətlər bu gün Azərbaycanın uğurlu inkiĢafını təmin edir. Bu 

münasibətlərin möhkəmlənməsində və qurulmasında ulu öndər Heydər Əliyevin böyük 

səyləri, böyük zəhməti olubdur. Heydər Əliyevin Ģeyx həzrətləri ilə Ģəxsi dostluq 

əlaqələri də Azərbaycanda din ilə dövlət arasındakı münasibətlərin qurulmasına çox 

böyük töhfə vermiĢdir.  

Bu gün Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaĢayırlar. Bu, 

bizim böyük nailiyyətimizdir, böyük uğurumuzdur. Bizə bəzən elə gəlir ki, hər yerdə 

belə olmalıdır. Amma əfsuslar olsun ki, hər yerdə heç də belə deyildir. Bəzi yerlərdə, 

bəzi ölkələrdə dini zəmində qarĢıdurmalar, müharibələr, toqquĢmalar baĢ verir. 

Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələri, bir daha demək istəyirəm ki, qardaĢlıq, 

mehribanlıq Ģəraitində yaĢayırlar. Artıq bu ənənələr möhkəmlənir və heç Ģübhə etmirəm 

ki, gələcək illərdə və dövrlərdə Azərbaycanda dini münasibətlər lazımi səviyyədə təĢkil 

olunacaqdır.  

Biz öz milli dəyərlərimizə sadiq olan xalqıq. Biz öz milli mənəvi dəyərlərimizi 

hər Ģeydən üstün tuturuq. Bu dəyərlər Azərbaycan xalqının formalaĢmasında həlledici 

rol oynamıĢdır. Əsrlər boyu biz baĢqa ölkələrin tərkibində yaĢamıĢdıq, müstəqillikdən 

məhrum idik. Amma buna baxmayaraq, öz mənliyimizi, milli mənsubiyyətimizi, 

dinimizi, dilimizi, adət-ənənələrimizi qoruya bildik və bu amillər bu gün müstəqil 

ölkənin inkiĢafı üçün də mühüm rol oynayır.  

Son illər ərzində Azərbaycanda bütün dinlərə məxsus olan abidələrdə təmir-bərpa 

iĢləri gedir. Yüzlərlə yeni məscid tikilmiĢdir. Digər dinlərin məbədləri tikilir, təmir 

olunur və gələcəkdə də tikiləcəkdir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda bu sahədə heç bir 

ayrı-seçkilik yoxdur. Millətini sevən, dininə hörmətlə yanaĢan insan baĢqa millətdən 

olan insanları da sevməlidir, baĢqa dinlərə də hörmətlə yanaĢmalıdır. Azərbaycanda bax 

bu əsaslarda güclü dövlət quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir. Təsadüfi deyildir 

ki, Azərbaycan artıq dünya miqyasında dinlərarası dialoqun inkiĢafında və təĢkil 

olunmasında mühüm rol oynamağa baĢlamıĢdır. Mən çox Ģadam ki, Azərbaycanda bu 



sahədə əldə edilmiĢ nailiyyətlər dünya birliyində də qiymətləndirilir. Bu nailiyyətlərin 

mövcudluğu bizə imkan verir ki, bu sahədə mötəbər tədbirləri Azərbaycanda keçirək. 

Bu barədə artıq burada deyildi. Hörmətli Ģeyx həzrətlərinin yubileyi Azərbaycanda geniĢ 

qeyd olunmuĢdur və müxtəlif ölkələrdən dini rəhbərlər qonaqlarımızın sırasında idi. 

Eyni zamanda, dünya dinlərinin zirvə görüĢü Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə 

keçirilmiĢdir. Bu zirvə görüĢü haqqında təəssüratlar, fikirlər və xatirələr bu günə qədər 

bizə gəlib çatır. Bu, çox sevindirici haldır. Biz istəyirik ki, gələcəkdə belə tədbirlərin 

sayı çoxalsın. Çünki Azərbaycan bu mövzuda tədbirlərin keçirilməsi üçün hesab edirəm 

ki, məqbul məkandır.  

Azərbaycanda vətəndaĢ birliyi, vətəndaĢ həmrəyliyi vardır. Azərbaycanda dini, 

milli məsələlərin həllində çox böyük uğurlar vardır. Bu, bizim böyük sərvətimizdir, 

böyük nailiyyətimizdir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Mən əminəm ki, 

Azərbaycanda bu sahədə əldə edilmiĢ nailiyyətlər, təcrübəmiz baĢqa yerlərdə də 

öyrənilə bilər və bu proseslər artıq baĢlanmıĢdır.  

Bir il bundan əvvəl biz bu salonda görüĢmüĢdük, fikir mübadiləsi aparmıĢdıq. Bir 

il çox tez keçdi və Ģeyx həzrətləri bu dəfə məni iftar süfrəsinə dəvət edəndə fikirləĢdim 

ki, bir il nə qədər sürətlə keçdi. Nəyə görə? Çünki bu bir il ərzində o qədər hadisələr, o 

qədər tədbirlər görüldü. Azərbaycanda bütün iĢlər o qədər sürətlə aparılır ki, bəzən heç 

vaxtın bu qədər sürətlə keçməsinə də fikir vermirsən. Ancaq bu son bir il ərzində 

ölkəmizdə bütün sahələrdə çox müsbət proseslər gedib, Azərbaycan daha da 

möhkəmlənib. Baxmayaraq ki, 2009-2010-cu illərdə dünyada mövcud olan böhran 

demək olar, bir neçə ölkəni çox ciddi sarsıtmıĢdır. Biz Azərbaycan əhalisini bu böhranın 

fəsadlarından qoruya bildik. Azərbaycanın inamlı və sürətli inkiĢafını təmin edə bildik.  

Ölkədə bütün sosial və iqtisadi proqramlar plan üzrə aparılmıĢdır. Heç bir sahədə 

yubanma, geriləmə olmamıĢdır. Nəzərdə tutulmuĢ bütün layihələr vaxtında və yüksək 

səviyyədə icra edilmiĢdir. Bu onu göstərir ki, ölkəmiz artıq o səviyyəyə çatıb ki, hətta 

dünya miqyaslı problemlər bizə o qədər də böyük təsir etmir. Bunun yeganə səbəbi 

ondan ibarətdir ki, biz öz siyasətimizi düĢünülmüĢ Ģəkildə aparırıq. Bizim siyasətimiz 

həm gələcəyə, eyni zamanda, bu gün ölkə qarĢısında duran problemlərin həllinə 

yönəldilib. Atılan bütün addımlarımız bir məqsədi güdür: Azərbaycanı daha 

gücləndirək, Azərbaycan əhalisinin rifah halını yaxĢılaĢdıraq, ölkədə sabitliyi 

möhkəmləndirək, təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirək ki, Azərbaycan xalqı rahat, 

sərbəst, azad və firavan yaĢasın. Bunu etmək üçün bizdə bütün imkanlar vardır. Artıq 

Azərbaycan dövlət quruculuğu iĢində böyük uğurlara nail olubdur. Bizim artıq güclü 

dövlətimiz vardır.  

Azərbaycanda bütün azadlıqlar vardır. O cümlədən Azərbaycanda vicdan azadlığı 

yüksək səviyyədə qorunur. Azərbaycanda demokratik azadlıqlar güclənir və bu meyillər 

möhkəmlənir, bu da çox mühüm amildir. Ġqtisadi islahatlar düzgün istiqamətdə aparılır. 

Əldə edilmiĢ nailiyyətlər bunun ən yaxĢı sübutudur. Sosial məsələlər həllini tapır. 

Azərbaycan təsir imkanlarını geniĢləndirir. Beynəlxalq müstəvidə nüfuzumuz artır və 

tərəfdaĢlarımızın sayı çoxalır. Azərbaycan artıq uzun illərdir ki, ikitərəfli və çoxtərəfli 

əsaslarda etibarlı tərəfdaĢ kimi qəbul edilir. Yəni, ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı təmin 

edilib. ĠnkiĢafın strateji istiqamətləri müəyyən edilib. Hər bir tarixi dövr və gələcək dövr 

üçün konkret proqramlar tərtib edilib və icra olunur. Məhz buna görə biz nail ola 

bilmiĢik ki, ölkə hərtərəfli inkiĢaf etsin. Ölkəmizin bütün problemləri tədricən həll 

olunacaqdır.  

QarĢımızda duran ən baĢlıca vəzifə, ən böyük problem Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll olunmamasıdır. Bu istiqamətdə bizim birmənalı 

mövqeyimiz daha da güclənir. Azərbaycan gücləndikcə, təbii ki, ölkəmizin mövqeyi də 



güclənəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, mövqeyimiz hansısa qeyri-real arzulara deyil, məntiqə, 

beynəlxalq hüquqa, ən mötəbər beynəlxalq təĢkilatların qətnamələrinə, qərarlarına 

əsaslanır, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu bölgədə öz fəaliyyəti ilə və irəli sürdüyü 

təĢəbbüslərlə təsir imkanlarını gücləndiribdir, iqtisadi cəhətdən böyük və uğurlu yol 

keçibdir, mən Ģübhə etmirəm ki, biz bu məsələni ədalətli, beynəlxalq hüquq normalarına 

uyğun və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edəcəyik. Mən buna Ģübhə 

etmirəm.  

Biz elə etməliyik ki, hər bir vətəndaĢ tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, öz 

sahəsində əməli iĢləri, fəaliyyəti ilə ölkəmizin güclənməsinə xidmət göstərsin və öz 

töhfəsini versin. Azərbaycan uzun illərdir ki, bu ədalətsizliklə üzləĢibdir. Bizə qarĢı 

etnik təmizləmə siyasəti aparılmıĢdır. VətəndaĢlarımız tarixi torpaqlarından didərgin 

salınmıĢdır və bu ədalətsizlik əfsuslar olsun ki, bu gün də davam edir. Amma mən tam 

əminəm ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Mən Dövlət Bayrağı 

Meydanının açılıĢı mərasimindəki çıxıĢımı bir daha xatırlatmaq istəyirəm, Azərbaycan 

bayrağı Dağlıq Qarabağda dalğalanacaqdır!  

Bizim iĢimiz haqq iĢidir. Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Biz bütün ölkələrlə 

münasibətlərin qarĢılıqlı hörmət əsasında qurulmasına çalıĢırıq, buna nail oluruq. 

Ölkədə gedən proseslər, bir daha demək istəyirəm ki, müsbət istiqamətdə davam edir. 

Bugünkü məclis özlüyündə gözəl bir göstəricidir. Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün 

millətlərin, bütün dinlərin nümayəndələri, sözün əsl mənasında, dostluq, qardaĢlıq 

Ģəraitində yaĢayırlar. Mən Ģübhə etmirəm ki, bundan sonrakı dövrlərdə də bu gözəl ab-

hava Azərbaycanda qalacaqdır. Milli münasibətlər, dinlərarası münasibətlər 

Azərbaycanda həmiĢə olduğu kimi, yüksək səviyyədə həll olunacaqdır.  

Mən bu gözəl gündə öz dostuma – Ģeyx həzrətlərinə bir daha müraciət etmək 

istəyirəm. Ona minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Ģeyx həzrətləri öz fəaliyyəti ilə 

Azərbaycanın haqq iĢinin dünya birliyinə çatdırılmasında mühüm iĢlər görür. Onun 

beynəlxalq səviyyədəki nüfuzu və ona olan hörmət Azərbaycanı gücləndirir. ġeyx 

həzrətlərinin təĢəbbüsü ilə keçirilmiĢ gözəl beynəlxalq tədbirlər bunun əyani sübutudur. 

Həm dünya dini rəhbərləri, eyni zamanda, böyük dövlətlərin baĢçıları ilə görüĢlərdə 

Ģeyx həzrətləri haqqında xoĢ sözlər eĢidəndə çox sevinirəm. Bu, ədalətli qiymətdir və 

mən çox Ģadam ki, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda da Ģeyx həzrətlərini 

tanıyırlar, ona hörmət edirlər, həm bizim bölgədə, həm Qafqaz bölgəsində, eyni 

zamanda, qonĢuluqda və dünya miqyasında. Mən əziz dostum Ģeyx həzrətlərinə gələcək 

fəaliyyətində uğurlar diləyirəm. Arzu edirəm ki, onun bütün arzuları həyatda öz əksini 

tapsın və mən bilirəm ki, onun ən böyük arzusu Azərbaycan torpaqlarının iĢğal altından 

çıxmasıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasıdır.  

Bir daha əziz dostlar, bu gözəl gündə mən sizi ürəkdən salamlayıram. QarĢıdan 

Ramazan bayramı gəlir. Bu gözəl bayram ərəfəsində bütün Azərbaycan xalqına 

xoĢbəxtlik, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram. Sağ olun.  

 

X X X 

 

ġeyxülislam AllahĢükür PAġAZADƏ minnətdarlıq edərək dedi:  

-Zati-aliləri, bütün Qafqaz müsəlmanları, Azərbaycan müsəlmanları adından mən 

Sizə minnətdaram. Siz bizə, iĢlərimizə çox böyük qiymət verdiniz. Biz inĢallah 

gələcəkdə də Sizə xalqımız, cəmiyyətimiz, dinlər arasında dialoqun yaradılması, 

Azərbaycanın rifahı, Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü üçün əlimizdən gələn köməyi 

edəcəyik. Biz bütün iĢlərdə Sizə yardımçıyıq və bundan sonra da belə olacaqdır.  



Allah-taala bütün dünyadan gedənlərə bu mübarək Ramazan ayında rəhmət 

eləsin. Bu gün mən mərhum dostum, qardaĢım ulu öndərimiz Heydər Əliyevin, görkəmli 

alimimiz Zərifə xanımın ruhunu ehtiramla yad eləmək istəyirəm. O cümlədən dünyadan 

gedənlərin, Vətən uğrunda vuruĢub Ģəhid olanların hamısına - Allah-taala rəhmət eləsin. 

Bizim ən müqəddəs sözümüz və axırıncı kəlamımız Quran olduğuna görə istərdim ki, bu 

kitabdan bir neçə ayə oxunsun, onların ruhları Ģad olsun. Ondan sonra Ramazan duası 

oxunacaq və iftar süfrəsi açılacaq, inĢallah.  

 

6 sentyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUMINĠYA VƏ GÜRCÜSTAN 

DÖVLƏT BAġÇILARI ĠLƏ BĠRGƏ DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKDA, 

“ĠÇƏRĠġƏHƏR” DÖVLƏT TARĠX-MEMARLIQ QORUĞUNDA VƏ 

FƏVVARƏLƏR MEYDANINDA OLMUġLAR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku və 

Gürcüstan Prezidenti Mixeil SaakaĢvili Dənizkənarı Milli Parkda gəzintiyə çıxmıĢlar. 

BildirilmiĢdir ki, son illər Bakıda park və bağların yenidən qurulması diqqət mərkəzində 

saxlanılır. Bundan əsas məqsəd insanların mənalı istirahətini təĢkil etməkdir. Bakıda 

aparılan yenidənqurma iĢləri Dənizkənarı Milli Parkda da geniĢ vüsət almıĢdır. Paytaxt 

sakinlərinin və Bakıya gələn qonaqların ən çox üz tutduğu məkanlardan biri olan bulvar 

son bir neçə ildə görkəmini tanınmaz dərəcədə dəyiĢmiĢdir. Yenidənqurma iĢləri zamanı 

milli üslubla beynəlxalq təcrübə peĢəkarlıqla uzlaĢdırılmıĢdır. Hazırda öz gözəlliyi ilə 

diqqəti çəkən Bakı bulvarı Azərbaycan paytaxtına xüsusi yaraĢıq verir.  

Daha sonra qonaqlar ĠçəriĢəhərə gəlmiĢlər. BildirilmiĢdir ki, Azərbaycan tarixinin 

və mədəniyyətinin incisi olan ĠçəriĢəhər dünya mədəni irsinin nadir abidələrindəndir. 

Azərbaycan tarixinin canlı əfsanəsi olan ĠçəriĢəhər memarlıq kompleksi dünyada 

misilsiz abidələrdən sayılır. Burada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı milli dövlətçilik 

tariximizin açılmamıĢ səhifələri öyrənilmiĢ, Böyük Ġpək yolunun üstündə yerləĢən 

qədim Bakının strateji əhəmiyyətini təsdiq edən tarixi faktlar aĢkar olunmuĢdur. Elə 

buna görə də 1985-ci ildən Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu elan edilən ĠçəriĢəhər 2000-

ci ildən YUNESKO-nun Dünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiĢdir.  

ĠçəriĢəhərin ən mühüm tarixi tikililərindən olan Karvansara da qonaqlarda böyük 

maraq doğurmuĢdur. Qonaqlar ĠçəriĢəhərdə nümayiĢ olunan milli sənətkarlıq 

nümunələrinə də baxmıĢlar.  

Daha sonra dövlət baĢçıları Fəvvarələr meydanında olmuĢlar. Qeyd edilmiĢdir ki, 

Bakının ən gözəl istirahət məkanlarından biri olan Fəvvarələr meydanı əsaslı bərpa və 

yenidənqurma iĢlərindən sonra daha gözəl və daha orijinal formada paytaxt sakinlərinin 

istifadəsindədir. Burada paytaxt sakinlərinin və Ģəhərimizin qonaqlarının istirahətinin 

təĢkili üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

 

13 sentyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DAġKƏNDDƏKĠ “HƏZRƏTĠ-

ĠMAM” MƏSCĠD KOMPLEKSĠNDƏ OLMUġDUR 
 

Komplekslə tanıĢlıq zamanı məlumat verildi ki, bu möhtəĢəm məscid Özbəkistan 

Prezidenti Ġslam Kərimovun təĢəbbüsü ilə 2007-ci ildə inĢa olunmuĢdur. Məscidin 

giriĢində səndəl ağacından oyma naxıĢlı 20 sütunlu eyvan vardır. Tikinti zamanı milli 

özbək memarlığının elementlərindən geniĢ istifadə edilmiĢdir. Məscidin içəri tərəfdən 

zər vərəqlə iĢlənmiĢ günbəzi vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev XVI əsrdə inĢa olunmuĢ “Muyi–mübarək” mədrəsəsinə və 

Özbəkistan Müsəlmanları Ġdarəsinin kitabxanasına baxdı. Kitabxananın fondunda XII 

əsrə aid Qurani-Kərim və digər nadir ġərq əlyazmaları saxlanılır.  

Prezident Ġlham Əliyev kompleskin Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı.  

 

27 sentyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ ÖZBƏKĠSTAN 

PREZĠDENTĠ ĠSLAM KƏRĠMOV DAġKƏNDĠN MƏRKƏZĠNDƏKĠ 

MÜSTƏQĠLLĠK MEYDANI KOMPLEKSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

 

Özbəkistanda rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və 

Özbəkistan Prezidenti Ġslam Kərimov DaĢkəndin mərkəzindəki Müstəqillik meydanı 

kompleksinə gəldilər.  

Hərbi orkestrin ifasında səslənən musiqinin sədaları altında Prezident Ġlham 

Əliyev burada ucaldılmıĢ “Müstəqillik və humanizm” abidəsinin önünə əklil qoydu.  

Özbəkistan Prezidenti Ġslam Kərimov Müstəqillik meydanı kompleksi, həmçinin 

abidə haqqında məlumat verdi.  

Bildirildi ki, 2005-ci ildə Özbəkistan Prezidenti Ġslam Kərimovun təĢəbbüsü ilə 

ucaldılan bu abidə Özbəkistanın azadlığının, müstəqilliyinin və gələcəyinin rəmzidir. 

Abidədə körpəsini qucağında tutmuĢ xoĢbəxt ana təsvir olunmuĢdur. DaĢkənd 

sakinlərinin ən sevimli istirahət yerlərindən biri olan bu meydandakı abidəni əsasən yeni 

ailə qurmuĢ gənclər ziyarət edirlər.  

Prezident Ġslam Kərimov kompleksə daxil olan digər abidələr haqqında da 

məlumat verərək dedi ki, hər il mayın 9-da paytaxt sakinləri buradakı “Kədərli ana” 

abidəsinin qarĢısına gül-çiçək dəstələri düzürlər.  

Prezident Ġlham Əliyevə Müstəqillik meydanı kompleksində görülən iĢlər barədə 

məlumat verildi.  

 

27 sentyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DAġKƏNDDƏ ULU ÖNDƏR 

HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

AçılıĢ mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və 

Özbəkistanın BaĢ naziri ġavkat Mirziyayev iĢtirak etmiĢlər.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin qarĢısında ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi 

önünə əklil qoydu.  

Bina ilə tanıĢlıq zamanı məlumat verildi ki, azərbaycanlıların yığcam yaĢadıqları 

DaĢkəndin Mirabad rayonunun mərkəzindəki Heydər Əliyev küçəsində yerləĢən 

mərkəzdə Heydər Əliyev, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, Azərbaycan və Özbəkistanın 

müĢtərək tarixi muzeyləri fəaliyyət göstərir.  

Prezident Ġlham Əliyev əvvəlcə Heydər Əliyev muzeyi ilə tanıĢ oldu. Burada 

ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar, 

dövlət rəhbərləri ilə görüĢlərini əbədiləĢdirən fotosənədlər, görkəmli Ģəxslərin Heydər 

Əliyev haqqında fikirləri toplanmıĢdır.  

Azərbaycanın dövlətçilik tarixi muzeyi ilə tanıĢlıq zamanı Prezident Ġlham 

Əliyevə vaxtilə 400 min kvadratkilometr ərazisi olan respublikamızın xəritələri, tarixi 

sənədlər, görkəmli Ģəxsiyyətlər barədə ətraflı məlumat verildi.  

Azərbaycanın və Özbəkistanın müĢtərək tarixi muzeyində toplanmıĢ eksponatlar 

isə ölkələrimiz arasında qədim tarixi və mədəni əlaqələrdən, habelə bu gün inkiĢaf edən 

münasibətlərimizdən söhbət açır.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin konfrans salonuna baxdı.  

Məlumat verildi ki, mədəniyyət mərkəzində Azərbaycanın musiqi, rəqs və folklor 

ansamblları da fəaliyyət göstərəcəkdir. Bundan əlavə, burada Azərbaycan məktəbi və 

kitabxana da yaradılmıĢdır.  

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan diasporunun 

üzvləri ilə görüĢdü.  

Mərkəzin açılıĢı münasibətilə soydaĢlarımızı təbrik edən Prezident Ġlham 

ƏLĠYEV dedi:  

- Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gözəl mədəniyyət mərkəzinin əsaslı 

təmirdən sonra açılıĢı münasibətilə sizi təbrik edirəm. Altı il bundan əvvəl hörmətli 

ġavkat müəllimlə bərabər biz burada Azərbaycan mədəniyyət mərkəzinin açılıĢını qeyd 

edirdik. O vaxtkı bina o dövr üçün bəlkə də məqbul idisə, bugünkü dövr üçün əlbəttə ki, 

bu bina daha uyğundur. Ona görə bu mədəniyyət mərkəzinin əsaslı təmiri haqqında 

qərar qəbul edildi və səfirliyin bilavasitə iĢtirakı, Özbək hökumətinin böyük dəstəyi ilə 

çox gözəl, əzəmətli, yaraĢıqlı mərkəz yaradılıbdır. Yəni, onu demək istəyirəm ki, artıq 

bu mədəniyyət mərkəzinin altıillik tarixi vardır, ancaq bu gün onun yeni dövrü baĢlayır. 

Çünki əsaslı təmir çox yüksək keyfiyyətlə, zövqlə aparılıbdır.  

Bu mərkəz əslində Özbəkistan-Azərbaycan dostluğunun təcəssümüdür. Bu 

mərkəzdə, eyni zamanda, Özbəkistan-Azərbaycan dostluğu muzeyi də fəaliyyət göstərir. 

Bu mərkəz ulu öndər Heydər Əliyevin adını daĢıyır. Bu da çox əlamətdar haldır. Çünki 

ulu öndər Heydər Əliyev bütün dövrlərdə Azərbaycan ilə Özbəkistan arasındakı 

əlaqələrin inkiĢafı üçün böyük səylər göstərmiĢdir. Həm sovet dövründə xalqlarımız 

arasındakı münasibətlər çox yaxın idi, qardaĢlıq zəminində qurulmuĢdu. Həm də 

xüsusilə müstəqillik dövründə Heydər Əliyev və Ġslam Kərimov - iki ölkənin liderləri 

ikitərəfli münasibətlərin bax, bugünkü səviyyəyə gəlib çatmasında çox mühüm rol 

oynamıĢlar.  



Yəni, bizim dostluğumuzun böyük tarixi və tarixi kökləri vardır. Ancaq müstəqil 

ölkələr kimi Özbəkistan və Azərbaycan son illər bu əməkdaĢlığı yüksək səviyyəyə 

qaldırmıĢlar.  

Heydər Əliyev özbək xalqına həmiĢə böyük rəğbətlə, məhəbbətlə yanaĢırdı. Mən 

çox Ģadam ki, Heydər Əliyevin xatirəsi ilə bağlı bu gözəl duyğular Özbəkistanda və 

özbək xalqının ürəyində yaĢayır. Bu gün hörmətli Ġslam Əbdüqəniyeviçlə görüĢdə bu 

tarix də qeyd edildi. Özbəkistan Prezidenti öz çıxıĢlarında ulu öndər Heydər Əliyev 

haqqında ürək sözlərini, səmimi sözlərini demiĢdir. Ölkələrimiz dost, qardaĢ ölkələrdir. 

Xalqlarımız da dost, qardaĢ xalqlardır. Bu gün görüĢlərdə qeyd olunan kimi, bizə 

tərcüməçi lazım deyildir. Biz bir-birimizin dilini baĢa düĢür, anlayırıq və bütün 

beynəlxalq təĢkilatlarda məsələlərə vahid mövqedən yanaĢırıq. Mən bu gün xüsusilə 

qeyd etdim ki, Özbəkistan Azərbaycanın haqq iĢini daim dəstəkləyir, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində 

həll olunmasını nəinki rəsmi bəyanatlarla dəstəkləyir, eyni zamanda, BirləĢmiĢ Millətlər 

TəĢkilatı BaĢ Məclisinin iclaslarında birmənalı Ģəkildə Azərbaycanın mövqeyinə səs 

verir. Bu gün Özbəkistanın Prezidenti bir daha bu prinsipial mövqeyini bildirmiĢdir.  

Bizim aramızda çoxĢaxəli münasibətlər vardır - həm iqtisadi, siyasi və həm də 

baĢqa sahələrdə. Ən əsası odur ki, biz səmimi dostuq, qardaĢıq. Bu gün yəqin ki, 

münasibətlərimizin tarixində öz yerini tutacaqdır. Çünki bu gün gördüyümüz iĢlər 

münasibətlərimizin inkiĢaf etdirilməsində çox mühüm rol oynayacaqdır.  

Bu, mənim Özbəkistana ikinci rəsmi səfərimdir. Birinci səfərdə biz Azərbaycanın 

böyük oğlu Nizami Gəncəvinin abidəsini hörmətli Prezident Kərimov ilə bərabər açdıq. 

Ġki il bundan əvvəl Ġslam Kərimovun rəsmi səfəri zamanı Özbəkistan xalqının böyük 

oğlu ƏliĢir Nəvainin abidəsi Bakıda ucaldılmıĢdır. Bu gün Heydər Əliyevin adını 

daĢıyan mədəniyyət mərkəzinin yeni dövrü baĢlayır. Bütün bu hadisələr onu göstərir ki, 

aramızda olan münasibətlərin çox dərin kökləri və çox mənalı məzmunu vardır.  

Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Buraya 

Özbəkistanda yaĢayan Azərbaycan diasporunun, özbək ictimaiyyətinin nümayəndələri 

toplaĢmıĢlar. Siz Özbəkistanın dəyərli vətəndaĢları kimi onun inkiĢafına töhfənizi 

verirsiniz. Ancaq eyni zamanda, siz Azərbaycanı da təmsil edirsiniz. Mən bilirəm ki, 

burada azərbaycanlılar üçün bütün Ģərait yaradılıbdır. Yəni, burada heç bir ayrı-seçkilik 

yoxdur. Yəni, siz də burada dəyərli vətəndaĢlar kimi bütün hüquqlara maliksiniz. Siz bir 

növ Özbəkistan ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə çox vacib funksiyanı 

daĢıyırsınız. Çünki sizin burada iĢiniz, fəaliyyətiniz, yaĢamağınız münasibətlərimizi 

gücləndirir. Əlbəttə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda həmiĢə sizinlə maraqlanırlar, iĢlərinizə 

diqqət göstərilir. Biz bundan sonra da çalıĢacağıq ki, bütün baĢqa ölkələrdə, dünyada 

yaĢayan azərbaycanlılarla iĢlərimiz, əlaqələrimiz daha da yüksək səviyyədə qurulsun. 

Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Özbəkistan Milli Elmlər Akademiyasının Mikrobiologiya Ġnstitutunun elmi iĢçisi 

Südabə MƏMMƏDOVA xarici ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlıları hər zaman diqqətdə 

saxladığı üçün dövlətimizin baĢçısına təĢəkkürünü bildirdi:  

- Cənab Prezident, Sizi Azərbaycanın diasporu adından salamlayıram. 

Özbəkistana xoĢ gəlmisiniz. Bu gün doğrudan da tarixi bir gündür ki, biz onu burada 

qeyd edirik. Cənab Prezident, məhz Sizin Ģəxsi təĢəbbüsünüz ilə bu bina əsaslı təmir 

edildi, yenidən quruldu. Ġndi də bizə təqdim olunur. Biz hamımız Sizə təĢəkkürümüzü 

bildiririk, minnətdarıq, çox sağ olun. Sizin Özbəkistana hər gəliĢiniz bizi çox sevindirir. 



Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Biz də həmiĢə Vətənləyik. Harada olsaq da biz 

hamımız azərbaycanlı adımızı baĢqa dövlətlər, millətlər içində yüksək tutmağa çalıĢırıq 

və çalıĢacağıq. Çox sağ olun.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun, təbrik edirəm.  

Tədbir iĢtirakçıları xalqlarımız arasındakı dostluq və qardaĢlıq əlaqələrinin 

inkiĢafına verdiyi töhfələrə görə Azərbaycan Prezidentinə bir daha təĢəkkür etdilər.  

Sonra xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

 

27 sentyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ NĠZAMĠ 

RAYONUNDA SALINACAQ PARKIN VƏ BURADA YARADILACAQ 

MUSĠQĠLĠ FƏVVARƏNĠN ƏRAZĠSĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyevin birbaĢa təĢəbbüsü ilə bir neçə ildir ki, Bakı Ģəhərində 

parkların və xiyabanların yenidən qurulması, sakinlərin və paytaxtımıza gələn 

qonaqların rahatlığı üçün dünya standartlarına uyğun istirahət guĢələrinin yaradılması 

istiqamətində xeyli iĢ görülmüĢdür. Salınan yeni parklar və yaĢıllıq zolaqları, əhaliyə 

xidmət göstərən müasir iaĢə obyektləri, bağlarda və xiyabanlarda ən müasir tələblərə 

cavab verən infrastrukturun yaradılması Bakının dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən birinə 

çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən əhəmiyyətli tədbirlərdəndir. Dövlətimizin 

baĢçısının tapĢırığı ilə Bakının Nizami rayonu ərazisində salınacaq yeni park da 

paytaxtda həyata keçirilən silsilə abadlıq və quruculuq iĢlərinin davamıdır.  

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov salınacaq yeni 

parkın ərazisi ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, parkda 

postamenti 10 metr olmaqla 60 metr hündürlüyündə musiqili od fəvvarəsinin inĢası 

nəzərdə tutulur. Qeyd olundu ki, fəvvarənin postamenti yumru təpəcikdən ibarət 

olacaqdır. Fəvvarə 500 beton dayaq üzərində qurulacaqdır. Musiqili od fəvvarəsi ABġ, 

Almaniya və Ġngiltərə istehsalı olan büllur və 316 L markalı paslanmayan metaldan 

hazırlanacaqdır. Tikinti iĢlərində ABġ-ın və Almaniyanın “Schott Class”, Ġngiltərənin 

“Aspinallis” Ģirkətləri iĢtirak edəcəkdir. Büllur iĢlərini Ġngiltərənin “Wilkinson pls” 

Ģirkəti həyata keçirəcəkdir. Musiqili iĢıqlandırma iĢlərini Ġtaliya mütəxəssisləri yerinə 

yetirəcəklər. Musiqili fəvvarə postamentin altında quraĢdırılacaq avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem vasitəsilə idarə olunacaqdır.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev ərazi ilə yaxından tanıĢ oldu. Dövlətimizin 

baĢçısına məlumat verildi ki, parkda, həmçinin dünyanın ən nadir ağac və bitki 

kollarının əkiləcəyi nəzərdə tutulur. Parkın ərazisinə üç tərəfdən giriĢ olacaqdır. 

Kompleksin ətrafında insanların rahat istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılacaqdır.  

Ərazi ilə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev quraĢdırılacaq musiqili od 

fəvvarəsinin maketinə də baxdı. Daha sonra salınacaq yeni parkın infrastrukturunu, 

yaĢıllıq zolaqlarını, quraĢdırılacaq musiqili od fəvvarəsini və əhaliyə göstəriləcək 

yüksək səviyyəli xidməti əks etdirən filmin nümayiĢi oldu.  

Yeni yaradılacaq parkın ərazisi və həyata keçiriləcək iĢlərlə tanıĢlıqdan sonra 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev kompleksdə inĢaat iĢlərinin yüksək keyfiyyətlə 

həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq göstəriĢlərini verdi.  

 

30 sentyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KƏNGƏRLĠ RAYON 

MƏRKƏZĠNDƏ ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ABĠDƏSĠNĠN 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Rayon sakinləri dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmıĢ 

abidəsinin açılıĢında iĢtirak etdi.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin yerləĢdiyi ərazidə geniĢ abadlıq-

quruculuq iĢləri aparılmıĢdır. Abidənin ətrafında park salınmıĢ və burada geniĢ 

yaĢıllaĢdırma iĢləri görülmüĢdür.  

Dövlətimizin baĢçısı buraya toplaĢan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüĢdü.  

Rayon ictimaiyyəti adından Bəyimcan BABAYEVA ulu öndər Heydər Əliyevin 

əsasını qoyduğu siyasətin bu gün də uğurla davam etdirildiyinə, rayonun gündən-günə 

sürətli inkiĢafına görə Prezident Ġlham Əliyevə və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlığını bildirdi.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin açılıĢı 

münasibətilə mərasim iĢtirakçılarını təbrik edərək dedi:  

-Sizi ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin açılıĢı münasibətilə ürəkdən 

salamlayıram və ürəkdən təbrik edirəm. Bu gözəl abidə rayon mərkəzinə əlavə yaraĢıq 

verir. Ulu öndər Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin banisidir. Müstəqil 

Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi məhz onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bildiyiniz 

kimi, Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndə ən ağır vəziyyətdə olan respublika idi. 

Ölkədə gedən xoĢagəlməz proseslər, iqtisadi tənəzzül, hərc-mərclik, vətəndaĢ 

müharibəsi, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı iĢğalçı siyasəti demək olar ki, 

Azərbaycanın müstəqilliyini Ģübhə altına qoyurdu və Bakıda hakimiyyət uğrunda 

çəkiĢmələr, mübarizələr vəziyyəti daha da ağırlaĢdırırdı. Belə vəziyyətdə Azərbaycan 

xalqı yeganə düzgün seçim etdi, Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya dəvət etdi. Bunun 

nəticəsində Azərbaycanda bütün xoĢagəlməz hallara son qoyuldu, sabitlik yarandı və 

inkiĢaf dövrü baĢlandı.  

O illər bugünkü Azərbaycanın reallıqlarını müəyyən edən illər olmuĢdur. Məhz o 

illərdə Azərbaycanın bugünkü taleyi həll olunurdu – Azərbaycan hansı yollarla inkiĢaf 

edəcək, hansı ölkəyə çevriləcək, Azərbaycanda hansı dövlət quruluĢu yaranacaq?! Məhz 

o illərdə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən bütün bu iĢlərin əsası qoyuldu. O, bütün 

dövrlərdə - həm sovet dövründə, həm də müstəqillik dövründə ictimai-siyasi quruluĢdan 

asılı olmayaraq, həyatını, ömrünü Azərbaycan xalqına xidmət iĢinə həsr etmiĢdir. Bu 

gün müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin əsəridir və bu gün Azərbaycan onun yolu ilə 

uğurla inkiĢaf edir.  

Bu gün ölkəmizdə bütün sahələrdə quruculuq, abadlıq, tikinti iĢləri aparılır, yeni 

müəssisələr, zavodlar, fabriklər, sosial obyektlər yaradılır. Ġndi biz Azərbaycanın hər bir 

bölgəsində sürətli inkiĢafı görürük. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın uğurları dünya 

miqyasında qiymətləndirilir. Mötəbər beynəlxalq təĢkilatlar iqtisadi inkiĢaf baxımından 

Azərbaycanı dünyanın ən dinamik və sürətlə inkiĢaf edən ölkəsi kimi tanıyırlar. Bütün 

bu iĢlərin təməlində uğurlu siyasət, Heydər Əliyev siyasəti dayanır. Uğurlu neft 

strategiyamız bizə imkan verdi ki, maliyyə imkanlarımızı geniĢləndirək və bu 

imkanlardan əldə olunan gəlirdən ölkəmizdə ədalətli Ģəkildə istifadə edək ki, hər bir 

Azərbaycan vətəndaĢı öz həyatında, öz güzəranında bunu hiss etsin. Bu gün bu 

reallıqları görürük və haqlı olaraq, qürur hissi ilə bunu qeyd edirik. O cümlədən 



Naxçıvanda bütün iĢlər çox yüksək səviyyədə aparılır. Naxçıvan gündən-günə 

gözəlləĢir, abadlaĢır, yeni müəssisələr, zavodlar, fabriklər yaradılır. Bu gün mən bir 

gündə həm sosial, həm iqtisadi, həm də enerji sahəsində bir neçə vacib müəssisənin 

açılıĢında iĢtirak edəcəyəm.  

Kəngərli rayonunun yaradılması da çox əlamətdar hadisədir. Bir neçə il bundan 

əvvəl Vasif Talıbov müraciət etmiĢdi ki, Naxçıvanda yeni rayon – Kəngərli rayonu 

yaradılsın. Bu, muxtar respublikanın inkiĢafına əlavə təkan verəcəkdir. Bu gün biz 

burada qısa müddət ərzində görülən iĢləri əyani Ģəkildə görürük. Bu ərazidə heç bir bina, 

heç nə yox idi. BoĢ yerlər idi. Artıq burada inzibati və yaĢayıĢ binaları tikilir, gözəl park 

salınıbdır, gözəl yol çəkilibdir. Bax bu Naxçıvan-Sədərək yolu dünyanın ən yüksək 

standartlarına cavab verir.  

Mən keçən dəfə Naxçıvanda olanda bu yolun bir hissəsini getmiĢəm – ġərura 

qədər. Bu gün bu yol artıq Sədərəyə qədər hazırdır. Bu, inkiĢafdır, bu, quruculuqdur, bu, 

abadlıqdır, bu, xalqa xidmət etmək deməkdir. Bütün məmurlar elə etməlidirlər ki, 

onların fəaliyyəti nəticəsində insanlar daha da yaxĢı yaĢasınlar, ölkəmiz daha da sürətlə 

inkiĢaf etsin. Bu gün Azərbaycan çox sürətlə və uğurla inkiĢaf edən ölkədir. Bütün 

iqtisadi-sosial məsələlər həll olunur, dünyadakı mövqelərimiz möhkəmlənir, 

Azərbaycanın gücü artır və bu, bizə imkan verir ki, sözün əsl mənasında, müstəqil 

siyasət aparaq. O siyasət ki, Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənir. Bu siyasəti Heydər 

Əliyev bizə göstəribdir və bu gün Azərbaycan onun yolu ilə uğurla inkiĢaf edir.  

Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. XahiĢ edirəm mənim səmimi salamlarımı 

rayonun bütün sakinlərinə çatdırasınız. Sizə iĢlərinizdə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ 

olun.  

 

5 oktyabr 2010-cu il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 

AKADEMĠK MĠLLĠ DRAM TEATRININ BĠNASININ ƏSASLI 

YENĠDƏNQURMA VƏ BƏRPADAN SONRA AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva əvvəlcə 

teatrın qarĢısında yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldular. Burada əsas diqqət kompleks 

yenidənqurma iĢlərinə yönəldilmiĢdir. Füzuli meydanında və ətraf binalarda əsaslı 

yenidənqurma iĢləri aparılmıĢ, ərazidə yaĢıllıq zolağı salınmıĢdır. Bildirildi ki, binanın 

fasadında da əsaslı bərpa iĢləri görülmüĢdür.  

Prezident Ġlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva teatr binasının əvvəlki 

görkəmini, yenidənqurma iĢlərinin gediĢini və onun hazırkı vəziyyətini əks etdirən 

Ģəkillərə baxdılar.  

Prezident Ġlham Əliyevin “Azərbaycan teatr sənətinin inkiĢaf etdirilməsi 

haqqında” 2007-ci il 19 fevral tarixli Sərəncamına əsasən binada əsaslı yenidənqurma 

iĢlərinə 2008-ci ilin noyabrında baĢlanılmıĢdır. Dövlətimizin baĢçısının bu sahəyə olan 

diqqət və qayğısı Azərbaycan teatrında yaradıcılıq əhval-ruhiyyəsini daha da artırmıĢdır.  

Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi layihələri də xüsusi 

qeyd etmək lazımdır. Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı 

səfiri Mehriban xanım Əliyevanın Ģəxsi təĢəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondunun gördüyü 

iĢlər Azərbaycanın mədəni irsinin daha da zənginləĢdirilməsinə və dünyada geniĢ 

təbliğinə, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə yüksək qayğı və diqqət göstərilməsinə, 

gənc istedadların yetiĢməsinə böyük töhfələr verməkdədir.  

Bildirildi ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının binasında heç 

vaxt indiki səviyyədə əsaslı bərpa və yenidənqurma iĢləri aparılmamıĢdır. Təmir və 

yenidənqurma iĢləri zamanı əvvəlki memarlıq üslubunun qorunub saxlanılmasına və 

milli ornamentlərlə daha da zənginləĢdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. 

BeĢmərtəbəli, ümumi sahəsi 2576 kvadratmetr olan sənət ocağında 581 yerlik tamaĢaçı 

zalı ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢ, səhnə yenidən qurulmuĢ, burada ən müasir 

səs və iĢıq sistemləri quraĢdırılmıĢ, orijinal ekran yerləĢdirilmiĢdir. Teatrda 130 yerlik 

kiçik məĢq zalı, 27 qrim otağı, o cümlədən qrim sexləri və digər yardımçı bölmələr 

vardır. Burada üçmərtəbəli yardımçı təsərrüfat binası da fəaliyyət göstərir.  

Binada aparılmıĢ yenidənqurma iĢləri ilə tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı 

inĢaatçılarla görüĢdü. Prezident Ġlham Əliyev teatrın yenidən istifadəyə verilməsi 

münasibətilə təbriklərini çatdırdı.  

 

7 oktyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠR DÖVLƏT 

DRAM TEATRININ BĠNASINDA APARILAN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA VƏ 

BƏRPA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə binanın qarĢısındakı 

istirahət parkında aparılmıĢ abadlıq iĢləri ilə tanıĢ oldular.  

Prezident Ġlham Əliyev teatr binasının təmirdən əvvəlki və hazırkı vəziyyətini əks 

etdirən fotoĢəkillərə baxdı.  

Məlumat verildi ki, teatrın binası 1951-ci ildə tikilmiĢdir və 1953-cü ildən 

istifadədədir. 1968-ci ildən Dövlət Dram Teatrı kimi fəaliyyət göstərir. Həmin vaxtdan 

bəri Ģəhərin bu mədəniyyət ocağında indiki səviyyədə əsaslı bərpa və yenidənqurma 

iĢləri aparılmamıĢdır. 2008-ci ildə baĢlanan yenidənqurma iĢləri isə ən yüksək 

səviyyədə, müasir standartlara uyğun aparılır. Ümumi sahəsi 2300 kvadratmetr olan 

ikimərtəbəli binada 32 otaq vardır. Qrim, məĢq və rəssamlar üçün otaqlar, yeməkxana 

birinci mərtəbədə olacaqdır. Ġkinci mərtəbədə 160 yerlik kiçik zal fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Ġnzibati otaqlar da bu mərtəbədə yerləĢəcəkdir. Teatrın əsas zalı 510 

tamaĢaçı üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Binada yenidənqurma iĢləri 2011-ci ilin martında 

baĢa çatdırılacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev yenidənqurma iĢlərinin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə 

baĢa çatdırılmasına dair tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

14 oktyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YEVLAXDA BULVAR-

HOTEL KOMPLEKSĠNDƏ  

TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, bulvar-hotel kompleksi üçün 10 hektar 

torpaq sahəsi ayrılmıĢdır. Hotelin tikintialtı sahəsi 2156 kvadratmetrdir. BeĢmərtəbəli 

hoteldə 44 nömrə, restoran, bar, idman zalı, mətbəx, hovuz, ofis otaqları və digər 

yardımçı otaqlar olacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva hotelin maketi, otaqların 

dizayn elementlərinin fotoeskizləri və iĢçi layihə ilə tanıĢ oldular.  

Bildirildi ki, Kür çayının sahilində 1,5 kilometrlik bulvarın uzunluğunun 4 

kilometrə çatdırılması, burada istirahət və əyləncə üçün hər cür Ģəraitin yaradılması 

nəzərdə tutulur. Hazırda ərazidə yaĢıllıq iĢləri aparılır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, ulu öndər Heydər Əliyev 2002-ci il sentyabrın 13-də bu 

parkda olmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyevə “Qırmızı kitab”a daxil edilmiĢ, Kür çayının sahilindəki 

uzunömürlü qovaq ağacı haqqında da məlumat verildi.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva ağacın qarĢısında xatirə Ģəkli 

çəkdirdilər.  

Kompleksdə aparılan abadlıq və quruculuq iĢlərindən razılığını bildirən Prezident 

Ġlham Əliyev tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

14 oktyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

FONDUNUN TƏġƏBBÜSÜ ĠLƏ ġAMAXI CÜMƏ MƏSCĠDĠNDƏ APARILAN 

BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN  

GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, Azərbaycan ərazisində, bütövlükdə Cənubi Qafqazda və 

Yaxın ġərqdə ən qədim müsəlman məbədlərindən olan Cümə məscidi 743-cü ildə inĢa 

edilmiĢdir. 1859-cu və 1902-ci illərdə baĢ verən zəlzələlər Cümə məscidinə ciddi ziyan 

vurmuĢdur. Sonralar məscid Azərbaycanın ilk ali təhsilli memarı Zivər bəy 

Əhmədbəyovun və PolĢa mühəndisi Ġosif PloĢkonun layihəsi əsasında yenidən bərpa 

olunmuĢdur. Cümə məscidində keçən əsrin 70-80-ci illərində aparılan qazıntılar zamanı 

onun həyətində mədrəsə, xeyli hücrə və qəbirlər aĢkarlanmıĢdır. 1918-ci ilin martında 

ermənilər tərəfindən ġamaxıda törədilən soyqırımı və talanlar zamanı ən böyük qırğın 

Cümə məscidində törədilmiĢdir. ġamaxılıların Allah evi kimi məscidə sığınmasından 

istifadə edən ermənilər burada yanğın törədərək, təxminən 1700 nəfər günahsız insanı 

qətlə yetirmiĢlər. Sovet dövründə məlum səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə olunmayan 

məscid dağılmaq təhlükəsi ilə üzləĢmiĢdi.  

Azərbaycanın bütün sahələrdə inkiĢafına, o cümlədən milli mənəvi dəyərlərimizin 

qorunmasına böyük diqqət və qayğı göstərən ümummilli lider Heydər Əliyevin tapĢırığı 

və təĢəbbüsü ilə 1980-ci ildə bu tarixi abidə təmir olunmuĢdur. Milli mənəvi 

dəyərlərimizin qorunması və inkiĢafı Prezident Ġlham Əliyevin də daim diqqət 

mərkəzindədir. Dövlətimizin baĢçısının təĢəbbüsü və tapĢırıqlarına əsasən paytaxtda və 

digər bölgələrimizdə onlarla məscid, dini məbəd, tarixi abidə, ziyarətgah inĢa edilmiĢ, 

bərpa olunmuĢ və yenidən qurulmuĢdur. Prezident Ġlham Əliyevin ötən il ġamaxıya 

səfəri çərçivəsində Cümə məscidində olması və bu dövlət tarix-memarlıq abidəsinin 

bərpası ilə əlaqədar tədbirlər haqqında Sərəncam imzalaması da bu nəcib amaldan 

qaynaqlanır.  

Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi layihələri də xüsusi 

qeyd etmək lazımdır. Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı 

səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə Heydər Əliyev 

Fondunun milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması, dini memarlıq abidələrimizin bərpası 

istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr və tədbirlər, ilk növbədə xalqımızın əsrlərlə 

formalaĢan zəngin irsinin və mədəniyyətinin qorunmasına və gələcək nəsillərə 

ötürülməsinə xidmət edir. Fondun “Tolerantlığın ünvanı: Azərbaycan” layihəsi 

çərçivəsində ġamaxıdakı Cümə məscidində aparılan yenidənqurma iĢləri Azərbaycan-

ġərq memarlığının incisi olan bu abidəyə də ikinci həyat verir.  

Məlumat verildi ki, məscidin ibadət yeri 1316 kvadratmetrdir. Təxminən bir 

hektar ərazisi olan məsciddə bərpa və yenidənqurma iĢləri sürətlə davam edir. Artıq 

köhnə yardımçı binalar sökülmüĢdür və onun yerində yeniləri inĢa olunur. Köhnə 

günbəzin yenisi ilə əvəz olunması ilə bağlı betonlaĢma iĢləri də baĢa çatmıĢdır. Növbəti 

mərhələdə yeni günbəzin tikintisinə baĢlanacaqdır. Məscidin üstündəki günbəz qədim 

memarlıq üslubundakı naxıĢ və ornamentlərlə bəzədiləcəkdir. Məscidin 36 metr 

hündürlüyündə olacaq iki minarəsinin artıq özülü qoyulmuĢdur. Minarələrin 

davamlılığını artırmaq məqsədi ilə 15 metr dərinliyində özül-bərkitmə iĢləri 

aparılmıĢdır. Cümə məscidini üç tərəfdən əhatə edən tağvarı dəhlizlər inĢa olunur. 

Onlardan artıq dördü tikilmiĢ, beĢincisi tamamlanmaq üzrədir, altıncısının isə bu 

yaxınlarda inĢasına baĢlanacaqdır.  

Bildirildi ki, məscidin ərazisində konfrans zalı, kitabxana, dəstəmaz yerləri və 

digər otaqlar tikiləcəkdir. ġamaxı seysmik zona olduğu üçün məscidin bünövrəsi bir 



metr dərinliyində dəmir-beton konstruksiyalarla möhkəmləndirilmiĢdir. Yeni layihəyə 

görə, məscidin qarĢısında üstündə günbəz olan dörd metrlik giriĢ qapısı da olacaqdır. 

Ərazidəki qədim hücrələr də bərpa olunaraq ətrafda geniĢ abadlıq iĢləri aparılacaqdır.  

Cümə məscidində aparılan bərpa və yenidənqurma iĢlərinin yüksək keyfiyyətlə, 

Azərbaycanın çoxəsrlik milli memarlıq irsi ənənələrinə uyğun Ģəkildə yerinə yetirilməsi 

üçün dövlətimizin baĢçısının Sərəncamı ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan ġamaxı 

Rayon Ġcra Hakimiyyətinə 4 milyon manat vəsait ayrılmıĢdır. Bu da bütün dövrlərdə 

əhali arasında müqəddəs ibadət yeri kimi tanınan və yüksək ehtiram göstərilən, 

memarlıq üslubu, qədimliyi və orijinallığı ilə seçilən ġamaxı Cümə məscidinin 

mükəmməl surətdə yenidən qurulmasına imkan verəcəkdir.  

 

22 oktyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HƏġTƏRXAN ġƏHƏRĠNDƏ 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER  

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin yerləĢdiyi əraziyə gələn dövlətimizin 

baĢçısını HəĢtərxan vilayətinin rəsmi Ģəxsləri, ictimaiyyətin nümayəndələri və 

Azərbaycan diasporunun üzvləri hərarətlə qarĢıladılar.  

Mərasimdə çıxıĢ edən HəĢtərxan vilayətinin qubernatoru Aleksandr JĠLKĠN dedi:  

-Çox hörmətli Ġlham Heydər oğlu!  

Mənim əziz dostlarım, qonaqlarım!  

Təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün keçmiĢ Sovet Ġttifaqı, postsovet məkanı və 

bizim kiçik vilayət üçün də böyük siyasi xadim olan möhtərəm və hörmətli bir insanın 

abidəsi üçün məhz bu yerin – HəĢtərxan kimi ağ Ģəhərin seçilməsi təsadüfi deyildir. Ona 

görə ki, ölkədə istər o dövrdə, istərsə də postsovet dövründə baĢ verən ən müsbət 

proseslər bu insanın adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev islahatlardan sonrakı 

münasibətlərimizi möhkəmləndirən əsas sima idi. Bu gün bu böyük insanın xatirəsinə 

ehtiram əlaməti olaraq Sizə, Ġlham Heydər oğlu, bu nadir abidəni ən qısa müddətdə 

hazırlamıĢ və onu burada ucaltmıĢ bütün həmkarlarınıza böyük məmnuniyyətlə “Çox 

sağ olun” demək istəyirik. Bu abidə həm rusiyalıların, həm də azərbaycanlıların 

qardaĢlığının, dostluğunun, onların ruhən və qəlbən birliyinin rəmzidir.  

Biz HəĢtərxan vilayəti barədə danıĢanda öz həyatımızı tərəfdaĢlarımız - Xəzər 

sahilindəki qardaĢlarımız olan azərbaycanlılarla ən sıx əlaqələr, iqtisadi və sosial sahədə 

inteqrasiya olmadan təsəvvür etmirik. Burada böyük bir Azərbaycan diasporu yaĢayır. 

Mən bu gün Sizə demiĢəm, indi bir daha hamının yanında deyirəm ki, azərbaycanlılar 

bizim ən etibarlı tərəfdaĢlarımız, bütün iqtisadi və sosial layihələrdə iĢtirak edən, 

qanunlara hörmət bəsləyən vətəndaĢlarımızdır. Buna görə mən onlara həmiĢə təĢəkkür 

edirəm, bu gün Sizin yanınızda bir daha təĢəkkür edirəm. Bizim HəĢtərxan Ģəhərində 

Sizi salamlamağa Ģadam. Sağ olun ki, bu gün imkan tapıb HəĢtərxan Ģəhərinə baxmağa 

vaxt sərf etmisiniz. Böyük məmnuniyyətlə Sizinlə birlikdə bu abidəni açmaq istəyirəm. 

Sağ olun. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham ƏLĠYEV mərasim iĢtirakçılarına müraciət edərək 

dedi:  

-Hörmətli Aleksandr Aleksandroviç!  

Əziz dostlar!  

Bu gün ölkələrimiz arasında münasibətlərin tarixində həqiqətən əlamətdar, tarixi 

gündür. Bu gün HəĢtərxanda, simasını dəyiĢən və modernləĢən bu gözəl Ģəhərdə 

Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin abidəsi açılır. Heydər Əliyev bütün ömrü boyu 

öz xalqının rifahı naminə çalıĢmıĢ, eyni zamanda, o, Rusiyaya, rus xalqına həmiĢə çox 

böyük məhəbbət bəsləmiĢdir. Onun ömrünün bir hissəsi Rusiya ilə bağlı olmuĢdur. O, 

gənclik illərində Leninqradda, indiki Peterburqda təhsil almıĢ, 80-ci illərdə Moskvada 

Sovet Ġttifaqı hökuməti sədrinin birinci müavini olmuĢ, Azərbaycan və rus xalqları 

arasında tarixi dostluq, qardaĢlıq münasibətlərinin uğurla inkiĢaf etməsi üçün çox iĢlər 

görmüĢdür.  

Mən bu gün əziz həĢtərxanlılara, ilk növbədə, qubernator Aleksandr 

Aleksandroviç Jilkinə Heydər Əliyevin xatirəsinə belə xeyirxah münasibətə görə səmimi 



qəlbdən təĢəkkür etmək istəyirəm. Bu, bizim üçün çox dəyərlidir. Biz Azərbaycanda 

bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bu cür münasibətə, Heydər Əliyevin abidəsi üçün 

Ģəhərin mərkəzində belə gözəl yerin ayrılmasına görə bütün Azərbaycan xalqı adından 

dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu park Rusiya ilə Azərbaycan arasında 

dostluğun və qardaĢlığın rəmzinə çevriləcəkdir. Bu park çoxmillətli Rusiyada, 

çoxmillətli Azərbaycanda yaĢayan bütün xalqlar arasında dostluq mərkəzi olacaqdır. Bu 

gün qubernatorun HəĢtərxanda yaĢayan azərbaycanlılar haqqında dediyi tərifli sözləri 

eĢitmək mənim üçün çox xoĢ idi. Onlar Rusiyanın layiqli vətəndaĢları, HəĢtərxanın 

layiqli sakinləridirlər və bizim ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafında mühüm amildirlər.  

Heydər Əliyev bütün ömrü boyu Azərbaycan xalqının daha yaxĢı yaĢamasına, 

Azərbaycanda müsbət proseslərin inkiĢaf etməsinə, islahatların həyata keçirilməsinə 

çalıĢırdı. Mən SSRĠ-nin süqutunadək olan dövr barədə artıq danıĢmıĢam. Ən əsası budur 

ki, biz artıq vahid dövlətdə yaĢamadığımız dövrdə - Heydər Əliyevin 1993-cü ildə 

hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər sürətlə inkiĢaf 

etməyə baĢladı. Bütün bu illər boyu biz bütün istiqamətlərdə çox müsbət inkiĢaf görürük 

və bu gün bu, bizə - həm Rusiya, həm də Azərbaycan rəhbərliyinə münasibətlərimizi 

strateji tərəfdaĢlıq kimi səciyyələndirməyə imkan verir.  

Biz qonĢuyuq, o cümlədən Xəzərdə də qonĢuyuq. Biz birlikdə Xəzərin bundan 

sonra da sülh, dostluq, əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı anlaĢma dənizi olaraq qalması üçün Xəzər 

regionunda çoxtərəfli fəal əməkdaĢlığı təmin etməyə çalıĢırıq. Biz Rusiya Federasiyası 

ilə birlikdə Xəzərdə ərazi sərhədlərimizi artıq çoxdan müəyyən etmiĢik. Bu il Rusiya 

Prezidenti Dmitri Anatoliyeviç Medevedevin Azərbaycana səfəri zamanı biz quruda 

dövlət sərhədinin müəyyənləĢdirilməsi ilə bağlı məsələləri razılaĢdırdıq. Bütün bu 

amillər regionumuzda ümumi atmosferə çox müsbət təsir göstərir. Bu gün iki Xəzər və 

iki Qafqaz ölkəsi kimi Rusiya və Azərbaycan regional əməkdaĢlıq, regionda 

təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi, regionun inkiĢafı iĢində çox müsbət rol 

oynayırlar. 

Mən əminəm ki, Rusiya və Azərbaycanın bölgədə sabitləĢdirici rolu bundan sonra 

da regionun bütün ölkələri arasında daha tam anlaĢmaya kömək edəcəkdir.  

Bizi Rusiya ilə çoxəsrlik dostluq, əməkdaĢlıq telləri bağlayır, bizi ümumi 

keçmiĢimiz birləĢdirir. Bu gün, siyasi münasibətlərimizin ən yüksək səviyyədə olduğu 

bir vaxtda biz iqtisadi əlaqələrimizi fəal inkiĢaf etdiririk, energetika məsələləri fəal həll 

olunur, xalqlarımızın nümayəndələri arasında ünsiyyətə çox böyük həvəs vardır. 

Azərbaycanda rus mədəniyyətinə, rus dilinə böyük qayğı ilə yanaĢılır. HəĢtərxanın 

Azərbaycan icması kimi, Azərbaycanın rus icması da öz ölkələrinin layiqli 

vətəndaĢlarıdır və dövlətimizin inkiĢafına böyük töhfələr verirlər. Onlar həm də 

ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da yaxınlaĢdıran amildirlər.  

Bu gözəl gündə mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, HəĢtərxanın necə inkiĢaf 

etdiyini, burada necə sürətli inkiĢaf getdiyini görmək mənim üçün çox xoĢdur. Mən bu 

gün heyranlıq doğuran hər Ģeyi – sahilyanı ərazini, evlərin bərpasını, abadlaĢdırma 

iĢlərini və sizin tarixi irsinizə neçə yanaĢdığınızı göstərdiyinə görə Aleksandr 

Aleksandroviçə minnətdaram. Mən bu gün tarixi yerdə - Kremldə oldum, bərpa iĢləri 

aparılır, Ģəhər abadlaĢdırılır. Bütün bunlar Rusiyanın inkiĢafının, habelə vilayət 

rəhbərliyinin öz Ģəhərinə, onun sakinlərinə, həyatın daha da yaxĢılaĢması, Ģəhərin daha 

da gözəlləĢməsi iĢinə olan sevgisinin göstəricisidir.  

Bakı və HəĢtərxan qonĢu və qardaĢ Ģəhərlərdir. Bu gün mən buraya təyyarə ilə 

cəmi bir saata gəldim. Vaxtın necə keçdiyini heç hiss etmədim. ġəhərlərimiz arasında 

mövcud olan əlaqələr qədim tarixə malikdir. Bu gün onlar daha da möhkəmlənir, inkiĢaf 

edir. Əminəm ki, bu gün Ģəhərlərimizin, ölkələrimizin tarixində əbədi qalacaqdır. 



Əminəm ki, Rusiya ilə Azərbaycanı daha da yaxınlaĢdırmaq üçün əlindən gələni etmiĢ 

Heydər Əliyevin obrazı ölkələrimiz və xalqlarımız arasında fəal əməkdaĢlıq iĢində çox 

mühüm rol oynayacaqdır.  

Bir daha, ilk növbədə, Ģəhər sakinlərinə, rəhbərliyə, qubernatora, Ģəhər 

hakimiyyətinə, bu gözəl abidənin, bu parkın yaradılmasında əməyi olanların hamısına 

təĢəkkürümü bildirmək və sizin hamınıza xoĢbəxtlik və rifah arzulamaq istəyirəm. Çox 

sağ olun.  

 

X X X 

 

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və HəĢtərxan vilayətinin qubernatoru Aleksandr 

Jilkin abidənin üzərindən örtüyü götürdülər, önünə gül dəstələri düzdülər.  

Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüĢən Prezident Ġlham Əliyev 

onlara vilayətdə aparılan quruculuq iĢlərində daha fəal iĢtirak etməyi tövsiyə etdi.  

Daha sonra abidə ətrafında yaradılmıĢ parkla tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə 

məlumat verildi ki, 3,5 hektar ərazidə salınmıĢ istirahət guĢəsində geniĢ abadlıq və 

yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılmıĢ, mindən artıq ağac əkilmiĢdir. Burada müasir iĢıqlandırma 

sistemi quraĢdırılmıĢ və gözəl fəvvarə yaradılmıĢ, oturacaqlar qoyulmuĢdur. Park 

həĢtərxanlıların sevimli istirahət yerinə çevriləcəkdir.  

Parka toplaĢan soydaĢlarımız Azərbaycan Prezidentini hərarətlə alqıĢladılar. 

Dövlətimizin baĢçısı burada yaĢayan azərbaycanlıların vəziyyəti ilə maraqlanaraq dedi:  

- Necəsiniz, necə yaĢayırsınız burada? Hər Ģey yaxĢıdı? Çox Ģadam ki, siz burada 

yaxĢı yaĢayırsınız. Vilayətin rəhbəri də sizin fəaliyyətinizdən çox razıdır. Burada çox 

dəyərli vətəndaĢlar kimi yaxĢı fəaliyyət göstərirsiniz. Bu gün çox tarixi bir gündür. Ulu 

öndərin abidəsi açılıbdır. Ġndi gedib baxa da bilərsiniz. Gözəl istirahət yeridir. Sağ olun.  

Prezident Ġlham Əliyev soydaĢlarımıza uğurlar arzuladı.  

 

27 oktyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KĠYEV 

ġƏHƏRĠNDƏKĠ  

“NAMƏLUM ƏSGƏR” ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukoviç Azərbaycan Prezidentini qarĢıladı.  

Prezidentlər Ġkinci Dünya müharibəsi veteranları ilə görüĢüb söhbət etdilər.  

Abidənin qarĢısında dövlətimizin baĢçısının Ģərəfinə fəxri qarovul dəstəsi 

düzülmüĢdü.  

Prezident Ġlham Əliyev və Prezident Viktor Yanukoviç “Əbədi məĢəl”in önünə 

əklil qoydular, 1941-1945-ci illərin Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuĢ 

döyüĢçülərin xatirəsini ehtiramla yad etdilər.  

Azərbaycanın və Ukraynanın dövlət himnləri səsləndi.  

Fəxri qarovul dəstəsi dövlət baĢçılarının qarĢısından keçdi.  

Dövlət baĢçıları üç dəfə Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı Ġvan Kojedubun abidəsini də 

ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoydular.  

 

28 oktyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KĠYEV ġƏHƏRĠNDƏ 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına abidənin ətrafında aparılacaq abadlıq iĢləri barədə ətraflı 

məlumat verildi. Bildirildi ki, abidənin ətrafı yenidən qurulacaq, bura istirahət məkanına 

çevriləcəkdir.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin yerləĢdiyi 

əraziyə gəldi. Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, diplomatik 

nümayəndəliyimizin ərazisində də abadlıq və yenidənqurma iĢlərinin görülməsi 

planlaĢdırılır. 

 

28 oktyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MUZEYĠNĠN  

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Muzey Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə inĢa olunmuĢ və bu il 

sentyabrın 1-də təntənəli açılıĢ mərasimi keçirilmiĢ Dövlət Bayrağı Meydanında 

yaradılmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə səkkizguĢəli ulduz formasında 

yaradılmıĢ muzey Dövlət Bayrağı Meydanında bayraq dirəyinin pyedestalının altında 

yerləĢir.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev açılıĢı bildirən lenti kəsdi və muzeylə tanıĢ 

oldu.  

Azərbaycanlı memar və dizaynerlərin layihələri əsasında qurulan və tərtibatında 

müasir dizayn texnologiyalarından istifadə olunan muzeydə müxtəlif dövrlərdə 

Azərbaycan ərazisində mövcud olmuĢ dövlətlərin, xanlıqların, o cümlədən Ġrəvan 

xanlığının bərpa olunmuĢ bayraqları, həmçinin XVII-XVIII əsrlərə aid bayraqların uc 

elementləri, gerblər, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif illərdə qəbul olunmuĢ 

konstitusiyaları, poçt markaları, pul niĢanlarının nümunələri, orden və medalları, 

ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

yaranması, formalaĢması və inkiĢafını, Prezident Ġlham Əliyevin ölkəmizin tərəqqisi ilə 

bağlı fəaliyyətini əks etdirən çoxsaylı fotolar və sənədlər, ulu öndər Heydər Əliyevin və 

Prezident Ġlham Əliyevin prezident seçildikdən sonra andiçmə mərasimlərində öpdükləri 

dövlət bayraqları, Silahlı Qüvvələrin Ali BaĢ Komandanının bayrağı, Silahlı Qüvvələrin 

qoĢun növlərinin döyüĢ bayraqları və mərasim geyimləri nümayiĢ olunur.  

Dünyada bu cür nadir muzeylərdən biri olan Dövlət Bayrağı Muzeyində, 

həmçinin Ginnes dünya rekordları təĢkilatının Azərbaycanın dövlət bayrağı dirəyinin 

dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edən sertifikatı, müxtəlif kitablar, 

fotoĢəkillər, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Türkiyədəki 

səfirliyinin binası üzərində dalğalanmıĢ bayraq da nümayiĢ olunur. Buradakı 

eksponatların çoxu ilk dəfə nümayiĢ etdirilir. Muzeydə multimedia qurğusu da vardır.  

Muzeylə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini 

yazdı.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı Dövlət Bayrağı Meydanının ətrafında aparılan abadlıq-

quruculuq iĢləri ilə tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, hazırda Dövlət Bayrağı Meydanının ətrafında tikinti və 

abadlıq iĢləri sürətlə davam etdirilir. Ərazidə kiçik parklar, istirahət guĢələri və yaĢıllıq 

zolaqları yaradılır.  

Bu iĢlər Prezident Ġlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin 

doqquz ayının sosial-iqtisadi inkiĢafının yekunlarına həsr olunmuĢ iclasında 

dövlətimizin baĢçısının Dənizkənarı Milli Parkın Dövlət Bayrağı Meydanı istiqamətində 

geniĢləndirilməsi ilə bağlı tapĢırıqlarına əsasən həyata keçirilir. ĠĢlərin tam yerinə 

yetirilməsi üçün ərazidə bəzi köçürülmələr də aparılacaqdır. Dövlət Bayrağı 

Meydanından sonrakı hissənin abadlaĢdırılması üçün də gələcəkdə ayrıca layihə 

hazırlanacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev iĢlərin yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə aparılmasına dair 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

9 noyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ APARILAN ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinin 

əbədiləĢdirilməsi, onun dövlətçilik fəlsəfəsinin, azərbaycançılıq ideyalarının dərindən 

öyrənilməsi və inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə “Heydər Əliyev Mərkəzinin yaradılması 

haqqında” 2006-cı il 29 dekabr tarixli və “Heydər Əliyev Mərkəzinin yaradılması ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2007-ci il 24 yanvar tarixli sərəncamlar imzalamıĢdır. 

Heydər Əliyev Mərkəzi dövlətçilik fəlsəfəsi və azərbaycançılıq məfkurəsinin dərindən 

öyrənilməsi, geniĢ təbliğ olunması və hərtərəfli inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə yaradılır. 

Mərkəz ölkənin ictimai-siyasi və mədəni həyatında mühüm rol oynayacaq beynəlxalq 

səviyyəli tədbirlərin, müxtəlif konfransların, sərgilərin və görüĢlərin keçirilməsinə 

imkan verəcəkdir.  

Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Heydər Əliyevin xatirəsini 

əbədiləĢdirəcək memarlıq abidəsi kimi ucaldılan bu Mərkəz müasir texnologiyalarla 

təchiz edilmiĢ salonları özündə birləĢdirən çoxfunksiyalı və çoxĢaxəli struktura malik 

olacaqdır. Heydər Əliyev Mərkəzinin memarı beynəlxalq müsabiqə komissiyası 

tərəfindən birinci yerə layiq görülmüĢ dünya Ģöhrətli “Zaha Hadid Architects” Ģirkətidir. 

Tikinti iĢlərini “DĠA Holdinq FZCO” Ģirkəti həyata keçirir.  

Layihəyə əsasən, Heydər Əliyev Mərkəzi üç baĢlıca tərkib hissəni və iki yardımçı 

strukturu özündə birləĢdirəcəkdir. Mərkəzin baĢlıca tərkib hissəsi nadir əsərlər fonduna 

və ümumdünya məlumat vasitələrinə onlayn rejimdə giriĢ imkanlarına malik kitabxana 

və media mərkəzindən, milli və dünya təsviri sənət incilərinin nümayiĢ etdiriləcəyi 

sərgi-salonlardan, ölkəmizin tarixindən, mədəni irsindən bəhs edən multimedia və 

virtual sərgilərə aid muzey və mədəni irs mərkəzindən, min nəfərə yaxın tamaĢaçı tutan 

konfrans zalından ibarət olacaqdır.  

Yardımçı struktura isə mərkəzin iki giriĢi önündə yerləĢən ümumi ictimai sahə - 

foye, günün bütün saatlarında fəaliyyət göstərəcək 1250-yə yaxın avtomobilin 

dayanacaq parkı və infrastruktur obyektləri daxildir.  

Dövlətimizin baĢçısına layihə əsasında görülən tikinti iĢləri barədə məlumat 

verildi. Bildirildi ki, layihəyə əsasən Mərkəzin inĢa ediləcəyi ümumi ərazi 15,25 hektara 

bərabərdir. Ümumi ərazinin 2 hektara yaxını əsas binanın və tikililərin yerləĢdiyi torpaq 

sahəsi, 13,25 hektarı isə landĢaft ərazisidir. Qeyd olundu ki, Heydər Əliyev Mərkəzi bir 

məkanda yerləĢən və vahid kompleks təĢkil edən üç əsas strukturdan ibarət olacaqdır.  

Kompleksin ümumi tikinti sahəsi 57 min kvadratmetr təĢkil edəcəkdir. Bu 

struktura 10.854 kvadratmetr sahəsi olan muzey və mədəni irs mərkəzi, 985 nəfərlik 

konfrans salonu, 27.880 kvadratmetr ərazisi olan çoxməqsədli zal və 12.920 kvadratmetr 

sahəyə malik kitabxana və media mərkəzi daxil olacaqdır. Bütövlükdə əsas binanın 

ümumi istifadədəki sahəsi 6.039 kvadratmetr olacaqdır.  

Bildirildi ki, kitabxananın daxili ərazisi açıq olacaq, yalnız bir neçə yer 

arakəsmələr ilə əhatə ediləcəkdir. Burada oxucuların və media mərkəzinin 

istifadəçilərinin fərdi və ya qrup halında məĢğul olmaq imkanları olacaqdır. Buradakı bir 

sıra otaqların səs izolyasiyası sistemləri ilə təchiz olunacağı nəzərdə tutulur. Ümumi 

sahəsi 10.854 kvadratmetr olan muzey və mədəni irs mərkəzi isə üç hissədən ibarət 

olacaqdır. Altı metr hündürlüyündə birinci hissədə XX əsr və müasir Azərbaycan 

incəsənəti qalereyası yerləĢəcəkdir. Müasir milli və dünya incəsənət əsərlərinin nümayiĢ 

olunacağı ikinci hissədə müvəqqəti, dəyiĢkən sərgi qalereyaları fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Üçüncü hissədə isə Azərbaycan, xalqımız, tariximiz, dövlətçiliyimiz və mədəniyyətimiz 



barədə geniĢ yayımlanan bilgilər, habelə milli və digər kolleksiyaların nümayiĢi 

keçiriləcək qalereyalar yerləĢəcəkdir. Bu sərgilərin vahid blok təĢkil edərək binanın 

ikinci mərtəbəsində yerləĢəcəyi bildirildi. Ümumi sahəsi 27.880 kvadratmetr təĢkil 

edəcək sütunsuz, geniĢ və hündür konfrans zalı texniki və logistika baxımından 

Mərkəzin ən mürəkkəb hissəsidir. Konfrans zalında tədbir iĢtirakçıları üçün ayrıca giriĢ, 

nəqliyyatla təminat, səhnə və səhnəarxası rekvizitlərlə təchizatın asanlıqla 

reallaĢdırılması, xidməti giriĢ, tikilinin arxa və ön tərəfləri arasında əlaqə, həmçinin 

əlillər üçün xüsusi giriĢ nəzərdə tutulur. TamaĢaçı oturacaqlarının sayı 1000-ə yaxın 

olacaqdır. Zal tamaĢaçı və səhnə hissələrini, mətbuat mərkəzini, soyunub-geyinmə və 

dispetçer bölmələrini özündə birləĢdirəcəkdir. Bildirildi ki, avtomobil dayanacağının 

ümumi sahəsi 39.420 kvadratmetr olacaqdır. Mərkəzin yeraltı avtomobil dayanacaq 

parkının 4 qatdan ibarət olacağı və üzərində mənzərəli yaĢıllıq zolağı, istirahət və 

əyləncə təyinatlı infrastruktur yaradılacağı və bu ərazinin insanların ümumi istifadəsində 

olacağı bildirildi.  

Heydər Əliyev Mərkəzində tikinti prosesinin gediĢi ilə yaxından tanıĢ olan 

dövlətimizin baĢçısı inĢaat iĢlərinin yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi ilə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

9 noyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZ ġƏHƏRĠNDƏ 

MUĞAM MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyev açılıĢı bildirən lenti kəsdi və mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitlə 

tanıĢ oldu.  

Foyedə ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin milli musiqimizə 

qayğı və diqqətini əks etdirən fotostend vardır.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisinə ARNDġ-in Sosial 

ĠnkiĢaf Ġdarəsi tərəfindən 2010-cu ilin mayında baĢlanılmıĢdır. Üç hektar ərazisi olan 

mədəniyyət ocağı Prezident Ġlham Əliyevin göstəriĢi ilə inĢa olunmuĢdur. Azərbaycanın 

qədim musiqi alətlərindən olan tar formasında tikilmiĢ mərkəz üçmərtəbəlidir və bir-

birinə bitiĢik üç korpusdan ibarətdir. Mərkəzə aid olan muğam məktəbində müxtəlif 

təyinatlı 31 sinif otağı yerləĢir. Binanın divarlarında Azərbaycanın muğam ustadlarının, 

habelə milli musiqi alətlərimizin Ģəkilləri asılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərkəzin eskiz layihəsinə 

baxdılar.  

Ġkinci və üçüncü mərtəbələrdə mühazirə və məĢğələ otaqları vardır. Dövlətimizin 

baĢçısı məĢğələnin gediĢini izlədi.  

Mərkəzdəki 320 yerlik örtülü konsert zalı ilə tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, zal 

müasir akustika sistemi və iĢıq effektləri ilə təchiz edilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı zalda Füzuli rayonunun “Qarabağ” 

instrumental ansamblının və gənclərin ifasında “Qarabağ Ģikəstəsi”ni dinlədilər.  

Mərkəzin 520 yerlik açıq yay zalı da vardır. Bina havalandırma, daimi su 

təchizatı, müasir iĢıqlandırma sistemləri və yüksək gərginlikli elektrik generatoru ilə 

təchiz olunmuĢdur. Ətrafda geniĢ abadlıq iĢləri görülmüĢ, gecə saatlarında müxtəlif rəng 

çalarlarına malik iĢıq lampaları ilə təchiz edilmiĢ fəvvarə quraĢdırılmıĢ, yaĢıllıq zolaqları 

salınmıĢdır. Mərkəzin həyətyanı sahəsi həm də əhalinin istirahəti üçün park kimi 

nəzərdə tutulmuĢdur.  

 

11 noyabr 2010-cu il 

 



 AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER  

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya Ģöhrətli 

siyasi xadim, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından yeddi il keçir. 

Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı, türk dünyasının böyük oğlu Heydər Əliyevin 

vəfatından ötən illər ərzində görkəmli Ģəxsiyyətin, əbədiyaĢar Prezidentimizin məzarı 

xalqımızın müqəddəs ziyarətgahına, gənclərin and yerinə çevrilmiĢdir. Demək olar ki, 

bütün il boyu insanlar buraya gəlir, xalqımızı, Azərbaycanı dünyaya tanıtmıĢ, özü də 

dünyanın görkəmli Ģəxsiyyətlərindən biri kimi tanınmıĢ böyük azərbaycanlının 

xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edirlər.  

Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuĢmasının yeddinci 

ildönümü günü – dekabrın 12-də də paytaxt sakinləri, respublikamızın rayon və 

Ģəhərlərinin nümayəndələri, xarici ölkələrdən gəlmiĢ qonaqlar Fəxri xiyabanı ziyarət 

edərək, xalqımızın ümummilli liderinin xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, onun məzarı 

önünə əklillər, gül dəstələri qoyur, müdrik dövlət xadiminə Allahdan rəhmət diləyirdilər.  

Azərbaycanın ən yeni tarixinin bütöv bir qərinəsi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Qeyri-adi Ģəxsiyyəti, siyasət və dövlət xadiminə xas olan böyük istedadı ilə fərqlənən, 

xarizmatik lider olan Heydər Əliyev hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiĢdi. 1969-cu 

ildə birinci dəfə respublika rəhbərliyinə gələn Heydər Əliyev, əslində, sosial-iqtisadi 

böhran keçirən Azərbaycanı 1970-1985-ci illərdə keçmiĢ Ġttifaqın ən qabaqcıl 

respublikalarından biri səviyyəsinə çıxarmıĢdır. Tədqiqatçılar haqlı olaraq vurğulayırlar 

ki, müasir mərhələdə Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi məhz 

həmin illərdə təməli qoyulmuĢ potensiala əsaslanır.  

1993-cü ilin yayında, müstəqilliyini təzəcə bərpa etmiĢ Azərbaycanın taleyinin 

Tanrının ümidinə qaldığı bir vaxtda xalq özünün və ölkənin gələcəyini Heydər Əliyevə 

etibar etdi. Bu, böyük QayıdıĢ idi və ulu öndər özünün müdrikliyi, zəngin siyasi və 

dövlətçilik təcrübəsi, sarsılmaz qətiyyəti, yenilməz iradəsi sayəsində ölkəni, xalqı, gənc 

müstəqil dövləti labüd fəlakətdən qurtardı. Qədirbilən Azərbaycan xalqı dahi oğlunun 

bu əvəzsiz xidmətlərini heç vaxt unutmur.  

Dekabrın 12-də Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Fəxri xiyabana gələrək, 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdi.  

Milli Məclisin deputatları, nazirlər, komitə, Ģirkət və idarələrin rəhbərləri, 

respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri, müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri də Fəxri 

xiyabana gəlmiĢdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev ulu öndərin məzarı önünə əklil qoydu.  

Azərbaycanın dövlət himni səsləndi.  

Dövlətimizin baĢçısı görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım 

Əliyevanın, dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin məzarları 

üstünə də gül dəstələri qoydu.  

Ulu öndərin məzarının ziyarət edilməsi mərasimində BaĢ nazir Artur Rasizadə, 

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz 

Mehdiyev və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak edirdilər.  

 

12 dekabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏġHUR FRANSIZ 

AKTYORU  

JERAR DEPARDYENĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Jerar Depardye ölkəmizə səfərindən məmnunluğunu bildirdi. O, xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdiyini vurğuladı.  

Dövlətimizin baĢçısı ulu öndər Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın dövlət 

quruculuğundakı müstəsna rolunu qeyd edərək ölkəmizin inkiĢafı üçün çox böyük iĢlər 

gördüyünü bildirdi.  

GörüĢdə Azərbaycanda kinematoqrafiyanın inkiĢafı ilə bağlı məsələlər ətrafında 

fikir mübadiləsi aparıldı.  

 

13 dekabr 2010-cu il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 

FĠLARMONĠYASININ KAMERA VƏ ORQAN MUSĠQĠSĠ ZALININ 

BĠNASININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ BƏRPA ĠġLƏRĠNDƏN SONRA AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının kamera və orqan musiqisi zalının binası 

Bakıda tikilən memarlıq abidələri sırasında xüsusi yer tutur. Özündə böyük tarix 

yaĢadan və möhtəĢəm memarlıq quruluĢu ilə paytaxta xüsusi yaraĢıq verən bu bina 

hazırda zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin bir parçasıdır.  

Tarixi araĢdırmalar təsdiqləyir ki, XIX əsrin ortalarından Bakıya daha çox alman 

və isveç əsilli insanlar gəlməyə baĢlamıĢlar. Bakıda yaĢanan neft bumu ölkəyə xaricdən 

iĢçi qüvvəsinin gəlməsi ilə nəticələnir. O dövrdə Bakıda məskunlaĢan 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 

verir. Beləliklə, 1896-cı ilin martında Bakıda yevangelik-lüteran kilsəsinin təməli 

qoyulmuĢ və 1899-cu ildə istifadəyə verilmiĢdir. 24 yaĢlı alman Adolf Eyxlerin memarı 

olduğu bina o dövrdə Bakının ən nadir arxitektura inciləri sırasına daxil olur. O vaxtlar 

bu binanın tikintisinə Nobel qardaĢları da diqqət göstərir, odur ki, kilsənin istifadəyə 

verilməsi mərasimində Bakı qubernatoru ilə yanaĢı, Emmanuel Nobelin də iĢtirak etməsi 

təsadüfi deyildir.  

1900-cü ildə kilsədə orqan quraĢdırılır və elə həmin il burada ilk konsert təĢkil 

olunur. Sovet dönəmində bir çox dini ibadət ocaqları kimi, bu kilsənin də fəaliyyəti 

dayandırılır, bəzi hallarda bina sökülmək təhlükəsi ilə üzləĢir. Sonrakı illərdə bina 

Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə kamera və orqan musiqisi zalı adlandırılaraq Azərbaycan 

Dövlət Filarmoniyasının tabeliyinə verilir. O vaxtdan keçən dövr ərzində illər bu binada 

öz izini qoyur. Baxımsızlıq üzündən binanın tavanı demək olar ki, tamamilə yararsız 

vəziyyətə düĢmüĢdü. Mebel və inventarların köhnəlməsi isə burada mərasimlərin təĢkil 

olunmasını mümkünsüz etmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə 2010-cu ildə binada əsaslı təmir və bərpa 

iĢlərinin aparılmasına baĢlanılmıĢdır. Mədəni dəyərlərə xüsusi diqqət və qayğı ilə 

yanaĢan dövlətimizin baĢçısı Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının kamera və orqan 

musiqisi zalının da təmiri və bərpası haqqında imzaladığı Sərəncama əsasən Prezidentin 

Ehtiyat Fondundan 1 milyon manat vəsait ayrılmıĢdır. Bir neçə ay ərzində burada 

aparılan iĢlər bu tarixi binanın həyatında mühüm rol oynamıĢdır.  

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru Murad Adıgözəlzadə binada 

həyata keçirilmiĢ əsaslı bərpa və yenidənqurma iĢləri barədə Prezident Ġlham Əliyevə 

məlumat verərək bildirdi ki, uzun illər burada müxtəlif mədəniyyət tədbirləri 

keçirilmiĢdir. Bu tarixi bina bir çox möhtəĢəm konsertlərə ev sahibliyi etmiĢdir.  

Binada yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı inzibati binaya da baxdı. 

Bildirildi ki, burada kamera və orqan musiqisi zalının kollektivinin iĢləməsi və rahat 

fəaliyyət göstərməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı əsas binada yaradılmıĢ Ģəraitlə də maraqlandılar.  

Qeyd olundu ki, Azərbaycan mütəxəssisləri əsaslı təmir və bərpa iĢlərini binanın 

özünəməxsus orijinal üslubunu, qədim tarixi memarlığını qorumaqla həyata keçirmiĢlər. 

Ənənəvi alman qotik memarlığının ən gözəl nümunələrindən olan binanın akustikasına 

xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Bundan əlavə, binada ilk dəfə havalandırma sistemi 

qurulmuĢdur. Məlumat verildi ki, xaricdən dəvət olunan mütəxəssislər orqanı bərpa 

etmiĢlər.  



Burada 110 il əvvəl ilk dəfə orqanda ifa olunmuĢ musiqi - Aleksandr Hilmanın 

“Gendelin marĢı”, habelə dünya musiqisinin incilərindən bir neçəsi Azərbaycanın 

Əməkdar Artisti, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Rəna 

Ġsmayılovanın orqanda ifasında səsləndi.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva binanın təmirdən əvvəlki 

vəziyyətini əks etdirən Ģəkillərə baxdılar.  

Dövlətimizin baĢçısı binada görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi.  

 

30 dekabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RĠQA 

ġƏHƏRĠNDƏ “AZADLIQ” ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva, Latviya Prezidenti Valdis Zatlers və xanımı Lilita Zatlere Riqa Ģəhərində 

“Azadlıq” abidəsinin ucaldıldığı mərkəzi meydana gəldilər.  

Meydanda fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Dövlət baĢçıları 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 baĢçısına məlumat verdi 

ki, latıĢ xalqının azadlıq rəmzi olan bu abidə 1935-ci il noyabrın 18-də ucaldılmıĢdır. 

Latviya 1918-ci ildə məhz noyabrın 18-də müstəqil respublika elan edilmiĢdi. 1940-cı 

ildə Latviya Sovet Ġttifaqına birləĢdirildikdən sonra bu abidənin önünə gül-çiçək 

qoymaq, əslində, qadağan olunmuĢdu. Buna baxmayaraq, latıĢ xalqı milli azadlıq 

hərəkatlarının, tarixi hadisələrin ildönümünü, repressiya qurbanlarının xatirəsini burada 

yad edirdi. Keçən əsrin sonunda xalqın yenidən müstəqillik uğrunda mübarizəsi də məhz 

buradan baĢlanmıĢdı.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Riqanın qocaman sakini ilə söhbət etdi, 

xatirə Ģəkli çəkdirdi.  

Dövlətimizin baĢçısına abidənin yerləĢdiyi meydanın ətrafında aparılmıĢ abadlıq 

iĢləri barədə də məlumat verildi.  

 

17 yanvar 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV LÖKBATAN QƏSƏBƏSĠNDƏ 

HEYDƏR PARKI, 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ VƏ “CIRTDAN” UġAQ ƏYLƏNCƏ PARKININ  

AÇILIġLARINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Mərasim iĢtirakçıları dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyevə Lökbatan qəsəbəsinin mərkəzində yerləĢən Heydər 

Parkında aparılmıĢ əsaslı yenidənqurma və abadlıq iĢləri barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, ölkənin ən böyük sənaye mərkəzlərindən olan Qaradağ rayonunun inkiĢafı 

dövlətimizin baĢçısının daim diqqət mərkəzindədir. Qaradağ rayonunun inkiĢafı ilə bağlı 

böyük tədbirlər həyata keçirilir, əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində 

mühüm addımlar atılır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Heydər Parkının ərazisi əsaslı yenidənqurma iĢləri 

nəticəsində xeyli geniĢləndirilmiĢ, burada qəsəbə sakinlərinin mənalı istirahəti üçün hər 

cür Ģərait yaradılmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevin Bakı Ģəhərində park və xiyabanların 

əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı tapĢırıqlarına uyğun olaraq inĢa edilmiĢ 

parkda yeni yaĢıllıq zolaqları salınmıĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi və oturacaqlar 

quraĢdırılmıĢ, yaraĢıqlı fəvvarələr tikilmiĢdir.  

Bildirildi ki, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsinin öyrənilməsi və təbliği 

məqsədilə parkın ərazisində Heydər Əliyev Mərkəzi inĢa edilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı ulu öndər Heydər Əliyevin parkda ucaldılmıĢ abidəsini 

ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV Qaradağ rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüĢdü, onları təbrik edərək dedi:  

-Sizi Heydər Əliyev Mərkəzinin açılıĢı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu, 

çox gözəl mərkəzdir. Biz bu mərkəzin açılıĢında da bərabər iĢtirak edirik. Mərkəz həm 

Qaradağ rayonuna, onun mərkəzi olan Lökbatan qəsəbəsinə əlavə yaraĢıq verir, həm də 

funksional baxımdan çox dəyərlidir. Bütövlükdə burada gedən iĢlər məni çox sevindirir. 

Əminəm ki, siz də mənim fikrimlə razılaĢırsınız. Qəsəbənin sakinləri burada gedən 

gözəl dəyiĢiklikləri görürlər və bu dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsində fəal iĢtirak 

edirlər. Ġndi bu park demək olar ki, Bakının ən gözəl parklarından biridir. Gözəl Ģərait 

yaradılıb, abadlıq iĢləri görülüb. Parkdan baĢqa, bütün bu binalar təmir olunub, küçələr 

salınıb, geniĢləndirilib. Yəni, burada gedən abadlıq-quruculuq iĢləri onu göstərir ki, 

iradə, istək və iĢgüzarlıq olan yerdə hər Ģeyi etmək mümkündür.  

Mən çox Ģadam ki, son dövrlərdə Qaradağ rayonunda belə gözəl iĢlər 

görülmüĢdür, özü də, qısa müddət ərzində. Bilirsiniz ki, Qaradağ rayonuna mənim 

həmiĢə xüsusi münasibətim, xüsusi diqqətim olub. Mənim demək olar ki, siyasi 

fəaliyyətim bu rayonda baĢlayıb. Birinci dəfə 1995-ci ildə qaradağlılar mənə etimad 

göstərmiĢ, Milli Məclisə deputat seçmiĢlər. Mən də çalıĢırdım ki, bu böyük etimadı 

doğruldum. Dəfələrlə Qaradağ rayonuna gəlmiĢəm, vəziyyətlə tanıĢ olmuĢam. Bu gün 

ölkə Prezidenti kimi çalıĢıram ki, Bakının ən böyük rayonu olan Qaradağ rayonunun 

inkiĢafı üçün öz köməyimi göstərim.  

Rayonun iqtisadi və sənaye inkiĢafı sürətli gedir. Qaradağ rayonu Azərbaycanın 

güclü sənaye mərkəzinə çevrilir. Burada yaradılan müəssisələr və tikilməkdə olan 

zavodlar rayonun iqtisadi gücünü artıracaq, yeni iĢ yerlərinin açılmasına gətirib 

çıxaracaqdır.  

Bir müddət bundan əvvəl xarici investorlar tərəfindən tikilən böyük sement 

zavodunun təməl daĢını qoyduq. Yəqin ki, gələn il bu zavod fəaliyyətə baĢlayacaqdır. 



Ondan sonra Qaradağ rayonunda ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan 

gəmiqayırma zavodunun təməl daĢı qoyuldu. Keçən il Bakının yeni ticarət limanı yenə 

də Qaradağda tikilməyə baĢlanmıĢdır.  

Əlbəttə, Qaradağ rayonunun ərazisi çox böyükdür. Ərazi baxımından Bakının 

yarısı qədərdir. Coğrafi vəziyyəti belədir ki, buranı böyük sənaye mərkəzinə çevirmək 

üçün yaxĢı imkanlar vardır. Ancaq digər tərəfdən, o da həqiqətdir ki, Qaradağ 

rayonunun ölkəmizin sənaye potensialının inkiĢafında öz rolu olmalıdır. Ölkəmizdə indi 

çox güclü sənayeləĢmə siyasəti aparılır. Biz müxtəlif istiqamətlərdə güclü sənaye 

potensialının yaradılması ilə məĢğuluq. Hazırda biz ölkə miqyasında əlbəttə ki, Bakıdan 

sonra iki böyük sənaye mərkəzinin yaradılması ilə ciddi məĢğuluq. Onlardan biri neft-

kimya sənayesinin ənənəvi mərkəzi olan Sumqayıt Ģəhəridir. Hazırda bu ənənəvi sahə 

ilə bərabər Sumqayıtda çox güclü sənaye potensialı yaradılır. Ġkinci sənaye mərkəzi 

Qaradağ rayonu olmalıdır. Gələcəkdə Qaradağ rayonunda böyük neft-kimya 

kompleksinin yaradılması da planlarımızda vardır.  

Rayonun bu sürətli inkiĢafını nəzərə alaraq, hələ bir neçə il bundan əvvəl mənim 

təĢəbbüsümlə Qaradağ rayonunda böyük elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilmiĢdir. 

Modul tipli Səngəçal elektrik stansiyasının istehsal gücü 300 meqavata bərabərdir. Yəni, 

bu, gələcəyə atılmıĢ bir addımdır. Çünki biz bilirdik ki, burada yaradılacaq yeni sənaye 

müəssisələri əlavə elektrik enerjisi tələb edəcəkdir. Biz hər Ģeyi planlı Ģəkildə edirik və 

yenə də demək istəyirəm ki, sənaye sahəsində görülən bütün bu iĢlərlə bərabər, rayonda 

qısa müddət ərzində belə gözəl abadlıq iĢlərinin aparılması məni çox sevindirir. Mən 

istəyirəm ki, bütün Ģəhərlərimiz, bütün meydanlarımız belə gözəl olsun, insanlar üçün 

gözəl Ģərait yaradılsın, Azərbaycan vətəndaĢları rahat yaĢasınlar. Biz bu meydandan bu 

yaxınlarda istifadəyə verilmiĢ gözəl evi də görürük. ġəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi 

əlilləri üçün tikilmiĢ gözəl bina da bu meydana əlavə yaraĢıq verir.  

Həm iqtisadi, həm də sosial məsələlərin həlli daim diqqət mərkəzindədir. 2011-ci 

ili biz böyük ümidlərlə baĢlayırıq. 2011-ci ildə mənim ilk belə görüĢüm Qaradağ 

rayonundadır. Keçən ildə də, əvvəlki illərdə də dəfələrlə rayonda olmuĢam, gələcəkdə 

də gələcəyəm, çünki burada hələ açılıĢlar çox olacaqdır.  

Sizi görülən bu iĢlərlə, əldə edilmiĢ uğurlarla ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun  

 

X X X 

 

Qəsəbə sakinləri Prezident Ġlham Əliyev ilə xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

 

X X X 

 

Sonra dövlətimizin baĢçısı burada orijinal üslubda inĢa edilmiĢ Heydər Əliyev 

Mərkəzinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi və bina ilə yaxından tanıĢ oldu.  

Vurğulandı ki, burada ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsi və 

təbliği üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır, müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢ internet zalı 

fəaliyyət göstərir.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətini əks etdirən fotolara baxdı.  

Bildirildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzində nümayiĢ olunan bu fotolar ümummilli 

liderin Qaradağ rayonuna səfərlərini, böyük sənaye obyektlərinin açılıĢında iĢtirakını əks 

etdirməklə yanaĢı, rayonun inkiĢafının hər zaman ulu öndərin diqqət mərkəzində 

olduğunu bir daha sübut edir. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra da 

ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artmasında Qaradağ rayonu mühüm yer tutur.  



Qeyd edildi ki, Lökbatanda Heydər Əliyev Mərkəzinin yaradılması müasir 

Azərbaycan tarixinin, Heydər Əliyev irsinin, ulu öndərin zəngin siyasi fəaliyyətinin 

öyrənilməsi və təbliği baxımından böyük önəm daĢıyır. Gənc nəslin milli mənəvi ruhda 

tərbiyə edilməsində də ulu öndərin fikirlərinin əvəzsiz rolu vardır. Yeni mərkəz 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsi və 

azərbaycançılıq məfkurəsinin dərindən öyrənilməsi, geniĢ təbliğ olunması baxımından 

da mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, mərkəzdə ümummilli liderin həyatından bəhs edən nəĢrlərin 

toplandığı kitabxana, kiçik kafeteriya fəaliyyət göstərir. Burada 50 yerlik konfrans və 

220 yerlik iclas zalları vardır.  

Dövlətimizin baĢçısı iclas zalında yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu, ulu öndər Heydər 

Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən 3D formatında hazırlanan filmə baxdı.  

Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı xatirə kitabına 

ürək sözlərini yazdı.  

 

X X X 

 

Daha sonra Prezident Ġlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə 

qəsəbə ərazisində yeni salınmıĢ “Cırtdan” uĢaq əyləncə parkı ilə tanıĢ oldu.  

Bildirildi ki, Lökbatan qəsəbəsində uĢaqlar üçün salınan park xüsusi zövqlə inĢa 

edilmiĢdir. Ərazidə inĢa edilmiĢ qapalı “Cırtdan” uĢaq kafesi müasir mebel dəstləri və 

avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. Bildirildi ki, 10 min kvadratmetr ərazisi olan park xüsusi 

dizayn əsasında qurulmuĢ, burada müxtəlif attraksionlar və əyləncəli qurğular 

quraĢdırılmıĢdır.  

Vurğulandı ki, parkda uĢaqların mənalı istirahətinin təĢkili üçün geniĢ imkanlar 

yaradılmıĢdır. Bu, uĢaqlara göstərilən diqqət və qayğının Azərbaycanda dövlət 

siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu təsdiq edir. Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən çoxsaylı 

layihələr bu sahədə xüsusi önəm daĢıyır. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban 

Əliyevanın bu nəcib missiyası uĢaqların xoĢbəxt gələcəyinin təmin olunmasına 

yönəlmiĢdir. O, öz xeyirxah əməlləri ilə Azərbaycan uĢaqlarının ən böyük dostu və 

himayədarına çevrilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi.  

 

21 yanvar 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKI BULVARININ 

GENĠġLƏNDĠRĠLMƏSĠ PROQRAMI ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ HƏYATA KEÇĠRĠLƏN 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin sədrliyi ilə yanvarın 14-də 

Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin sosial-iqtisadi inkiĢafının yekunlarına həsr olunmuĢ 

iclasında dövlət baĢçısı 2011-ci ildə qarĢıda duran vəzifələr sırasında Bakı bulvarının 

Dövlət Bayrağı Meydanı ilə birləĢdirilməsi barədə tapĢırıqlar vermiĢdir. Azərbaycan 

Prezidentinin tapĢırıqlarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı buxtasında yerləĢən bir 

sıra müəssisə və obyektlərin, o cümlədən Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin gəmi təmiri 

zavodunun və digər sənaye obyektlərinin köçürülməsi zərurəti yaranmıĢdı.  

Verilən tapĢırıqların operativ həlli istiqamətində görülən iĢlərlə yaxından tanıĢ 

olan dövlətimizin baĢçısı gəmi təmiri zavodunun sökülən hissəsində iĢlərin gediĢi ilə 

maraqlandı, müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

21 yanvar 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ XANIMI MEHRĠBAN 

ƏLĠYEVA  

DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANININ ƏTRAFINDA HƏYATA KEÇĠRĠLƏN 

ABADLIQ VƏ QURUCULUQ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Dövlət Bayrağı 

Meydanının ətrafında həyata keçirilən abadlıq və yenidənqurma iĢlərinin gediĢi ilə 

yaxından tanıĢ olmaq üçün buraya gəldilər.  

Xəbər verildiyi kimi, bu meydanda dövlət bayrağı ilk dəfə 2010-cu il sentyabrın 

1-də qaldırıldı. 2010-cu il noyabrın 9-da isə Azərbaycanda ilk dəfə qeyd edilən Bayraq 

Günü münasibətilə təĢkil olunan mərasimdə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Dövlət 

Bayrağı Muzeyinə baxıĢ keçirdi və Bayraq Meydanının ətrafında tikinti-quraĢdırma 

iĢlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı tapĢırıqlarını verdi. Burada görülən iĢləri daim 

diqqət mərkəzində saxlayan Prezident Ġlham Əliyev martın 9-da Bakı Ģəhərinin və 

paytaxtətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkiĢafına dair keçirdiyi müĢavirədə nadir 

memarlıq abidəsi olan Bayraq Meydanının müstəqilliyimizin rəmzi olduğunu 

vurğulayaraq bu layihəyə böyük diqqət göstərildiyini bildirdi. Həmin müĢavirədə sahəsi 

6 hektar olan Dövlət Bayrağı Meydanının ətrafında aparılan böyük quruculuq, abadlıq 

iĢlərinə toxunan Prezident meydanın ətrafındakı 60 hektar ərazidə parkların, bulvarın, 

istirahət və gəzinti yerlərinin salınması ilə əlaqədar iĢlərin getdiyini dedi və layihənin bu 

ilin sonuna qədər baĢa çatacağına ümidvar olduğunu bildirdi. Bayraq Meydanının ətraf 

ərazilərində görülən iĢlərlə bağlı Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevə ətraflı məlumat 

verildi.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Bayraq Meydanından Ģəhərin panoramını seyr 

etdilər.  

Ərazidə aparılan abadlıq və quruculuq iĢləri ilə yaxından tanıĢ olan Prezident 

Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

 

16 mart 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ XANIMI MEHRĠBAN 

ƏLĠYEVA BAKIDA ZABĠTLƏR PARKININ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġLƏR 

 

Dövlətimizin baĢçısına parkda görülən iĢlər və yaradılan Ģəraitlə bağlı məlumat 

verildi. Bildirildi ki, 4 hektar ərazisi olan parkda abadlaĢdırma iĢlərinə 2009-cu ildə 

baĢlanılıb. Ərazidə mövcud olan çoxyaĢlı ağaclar saxlanılmaqla burada əlavə 

yaĢıllaĢdırma tədbirləri həyata keçirilib. Parkda yeni iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılıb, 

sakinlərin istirahəti üçün müxtəlif guĢələr yaradılıb. Qeyd edildi ki, parkda yerli 

mütəxəssislər tərəfindən daĢdan yonulmuĢ yeni fəvvarə quraĢdırılıb. Ərazidə yumĢaq 

örtüklü, xüsusi tərtibatı ilə seçilən uĢaq meydançası yaradılacaqdır. Parkda, həmçinin 

700 kvadratmetrlik örtülü buz meydançasının, xarici görkəmi və orijinal tərtibatı ilə 

diqqəti cəlb edən buz kafesinin binasının da inĢa olunduğu bildirildi.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı parkın yenidənqurma iĢlərindən əvvəlki 

vəziyyətini əks etdirən fotoalboma baxdılar.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva parkın 

ərazisində həyata keçirilən yenidənqurma iĢləri və burada yaradılan Ģəraitlə yaxından 

tanıĢ oldular.  

 

16 mart 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA NOVRUZ BAYRAMI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ ÜMUMXALQ ġƏNLĠYĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz yurdumuza qədəm qoyur. Ulularımızdan 

bizə yadigar qalan, milli ruhumuzu və yaddaĢımızı bütün zənginliyi ilə özündə əks 

etdirən bu bayram münasibətilə martın 19-da Bakıda ümumxalq Ģənliyi keçirilmiĢdir. 

Qədim Qız qalasının qarĢısındakı meydan yenə də izdihamlı idi. Ətrafdakı binalar al-

əlvan plakatlarla bəzədilmiĢdi. Burada Novruzun rəmzi olan nəhəng səməni də var idi.  

Bolluğun, bərəkətin və xeyirxahlığın təcəssümü olan Novruz bayramı artıq iki 

ildir ki, YUNESKO tərəfindən beynəlxalq səviyyədə qeyd edilir. Azərbaycanın birinci 

xanımı, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, Milli Məclisin deputatı, xoĢməramlı səfir 

Mehriban Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 2009-cu ilin sentyabrında Novruz bayramı 

YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiĢdir. BMT-nin BaĢ 

Məclisi isə martın 21-ni “Beynəlxalq Novruz Günü” elan etmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidentinin Novruz bayramı münasibətilə xalqımıza təbrikində 

deyilir ki, Novruz ümumxalq bayramı kimi uzun əsrlərdən bəri yurdumuzun hər bir 

guĢəsində müxtəlif el Ģənlikləri və mərasimlərlə qarĢılanır. Baharın Azərbaycan 

torpağına builki gəliĢi dövlət müstəqilliyimizin bərpasının iyirminci ildönümünə yubiley 

hazırlıqları ilə üst-üstə düĢür. Əsrlərin sınağından çıxmıĢ Novruz bayramının artıq 

dövlət səviyyəsində keçirilməsi məhz istiqlal yolunda qazandığımız nailiyyətlərdəndir. 

Suverenlik Ģəraitində özünün iyirminci baharını yaĢayan respublikamız Novruz 

günlərində Beynəlxalq muğam festivalı çərçivəsində ayrı-ayrı ölkələrdən gəlmiĢ muğam 

tədqiqatçılarını, xanəndələri və çoxsaylı qonaqları qəbul edir. Xalqımızın əbədi və 

təkrarsız sənət incisi muğam baharın insanlarda inam hissini və yaradıcılıq Ģövqünü 

artıran yeniləĢdirici ab-havası ilə yaxından səsləĢir.  

“Muğam aləmi” II Beynəlxalq muğam festivalının təntənəli açılıĢ mərasimində 

çıxıĢ edən Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da xüsusi 

vurğulamıĢdır ki, muğam festivalının Novruz bayramı ərəfəsində keçirilməsi heç də 

təsadüfi deyildir. Muğamla Novruzu birləĢdirən bir çox amillər vardır. Ġkisi də olduqca 

qədimdir, ikisi də özündə ənənələrlə yeniliyi birləĢdirir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Novruz 

Ģənliklərində iĢtirak etmək üçün Qız qalasının qarĢısındakı meydana gəldilər.  

Buraya toplaĢmıĢ minlərlə Ģəhər sakini, paytaxtın qonaqları dövlətimizin baĢçısını 

və xanımını hərarətlə qarĢıladılar.  

Milli geyimli uĢaqlar Azərbaycan Prezidentinə və xanımına bayram xonçası 

təqdim etdilər. UĢaqlar Prezident Ġlham Əliyevi və Mehriban xanımı Novruz bayramı 

münasibətilə təbrik etdilər.  

ĠçəriĢəhərin qala divarları üstündə və meydanda qədim tariximizi xatırladan qılınc 

və qalxanlı döyüĢçülər dayanmıĢdılar.  

Dədə Qorqud xeyir-dua verərək, Bahar bayramının xalqımıza ruzi-bərəkət 

gətirməsini arzuladı.  

Milli geyimli uĢaqlar meydanda rəqs edirdilər. Ġncəsənət ustalarının baharı, 

Azərbaycanı tərənnüm edən mahnıları ətrafa yayılır, bayram Ģənliyinin iĢtirakçılarında 

xoĢ ovqat doğururdu.  

Prezident Ġlham Əliyev Novruz tonqalını alovlandırdı.  

Dövlətimizin baĢçısı bayram Ģənliyində nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NĠTQĠ 



 

- Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar!  

Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən 

təbrik edirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaĢına bu bayram günlərində xoĢbəxtlik, 

cansağlığı arzulayıram.  

Novruz bizim sevimli bayramımızdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu bayramı 

qeyd etmiĢ, bu bayramı öz qəlbində yaĢatmıĢdır. Biz 20 ildir ki, bu bayramı dövlət 

bayramı kimi qeyd edirik. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Novruz 

bayramını çox geniĢ Ģəkildə - rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd edir. Son illərdə biz 

Novruz bayramını bir neçə gün ərzində qeyd edirik. Bu il isə 9 gün istirahət günüdür. 

Mən əminəm ki, hər bir Azərbaycan ailəsi bu günlərdən səmərəli Ģəkildə istifadə edəcək, 

hər bir ailə bu gözəl bayramı bir yerdə qeyd edəcəkdir.  

Azərbaycan xalqı milli dəyərlərə, milli ənənələrə sadiqdir. Bu gün Azərbaycan 

dövləti bu dəyərlər üzərində qurulubdur. Biz müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra birinci 

iki ili istisna Ģərti ilə uğurlu inkiĢaf yolu keçmiĢik. Müstəqilliyimizin birinci illəri 

ölkəmiz və xalqımız üçün çox ağır keçmiĢdir. O illər xaos, böhran, anarxiya illəri kimi 

yadda qalmıĢdır. O illərdə Azərbaycanın, ümumiyyətlə, gələcək inkiĢafı və müstəqil 

ölkə kimi mövcudluğu sual altında idi. Yalnız 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ulu öndər 

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdıĢından sonra ölkədə vəziyyət sabitləĢdi, 

vətəndaĢ müharibəsinə son qoyuldu, inkiĢaf və tərəqqi yolu baĢlandı.  

Bu gün biz bu yola sadiqik. Bu gün Azərbaycan sözün əsl mənasında öz inkiĢaf 

dövrünü yaĢayır, ölkəmiz sürətlə irəliyə gedir. ġübhə etmirəm ki, bundan sonrakı illərdə 

də Azərbaycanda bütün müsbət meyillər daha da güclənəcəkdir.  

Bu il biz müstəqilliyimizin bərpasının 20 illik yubileyini qeyd edirik. 20 il həm 

tarix baxımından qısa bir müddətdir, eyni zamanda, 20 il ərzində çox iĢ də görmək olar. 

Azərbaycanın bugünkü reallıqlarına nəzər salaraq görmək olar ki, bu gün Azərbaycan 

sözün əsl mənasında müstəqil dövlət kimi dünya xəritəsində öz yerini tuta bilmiĢdir.  

Biz bütün regional məsələlərdə fəal iĢtirak edirik. Azərbaycan regional sabitlik və 

inkiĢaf amilinə çevrilibdir. Bizim təĢəbbüslərimiz həm ölkəmizi gücləndirir, həm də 

regionda gedən proseslərə çox müsbət təsir göstərir.  

Biz müasir dövlət qururuq. Dövlət quruculuğu Azərbaycanda əslində 1993-cü 

ildən sonra baĢlamıĢdır. Dövlətçiliyin əsasları qoyulmuĢdur, Azərbaycanda hüquqi 

dövlətin yaradılması istiqamətində çox önəmli addımlar atılmıĢdır, islahatlar 

aparılmıĢdır. Bu gün bu islahatlar davam etdirilir. Ġstər siyasi sahədə, istərsə də iqtisadi 

sahədə islahatların davam etdirilməsi hər bir cəmiyyət üçün inkiĢafa gedən yoldur. 

Azərbaycan dövləti müasirliyə, inkiĢafa sadiq olduğunu islahatların davam 

etdirilməsində nümayiĢ etdirir.  

Biz elə etməliyik ki, ölkə qarĢısında duran bütün vəzifələr öz həllini tapsın, 

insanlar daha da yaxĢı yaĢasınlar, ölkəmizdə qanunun aliliyi tam Ģəkildə bərqərar 

olunsun. Azərbaycanda xoĢagəlməz hallara qarĢı çox ciddi mübarizə aparılır və biz bu 

mübarizənin gözəl nəticələrini görürük. Qanunun aliliyi, sosial ədalət prinsiplərinin 

tətbiq olunması, korrupsiyaya, rüĢvətxorluğa qarĢı geniĢ mübarizə öz bəhrəsini verir. 

Təbii sərvətlərimizi və ölkədə çox düĢünülmüĢ iqtisadi siyasəti nəzərə alaraq 

Azərbaycan dövləti və Azərbaycan cəmiyyəti yalnız və yalnız inkiĢaf və tərəqqi yolu ilə 

gedə bilər.  

Hazırda əldə edilmiĢ uğurlarla kifayətlənməməliyik. Biz bu uğurları həm statistik 

rəqəmlərdə, həm də gözəlləĢən Ģəhərlərimizdə görürük. Azərbaycan son illərdə sözün 

əsl mənasında intibah dövrünü yaĢayır. Ġqtisadi və maliyyə böhranına baxmayaraq, həm 



iqtisadiyyatımız artıb, həm də insanların sosial vəziyyəti yaxĢılaĢır, uğurlu sosial siyasət 

aparılır.  

Ancaq əldə edilmiĢ uğurlar, sadəcə, bizim üçün gələcək addımların atılması üzrə 

bir stimul olmalıdır. Həyat yerində durmur, ölkə qarĢısında yeni vəzifələr çıxır, yeni 

çağırıĢlarla üzləĢirik və biz hazır olmalıyıq. Bunu etmək üçün güclü iqtisadiyyat və 

güclü siyasi sistem olmalıdır.  

Azərbaycanda vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢması prosesi uğurla gedir, xalqla 

iqtidar arasında birlik vardır. Bütün təĢəbbüslərimiz xalq tərəfindən dəstəklənir, əks 

təqdirdə biz bu inkiĢafa nail ola bilməzdik.  

Biz gələcəyimizi çox açıq və aydın Ģəkildə görürük. Biz hara gedirik, gələcəkdə 

bizi nələr gözləyəcək?! Yəni bütün bu məsələləri, ölkə qarĢısında duran vəzifələri uğurla 

həll etmək üçün əlbəttə, biz çalıĢmalıyıq ki, gələcəyi də proqnozlaĢdıra bilək. Bir daha 

demək istəyirəm ki, bu məqsədlə aparılan və aparılacaq islahatların xüsusi əhəmiyyəti 

vardır.  

Bu gün Azərbaycan regionda iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlətdir. Cənubi Qafqaz 

iqtisadiyyatının 75 faizi Azərbaycanda formalaĢır. Azərbaycanda iqtisadi sahədə, enerji 

sahəsində atılan addımlar nəinki ölkənin inkiĢafını Ģərtləndirir, regional proseslərə də 

çox güclü təsir göstərir. Getdikcə regiondakı rolumuz artacaqdır. Artıq Azərbaycan 

tərəfindən icra edilən layihələr hətta region müstəvisindən çıxıbdır və o layihələrin, 

təĢəbbüslərin böyük beynəlxalq əhəmiyyəti vardır.  

Biz, bir daha demək istəyirəm ki, müasir dövlət quruculuğunda ilk növbədə milli 

dəyərlərimizə arxalanırıq. Bu dəyərlər bizim üçün ən vacib dəyərlərdir. Təbii ki, biz 

ümumbəĢəri dəyərləri bölüĢürük, Avropa dəyərlərinə hörmətlə yanaĢırıq, ancaq bizim 

üçün əsas dəyərlər Azərbaycan dəyərləridir. Biz elə etməliyik ki, gənc nəsil də milli 

ruhda böyüsün, tərbiyə alsın. Gənc nəsil vətənpərvər olsun, Vətəni sevsin, Vətənə 

ləyaqətlə xidmət etsin, peĢəkar, bilikli, savadlı olsun. Bu məqsədlə ölkəmizdə aparılan 

iĢlər artıq öz nəticəsini verir. Gələcəkdə biz bu nəticələri daha da geniĢ Ģəkildə 

görəcəyik.  

Ölkə qarĢısında duran vəzifələr icra edilir. Bir daha demək istəyirəm ki, biz siyasi 

və iqtisadi islahatları davam etdirəcəyik. Sosial sahədə siyasətimizi daha da 

gücləndirəcəyik və beləliklə biz müasir dövlətin yaradılması üçün uğurla irəliyə 

gedəcəyik.  

ġəhərlərimiz gözəlləĢir, abadlaĢır, regionlarda iĢlər yaxĢı gedir, regional inkiĢaf 

proqramı uğurla icra edilir. Biz proqramın ikinci mərhələsinin yekunlarını bu yaxınlarda 

müzakirə etmiĢik və görürük ki, hər bir vəzifə öz həllini tapır, qarĢıya qoyulmuĢ hər bir 

məsələ həll olunur.  

Bu yaxınlarda Bakının, Ģəhərətrafı kənd və qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkiĢafı 

proqramı qəbul ediləcəkdir. Bir neçə gün bundan əvvəl bu məsələ ilə bağlı geniĢ 

müĢavirə keçirilmiĢdir. Bu il və gələn illərdə Bakıətrafı qəsəbələrin inkiĢafı üçün əlavə 

vəsait nəzərdə tutulacaqdır. Beləliklə, kəndlərin sosial və iqtisadi məsələlərinin həlli 

üçün bu yaxınlarda çox geniĢ və müfəssəl proqram qəbul ediləcəkdir.  

Yəni, hər bir sahə diqqət mərkəzindədir. Ölkədə elə bir məsələ yoxdur ki, orada 

irəliləyiĢ, inkiĢaf olmasın. Bütün bu müsbət meyillərlə yanaĢı, bir də demək istəyirəm ki, 

hər bir yerdə bütün vəzifəli Ģəxslər, bütün məmurlar vətəndaĢlara ləyaqətlə xidmət 

etməlidirlər, vətəndaĢlara kömək göstərməlidirlər, onların qayğıları ilə yaĢamalıdırlar. 

Biz elə etməliyik ki, ölkədə yaranan hər bir məsələ tezliklə həllini tapsın və beləliklə, 

Azərbaycan xalqı daha da yaxĢı və firavan yaĢasın.  

Ölkə qarĢısında duran vəzifələrdən ən baĢlıcası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsinin həllidir. Bu məsələ ilə bağlı bildiyiniz kimi, Azərbaycan öz 



siyasətini aparır, həm danıĢıqlar prosesində konstruktivlik göstərir, eyni zamanda, 

ölkəmizin güclənməsi və regionda təsir dairəmizin geniĢlənməsi əlbəttə ki, mövqeyimizi 

daha da gücləndirir. Hamımız yaxĢı bilirik ki, bütün beynəlxalq təĢkilatların qərarları, 

qətnamələri Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Hüquqi cəhətdən bu məsələ ilə bağlı 

həll yolları hamımız üçün aydındır. Bu məsələ ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həll oluna bilər. Məsələnin baĢqa həll variantı yoxdur və mən Ģübhə 

etmirəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Biz çalıĢırıq ki, bunu 

sülh yolu ilə həll edək. Amma eyni zamanda, ordu quruculuğumuza da böyük diqqət 

göstəririk. Bəzi hallarda bu, bəzi xarici dairələri narahat edir. Hesab edirəm ki, 

narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Əgər məsələ öz həllini sülh yolu ilə taparsa əlbəttə ki, 

hərbi variantdan söhbət gedə bilməz. Ancaq artıq 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan 

torpaqları iĢğal altındadır. Azərbaycan vətəndaĢları bu iĢğaldan, etnik təmizləmə 

siyasətindən əziyyət çəkirlər. Bu gün güclənən Azərbaycan tam əmindir ki, bu məsələ 

istənilən yolla öz həllini tapa bilər.  

Ordu quruculuğumuza göstərdiyimiz diqqət, hərbi xərclərin artırılması, yeni hərbi 

texnikanın Azərbaycanda istehsal olunması əlbəttə, məsələnin ədalətli həlli üçün hesab 

edirəm ki, əlavə imkanlar yaradacaqdır. Bu gün Azərbaycanda ən müasir döyüĢ 

texnikası istehsal olunur. Artan iqtisadi imkanlarımız, enerji layihələrinin icrası 

nəticəsində əldə ediləcək əlavə gəlirlər əlbəttə ki, Azərbaycanı bu cəhətdən daha da 

gücləndirəcəkdir.  

Biz hələ ümid edirik ki, məsələ həllini sülh yolu ilə tapa bilər. Bunu etmək üçün 

sadəcə olaraq, Ermənistan tərəfi beynəlxalq təĢkilatların, o cümlədən BMT 

Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələrini qeyd-Ģərtsiz icra etməlidir, iĢğal olunmuĢ 

torpaqlardan çıxmalıdır, Azərbaycan vətəndaĢları öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. 

Ondan sonra bölgədə sülh və sabitlik yarana bilər.  

Hazırda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi bölgə üçün ən 

böyük təhlükə mənbəyidir. Hamı yaxĢı bilir ki, bu təhlükəni biz yaratmamıĢıq və bu 

münaqiĢədən ən çox əziyyət çəkən Azərbaycan tərəfidir. Mən ümid edirəm və əminəm 

ki, məsələ öz həllini tapacaq, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bu məsələnin 

həlli üçün baĢqa yol yoxdur, ola da bilməz. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti öz 

tarixi torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına heç vaxt icazə verməyəcəkdir. 

Heç vaxt Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Dağlıq Qarabağda hazırda 

yaĢayan insanlar və oraya mütləq qayıdacaq azərbaycanlılar muxtariyyət Ģəraitində 

yaĢamalıdırlar. Bu, dünya praktikasında bəlli olan yanaĢmadır və bütün məsələlər vahid 

Azərbaycan dövləti çərçivəsində öz həllini muxtariyyət statusu ilə tapmalıdır. Bir də 

demək istəyirəm ki, Azərbaycan bu prinsipial mövqedən dönməyəcəkdir.  

Bu məsələdən baĢqa digər məsələlər, bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycanda 

uğurla icra edilir. Biz gələcəyə çox böyük ümidlərlə və nikbinliklə baxırıq. Biz elə 

etməliyik ki, ölkəmiz daha da güclənsin, daha da qüdrətli olsun. Biz öz müstəqil 

həyatımızı qoruyuruq və qoruyacağıq. Bizim üçün müstəqillik ən böyük sərvətdir, ən 

böyük nemətdir, ən böyük dəyərdir. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı müstəqillik arzuları 

ilə yaĢamıĢdır. Bu gün müstəqil ölkə kimi biz müstəqil siyasət aparırıq və bu siyasət 

Azərbaycan xalqının maraqlarına tam Ģəkildə cavab verir. Biz müstəqil seçimimizi, 

həyat tərzimizi qorumalıyıq. Bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti möhkəm 

milli, mənəvi dəyərlər üzərində qurulubdur. Eyni zamanda, Azərbaycan dövləti müasir, 

dünyəvi dövlətdir və dünyada gedən bütün müsbət proseslər Azərbaycana da müsbət 

təsir göstərir.  

Biz gələcəkdə də bu siyasəti davam etdirəcəyik. Bir daha demək istəyirəm ki, 

müstəqilliyimiz bizim üçün ən böyük dəyərdir. Bu müstəqilliyi gücləndirmək üçün biz 



hər gün, hər an iĢləməliyik və iĢləyirik. Bu məsələdə cəmiyyətdə tam Ģəkildə həmrəylik 

vardır. Biz bilirik hara gedirik, bilirik gələcəyimiz necə olacaqdır. Bizim gələcəyimiz öz 

əlimizdədir. Azərbaycanın gələcəkdə hansı yollarla inkiĢaf edəcəyi bizdən asılı 

olacaqdır.  

Mən hesab edirəm ki, son illər, son 17 il ərzində ölkəmizdə dövlətçiliyin əsasları 

o qədər möhkəm qoyulmuĢdur ki, gələcək illərdə də bu yoldan dönmək mümkün 

olmayacaqdır. Bu, yeganə seçimdir və bu gün Azərbaycanın uğurlu inkiĢafı bunu bir 

daha sübut edir. Yəni, 1993-cü ildə ölkəmizin inkiĢafı müxtəlif istiqamətlərdə gedə 

bilərdi. Yalnız bu yol, inkiĢaf yolu, müstəqillik yolu, öz gücümüzə arxalanmaq əzmimiz 

bugünkü reallıqları bizim üçün yaradıbdır. Son illər ərzində Azərbaycan dünya 

miqyasında ən sürətli inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Bunu bütün statistik göstəricilər də 

göstərir.  

Azərbaycan iqtisadiyyatı böhran illərində də artır, Azərbaycan gözəlləĢir, 

abadlaĢır, möhkəmlənir. Bu gün Azərbaycana gələn hər bir xarici vətəndaĢ, hər bir 

qonaq, - əgər o qərəzsizdirsə, - bu reallıqları görür, təqdir edir və qiymətləndirir.  

Bu əziz gündə, hamımız üçün əziz Novruz bayramı ərəfəsində bir daha bütün 

Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaĢına 

cansağlığı, xoĢbəxtlik və yeni uğurlar arzulayıram!  

Bayramınız mübarək olsun!  

 

X X X 

Sonra Azərbaycan Prezidenti və xanımı Dənizkənarı Milli Parka gəldilər. 

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı Novruz bayramının 

əsas personajları olan Kosa və Keçəl qarĢıladılar.  

Kosa və Keçəl Prezidenti və xanımını bayram münasibətilə təbrik etdilər, 

dövlətimizin baĢçısı ilə yumurta döyüĢdürdülər.  

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini təmsil edən özfəaliyyət kollektivlərinin 

çıxıĢları maraqla qarĢılandı. Prezident Ġlham Əliyev və Mehriban Əliyeva aĢıqların, 

muğam ifaçılarının çıxıĢlarını dinlədilər.  

Milli Parkda təĢkil edilən “ġərq bazarı” bayram Ģənliyinə xüsusi çalar qatırdı. 

Burada ölkəmizin müxtəlif bölgələrində hazırlanmıĢ sənətkarlıq nümunələri nümayiĢ 

olunurdu.  

Dövlətimizin baĢçısına və xanımına hədiyyələr təqdim edildi.  

Bir tərəfdə isə gənc pəhləvanlar xalça üzərində qurĢaq tutur, idmançılar 

məharətlərini göstərirdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və Ģənliyin digər iĢtirakçıları 

bu səhnələri maraqla izlədilər, qədim el sənətlərinin nümunələrinə baxdılar.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı bərəkətli Azərbaycan torpağında yetiĢdirilmiĢ 

məhsulların bayram Ģənliyi çərçivəsində təĢkil edilmiĢ sərgisi ilə tanıĢ oldular.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı manqalda biĢirilən kababın dadına baxdılar. Ulu 

babalarımızdan bugünkü nəslə yadigar qalan qədim el sənətlərinin nümayiĢ olunduğu 

mərasimdə, həmçinin Novruz bayramının rəmzi olan müxtəlif Ģirniyyat nümunələri də 

təqdim edilirdi. Prezident Ġlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva bayram 

Ģirniyyatları ilə çay içdilər.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı, həmçinin gənc rəssamların, modelyerlərin və el 

sənətkarlarının əl iĢlərinə tamaĢa etdilər. Mehriban xanım Əliyevaya üzərində portreti 

toxunmuĢ xalça hədiyyə edildi.  

Ġncəsənət ustaları, meyxanaçılar, aĢıqlar, kəndirbazlar, nağaraçılar xalqımızın 

adət-ənənələrini, qədim el sənətlərini nümayiĢ etdirirdilər.  



Milli parkda təĢkil edilmiĢ “ġərq bazarı”nda, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrində yetiĢdirilən və istehsal olunan ərzaq məhsulları da sərgilənmiĢdi. Bu sərgi 

bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan Prezidentinin ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunması ilə bağlı verdiyi tapĢırıqlar uğurla icra olunur.  

Azərbaycan Qol GüləĢi Federasiyasının üzvlərinin çıxıĢları diqqətlə izlənildi. 

Prezident Ġlham Əliyev pəhləvanlardan biri ilə qol güləĢdirdi. Mehriban xanım da qadın 

qol güləĢçilərinin təklifi ilə mübarizəyə qoĢuldu. Pəhləvanlar və güləĢçilərlə xatirə Ģəkli 

çəkdirildi.  

Bahar qız Prezident Ġlham Əliyevə və Mehriban xanıma bayram xonçası təqdim 

etdi.  

Müxtəlif rayonlardan gətirilmiĢ Novruz mətbəxinin nümunələri də Ģənlik 

iĢtirakçılarında maraq doğurdu. Mehriban xanım Əliyevaya milli geyim dəsti hədiyyə 

olundu.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Dənizkənarı Milli 

Parkdan Ģəhərin mənzərəsini seyr etdilər.  

Dövlətimizin baĢçısı onun piĢvazına və bayram gəzintisinə çıxmıĢ Bakı 

sakinlərinə və paytaxtımızın qonaqlarına Novruz münasibətilə bir daha xoĢ arzularını 

yetirdi.  

Novruz bayramı münasibətilə keçirilən Ģənliklərdə BaĢ nazir Artur Rasizadə, 

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz 

Mehdiyev və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak edirdilər.  

Bayram Ģənliyi incəsənət ustalarının, el sənətkarlarının ifasında rəngarəng konsert 

proqramı ilə axĢamdan xeyli keçənədək davam etdi.  

 

19 mart 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALÇASI VƏ 

XALQ TƏTBĠQĠ SƏNƏTĠ DÖVLƏT MUZEYĠ ÜÇÜN ĠNġA EDĠLƏN YENĠ 

BĠNADA TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Təməli 2008-ci ilin mayında Dənizkənarı Milli Parkda qoyulan muzeyin yeni 

binası Heydər Əliyev Fondunun, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, YUNESKO-nun 

birgə layihəsi əsasında inĢa edilir. Muzey binasının layihəsi hazırlanarkən ilk növbədə, 

milli memarlıq ənənələrinə daha çox üstünlük verilib.  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev layihənin icrası ilə bağlı həyata 

keçirilən inĢaat iĢlərinin gediĢi barədə dövlətimizin baĢçısına məlumat verdi. Xalça 

muzeyinin dördmərtəbəli yeni binasının ümumi sahəsi 18 min 446 kvadratmetr 

olacaqdır. Binanın birinci mərtəbəsində muzeyin qonaqları üçün guĢələr, inzibati və 

elmi zona, eksponatlar saxlanılan xüsusi yerlər, ikinci mərtəbədə kitabxana, xalça 

toxuma və tikmə elmi mərkəzi, suvenir və kitab köĢkü, üçüncü mərtəbədə danıĢıqlar və 

audio-vizual təqdimat otaqları yaradılıb. Dördüncü mərtəbədə isə sərgi salonları və 

görüĢ otaqları yerləĢəcəkdir. Binanın zirzəmisində ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢ 

arxiv, anbar, laboratoriya, bərpa və konservasiya Ģöbələri olacaqdır. Burada, həmçinin 

açıq havada heykəllərin və xalçaların nümayiĢi üçün sahə də nəzərdə tutulub. Muzeyin 

foyesində cəvahirat və qiymətli bəzək əĢyalarının sərgisi üçün seyf tipli otaqlar 

olacaqdır. Layihədə binanın uzunluğu 121,25 metr, eni 22,3 metr, hündürlüyü 18,5 metr 

nəzərdə tutulubdur.  

Muzeyin yeni binasının orijinal memarlıq üslubu ilə seçiləcəyi qeyd olundu. 

Binanın ətrafında yaĢıllaĢdırma iĢlərinin aparılacağı, muzey kompleksinin yaradılacağı 

bildirildi. Muzeyin yeni binası istifadəyə verildikdən sonra burada 200 nəfərin çalıĢacağı 

qeyd olundu. Yeni bina Bakının memarlıq ansamblına xüsusi gözəllik gətirəcəkdir.  

Görülən iĢlərlə yaxından tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı müvafiq tapĢırıqlarını 

verdi.  

Prezident Ġlham Əliyev “Kiçik Venesiya Ģəhərciyi” adlanan ərazidə həyata 

keçirilən əsaslı yenidənqurma və bərpa iĢlərinin gediĢi ilə də tanıĢ oldu. Dövlətimizin 

baĢçısı paytaxt sakinlərinin və Ģəhərimizin qonaqlarının asudə vaxtlarını səmərəli 

keçirmələri üçün əvvəlki xidmət növləri saxlanılmaqla burada ən müasir əyləncə və yeni 

xidmət növlərinin yaradılması ilə bağlı tapĢırıqlarını verdi.  

 

30 mart 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KRANS MONTANA 

FORUMUNUN TƏSĠSÇĠSĠ VƏ PREZĠDENTĠ JAN POL KARTERONU QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

Jan Pol Karteron xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev ilə görüĢlərini 

məmnunluqla xatırladı. O, ölkəmizlə və xalqımızla bağlı xoĢ təəssüratlarını dövlətimizin 

baĢçısına çatdırdı. Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 

Forumunda iĢtirak edəcəyini deyən Jan Pol Karteron bu tədbirin beynəlxalq 

əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğuladı.  

Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun önəmini 

vurğulayan Prezident Ġlham Əliyev forumun sivilizasiyalararası əməkdaĢlığın 

möhkəmləndirilməsinə, xalqların bir-birinə daha da yaxınlaĢmasına töhfə verəcəyinə 

əminliyini bildirdi.  

 

6 aprel 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YUNESKO-NUN 

KEÇMĠġ BAġ DĠREKTORU KOĠġĠRO MATSUURANI QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əhəmiyyətini vurğulayan 

dövlətimizin baĢçısı Bakının artıq beynəlxalq səviyyəli mötəbər tədbirlərin keçirildiyi 

bir məkana çevrildiyini dedi. Prezident Ġlham Əliyev YUNESKO-nun keçmiĢ baĢ 

direktoru KoiĢiro Matsuura ilə görüĢlərini və Bakıda Novruz bayramını birlikdə qeyd 

etmələrini xatırlayaraq onun Forumda iĢtirakının önəmini vurğuladı.  

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunduğuna görə 

minnətdarlığını bildirən KoiĢiro Matsuura sivilizasiyalararası əməkdaĢlığın 

geniĢlənməsində forumun əhəmiyyətini qeyd etdi. 2009-cu ildə Novruz bayramı 

münasibətilə Bakıda təĢkil olunan mərasimlərdə iĢtirak etməsini məmnunluqla 

xatırlayan KoiĢiro Matsuura həmin Ģənliklərin onda böyük təəssürat yaratdığını dedi.  

 

7 aprel 2011-ci il 

 



 AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

BAKIDA ÜMUMDÜNYA MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQ FORUMUNUN 

AÇILIġ SESSĠYASINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

“Gülüstan” sarayında Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu öz iĢinə 

baĢlamıĢdır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli 

Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Forumun “Sərhədsiz dünyaya doğru” 

mövzusunda açılıĢ sessiyasında iĢtirak etmiĢlər.  

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Azərbaycanın irəli sürdüyü və 

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, YUNESKO, Avropa ġurası, Aġ-nin ġimal-Cənub 

Mərkəzi və ĠSESKO-nun dəstəklədiyi təĢəbbüsdür. Bu təĢəbbüs mədəniyyətlərarası 

dialoqun dünyada ən təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri olduğunu göstərir.  

Bakı Forumunda mədəniyyətlərarası dialoqun konseptual, idarəçilik, siyasi və 

praktiki aspektləri müzakirə olunacaq, dialoqa yönələn maneələr nəzərdən keçiriləcək və 

onun müxtəlif mühitdə ən yaxĢı formada aparılması konkret Ģəkildə müzakirə 

ediləcəkdir. Forum, həmçinin təcrübə mübadiləsi, eləcə də yeni təĢəbbüslərin irəli 

sürülməsi baxımından əlveriĢli imkanlar yaradacaqdır.  

Dünyanın bütün qitələrindən gəlmiĢ insanların təmsil olunduğu forumda siyasi 

liderlər və ictimai xadimlər, beynəlxalq təĢkilatların rəhbərləri, dövlət və hökumət 

nümayəndələri, mədəniyyət nazirləri və mədəniyyət məsələləri üzrə səfirlər, deputatlar, 

diplomatlar, merlər və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri, qeyri-hökumət 

təĢkilatlarının nümayəndələri, jurnalistlər, mədəniyyət üzrə ekspertlər və tanınmıĢ 

ziyalılar iĢtirak edirlər.  

“Euronews” telekanalı media tərəfdaĢı kimi öz yayım Ģəbəkələri ilə forumu təĢviq 

edir.  

Forum Azərbaycana həsr olunmuĢ videofilmin nümayiĢi ilə baĢladı.  

Dövlətimizin baĢçısı açılıĢ sessiyasında nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Forumun iĢtirakçılarına Azərbaycana 

“XoĢ gəlmisiniz!” deyirəm.  

Mədəniyyətlərarası forumun Azərbaycanda keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Mən çox Ģadam ki, bizim qonaqlarımız dəvətimizi qəbul edib Azərbaycana 

gəlmiĢlər və hesab edirəm ki, bu gün, sabah çox səmimi, açıq Ģəkildə geniĢ fikir 

mübadiləsi aparılacaqdır. Ümid edirəm ki, forumun nəticələri çox müsbət olacaq və 

mədəniyyətlərarası dialoqun inkiĢafı üçün yeni imkanlar yaranacaqdır.  

Təsadüfi deyil ki, bu forum məhz Azərbaycanda keçirilir. Ġki ildən artıqdır ki, 

“Bakı prosesi” gedir. “Bakı prosesi”nin təməli Azərbaycanda qoyulmuĢdur. 2008-ci ildə 

Avropa ġurasına üzv olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısında Azərbaycan 

tərəfindən Ġslam ölkələrinin nümayəndələri dəvət olunmuĢ və birgə keçirilmiĢ tədbirdə 

çox səmimi və açıq fikir mübadiləsi aparılmıĢdır. O tədbirin sonunda “Bakı 

bəyannaməsi” qəbul edilmiĢdir. Ġlk dəfə olaraq, bu formatda beynəlxalq tədbir 

keçirilmiĢdir. 2009-cu ildə isə Ġslam Konfransı TəĢkilatına üzv olan ölkələrin 



mədəniyyət nazirlərinin Bakıda keçirilmiĢ toplantısında Avropa ölkələrinin 

nümayəndələri dəvət olunmuĢ və bir daha bu formatda görüĢ keçirilmiĢdir. Keçən il - 

2010-cu ildə Bakıda dünya dinləri liderlərinin zirvə görüĢü keçirilmiĢdir. Həmin zirvə 

görüĢünün çox böyük əhəmiyyəti olmuĢdur və o toplantının müsbət nəticələrini biz bu 

gün də görürük.  

Bu il – 2011-ci ildə Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Bakıda keçirilir. Bu ilin 

payızında Azərbaycanda birinci beynəlxalq humanitar forum keçiriləcəkdir. Yəni bütün 

bu tədbirlər onu göstərir ki, güclü iradə olan yerdə mədəniyyətlərarası dialoqun 

məzmunu da dolğun olur və bu görüĢlər bütün xalqları bir-birinə daha da yaxınlaĢdırır 

və bizi daha da birləĢdirir. Bizim niyyətimiz bundan ibarətdir.  

Biz istəyirik ki, bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri bir-biri ilə sıx 

təmasda olsunlar, bütün problemləri açıq Ģəkildə müzakirə etsinlər, öz fikirlərini 

bildirsinlər. Bakı, Azərbaycan belə mötəbər tədbirlərin keçirilməsi üçün artıq ənənəvi 

bir məkana çevrilmiĢdir. Əlbəttə, bunun həm coğrafi, həm tarixi, həm də mədəni əsasları 

vardır. Çünki əsrlər boyu Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri bir 

ailə kimi yaĢamıĢlar. Ġctimai-siyasi quruluĢdan asılı olmayaraq, heç vaxt Azərbaycanda 

milli, ya dini zəmində nəinki qarĢıdurma, heç anlaĢılmazlıq da olmamıĢdır. Bütün 

dövrlərdə Azərbaycanda xalqlar bir ailə kimi yaĢamıĢlar, onları həmiĢə dostluq 

münasibətləri bağlamıĢdır. Biz çox Ģadıq ki, indi, Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi 

inkiĢaf etdiyi dövrdə bu müsbət meyillər daha da güclənir.  

Azərbaycanda bütün xalqların nümayəndələri bərabərhüquqlu vətəndaĢlardır, 

bütün tarixi və dini abidələr qorunur. Azərbaycanda din azadlığı, vicdan azadlığı tam 

Ģəkildə bərqərar olunubdur. Müstəqillik dövründə dövlət tərəfindən yüzlərlə dini abidə – 

məscidlər, kilsələr, sinaqoqlar tikilib və təmir edilmiĢdir və bu proses indi də davam 

edir.  

Yəni Azərbaycanda milli və dini dözümlülüyün, tolerantlığın yüksək səviyyədə 

olması artıq faktdır və bu, bizim güc mənbəyimizdir. Hər bir cəmiyyətin gücü onun dini 

və milli müxtəlifliyindədir. Biz tam əminik ki, dini və milli amildən asılı olmayaraq, 

istənilən cəmiyyətdə normal münasibətlər qurmaq mümkündür. Əlbəttə, bunun üçün 

ənənələr lazımdır, eyni zamanda, dövlət siyasəti də lazımi səviyyədə aparılmalıdır. 

Azərbaycanda hər iki amil mövcuddur. Həm tarixi keçmiĢimiz bugünkü Ģəraiti bizim 

üçün yaradır, həm də bu sahədə dövlət siyasətimiz birmənalıdır. Bir daha demək 

istəyirəm ki, bizim gücümüz birliyimizdədir. Milli və dini mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq, Azərbaycanda yaĢayan hər bir kəs bizim dəyərli vətəndaĢımızdır. Mən Ģübhə 

etmirəm ki, Azərbaycanda milli və dini dözümlülük məsələləri bundan sonra da uğurla 

öz həllini tapacaq, Azərbaycan vətəndaĢları bundan sonra da bir ailə kimi yaĢayacaqlar.  

Biz istəyirik ki, ölkəmizdə yaranmıĢ bu təcrübə həm öyrənilsin, həm bəlkə baĢqa 

ölkələr üçün də maraq doğursun. Çünki bu, həqiqətən nadir bir təcrübədir və “Bakı 

prosesi”nin baĢlanması və uğurla davam etdirilməsi onu göstərir ki, biz ortaya siyasi 

iradə qoyduqda, məqsədə nail ola bilirik.  

Mən ümid edirəm ki, Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu ənənəvi xarakter 

alacaqdır. Bundan sonrakı illərdə də Azərbaycanda belə tədbirlər keçiriləcək və mən tam 

əminəm ki, hər bir belə tədbir böyük məna daĢıyır. Sadəcə olaraq, görüĢüb fikir 

mübadiləsi aparmaq kifayətdir ki, artıq müsbət bir impuls verilsin. Nəzərə alsaq ki, 

bugünkü tədbirin çox dəqiq və konkret nəticələri olacaq, mən buna əminəm, əlbəttə ki, 

bu, xalqları daha da birləĢdirəcək və insanlar arasında dostluq, mehriban qonĢuluq 

əlaqələrini daha da gücləndirəcəkdir.  

Azərbaycan islam dünyasının tərkib hissəsidir. Ġslam bizim dinimizdir, islam 

dəyərləri, milli dəyərlər bizim üçün çox əzizdir. Müstəqillik dövründə Azərbaycan çox 



böyük və uğurlu yol keçmiĢdir. Müstəqillikdən əvvəlki dövrdə milli mənsubiyyətimizi, 

milli xarakterimizi qoruyub saxlamaq üçün bizim tariximiz, mədəniyyətimiz, dilimiz, 

dinimiz müstəsna rol oynamıĢdır.  

Azərbaycan Ġslam Konfransı TəĢkilatının üzvüdür və müsəlman ölkələri ilə bizim 

çox sıx əlaqələrimiz vardır. 2009-cu ildə Bakı Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

edilmiĢdi. 2018-ci il üçün isə bu Ģərəfli ada Azərbaycanın qədim Ģəhəri Naxçıvan layiq 

görülmüĢdür.  

Eyni zamanda, Azərbaycan bütün dövrlərdə Qərb dünyasına da çox bağlı, çox 

yaxın olubdur. Müsəlman ġərqində ilk demokratik respublika 1918-ci ildə 

Azərbaycanda yaradılmıĢdır. Müsəlman ġərqində ilk teatr, məhz Azərbaycanda 

yaranmıĢ, ilk opera burada səhnəyə qoyulmuĢdur.  

Qadınların səs vermək hüququ müsəlman aləmində ilk dəfə məhz Azərbaycanda 

təmin edilmiĢdir. Yəni bizdə dünyəvi dövlətin bu ənənələri var, baxmayaraq ki, uzun 

illər, əsrlər boyu Azərbaycan müstəqillikdən məhrum edilmiĢdi. Buna baxmayaraq, o 

vaxt qısamüddətli müstəqil həyatımız o qədər gücli ənənələr qoymuĢdur ki, bunlar bu 

gün də yaĢayır və cəmiyyətimizin inkiĢafı üçün o ənənələrin müstəsna rolu var.  

Azərbaycan, eyni zamanda Avropa ġurasının üzvüdür. Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının və Avropa ġurasının üzvlərinin sayı yüzdən artıqdır. Yəni bu, özlüyündə 

nadir bir təcrübədir. Təsadüfi deyil ki, mədəniyyətlərarası dialoqun keçirilməsi üçün 

məhz Azərbaycan həm coğrafi, həm tarixi baxımdan, həm bugünkü reallıqlar 

baxımından mərkəzə çevrilir. Biz bunu çox alqıĢlayırıq. Əlbəttə, təkcə bizim 

təĢəbbüslərimiz bu məsələyə nail olmaq üçün kifayət etməzdi. Bizim qonaqlarımız, 

Azərbaycana xoĢ münasibət bəsləyən, bu gün forumda iĢtirak edən bütün qonaqlar 

Bakının bu sahədə mərkəzə çevrilməsi üçün öz dəstəyini vermiĢ olurlar.  

Ölkəmiz 20 ilə yaxındır ki, müstəqil həyat yaĢayır. Bu illər ərzində 

dövlətçiliyimizin əsasları qoyulmuĢdur. Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu prosesi 

uğurla gedir, iqtisadi və siyasi islahatlar uğurla aparılır. Ölkəmiz müstəqillik dövründə 

böyük və Ģərəfli yol keçmiĢdir. Bu gün bütün qonĢularımızla gözəl, səmimi 

münasibətlərimiz var. Biz bütün ölkələrlə qarĢılıqlı maraqlar, qarĢılıqlı hörmət əsasında 

qurulmuĢ ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərimizin inkiĢafında maraqlıyıq.  

Azərbaycanda hökm sürən sabitlik və müĢahidə olunan inkiĢaf ölkəmizi 

gücləndirir. Son illərdə Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi inkiĢaf baxımından ən 

sürətlə inkiĢaf etmiĢ ölkə olmuĢdur. Son yeddi il ərzində ölkə iqtisadiyyatı təxminən üç 

dəfə artmıĢdır. Bütün sosial proqramlar uğurla icra edilir. Ġnsanların yaĢayıĢ səviyyəsi 

artır. Ölkədə böyük infrastruktur layihələri keçirilir. Yəni bu gün Azərbaycan müstəqil 

ölkə kimi tam Ģəkildə özünü təmin edir və Ģübhə etmirəm ki, bizim uğurlu inkiĢafımız 

gələcəkdə də özünü göstərəcəkdir. Bütün iqtisadi və siyasi islahatlarla bərabər, 

ölkəmizin güclənməsi iĢində görülmüĢ iĢlərlə bərabər, cəmiyyətdə mövcud olan ab-

hava, hökm sürən meyillər bizi daha da gücləndirir. Millətlərarası münasibətlər xüsusi 

əhəmiyyət daĢıyır. Bu, bütün dövrlərdə belə olmuĢdur. Xüsusilə də indiki zəmanədə bu 

məsələlərə xüsusi diqqət verilməlidir. Mən hesab edirəm ki, hər bir cəmiyyətdə, hər bir 

dövlətdə bu məsələ ilə bağlı çox geniĢ proqramlar icra olunmalıdır. Siyasət düzgün 

aparılmalıdır. Yenə də deyirəm, Azərbaycandakı milli və dini dözümlülük bizim tarixi 

ənənələrimizə əsaslanır. Bu, cəmiyyətin tələbidir. Eyni zamanda, düzgün dövlət siyasəti 

aparılmasa, bu iĢlər lazımi səviyyədə təĢkil oluna bilməz. Hər bir cəmiyyətdə düzgün 

siyasət aparılmalıdır. Ġnsanlar bir-birinə daha da yaxın olmalıdır, dini zəmində 

qarĢıdurmaya yol verilməməlidir. Hər bir məsuliyyətli iqtidar bu məsələlərə çox böyük 

həssaslıqla yanaĢmalıdır. Bəzi hallarda süni Ģəkildə yaradılmıĢ problemlər aradan 



qaldırılmalıdır. Bəzi hallarda təxribat xarakterli addımlar, hərəkətlər daha da böyük 

faciələrə gətirib çıxarır.  

Yəni hər bir məsuliyyətli siyasətçi, ictimai xadim, vətəndaĢ öz əməyi ilə, öz sözü 

ilə müsbət meyilləri gücləndirməlidir. Bu gün dünyada qloballaĢma haqqında, 

mədəniyyətlərarası dialoq haqqında, multikulturizm haqqında geniĢ diskussiyalar 

aparılır. Mən bunu müsbət hal kimi qiymətləndirirəm. Çünki bu məsələlər ətrafında 

daim fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Ancaq bir məqsədlə - necə edək ki, xalqlar bir-

birinə daha da yaxın olsunlar. Necə edək ki, dünyada dini zəmində qarĢıdurma olmasın, 

xalqlar, sivilizasiyalararası məsələlər müsbət istiqamətdə inkiĢaf etsin. QarĢılıqlı inam 

artsın, qarĢılıqlı hörmət artsın. BaĢqa dinin nümayəndələrinə hörmət, baĢqa dinin tarixi 

və dini abidələrinə hörmət, ilk növbədə, öz dininə olan hörmətin əlamətidir. Bizim 

gücümüz milli və dini müxtəlifliyimizdədir. Biz Azərbaycanda bunu belə baĢa düĢürük. 

Ona görə hər bir yerdə bu məsələlərə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Azərbaycanın 

təcrübəsi həm keçmiĢ dövrdəki, həm də artıq iyirmi illik müstəqillik təcrübəsi onu 

göstərir ki, multikulturizmin çox müsbət nəticələri var. Multikulturizmə qarĢı çıxıĢ 

edənlər bu məsələni daha da geniĢ təhlil etməlidirlər. Müsbət təcrübəyə malik olan 

ölkələrin təcrübəsi öyrənilməlidir. Əgər bu gün multikulturizmə qarĢı müəyyən fikirlər 

səslənirsə, sual verilməlidir: Bəs bunun əvəzinə nə təklif olunur? Özünütəcridmi? 

Yoxsa, baĢqa dinlərin nümayəndələrinə qarĢı ayrı-seçkilikmi?  

Bunlar çox ciddi məsələlərdir və böyük müzakirəyə ehtiyac var. Biz çalıĢırıq ki, 

forum çərçivəsində bu məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılsın, təkliflər verilsin. 

Təkliflər, sadəcə olaraq, Ģüar xarakteri daĢımasın, artıq mövcud olan təcrübəyə 

əsaslansın. Harada problemlər varsa, o problemlər aĢkarlanmalı, aradan qaldırılmalıdır. 

Əgər biz hamımız istəyiriksə ki, millətlərarası, dinlərarası münasibətlər sağlam zəmində 

qurulsun, buna böyük ehtiyac var. Xüsusilə indiki zəmanədə. Çünki qloballaĢan 

dünyada informasiya mübadiləsi də daha da sürətlə aparılır. Ġstənilən yerdə deyilən söz 

dərhal dünyaya yayılır, düĢünülməmiĢ, yaxud da təxribat xarakterli hər hansı bir addım 

dərhal adekvat reaksiya ilə üzləĢir. Ona görə bu məsələlər, məsuliyyət, xoĢ niyyət və 

müsbət təcrübə əsasında aparılan siyasət xüsusi əhəmiyyət daĢıyır.  

Mən heç də demək istəmirəm ki, Azərbaycanda bütün iĢlər ən yüksək səviyyədə 

görülür. Əlbəttə ki, cəmiyyətdə problemlər var, çətinliklər var. Biz müstəqillik dövründə 

böyük yol keçmiĢik. Yolumuz çox çətin olub, biz müharibə də görmüĢük, iĢğal da 

görmüĢük. Torpaqlarımız hələ də iĢğal altındadır. Beynəlxalq təĢkilatların qətnamələrinə 

baxmayaraq, Ermənistan hələ də Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmıĢ 

torpaqlarını iĢğal altında saxlayır.  

Bizə qarĢı etnik təmizləmə siyasəti aparılmıĢdır. Bir milyon azərbaycanlı öz 

doğma torpağından qaçqın-köçkün düĢmüĢdür. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı 

Təhlükəsizlik ġurasının 4 qətnaməsi icra edilmir. Baxmayaraq, orada göstərilib ki, 

iĢğalçı qüvvələr Azərbaycanın zəbt edilmiĢ torpaqlarından çıxarılmalıdır. Ġslam 

Konfransı TəĢkilatı, Avropa ġurası, Avropa Parlamenti, ATƏT də oxĢar qətnamə və 

qərarlar qəbul etmiĢdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, hələ də iĢğal davam edir. Biz ümid 

edirik ki, danıĢıqlar prosesi müsbət nəticə verəcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 

olunacaq və iĢğaldan əziyyət çəkən soydaĢlarımız öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. 

Biz müstəqilliyimizin ilk illərində vətəndaĢ müharibəsini də görmüĢük. Böyük çətinliklə 

əldə edilmiĢ müstəqillik faktik olaraq əldən gedirdi və vətəndaĢ müharibəsi ölkəmizi 

uçurum kənarına qoymuĢdu. Biz iqtisadi tənəzzül görmüĢük, inflyasiya min faizlərlə 

ölçülürdü, sənaye istehsalı, demək olar ki, iflic vəziyyətə düĢmüĢdü. Ölkədə qanunsuz 

silahlı birləĢmələr fəaliyyət göstərirdi. Bütün bunlar müstəqillik dövrünün ilk illərinə 



təsadüf edən hadisələrdir. Azərbaycan xalqının yaddaĢı çox möhkəmdir, biz o illəri 

xatırlayırıq.  

Bu gün Azərbaycan sürətlə inkiĢaf edən, sabit ölkədir. Ġqtisadi cəhətdən tam 

Ģəkildə öz daxili resurslarına arxalanır. Azərbaycan siyasi cəhətdən müasir inkiĢaf 

yolunu seçmiĢ bir ölkədir, güclü milli ənənələr üzərində müasir dünyəvi dövlət qurulur. 

Bütün azadlıqlar var, insanlar təhlükəsizlik Ģəraitində yaĢayırlar. Son yeddi il ərzində 

900 mindən artıq iĢ yeri açılmıĢdır və iĢsizliyin, demək olar ki, əsas hissəsi aradan 

qaldırılmıĢdır. Son yeddi il ərzində Azərbaycanda yoxsulluq Ģəraitində yaĢayanların sayı 

4,5 dəfə azalmıĢdır. Yəni ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar və sosial 

ədalət siyasəti bax, bu vəziyyətə gətirib çıxarmıĢdır.  

Bizim müstəqillik tariximiz qısa olsa da, özlüyündə bir göstəricidir. DağılmıĢ 

vəziyyətdə olan, demək olar ki, parçalanan ölkədən bu gün müasir, inkiĢaf edən və 

bölgədə öz rolunu artıran ölkəyə çevrilmiĢik. Bunu Azərbaycan xalqı edibdir. 

Azərbaycan xalqının istedadı, zəhməti hesabına buna nail olmuĢuq. Bu gün biz təkcə 

ölkədaxili məsələlərlə məĢğul deyilik və bu forumun keçirilməsi daha çox beynəlxalq 

məna daĢıyır. Sadəcə, biz istəyirik ki, Bakıda keçirilən və gələcəkdə keçiriləcək belə 

mötəbər tədbirlər ənənəvi xarakter alsın və burada müzakirə edilən və ediləcək 

məsələlər müsbət nəticəyə gətirib çıxarsın.  

Bu foruma gəlmiĢ bütün qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram. Bir daha sizə öz 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bu gün bizimlə bərabərsiniz. Forumun 

iĢtirakçılarının əksər hissəsi ilk dəfədir ki, Azərbaycana gəlir. Hesab edirəm ki, sizin 

üçün də ölkəmizlə tanıĢlıq maraqlı olacaqdır. Mən foruma uğurlar arzulayıram. Ümid 

edirəm ki, forumun çox gözəl nəticələri olacaq və belə mötəbər tədbirlər gələcəkdə 

Azərbaycanda ənənəvi olaraq keçiriləcəkdir. Sağ olun.  

 

7 aprel 2011-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMDÜNYA 

MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI 

DĠALOQ FORUMUNDA ĠġTĠRAK EDƏN XARĠCĠ ÖLKƏLƏRĠN VƏ 

BEYNƏLXALQ TƏġKĠLATLARIN YÜKSƏK SƏVĠYYƏLĠ 

NÜMAYƏNDƏLƏRĠ ĠLƏ GÖRÜġMÜġDÜR 

 

Mədəniyyətlərarası dialoqa həsr olunan Forumda iĢtirak etmək üçün “Gülüstan” 

sarayına gələn Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bu 

mötəbər beynəlxalq tədbirdə iĢtirak edən xarici ölkələrin və beynəlxalq təĢkilatların 

yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə görüĢmüĢlər.  

GörüĢdə mədəniyyətlərarası dialoqa həsr olunan Ümumdünya Forumunun 

əhəmiyyəti qeyd olundu, Azərbaycanın bu prosesdə fəal iĢtirakının məmnunluq 

doğurduğu bildirildi.  

 

7 aprel 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLIDA YENĠDƏN 

QURULMUġ  

NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ PARKI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar.  

Ġstirahət mərkəzi ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Nizami 

Gəncəvi parkı 1967-ci ildə salınmıĢdır. Ümumi sahəsi 4500 kvatratmetr olan park uzun 

illər baxımsız vəziyyətdə olduğundan yararsız hala düĢmüĢdur. 2011-ci ilin əvvəlindən 

parkda yenidənqurma və geniĢləndirmə iĢlərinə baĢlanılmıĢdır. Parkda müasir 

iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢ və yeni fəvvarə inĢa olunmuĢdur. Park tamamilə 

abadlaĢdırılmıĢ və 500 kvadratmetr sahədə yeni yaĢıllıq zolaqları salınmıĢdır.  

 

14 aprel 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ASTARADA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin açılıĢını bildirən lenti kəsdikdən sonra yaradılmıĢ 

Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Bildirildi ki, Azərbaycanın bütün bölgələri kimi, Astara rayonunun da inkiĢafının 

bütöv bir mərhələsi məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin yenidən ölkənin siyasi rəhbərliyinə qayıdıĢı bütün respublikada olduğu 

kimi, Astaranın da inkiĢafında mühüm rol oynamıĢdır. Ümummilli liderin vətənimiz və 

xalqımız qarĢısındakı xidmətlərini Astara rayonunun ictimaiyyəti daim ehtiramla yad 

edir, onun xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi üçün tədbirlər görülür. Astarada inĢa olunan 

Heydər Əliyev Mərkəzi də ulu öndərin zəngin həyat yolunun səhifələrini vərəqləməyə, 

Azərbaycan tarixinin bütöv bir qərinəsinə nəzər salmağa imkan verir.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, orijinal memarlıq üslubunda tikilən 

Heydər Əliyev Mərkəzinin inĢasına bu ilin yanvarında baĢlanılmıĢdır. Ġkimərtəbəli 

binanın giriĢində ulu öndərin büstü qoyulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin birinci mərtəbəsində ümummilli liderin mənalı 

həyatını və zəngin siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotoĢəkillərin və 

məlumatların yer aldığı tablolara, geniĢ ekranlı monitora baxdı.  

 

15 aprel 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ASTARADA DÖVLƏT 

BAYRAĞI MEYDANI ĠLƏ TANIġ OLMUġ, GƏNCLƏR EVĠNĠN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Əvvəlcə Prezident Ġlham Əliyev Astara Ģəhərinin Heydər Əliyev prospektində 

yaradılmıĢ Dövlət Bayrağı Meydanı ilə tanıĢ oldu. Meydanda 65 metr hündürlüyündə 

Dövlət Bayrağı ucaldılmıĢdır. Ətrafda ən müasir tələblərə cavab verən park salınmıĢ, 

müasir iĢıqlandırma sistemi qurulmuĢ və abadlıq iĢləri görülmüĢdür.  

Dövlətimizin baĢçısı Gənclər evinin açılıĢını bildirən lenti kəsdikdən sonra 

ümumi sahəsi 900 kvadratmetr olan ikimərtəbəli bina ilə tanıĢ oldu. Bildirildi ki, burada 

gənclərin istirahəti və dincəlməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Gənclər internet 

klubda kompyuterlə iĢləmək vərdiĢlərinə yiyələnəcəklər. ġahmat klubunda isə 

yeniyetmə və gənclər bu qədim oyunun sirlərinə yiyələnə, Dövlət Bayrağı Muzeyində 

Azərbaycan tarixinin Ģanlı səhifələri ilə tanıĢ ola biləcəklər. Muzeydə 1918-ci ildən bəri 

Azərbaycanda mövcud olan dövlət bayraqlarının nümunələri təqdim edilir, bununla 

yanaĢı, qədim pullar, medallar və digər tarixi eksponatlar nümayiĢ olunur. Muzeydə 

Azərbaycanın hərb tarixinə dair eksponatlara və ordu zabitlərinin geyim formalarına da 

geniĢ yer verilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi.  

 

15 aprel 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV FRANSA SENATININ 

FRANSA-QAFQAZ DOSTLUQ QRUPUNUN SƏDRĠ, SENATOR AMBRUAZ 

DÜPONUN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı senator Ambruaz Düponun ölkəmizə yenidən səfər 

etməsindən məmnunluğunu ifadə etdi. Ambruaz Düponla keçirdiyi ötən görüĢlərini 

xatırlayan Prezident Ġlham Əliyev onun ölkəmizə bu səfərinin də uğurlu olacağına 

əminliyini bildirdi. Azərbaycan ilə Fransa arasında əlaqələrin uğurla və sürətlə inkiĢaf 

etdiyini vurğulayan Prezident Ġlham Əliyev bu səfərin Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin 

daha da geniĢləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu dedi. Ölkələrimiz arasında 

əməkdaĢlığın səviyyəsinin razılıq doğurduğunu deyən dövlətimizin baĢçısı əlaqələrin 

bundan sonra da möhkəmləndirilməsinin zəruriliyini qeyd etdi.  

Fransa-Qafqaz dostluq qrupunun sədri, senator Ambruaz Düpon bu səfər zamanı 

da Bakıda böyük inkiĢafın Ģahidi olduğunu və dəyiĢikliklərin onda dərin təəssürat 

yaratdığını vurğulayaraq son bir neçə ildə paytaxtımızda gedən inkiĢaf proseslərinin 

önəmini qeyd etdi. O, ölkəmizə ilk səfərini və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyev ilə görüĢünü məmnunluqla xatırladı. Ümummilli liderlə görüĢün onda 

böyük təəssürat yaratdığını deyən qonaq ölkəmizə həmin səfərindən sonra Azərbaycanı 

daha yaxından tanımağa baĢladığını dedi.  

GörüĢdə Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası əlaqələrin önəmi qeyd edilərək bu 

əlaqələrin münasibətlərimizin daha da geniĢləndirilməsi iĢinə öz töhfəsini verdiyi 

vurğulandı.  

 

16 aprel 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ XANIMI 

MEHRĠBAN ƏLĠYEVA BAKIDA KEÇĠRĠLƏN 10-CU AZƏRBAYCAN 

BEYNƏLXALQ TURĠZM VƏ SƏYAHƏTLƏR, 2-CĠ ÜMUMRESPUBLĠKA 

DAXĠLĠ TURĠZM SƏRGĠLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

 

Son illər Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkiĢafı, dayanıqlı sabitlik respublikamıza 

turist axınını Ģərtləndirən əsas amillərdəndir. Azərbaycanın coğrafi baxımdan əlveriĢli 

məkanda yerləĢməsi, flora və fauna növlərinin müxtəlifliyi ölkəmizin turizm imkanlarını 

daha da artırır. Prezident Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2011-ci ilin Azərbaycanda 

“Turizm ili” elan edilməsi bu sahənin daha da inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində mühüm 

addım olmuĢdur. Kifayət qədər turizm potensialı olan Azərbaycan bu sahədə dünyanın 

aparıcı ölkələri ilə rəqabətə girməyə və öz imkanlarını nümayiĢ etdirməyə qadirdir. 

Ölkəmizin turizm imkanları ilə maraqlanan əcnəbilər bu sahəyə göstərilən dövlət 

qayğısını da yüksək qiymətləndirirlər. Artıq beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana 

çevrilən Azərbaycanda turizm sərgilərinin təĢkili bu sahəyə olan marağın göstəricisidir. 

Belə sərgilər, həm də ölkəmizin turizm imkanlarının nümayiĢ etdirilməsi üçün əlveriĢli 

imkanlar yaradır.  

Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisi ilk dəfə 2002-ci ildə 

keçirilmiĢdir. Həmin il sərgidə 5 ölkədən 26 Ģirkət iĢtirak edirdisə, indi onların sayı 

xeyli artmıĢdır. Ötən illər ərzində sərgiyə təxminən 900-ə yaxın Ģirkət qatılmıĢdır. 

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Beynəlxalq turizm sərgisi bütün Xəzəryanı regionun 

səyahət sənayesinin əsas hadisəsinə çevrilmiĢdir. Sərgi çərçivəsində müxtəlif görüĢlər 

keçirilir, əməkdaĢlıq müqavilələri imzalanır, yeni proqram, layihə və istiqamətlər 

müəyyənləĢdirilir.  

“Ġteca Caspian” Ģirkətinin dəstəyi ilə baĢ tutan Beynəlxalq sərginin 2-ci 

Ümumrespublika daxili turizm sərgisi ilə eyni vaxtda keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Çünki bu, xarici qonaqlara Azərbaycanın zəngin turizm potensialı, gözəl təbiəti, 

müalicəvi kurortları ilə tanıĢ olmaq fürsəti verir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 10-cu Azərbaycan 

Beynəlxalq turizm və səyahətlər və 2-ci Ümumrespublika daxili turizm sərgiləri ilə tanıĢ 

olmaq üçün Bakı Sərgi Mərkəzinə gəldilər.  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev bildirdi ki, sərgilərin “Turizm ili” 

kimi qeyd olunan 2011-ci ildə təĢkil edilməsi əlamətdar hadisədir. Sərgidə 

Azərbaycanın turizm bölgələri də yüksək səviyyədə təmsil olunmuĢdur.  

Xaçmaz rayonu stendinin qarĢısına gələn Prezident Ġlham Əliyevə və xanımı 

Mehriban Əliyevaya məlumat verildi ki, bu rayonun geniĢ turizm imkanları vardır. 

Azərbaycanın ən tanınmıĢ və sevilən istirahət zonalarından olan Xaçmaz həm dəniz, 

həm də meĢə turizminin inkiĢafı baxımından çox əlveriĢlidir. Hazırda Xaçmazda 32 

turizm obyekti lisenziya ilə fəaliyyət göstərir. Rayonda 2003-cü ildə mehmanxana və 

mehmanxana tipli bir obyekt var idisə, indi bu rəqəm 57-yə çatmıĢdır. Xaçmazda 62 

tarixi abidənin olması rayonun turizm imkanlarını daha da artırır.  

Bu potensial özünü Quba-Qusar bölgəsində də göstərir. Həmin region həm qıĢ, 

həm də yay turizmi üçün əlveriĢlidir. Gözəl təbiət bu bölgəni turistlər üçün ilin bütün 

fəsillərində cəlbedici edir. Bu rayonlarda turistlərin qəbulu üçün gözəl Ģərait 

yaradılmıĢdır. Səkkiz il əvvəl Qubada bir mehmanxana var idisə, hazırda onların sayı 

29-dur. Bu, regiona gələn turistlərin istirahəti üçün geniĢ imkanlar açır.  

Azərbaycanın cənub bölgəsi də özünün turizm potensialı ilə diqqəti cəlb edir. 

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, özünəməxsus təbiəti və geniĢ istirahət 

imkanları olan bu bölgədə son illər turizmin inkiĢafı ilə bağlı görülən iĢlər öz bəhrəsini 



verir. Bu sırada Masallı da xüsusi yer tutur. Azərbaycanın gözəl guĢələrindən olan bu 

rayona istirahətə gələnlərin sayı ilbəil artır. Hazırda rayonda Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin lisenziyası əsasında 22 turizm obyekti fəaliyyət göstərir. Eyni Ģərait 

Lənkəranda da yaradılmıĢdır. Burada 9 turizm obyekti turistlərin ixtiyarına verilmiĢdir. 

Lənkəranda çoxlu tarixi abidələrin olması turistlərin bu bölgəyə olan marağını daha da 

artırmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Lənkəranın “Nənələr” folklor ansamblının ifasını 

dinlədilər.  

Qeyd edildi ki, Lerik də cənub bölgəsində turizm imkanları geniĢ olan rayondur. 

Bildirildi ki, 2003-cü ilədək burada heç bir turizm obyekti olmasa da, indi onların sayı 

səkkizə çatmıĢdır.  

Sərgidə Ġsmayıllı rayonunun turizm imkanlarının əks olunduğu stend də Prezident 

Ġlham Əliyevdə və xanımı Mehriban Əliyevada maraq doğurdu. Bildirildi ki, rayonun 

dəniz səviyyəsindən 2500 metr yüksəklikdə yerləĢən Lahıc kəndi daim öz sənətkarları 

ilə məĢhur olmuĢdur. Hər il Lahıca 8-10 min turist gəlir ki, onların da 80 faizi 

əcnəbilərdir. Bu rayonda müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin birgəyaĢayıĢı 

qonaqlarda maraq doğurur.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı “Ġvanovka” folklor qrupunun çıxıĢını izlədilər.  

Qax və Zaqatala rayonlarının turizm potensialını əks etdirən stendlər də diqqəti 

çəkdi. Burada əks olunan məlumatlardan da görünürdü ki, bölgənin turizm imkanları 

kifayət qədər inkiĢaf etmiĢdir. Hazırda Qaxda yeddi, Zaqatalada isə altı turizm obyekti 

fəaliyyət göstərir.  

Məlumat verildi ki, son illər ġəkidə də turizmin inkiĢafı üçün mühüm iĢlər 

görülmüĢdür. Bunu rayona istirahətə gələnlərin sayında müĢahidə olunan artımdan da 

görmək olur. Əgər 2004-cü ildə ġəkiyə 2800 turist gəlmiĢdisə, ötən il onların sayı 15 

minə yaxınlaĢmıĢdır.  

Qəbələ stendində rayonun səfalı yerləri ilə yanaĢı, həm də müasir səviyyədə inĢa 

edilən mehmanxana kompleksləri nümayiĢ olunur. Ötən il Qəbələyə 30 mindən çox 

turist gəlmiĢdir. Onlardan 4 mindən çoxu müxtəlif xarici ölkələrdən gələn qonaqlar 

olmuĢdur. Turistlərin sayındakı artım, Ģübhəsiz ki, Qəbələdə yaradılan müasir turizm 

infrastrukturunun nəticəsidir.  

Azərbaycanın ən səfalı bölgələrindən olan ġamaxının da turizm imkanları bu 

sərgidə yüksək səviyyədə nümayiĢ etdirilmiĢdir. Stendlə tanıĢ olan dövlətimizin 

baĢçısına və xanımına məlumat verildi ki, səfalı təbiəti ilə diqqəti çəkən ġamaxı 

rayonunda həm yay, həm də qıĢ turizmi üçün geniĢ imkanlar vardır. Hazırda ġamaxıda 

12 turizm obyekti fəaliyyət göstərir.  

Ölkəmizin həm qədim, həm də müasir Ģəhəri olan Gəncənin stendində isə 

sənətkarların əl iĢləri daha çox maraq doğururdu. Stenddə Gəncədə, Göygöldə, 

DaĢkəsəndə və Hacıkənddəki istirahət mərkəzləri barədə geniĢ məlumatlar da yer 

almıĢdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Azərbaycanın ən qədim və gözəl guĢələrindən olan 

Naxçıvan da sərgidə uğurla təmsil olunur. Naxçıvanın coğrafi mövqeyi, özünəməxsus 

iqlimi, fauna və florası, qədim tarixə malik mədəniyyət abidələri bölgənin turizm 

imkanlarının geniĢliyindən xəbər verir. Naxçıvandakı müalicəvi sular, “Duzdağ” 

Fizioterapiya Mərkəzi turistlərdə böyük maraq doğurur.  

Azərbaycan mədəniyyətinin zəngin hissəsini özündə yaĢadan Qarabağın malik 

olduğu imkanlar, bununla belə hazırda iĢğal altındakı bölgələrimizdə mövcud turizm 

potensialının ermənilər tərəfindən məhv edilməsi də sərgiyə gələnlərin diqqətinə 

çatdırılır. Onlara Qarabağın tarixi, mədəniyyəti, etnoqrafiyası barədə məlumatlar verilir.  



Paytaxtımızın da yerləĢdiyi AbĢeron yarımadasının qədim tarixi, abidələri, o 

cümlədən nadir coğrafi mövqeyi bu regionu da turistlərin maraq dairəsinə daxil etmiĢdir. 

Xəzər dənizinin sahilində yerləĢən çoxsaylı istirahət mərkəzləri daim turistləri cəlb edən 

məkana çevrilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, hazırda Bakıda beynəlxalq standartlara 

cavab verən altı müasir mehmanxana komplekslərinin tikintisi gedir. Bu komplekslərin 

istifadəyə verilməsi paytaxtımızın gözəlliyinə əlavə çalarlar qatmaqla bərabər, turizmin 

inkiĢafında mühüm rol oynayacaqdır. Bununla yanaĢı, son illərdə bölgələrdə də müasir 

turizm kompleksləri istifadəyə verilir. Qusarda inĢa olunan ġahdağ qıĢ-yay turizm 

kompleksi ölkəmizin iqtisadi gücünün göstəricisi olmaqla yanaĢı, Azərbaycanın turizm 

imkanlarını da nümayiĢ etdirir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin pavilyonu ilə də tanıĢ oldular. Dövlətimizin baĢçısına ölkəmizdə turizmin 

inkiĢaf dinamikası barədə ətraflı məlumat verildi.  

Bildirildi ki, ötən il Azərbaycana 1 milyon 962 min 906 nəfər gəlmiĢdir ki, 

onlardan da 1 milyon 494 min 725 nəfəri turistlərdir.  

Qeyd edildi ki, ölkəyə gələn turistlər üçün yeni imkanlar yaradılır. Bu sırada 

“Azərbaycan turizm naviqasiyası” layihəsi xüsusi əhəmiyyət daĢıyır. Layihə 

çərçivəsində yaradılan onlayn turist naviqatoru geniĢ imkanlara və özəlliklərə malikdir. 

Burada üç dildə Azərbaycanın yeddi turizm marĢrutuna dair məlumatlar yer almıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 10-cu Azərbaycan 

Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisində xarici ölkələrin turizm Ģirkətlərinin 

pavilyonları ilə də tanıĢ oldular.  

Türkiyə yubiley sərgisinə beĢ Ģirkətlə qatılmıĢdır. Türkiyə artıq ikinci dəfədir ki, 

bu sərginin əsas tərəfdaĢı kimi çıxıĢ edir. Ümumilikdə isə sərgidə 24 ölkədən 230 Ģirkət 

təmsil olunur. ġirkətlər 61 turizm istiqamətini əhatə edir. Ötən illə müqayisədə builki 

sərgidə daha çox iĢtirakçının olması Bakıda keçirilən bu tədbirə beynəlxalq səviyyədə 

yaranan maraqdan xəbər verir. Misir, Gürcüstan, Rusiya Federasiyasının Dağıstan 

Respublikası, Çexiya, Yunanıstan və Hindistanın milli stendlərinin geniĢ yer aldığı sərgi 

qonaqları turizmin müxtəlif istiqamətləri ilə tanıĢ edir. Sərgidə SeyĢel, Mavriki və 

Maldiv adaları öz turizm proqramlarını təqdim edirlər. Sanatoriyalar və kurortlar 

tərəfindən təqdim olunan müalicə turizmi ilə Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna və 

Çexiyanın stendlərində tanıĢ olmaq mümkündür. Sərgi Azərbaycan üçün ilk dəfə olaraq 

Laos, Kamboca, Macarıstan, Vyetnam, Myanma və Meksika kimi ölkələrə yeni 

istiqamətlər açacaqdır.  

Sərgini dolğun iĢgüzar proqram müĢayiət edir. Belə ki, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi sərgiyə xarici ölkələrdən Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Küveyt, Qətər, 

BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, Almaniya üçün informasiya turları təĢkil etmiĢdir. Bununla 

yanaĢı, turizm sahəsinin peĢəkarları Ümumdünya Turizm TəĢkilatı və digər Ģirkətlər 

tərəfindən təĢkil ediləcək seminarlar, təqdimat mərasimləri və təkmilləĢdirmə 

kurslarında iĢtirak etmək imkanı qazanmıĢlar.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Zirə adasında inĢası nəzərdə 

tutulan “Azərbaycan mirvarisi” layihəsi ilə də tanıĢ oldular.  

Daha sonra dövlətimizin baĢçısı və xanımı Azərbaycan Milli Kulinariya 

Mərkəzinin nümayəndələri ilə söhbət etdilər, onların təqdim etdiyi mətbəx nümunələrinə 

və əl iĢlərinə baxdılar.  

Kulinarlar Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ilə xatirə Ģəkli 

çəkdirdilər.  

 



29 aprel 2011-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞCABƏDĠDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ölkəmizdə aparılan abadlıq-

quruculuq iĢləri əhalinin istirahətinin səmərəli təĢkilinə öz töhfəsini verməkdədir. 

Əhalinin mənalı istirahətinin təĢkilində, Ģəhər və rayonlarımızın simasının daha da 

gözəlləĢməsində yeni parkların salınması mühüm rol oynayır.  

Bildirildi ki, Ağcabədi Ģəhərində 2000-ci ildə istifadəyə verilən Heydər Əliyev 

adına parkın ümumi sahəsi 4 hektardır. 2008-ci ildə yenidən qurulan parkda ulu öndərin 

abidəsi ucaldılmıĢdır. Abidənin arxa hissəsində qranitdən Azərbaycanın xəritəsi 

iĢlənmiĢdir. ġəhərin ən gözəl guĢəsinə çevrilən parkda həm uĢaqlar, həm də böyüklərin 

rahatlığı üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Parkın ərazisində müxtəlif əyləncə qurğuları 

quraĢdırılmıĢdır. Bu istirahət məkanında çay evi də sakinlərin ixtiyarına verilmiĢdir. 

Mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün səhnə quraĢdırılmıĢdır.  

Məlumat verildi ki, milli ornamentlərdən geniĢ istifadə olunan park xüsusi 

memarlıq üslubunda yenidən qurulmuĢdur. GiriĢ qapısı, parkətrafı yollar və mərkəzi 

yollar, mərkəzi meydan, burada tikilmiĢ iki fəvvarə və müasir iĢıqlandırma sistemi 

parkın gözəlliyini daha da artırır. Parkda iki hektaradək ərazidə yaĢıl örtük salınmıĢ, 

həmiĢəyaĢıl ağaclar əkilmiĢ, çəmənliklərdə xüsusi zövqlə çiçəklər əkilmiĢdir. Bütün 

bunlara görə Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı ağcabədililərin və 

rayonun qonaqlarının ən sevimli istirahət məkanına çevrilmiĢdir.  

Parkda yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ 

iĢlərdən razılığını bildirdi.  

 

6 may 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞCABƏDĠDƏ ÜZEYĠR 

HACIBƏYLĠ ADINA QARABAĞ MUĞAM MƏRKƏZĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, 1,7 hektar ərazisi olan parkda 

yerləĢən Qarabağ Muğam Mərkəzi 2008-ci ilin sentyabrında inĢa olunmuĢdur. Ümumi 

sahəsi 830 kvadratmetr olan mərkəzdə hər biri 155 yerlik qıĢ və yay zalları fəaliyyət 

göstərir.  

Dövlətimizin baĢçısı dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin mərkəzin binası önündə 

ucaldılmıĢ büstünün önünə gül dəstəsi qoydu. Sonra Prezident Ġlham Əliyev büstün 

ətrafında dahi bəstəkarın dünyaca məĢhur “ArĢın mal alan” və “O olmasın, bu olsun” 

əsərlərini təcəssüm etdirən epizodik lövhələrlə tanıĢ oldu.  

Dövlətimizin baĢçısı binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin, 

Prezident Ġlham Əliyevin və Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun 

Prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 

Mehriban Əliyevanın xalqımızın milli-mədəni dəyərləri içərisində özünəməxsus yeri 

olan muğamımızın inkiĢafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən fotoguĢəyə 

baxdı.  

Bildirildi ki, burada, eyni zamanda, Azərbaycanın tanınmıĢ muğam ustadlarının, 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə təĢkil edilən müxtəlif muğam müsabiqələrinin 

qaliblərinin Ģəkilləri də nümayiĢ olunur.  

Diqqətə çatdırıldı ki, mərkəzin 9 sinif otağında muğamı tədris edən iki orta ixtisas 

sinfi təĢkil olunmuĢdur. Qarabağ Muğam Mərkəzində Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, 

Laçın, Kəlbəcər, Oğuz, Bərdə rayonlarından olan 96 tələbə muğam sənətinin sirlərinə 

yiyələnirlər.  

Azərbaycan Prezidenti məktəbin tələbəsinin ifasında “Qarabağ Ģikəstəsi”ni 

dinlədi.  

Qeyd edildi ki, mərkəzin yay zalı ilin isti aylarında açıq konsertlərin təĢkili üçün 

nəzərdə tutulmuĢdur. Burada keçirilən tədbirlər böyük razılıqla qarĢılanır və zəngin 

təəssürat doğurur. Ümumiyyətlə, Qarabağ Muğam Mərkəzi və burada təĢkil olunan 

tədbirlər ağcabədililərlə yanaĢı, rayona gələn qonaqların da böyük marağına səbəb olur. 

Təkcə son beĢ ayda Qarabağ Muğam Mərkəzində 42 tədbir keçirilmiĢdir. Bu isə 

muğamsevərlərin mərkəzin fəaliyyətinə olan marağını ifadə edir.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi. 

 

6 may 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞCABƏDĠDƏ ƏSASLI 

TƏMĠRDƏN SONRA  

ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLƏN RAYON MƏDƏNĠYYƏT EVĠNDƏ GÖRÜLƏN 

ĠġLƏRLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ötən əsrin 60-cı illərində inĢa olunan 

rayon mədəniyyət evi son vaxtlaradək əsaslı təmir olunmamıĢdır. Azərbaycan 

Prezidentinin 2008-ci ilin yanvarında Ağcabədi rayonuna səfəri zamanı verdiyi 

tapĢırıqlara müvafiq olaraq bu mədəniyyət ocağının əsaslı təmirinə baĢlanılmıĢdır.  

Bildirildi ki, ətrafda yaĢıllıqlar salınmıĢ, dekorativ gül və ağac kolları əkilmiĢ, 

müasir iĢıqlandırma sistemi yaradılmıĢdır. 945 kvadratmetr sahəsi olan binanın fasadı 

tam yenilənmiĢdir. Mədəniyyət evinin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin 

mədəniyyətimizin inkiĢafı ilə bağlı fikirlərini əks etdirən yazılar əks olunmuĢdur. Birinci 

mərtəbədə qonaq və qrim otaqları və 304 nəfərlik zal fəaliyyət göstərir. Zalda bütün 

texniki vəsaitlər və elektrik sistemi alman texnologiyası ilə təchiz olunmuĢdur. Zalın və 

səhnənin iĢıqlandırma sistemi müasirləĢdirilmiĢdir. Binada xarici texnologiya əsasında 

havalandırma sistemi qurulmuĢ, səsləndirmə sistemi yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. 

Binanın ikinci mərtəbəsində iĢ və texniki otaqlar yerləĢir. Burada müxtəlif dərnəklər də 

fəaliyyət göstərir.  

Dövlətimizin baĢçısı Ģəhərin incəsənət məktəbi Ģagirdlərinin ifasını dinlədi.  

Azərbaycan Prezidenti mədəniyyət evində yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək 

qiymətləndirdi, tövsiyə və tapĢırıqlarını verdi.  

 

6 may 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SOVET ĠTTĠFAQI 

QƏHRƏMANI  

QAFUR MƏMMƏDOVUN ADINI DAġIYAN PARKDA OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev alman faĢizminə qarĢı müharibədə misilsiz 

rəĢadət nümunəsi göstərmiĢ Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı Qafur Məmmədovun büstü önünə 

gül dəstəsi qoydu. Sonra Azərbaycan Prezidenti parkda yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Qafur Məmmədovun adını daĢıyan park da dövlətimizin baĢçısının Bakı Ģəhərində 

parkların və xiyabanların əsaslı Ģəkildə yenidən qurulması ilə bağlı verdiyi tapĢırıqlara 

əsasən qısa müddətdə yenidən qurulmuĢdur. Xüsusi tərtibatı ilə diqqəti cəlb edən parkda 

müasir fəvvarə quraĢdırılmıĢdır. Parkdakı yaĢıllıq zolaqları təzələnmiĢ, çoxlu sayda 

bəzək və gül kolları əkilmiĢdir. Parkın iĢıqlandırma sistemi də tamamilə 

dəyiĢdirilmiĢdir. Əhalinin istirahəti üçün burada bütün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır.  

Parkla tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı Qafur 

Məmmədovun qardaĢı qızı Tamilla Məmmədova ilə görüĢüb söhbət etdi.  

 

9 may 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESKO-NUN BAġ 

DĠREKTORU  

ƏBDÜLƏZĠZ BĠN OSMAN ƏL-TÜVEYCRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

ĠSESKO-nun baĢ direktoru xalqımızın ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum 

gününün əlamətdar bir tarix olduğunu və bu günün ən xoĢ hisslərlə qeyd edildiyini 

xüsusi vurğuladı.  

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycan ilə ĠSESKO arasında əməkdaĢlığın yüksək 

səviyyədə olduğunu vurğulayaraq baĢ direktor Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycrinin 

ölkəmizə səfərinin bu əməkdaĢlığın daha da geniĢləndirilməsi iĢinə xidmət edəcəyinə 

ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident Ġlham Əliyev bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiĢ 

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna toxunaraq Əbdüləziz bin Osman əl-

Tüveycrinin bu beynəlxalq tədbirdə iĢtirakının əhəmiyyətini vurğuladı.  

ĠSESKO-nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri Bakının artıq 

mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilməsinin önəmini qeyd etdi.  

GörüĢdə Azərbaycan-ĠSESKO əməkdaĢlığının bundan sonra da geniĢlənəcəyinə 

əminlik ifadə olundu.  

 

10 may 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 88-CĠ ĠLDÖNÜMÜ 

MÜNASĠBƏTĠLƏ TƏġKĠL EDĠLMĠġ 

GÜL BAYRAMINDA OLMUġDUR 

 

Mayın 10-da Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya Ģöhrətli siyasi xadim 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümü münasibətilə Bakıda, ulu öndərin 

adını daĢıyan sarayın qarĢısındakı parkda möhtəĢəm Gül bayramı təĢkil edilmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri 

Gül bayramında olmuĢlar.  

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov dövlətimizin 

baĢçısına məlumat verdi ki, səhər tezdən baĢlayaraq paytaxt sakinləri dünyanın 50-dək 

ölkəsindən gətirilmiĢ gül-çiçəklə bəzədilmiĢ parka gəlirlər.  

Müstəqil dövlətimizin xilaskarı və qurucusu, xalqımızın dahi oğlu Heydər 

Əliyevin əzəmətli abidəsinin ətrafı gül-çiçəyə qərq olmuĢ, postament ağ güllərlə 

hörülmüĢdür.  

Prezident Ġlham Əliyev və ailə üzvləri ulu öndərin abidəsini ziyarət etdilər, 

baĢdan-baĢa bahar ətirli güllərə qərq olmuĢ parkın gözəlliyini seyr etdilər.  

Müxtəlif güllərdən yığılmıĢ “xalça”lar və türk dünyasının böyük oğlu Heydər 

Əliyevin tər çiçəklərdən “toxunmuĢ” portret xalçası orijinallığı ilə göz oxĢayırdı. 

Cürbəcür çiçəklərdən yığılmıĢ “88” rəqəminin təsvir olunduğu kompozisiya da diqqəti 

cəlb edirdi.  

Bu gün xüsusi görkəm almıĢ parkda diqqəti çəkən kompozisiyalardan biri də 

tarixi abidələrimizin təsviridir. Bu baxımdan Qız qalasının güllərdən hazırlanmıĢ maketi 

xüsusi fərqlənir. Park həm də nağıllar aləmini xatırladırdı. Burada əlvan güllərdən 

hazırlanmıĢ “Tıq-tıq xanım”, “Göyçək Fatma” və digər nağıl qəhrəmanları vardır.  

Rəngarəng kompozisiyalardan, pannolardan ibarət sərgilər gül bayramına 

gələnləri biri digərindən cəlbedici olan bu gözəlliyin önündə dönə-dönə ayaq saxlamağa 

vadar edirdi.  

Fəvvarələrin ətrafından tutmuĢ hər tərəf bir-birindən gözəl, bahar təravətli gül-

çiçək içində idi. Bir-birini əvəz edən musiqi nömrələri bayram ovqatını daha da 

yüksəldirdi.  

Mehriban xanım Əliyevaya və ailə üzvlərinə xüsusi növdən olan ağ zambaqlardan 

buketlər təqdim edildi. Məlumat verildi ki, bu ağ zambaqlar Holland-Azərbaycan 

Dostluq Cəmiyyəti ilə Hollandiya Zambaqlarının Kultivasiyası üzrə Kral Assosiasiyası 

tərəfindən dünyada ilk dəfə olaraq Mehriban xanımın adına yetiĢdirilmiĢ və bundan 

sonra onun ismini daĢıyacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı, Mehriban xanım Əliyeva və ailə üzvləri Holland-

Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin direktoru Marion van der Vegtlə xatirə Ģəkli 

çəkdirdilər.  

M.van der Vegt Hollandiya Zambaqlarının Kultivasiyası üzrə Kral 

Assosiasiyasının yeni zanbaq növünə verdiyi sertifikatı imzalamaq üçün Mehriban 

xanım Əliyevaya təqdim etdi.  

Azərbaycanın birinci xanımı yeni zanbaq növünün yetiĢdirilməsi münasibətilə 

cəmiyyətin direktorunu təbrik etdi, onlara müvəffəqiyyətlər arzuladı.  

Qeyd edək ki, əsası 1860-cı ildən qoyulmuĢ Hollandiya Zambaqlarının 

Kultivasiyası üzrə Kral Assosiasiyası dünyada müxtəlif növ zanbaqların yetiĢdirilməsi 

ilə məĢhurdur. Ġki il əvvəl belə zanbaq növlərindən birinə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin adı verilmiĢdir. Bu zanbaq növünün adı digərləri kimi dünyanın məĢhur gül 



kataloqlarına düĢmüĢdür. Ulu öndər Heydər Əliyevin adına yetiĢdirilmiĢ bənövĢəyi 

rəngli zanbaq növü öz gözəlliyi ilə göz oxĢayır. Hər il bayram ərəfəsində istirahət 

parklarında, meydanlarda əkilən bu zanbaqlar Ģəhərimizin görkəminə xüsusi yaraĢıq 

verir.  

Prezident Ġlham Əliyev və ailə üzvləri gül kompozisiyalarına maraqla tamaĢa 

etdilər. Güllərdən hazırlanmıĢ müxtəlif mənzərələr, orijinal lövhələrdə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin bütün dövrlərinə aid fotoĢəkillər böyük maraq 

doğurdu.  

Üzərində ulu öndərin portreti, müxtəlif çiçəklər əks olunmuĢ 30 metr 

hündürlüyündə iki hava Ģarı da maraqla qarĢılandı. Bildirildi ki, onlar bu gün axĢam 

havaya buraxılacaqdır.  

Gül bayramı Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunduğu üçün nümayiĢ etdirilən hər bir gül 

çələngində, əl iĢlərinin mövzu və kompozisiyasında sevimli rəhbərə məhəbbət hissi 

diqqəti cəlb edir.  

Gül və müxtəlif nağıl qəhrəmanları kimi bəzənmiĢ, bayramı daha da gözəlləĢdirən 

uĢaqlar Prezident Ġlham Əliyevi və ailə üzvlərini özlərinə xas səmimiyyətlə salamladılar.  

Dövlətimizin baĢçısı və ailə üzvləri uĢaqlarla söhbət etdilər, ulu öndər Heydər 

Əliyevin gül-çiçəyə qərq olmuĢ abidəsi önündə fidan balalarla xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

 

10 may 2011-ci il 

 



 AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ULU ÖNDƏR HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN  

MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

 

Mayın 10-u müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, görkəmli dövlət 

xadimi, xalqımızın dahi oğlu və ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 

88-ci ildönümüdür. Qədirbilən Azərbaycan xalqı, bütün dünyada Heydər Əliyevi 

tanıyanlar və sevənlər səkkizinci ildir bu dahi Ģəxsiyyətin doğum gününü onsuz qeyd 

edirlər.  

Ümummilli liderimizin ad günü ərəfəsində olduğu kimi, mayın 10-da da səhər 

tezdən respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri, ölkəmizin müxtəlif rayon və 

Ģəhərlərindən Bakıya gəlmiĢ insanlar, Azərbaycan paytaxtının qonaqları axın-axın Fəxri 

xiyabana üz tutur, ulu öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklillər, təzə-tər güllər 

qoyur, onun əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, ruhuna dua oxuyurlar.  

Xalqımızın xilaskar oğlunun doğum günündə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri, ulu öndərin 

doğmaları, yaxınları onun məzarını ziyarət etmək üçün Fəxri xiyabana gəldilər.  

Prezident Ġlham Əliyev ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil 

qoydu, ulu öndərin ruhu qarĢısında baĢ əydi.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi.  

Prezident Ġlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri ümummilli 

liderin abidəsi önünə gül dəstələri qoydular.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı və ailə üzvləri oftalmoloq-alim, akademik Zərifə 

xanım Əliyevanın, görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və tanınmıĢ həkim, alim 

Tamerlan Əliyevin məzarlarını ziyarət etdilər və gül dəstələri qoydular.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarının ziyarət edilməsi mərasimində BaĢ 

nazir Artur Rasizadə, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Prezident Administrasiyasının 

rəhbəri Ramiz Mehdiyev, nazirlər, komitə və Ģirkət rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları 

iĢtirak edirdilər.  

 

10 may 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ULU ÖNDƏR HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 88-CĠ ĠLDÖNÜMÜ VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

FONDUNUN FƏALĠYYƏTƏ BAġLAMASININ 7 ĠLLĠYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ 

KEÇĠRĠLMĠġ TƏNTƏNƏLĠ  

MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

 “Buta” sarayında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 88-ci ildönümü və Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətə baĢlamasının 7 illiyi 

münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri və 

Latviyanın birinci xanımı Lilita Zatlere xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

Dövlət və hökumət nümayəndələrinin, xarici ölkələrdən dəvət olunmuĢ nüfuzlu 

qonaqların iĢtirak etdikləri tədbir ümummilli lider Heydər Əliyevin Ģərəfli ömür yolunun 

müxtəlif anlarını əks etdirən fotoxronikanın nümayiĢi ilə baĢladı.  

Mərasimdə Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 

YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 

xanım Əliyeva çıxıĢ etdi.  

 

X X X 

 

Sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiĢ 

olundu.  

Prezident Ġlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar.  

Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin doğum gününü qeyd edərkən, əziz xatirəsini 

yad edərkən, bir daha onun ölməz xatirəsinə Azərbaycan xalqının dərin hörmət və 

ehtiramını ifadə edirəm.  

Heydər Əliyev bütün dövrlərdə doğma xalqına sədaqətlə xidmət etmiĢdir. 

Ümummilli lider ictimai-siyasi quruluĢdan asılı olmayaraq bütün dövrlərdə 

Azərbaycanın inkiĢafına çox böyük töhfələr vermiĢdir.  

1969-cu ildə birinci dəfə Azərbaycana rəhbərliyə baĢlayan zaman Azərbaycan 

müttəfiq sovet respublikaları arasında ən geridə qalanlar sırasında idi. Demək olar ki, 

iqtisadiyyat inkiĢaf etmirdi, kənd təsərrüfatının inkiĢafı üçün lazımi tədbirlər 

görülmürdü, sənaye istehsalı isə çox aĢağı səviyyədə idi. Məhz onun fəaliyyəti 

nəticəsində 13 il ərzində Azərbaycan Sovet Ġttifaqı miqyasında ən qabaqcıl yerlərə çıxa 

bilmiĢdir. Əgər o vaxt iki respublika özünü təmin edə bilirdisə, onlardan biri 

Azərbaycan olmuĢdur. Məhz o illərdə respublikanın sosial-iqtisadi inkiĢafına böyük 

təkan verilmiĢdir. O illərdə sənayenin güclü və möhkəm əsasları qoyulmuĢdur ki, bu gün 

də müstəqil Azərbaycanın sənaye potensialına bunun böyük köməyi vardır. O illərdə 

Azərbaycan Respublikasının bütün sahələrdə inkiĢafında böyük irəliləyiĢ əldə 

edilmiĢdir. Bir sözlə, 1970-ci illər Azərbaycan tarixində inkiĢaf və tərəqqi illəri kimi 

qalmıĢdır. Təbii ki, Azərbaycan müstəqil deyildi və bütün bu nailiyyətləri o vaxt Sovet 

Ġttifaqında mövcud ideoloji çərçivələr daxilində əldə etmək mümkün olmuĢdur. O 



illərdə əldə edilmiĢ potensial, əlbəttə ki, müstəqilliyin bərpa edilməsindən sonra bizə 

kömək göstərmiĢdir.  

Heydər Əliyev 1982-1987-ci illərdə Sovet Ġttifaqının ali rəhbərliyində təmsil 

olunmuĢdur. Ġlk dəfə idi ki, azərbaycanlı böyük dövlətdə yüksək vəzifəyə layiq 

görülmüĢdü. O illərdə Sovet Ġttifaqı Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi o, eyni 

zamanda, Azərbaycanın inkiĢafına da böyük diqqət göstərmiĢdir və onun ürəyi 

Azərbaycanda qalmıĢdır. O illərdə Azərbaycanda proseslər hələ də öz axarı ilə gedirdi. 

Yəni, inersiya gücü o qədər möhkəm idi ki, hətta Heydər Əliyevin burada olmaması 

Azərbaycanın inkiĢafına o qədər də mənfi təsir göstərmirdi. Lakin artıq 1980-ci illərin 

ortalarından Azərbaycanda iĢlər yavaĢ-yavaĢ tənəzzülə uğramağa baĢlamıĢdır. 1987-ci 

ildə isə o, siyasi səhnədən gedəndən sonra Azərbaycan üçün böyük problemlər 

baĢlanmıĢdır.  

Biz hamımız o illəri yaxĢı xatırlayırıq və bilirik ki, ulu öndər siyasi hakimiyyətdən 

gedəndən sonra iki həftə keçməmiĢ erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan 

ayırıb Ermənistana birləĢdirmək üçün artıq fəal iĢlərə baĢlamıĢdılar. Əvvəlki illərdə 

onları bu əməllərdən çəkindirən məhz Heydər Əliyev amili olmuĢdur.  

Məhz o illərdə, 1987-ci ilin sonundan baĢlayaraq separatizm meyilləri gücləndi və 

beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin baĢlanması üçün Ģərait yaradıldı. Biz hamımız 

yaxĢı baĢa düĢürük ki, əgər o zaman Heydər Əliyev Azərbaycanda olsaydı, heç vaxt bu 

münaqiĢə baĢ verməzdi və Azərbaycanın tarixi torpaqları iĢğal altına düĢməzdi. Heydər 

Əliyevin ürəyi Azərbaycanla döyünürdü. Ancaq o vaxtkı sovet rəhbərliyi Heydər Əliyev 

amilini dərk edərək bütün imkanlardan istifadə edirdi ki, onu Azərbaycandan təcrid 

etsin. Ona qarĢı baĢlanmıĢ böhtan kampaniyasının mənası və səbəbi məhz ondan ibarət 

idi ki, Heydər Əliyev amili Azərbaycandan silinsin. Ancaq onun əməlləri, onun 

Azərbaycana verdiyi töhfələr Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaĢayırdı. O vaxt - biz 

Sovet Ġttifaqının tərkibində yaĢadığımız dövrdə bütün o anları yaxĢı xatırlayırıq. Hətta 

buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqı öz iradəsini ifadə edə bilirdi. Məhz o iradə 

Azərbaycanı bugünkü inkiĢafa gətirib çıxarmıĢdır.  

Heydər Əliyevə qarĢı təzyiqlər və təqiblər güclənəndə o, təbii ki, doğma Vətənə 

üz tutdu. Ancaq əfsuslar olsun ki, o vaxt Azərbaycanın siyasi hakimiyyətində təmsil 

olunanlar imkan vermədilər o, Bakıda yaĢasın və məcbur qalıb doğulduğu yerə -

Naxçıvana üz tutdu. Ulu öndər Naxçıvanda yaĢadığı dövrdə Naxçıvanın inkiĢafına öz 

töhfəsini verdi, eyni zamanda, naxçıvanlılar da Heydər Əliyevi qorudular.  

Onun həyatında çox çətin anlar da olmuĢdur, amma bütün sınaqlardan Ģərəflə 

çıxmıĢdır, daim öz xalqına xidmət etmiĢdir, bütün dövrlərdə cəsarətli siyasət aparmıĢdır 

və bu siyasət, bu cəsarət özünü müxtəlif mərhələlərdə göstərmiĢdir.  

Azərbaycan xalqına qarĢı törədilən təcavüz - 20 Yanvar faciəsi nəticəsində həlak 

olmuĢ Ģəhidlərimizin ruhu qarĢısında o vaxt söz vermiĢdi ki, son damla qanına qədər 

Azərbaycana xidmət edəcəkdir. O vaxt Sovet ittifaqının dağılmasına hələ iki il qalmıĢdı. 

Buna baxmayaraq, Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində mətbuat 

konfransında Sovet Ġttifaqının, Kommunist Partiyasının rəhbərliyini çox kəskin tənqid 

etmiĢ və günahsız insanların həlak olmasında onları günahlandırmıĢ, sonra isə onilliklər 

ərzində xidmət etdiyi Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmiĢdir.  

Bütün bu addımlar böyük siyasi iradə və cəsarət tələb edirdi. Məhz o addımlar 

nəticəsində bu gün Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin təməli 

məhz o vaxt qoyulmuĢdur. Azərbaycanın milli üçrəngli bayrağı ilk dəfə olaraq rəsmi 

dövlət bayrağı kimi Naxçıvanda qaldırılmıĢdır. O vaxt hələ Sovet Ġttifaqı mövcud idi. 

Məhz o vaxt Sovet Ġttifaqının saxlanması üçün keçirilən referendumda Naxçıvan iĢtirak 



etmirdi. Biz bütün bu tarixi anları yaxĢı xatırlayırıq və bir daha bu məsələyə diqqət 

verməklə Heydər Əliyevin nə qədər böyük Ģəxsiyyət olduğunu bir daha görürük.  

Məhz o illərdə Azərbaycanın müasir siyasi sisteminin formalaĢması üçün tarixi 

hadisə baĢ vermiĢdir. 1992-ci ildə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyası yaradıldı. 

Yeni Azərbaycan Partiyası müxalifət partiyası kimi yaradılmıĢdır. Yarandığı gündən 

indiyə qədər Yeni Azərbaycan Partiyası aparıcı siyasi qüvvə olaraq, ölkəmizin inkiĢafı 

üçün böyük xidmətlər göstərmiĢdir.  

Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə qayıdıĢı da zamanın və 

xalqın tələbi idi. O vaxt Azərbaycanda vətəndaĢ müharibəsi baĢlanmıĢdı, ölkədə xaos, 

anarxiya, böhran hökm sürürdü. Ġqtisadi və siyasi böhran ölkəmizin gələcək müstəqil 

həyatını sual altına qoymuĢdu. Xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin Azərbaycan 

rəhbərliyinə qayıdıĢından sonra bütün xoĢagəlməz halların qarĢısı alındı, bütün 

qanunsuz silahlı birləĢmələr tərk-silah edildi, sabitlik yarandı və Azərbaycan inkiĢaf 

etməyə baĢladı. Əgər o vaxt Heydər Əliyev qətiyyəti, cəsarəti və siyasi nüfuzu 

olmasaydı, müstəqilliyimiz əldən gedə bilərdi.  

1993-2003-cü illər Azərbaycanda sabitlik və inkiĢaf illəri kimi tarixdə qaldı. 

Məhz o illərdə dövlətçiliyimizin əsasları qoyuldu. Biz deyəndə ki, Heydər Əliyev 

müasir müstəqil Azərbaycanın qurucusudur, tam haqlıyıq. Çünki dövlət müstəqilliyi 

əldə etdikdən sonra iki il ərzində ölkə idarəolunmaz vəziyyətdə idi. Dövlətçiliyimizin, 

müstəqilliyimizin əsasları məhz 1993-cü ildə qoyulmuĢdur. O vaxtdan bu günə qədər 

Azərbaycan yalnız və yalnız inkiĢaf yolu ilə gedir. Ġqtisadi sahədə aparılan islahatlar öz 

nəticəsini verməyə baĢlamıĢdır. Siyasi sabitlik təmin olunandan sonra ölkəyə böyük 

həcmdə xarici sərmayələr gəlməyə baĢlanmıĢdır. O vaxt xarici sərmayələri Azərbaycana 

cəlb etmək üçün böyük peĢəkarlıq və siyasi səriĢtə tələb olunurdu. Çünki Azərbaycan 

dünyada çox riskli ölkə kimi tanınırdı. Azərbaycana sərmayə qoymaq istəyənlərin sayı 

çox az idi. Xarici investorları inandırmaq, onları Azərbaycana dəvət etmək və 

Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun Ģəkildə böyük investisiya layihələrini icra etmək 

böyük siyasi bacarıq və siyasi bilik tələb edirdi.  

Bugünkü Azərbaycan uğurla inkiĢaf edir. Bugünkü Azərbaycan, müstəqil 

Azərbaycan Heydər Əliyevin əsəridir. Bu, sadəcə olaraq sözlər deyildir. Bu, reallıqdır, 

bu, həqiqətdir. 1993-2003-cü illərdə siyasi sistemin möhkəmlənməsi, dövlətçilik 

ənənələrinin yaradılması, azərbaycançılıq məfkurəsinin bərqərar olunması nəticəsində 

bu gün Azərbaycan uğurla inkiĢaf edən ölkəyə çevrilibdir. O illərdə həm siyasi 

islahatlar, dünya birliyinə inteqrasiya siyasətimiz, həm daxildə aparılan iqtisadi və sosial 

islahatlar uğurlu inkiĢaf üçün möhkəm zəmin yaratmıĢdır. Bu gün müasir Azərbaycan 

bu möhkəm təməl üzərində uğurla inkiĢaf edir. Azərbaycan bu gün Heydər Əliyev yolu 

ilə gedir. Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda yaĢayır və özünü bütün istiqamətlərdə 

göstərir. Ölkəmizin müstəqil yaĢaması üçün neft kontraktlarının müstəsna rolu 

olmuĢdur. Bu kontraktlar nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına milyardlarla dollar vəsait 

qoyulmuĢdur. Azərbaycan etibarlı tərəfdaĢ kimi özünü dünya birliyinə təqdim edə 

bilmiĢdir. Təbii resurslarımızın iĢlənilməsi, nəqli, ixracı nəticəsində biz iqtisadi 

müstəqillik qazana bilmiĢik. Ġqtisadi müstəqillik isə dövlət müstəqilliyinin əsasıdır. 

Məhz 1990-cı illərdə biz bu nailiyyətlərə çata bildik və bu uğurları bu gün davam 

etdiririk. Ölkəmizdə bütün istiqamətlər üzrə çox böyük abadlıq-quruculuq iĢləri aparılır, 

sürətli inkiĢaf gedir.  

Ġqtisadi inkiĢaf templərinə görə Azərbaycan son 7 il ərzində dünyada bənzəri 

olmayan sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. Ġqtisadiyyatımız təxminən 3 dəfə artmıĢdır. Sənaye 

istehsalımız 3 dəfə yüksəlmiĢ, yoxsulluq 5 dəfə azalmıĢdır. Biz artıq böyük maliyyə 

imkanlarına malikik. Ġqtisadiyyatımız artıq çoxĢaxəlidir. Eyni zamanda, enerji 



siyasətimiz də Heydər Əliyevin qoyduğu neft strategiyası əsasında qurulub. Bu 

strategiya müasir tələblərə uyğunlaĢdırılıb və zənginləĢdirilib. Bu gün Azərbaycan enerji 

təhlükəsizliyi məsələlərində nəinki bölgədə, qitədə çox mühüm rola malikdir. Bizim 

təĢəbbüslərimiz, irəli sürdüyümüz təkliflər və həyata keçirdiyimiz layihələr nəinki 

ölkəmizi gücləndirir, eyni zamanda, regional əməkdaĢlıq üçün çox gözəl Ģərait yaradır.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi tarixi nailiyyətdir. Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin təməlini Heydər Əliyev qoymuĢdur. Biz o layihəni baĢa çatdırdıq 

və kəmər 2006-cı ildən iĢləyir. Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin güclənməsində bu 

layihənin müstəsna rolu vardır.  

1996-cı ildə Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə imzalanmıĢ böyük “ġahdəniz” qaz 

yatağı üzrə kontrakt bu gün Azərbaycanı enerji təhlükəsizliyi baxımından əvəzolunmaz 

tərəfdaĢa çevirmiĢdir. Əgər 1996-cı ildə - o çətin illərdə, çətin anlarda bu düzgün addım 

atılmasaydı, bu gün enerji təhlükəsizliyimiz bizim üçün böyük problem ola bilərdi. Biz o 

layihəni baĢa çatdırdıq. 2007-ci ildə Azərbaycan qazını xarici bazarlara ixrac etmək 

üçün Bakı-Ərzurum kəməri tikildi, o dəhliz artıq açıldı, iĢlədi. Biz o dəhlizi sınadıq. Biz 

o dəhlizi dəmir yolu layihəsi ilə zənginləĢdiririk. Dəmir yolu nəinki Azərbaycanı qonĢu 

dövlətlərlə, Asiyanı Avropa ilə birləĢdirəcəkdir. Ümid edirəm ki, biz gələn il bu tarixi 

layihənin iĢə düĢməsini qeyd edəcəyik. Açılan bu dəhliz inkiĢafımız üçün əvəzolunmaz 

rola malikdir.  

Müstəqilliyimiz möhkəmlənir. Ġqtisadi imkanlarımız, regiondakı rolumuz artır, 

beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir. Eyni zamanda, ölkədə iqtisadi və sosial 

məsələlər öz həllini tapmaqdadır. Son 7 il ərzində büdcə xərclərimiz 12 dəfə artmıĢdır. 

MaaĢlar, pensiyalar dəfələrlə artmıĢdır.  

Bu gün Azərbaycan dinamik inkiĢaf edən, öz ehtiyaclarını özü ödəyən müasir 

ölkədir. Bizim siyasətimiz çox açıqdır, aydındır. Güclü iqtisadi təməl üzərində müasir 

siyasi sistemin formalaĢdırılması, dövlətçiliyin əsaslarının möhkəmləndirilməsi, 

azərbaycançılıq ideologiyasının gücləndirilməsi məsələləri bizim üçün prioritet 

məsələlərdir. Bununla bərabər, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkiĢafının davamı üçün 

konkret layihələr, konkret proqramlar icra edilir.  

Bu gün Azərbaycan, eyni zamanda, regionda sabitləĢdirici amildir. Bizim 

təĢəbbüslər bir çox hallarda regionda həlledici rol oynayır. Regional məsələlərdə 

iĢtirakımız regional əməkdaĢlığı daha da zənginləĢdirir. Bu regional əməkdaĢlığın 

hüdudları da geniĢləndirilir. Bizim irəli sürdüyümüz və icra etdiyimiz layihələr tərəfdaĢ 

dövlətləri də cəlb edir. Azərbaycan artıq çox etibarlı tərəfdaĢ kimi özünü dünyada təsdiq 

etmiĢdir.  

Ölkəmizdə iqtisadi və sosial məsələlərin həlli müsbət istiqamətdə inkiĢaf edir. 

Ölkəmizdə ictimai-siyasi vəziyyət çox müsbətdir. Bizim ölkə çoxmillətli ölkədir. 

Azərbaycan artıq dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun aparılması üçün çox 

gözəl məkana çevrilmiĢdir. Bu sahədəki təĢəbbüslərimiz də dünya birliyi tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilir. Son vaxtlar keçirilən müxtəlif tədbirlər bir daha Azərbaycanı 

çox müasir və tolerant ölkə kimi dünya birliyinə təqdim edir.  

Ölkəmizdə elə bir sahə yoxdur ki, o sahə üzrə konkret proqram olmasın və həmin 

proqram icra edilməsin. Bir sözlə, bugünkü Azərbaycan güclü, müasir, öz gücünə 

arxalanan dövlətdir. Biz elə etməliyik ki, ölkəmizi bundan sonra da gücləndirək, inkiĢaf 

etdirək, qarĢıda duran bütün vəzifələri icra edək, Azərbaycan xalqının rifah halını 

yaxĢılaĢdırmaq üçün əlavə tədbirlər görək, iqtisadi və sosial məsələlərin həllinə nail 

olaq.  

Biz bütün bu uğurları məhz ona görə əldə etmiĢik ki, 1993-cü ildə Azərbaycan 

xalqı müdriklik göstərib Heydər Əliyevi siyasi hakimiyyətə dəvət etmiĢdir. 



Uğurlarımızın təməli məhz o vaxt qoyulmuĢdur. Uğurlarımızın əvvəli məhz 1993-cü 

ildir. Ona görə Heydər Əliyevin əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində yaĢayır və 

daim yaĢayacaqdır. Biz müstəqilliyi bərpa etmiĢik, qoruyub saxlaya bilmiĢik. Bu gün 

müstəqilliyi möhkəmləndiririk.  

Müstəqillik bizim üçün ən böyük sərvətdir, ən böyük nemətdir, ən böyük 

dəyərdir. Bu gün inkiĢaf edən, güclənən Azərbaycan Heydər Əliyevin xatirəsinə olan 

hörmətimizin ən gözəl nümunəsidir. Biz bu yolla gedəcəyik. Heydər Əliyev siyasəti 

Azərbaycanda yaĢayacaqdır. Biz bu yoldan dönməyəcəyik. Heydər Əliyev siyasətinə 

daim sadiq qalacağıq. Sağ olun.  

 

X X X 

 

Sonra Heydər Əliyev mükafatının təqdimatı oldu.  

Heydər Əliyev Mükafatı Komissiyasının qərarı və Prezident Ġlham Əliyevin 

2011-ci il 10 may tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkiĢafında xüsusi 

xidmətlərinə görə yazıçı Anar Rəsul oğlu Rzayev Heydər Əliyev Mükafatı ilə təltif 

olundu.  

Dövlətimizin baĢçısı mükafatı Anar Rzayevə təqdim etdi.  

Xalq Yazıçısı Anar RZAYEV yüksək etimada və mükafata görə minnətdarlığını 

bildirərək dedi:  

Hörmətli cənab Prezident!  

Bu tarixi gündə unudulmaz ulu öndərimiz, həyatın bütün çətin sınaqlarından qalib 

çıxmıĢ, dünyadan da qalib kimi getmiĢ Heydər Əliyevin doğum günündə onun adını 

daĢıyan mükafatın mənə təqdim olunması mənim üçün çox böyük Ģərəfdir.  

Bilirəm ki, bu iĢin təĢəbbüskarı hörmətli Prezidentimiz olub, mən ona öz dərin 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Mən bu mükafatı yalnız mənə yox, ümumiyyətlə çağdaĢ Azərbaycan 

ədəbiyyatına, xüsusilə də mənim mənsub olduğum “altmıĢıncılar” nəslinə verilmiĢ 

mükafat kimi qavrayıram. Çünki o nəsil məhz Heydər Əliyevin qayğısı və müdafiəsi ilə 

yetiĢdi.  

Bu gün hörmətli Prezidentimiz baĢqa sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyat, 

mədəniyyət sahəsində, yazıçılara münasibətdə də ulu öndərimizin siyasətini uğurla və 

layiqli Ģəkildə davam etdirir.  

Mənim 73 yaĢım vardır və söz verirəm ki, cənab Prezident, Sizinlə bir yerdə, 

burada iĢtirak edən bütün insanlarla bir yerdə üçrəngli Azərbaycan bayrağının 

dalğalanacağı ġuĢaya gedənədək yaĢayacağam.  

Sağ olun.  

 

X X X 

 

Mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı film nümayiĢ etdirildi.  

Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun 2009-cu ildə təsis etdiyi “Qızıl çinar” 

beynəlxalq mükafatının 2011-ci il qalibləri elan olundu.  

Ġlk nominasiyada qalib ümumbəĢəri dəyərlərin qorunub saxlanılmasına, 

sivilizasiyalararası dialoqun geniĢləndirilməsinə, ölkəmizin YUNESKO ilə əlaqələrinin 

inkiĢafına, mədəniyyətlərarası mübadilədə Azərbaycanın uğurlu təqdimatına verdiyi 

töhfələrə görə YUNESKO-nun keçmiĢ baĢ direktoru KoiĢiro Matsuura elan edildi.  

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva mükafatı KoiĢiro 

Matsuuraya təqdim etdi.  



YUNESKO-nun sabiq baĢ direktoru KoiĢiro MATSUURA yüksək mükafata görə 

təĢəkkürünü bildirərək dedi:  

-Çox hörmətli Mehriban xanım Əliyeva!  

Heydər Əliyev Fondunun 7-ci ildönümünü qeyd etdiyiniz bu əlamətdar bir gündə 

çox nüfuzlu beynəlxalq mükafatla məni təltif etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı 

bildirirəm.  

XoĢməramlı səfir kimi gördüyünüz bir çox xeyirxah iĢləri və 7 il öncə Fondun 

təsis edildiyi vaxtdan bəri birgə əldə etdiyimiz nailiyyətləri məmnuniyyətlə xatırlayıram. 

Son 7 il ərzində bizə verdiyi olduqca böyük dəstəyinə görə Prezident Ġlham Əliyevə 

təĢəkkür etmək fürsətini də qaçırmaq istəmirəm. Çox sağ olun.  

Ġcazə verim bildirim ki, mən YUNESKO-nun baĢ direktoru kimi ilk dəfə Bakıya 

Prezident Heydər Əliyevin dəvəti ilə 2000-ci ilin aprel ayında səfər etdim. Həmin vaxt 

səfərim Türkdilli Ölkələrin Dövlət BaĢçılarının Sammiti ilə üst-üstə düĢdü. O vaxt 

Azərbaycanın “Dədə Qorqud” eposunun 1300-cü ildönümü də qeyd olunurdu. Həmin 

xoĢ təəssüratları xatırlayaraq bu gün keçmiĢ Prezident Heydər Əliyevin anadan 

olmasının ildönümünü qeyd etdiyimiz gündə Mehriban xanımdan bu mükafatı 

məmnunluqla qəbul edirəm. Bu münasibətlə ümummilli liderin xatirəsinə hörmət və 

ehtiramımı bildirirəm.  

Çox sağ olun.  

 

X X X 

 

Növbəti nominasiyanın qalibi isə elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində əlaqələrin 

yaradılması və xalqlar arasında dialoqun qurulmasında səmərəli fəaliyyətinə görə 

ĠSESKO-nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri elan edildi.  

Heydər Əliyev Fondunun beynəlxalq mükafatını Azərbaycanın birinci xanımı 

Mehriban Əliyeva ĠSESKO-nun baĢ direktoruna təqdim etdi.  

ĠSESKO-nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman əl TÜVEYCRĠ minnətdarlıq 

edərək dedi:  

- Zati-aliləri cənab Prezident!  

Mehriban xanım Əliyeva!  

Xanımlar və cənablar!  

Azərbaycanın ulu öndəri, Prezident Heydər Əliyevin xatirəsini yad etdiyimiz bu 

əlamətdar gündə belə bir mükafatı almaqdan böyük Ģərəf hissi duyuram.  

Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev ilə fəxr edir. Onunla görüĢmək fürsəti mənə 

nəsib olmadı. Lakin mən onun davamçısı zati-aliləri Prezident Ġlham Əliyev ilə 

görüĢdüm və atasının uzaqgörənliyini oğlunda gördüm.  

Hazırda ölkədə bütün sahələrdə - təhsil, elm, infrastruktur, səhiyyə, sosial iĢlərdə 

güclü və ardıcıl inkiĢaf müĢahidə olunur. Bütün sahələrdə ümumən inkiĢaf gedir. 

Prezident Ġlham Əliyevin müdrik rəhbərliyini və Heydər Əliyev Fondu çərçivəsində 

Mehriban xanım Əliyevanın sosial sahədə oynadığı böyük rolunu nəzərə alaraq biz 

hamımız bu cür gözəl ölkə ilə qurduğumuz dostluq münasibətlərindən fərəhlənirik.  

Bu mühüm fürsətdən istifadə edərək ĠSESKO-ya verdiyi böyük dəstəyə görə 

Azərbaycan Prezidenti zati-aliləri cənab Ġlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban 

Əliyevaya dərin təĢəkkürümü bildirirəm. Biz münasibətlərimizdən çox fərəhlənirik. 

ĠSESKO-nun tədbirləri burada dəfələrlə təĢkil olunub. Münasibətlərimizin inkiĢafı üçün 

bundan sonra da çalıĢacağıq, həmçinin mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində iĢlər 

aparacağıq. Çünki Bakı dialoq və tolerantlıq mərkəzinə çevrilib. YaĢasın Azərbaycan!  

Sağ olun cənab Prezident, sağ olun Mehriban xanım.  



Sizin hamınıza uğurlar arzu edirəm.  

 

X X X 

 

Mükafatlandırma mərasimindən sonra Xalq Artisti Teymur Göyçayevin rəhbərliyi 

ilə Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət kamera orkestrinin konserti oldu.  

Konsertdə dünya Ģöhrətli “Ġl-divo” qrupu maraqlı proqramla çıxıĢ etdi.  

AlqıĢlara görə təĢəkkür edən qrupun solisti Devid MĠLLER dedi:  

- TəĢəkkür edirəm. Bu gözəl hadisə münasibətilə burada olmağımızdan çox 

məmnunuq. Bu, bizim Azərbaycana ilk səfərimizdir. Bu, bizim üçün çox heyrətamiz 

hadisədir. Ġndi isə sizin üçün “Passera” mahnısını ifa edəcəyik.  

Bu mahnıdan sonra qrupun digər solisti Urs BÜLER mərasim iĢtirakçılarına 

müraciətlə dedi:  

- Xanımlar və cənablar, çox sağ olun. Mən Azərbaycana Ģəxsən öz 

minnətdarlığımı və təĢəkkürümü bildirirəm. Devidin dediyi kimi, bu, Azərbaycana ilk 

səfərimizdir. Bu mərasim çox möhtəĢəmdir. Mən Heydər Əliyev Fonduna, xüsusən də 

birinci xanıma, Fondun prezidenti Mehriban Əliyevaya bizi buraya dəvət etdiyi üçün 

dərin minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. Bu yubiley tədbirinin iĢtirakçısı olmaqdan 

Ģərəf hissi duyuruq. Biz bilirik ki, xanım Əliyeva YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun 

xoĢməramlı səfiridir. Siz çox xeyirxah iĢlər görürsünüz. Əgər biz “Ġl-divo” qrupu olaraq 

bu gözəl gecəyə kiçicik də olsa öz töhfəmizi verə biliriksə, bununla çox fəxr edirik və 

Ģərəf hissi duyuruq. Biz ifamızı mənim də çox sevdiyim mahnılardan olan “Sənsiz” 

nəğməsi ilə davam etdiririk.  

Bu ifadan sonra həmkarlarının fikirlərini tamamlayan Karlos MARĠN bildirdi:  

- TəĢəkkür edirik. Ġndi isə biz çıxıĢımızı yekunlaĢdırmaq istərdik. Əminəm ki, 

hamınız bu mahnını yaxĢı bilirsiniz. Bu, Frenk Sinatranın və digər məĢhur müğənnilərin 

ifa etdikləri “My way” mahnısıdır. Bəri baĢdan deyim ki, bu mahnını biz çox gözəl 

birinci xanımın və cənab Prezidentin Ģərəfinə ifa etmək istəyirik. Ümidvaram ki, 

bəyənəcəksiniz. Bizi dəvət etdiyinizə görə Sizə çox minnətdarıq. Tezliklə görüĢənədək.  

Mərasim Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, istedadlı 

tenor Samir Cəfərovun maraqlı və yaddaqalan ifası ilə baĢa çatdı.  

 

10 may 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ XANIMI 

MEHRĠBAN ƏLĠYEVA “EUROVĠSĠON-2011” MAHNI MÜSABĠQƏSĠNDƏ 

QƏLƏBƏ QAZANMIġ  

AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏLƏRĠNĠ QƏBUL ETMĠġLƏR 

 

Dövlətimizin baĢçısı nümayəndələri təbrik edərək dedi:  

-Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Siz “Eurovision” mahnı müsabiqəsində ölkəmizi 

çox ləyaqətlə təmsil etmisiniz, böyük qələbə qazanmısınız. Bu qələbə ölkəmizin 

qələbəsidir, sizin qələbənizdir. Bu qələbə ilə siz bütün Azərbaycan xalqını 

sevindirmisiniz. Yəqin bilirsiniz ki, qələbədən sonra dərhal minlərlə insan küçələrə çıxıb 

sizin qələbənizi qeyd etdi. Azərbaycan bayrağı dalğalanırdı. Biz çox gözəl anlar yaĢadıq. 

Siz doğrudan da ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etdiniz.  

Biz “Eurovision” müsabiqəsində dördüncü dəfədir ki, iĢtirak edirik. Bütün bu 

illərdə yaxĢı nəticələr göstərmiĢik. Ancaq bu nəticə əlbəttə ki, ən gözəl nəticədir və 

zirvədir.  

Onu da deyə bilərəm ki, “Eurovision”da iĢtirakımızın təĢəbbüskarı Heydər Əliyev 

Fondu, Mehriban xanım olmuĢdur. Biz bu yarıĢa onun təĢəbbüsü ilə qoĢulduq və bütün 

bu illərdə Heydər Əliyev Fondu, Gənclər və Ġdman Nazirliyi, Ġctimai Televiziya və digər 

qurumlar çox fəal iĢlədilər. Hər il biz qələbəyə daha da yaxınlaĢırdıq.  

Bu müsabiqə deyə bilərəm ki, dünyanın ən mötəbər mahnı müsabiqəsidir. Əlbəttə 

ki, bu, Avropa ölkələrini əhatə edir. Ancaq hesab edirəm ki, dünya miqyasında buna 

oxĢar ikinci müsabiqə yoxdur. TamaĢaçı auditoriyası haradasa 100 milyondan artıq idi. 

Belə mötəbər yarıĢda birincilik əldə etmək tarixi qələbədir. Bu, ilk növbədə sizin 

qələbənizdir. Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycan 

xalqının və Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir. Bu, artıq tarixdə qalacaqdır. Siz də artıq 

tarixdə varsınız. “Eurovision” tarixində Azərbaycan öz sözünü demiĢdir. Bu, əlbəttə ki, 

hamımızı çox sevindirir.  

Mən sizi bir daha təbrik edirəm! Sizə uğurlar arzulayıram! Əminəm ki, bundan 

sonra da siz ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəksiniz. Beləliklə, Azərbaycan bu sahədə də 

dünyada öz sözünü dedi. Biz idmanda qələbələrə öyrəĢmiĢik. Ġdmançılarımız müxtəlif 

yarıĢlarda qələbələrlə bizi sevindirirlər. Bu sahədə isə birinci qələbədir.  

Bir daha sizi təbrik edirəm və sizə yeni uğurlar arzulayıram!  

Sonra Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı 

Mehriban Əliyeva “Eurovision-2011” mahnı müsabiqəsinin qaliblərini təbrik etdi, 

onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı.  

Eldar Qasımov təĢəkkür edərək dedi:  

-Mən Sizi təbrik etmək istəyirəm. Çünki bu, bizim qələbəmizdir, bütün 

Azərbaycanın qələbəsidir.  

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

 

16 may 2011-ci il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANININ ƏTRAFINDA HƏYATA KEÇĠRĠLƏN ABADLIQ VƏ 

QURUCULUQ ĠġLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyev 2010-cu il noyabrın 9-da Azərbaycanda ilk dəfə qeyd 

edilən Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təĢkil edilən mərasimdə Dövlət Bayrağı 

Meydanının ətrafında tikinti-quraĢdırma iĢlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı 

tapĢırıqlarını vermiĢdi. O vaxtdan baĢlayaraq burada ardıcıl surətdə quruculuq tədbirləri 

həyata keçirilir. Dövlət Bayrağı Meydanının ətrafındakı 60 hektar ərazidə parkların, 

bulvarın, istirahət və gəzinti yerlərinin salınması istiqamətində xeyli iĢ görülübdür. 

Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin sosial-iqtisadi inkiĢafının yekunlarına həsr olunmuĢ 

iclasında dövlətimizin baĢçısı Bakıda icra edilən böyük layihələrdən olan Dövlət 

Bayrağı Meydanında və onun ətrafında görülən iĢlərin tamamlanması və bu ilin 

sonunadək paytaxt sakinlərinin istifadəsinə verilməsi ilə bağlı göstəriĢlər verdi.  

Bu böyük layihənin icrasını daim diqqət mərkəzində saxlayan Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyev burada aparılan tamamlama iĢləri ilə yerində tanıĢ oldu. Bakı 

Ģəhərinin sxemi əsasında Dövlət Bayrağı Meydanında və ətraf ərazilərdə həyata 

keçirilən quruculuq iĢləri barədə Prezident Ġlham Əliyevə ətraflı məlumat verildi.  

Dövlətimizin baĢçısı Bayraq meydanından Ģəhərin ponoramını da seyr etdi.  

Ərazidə aparılan abadlıq və quruculuq tədbirləri ilə yaxından tanıĢ olan Prezident 

Ġlham Əliyev iĢlərin sürətlə və keyfiyyətlə həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq 

tapĢırıqlarını verdi.  

 

18 may 2011-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAZAXISTANIN YUNESKO-

DAKI 

DAĠMĠ NÜMAYƏNDƏSĠ, ġAĠR, YAZIÇI OLJAS SÜLEYMENOVU QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyev Oljas Süleymenovu anadan olmasının 75 illik 

yubileyi münasibətilə təbrik etdi, ona yaradıcılıq fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və 

möhkəm cansağlığı arzuladı. Azərbaycanda Oljas Süleymenovun sevildiyini və onun 

yaradıcılığının ölkəmizdə yüksək qiymətləndirildiyini vurğulayan Prezident Ġlham 

Əliyev onun öz mövqeyini daim aydın və prinsipial Ģəkildə ifadə edərək qazax xalqının 

maraqlarını müdafiə etdiyini dedi. Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycanın çox çətin 

vaxtlarında, xalqımızın 20 Yanvar faciəsi ilə üzləĢdiyi bir zamanda Oljas Süleymenovun 

qətiyyətli mövqedə durmasını və Azərbaycanın yanında olmasının xalqımız tərəfindən 

heç vaxt unudulmayacağını dedi. Prezident Ġlham Əliyev Qazaxıstanın YUNESKO-dakı 

daimi nümayəndəsi və ictimai xadim kimi Oljas Süleymenovun bu gün Azərbaycanın 

uğurlarına və ölkəmizin inkiĢafına ürəkdən sevinməsini yüksək qiymətləndirdi. 

Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq miqyasda təbliğindəki 

xidmətlərinə görə dövlətimizin yüksək mükafatını - “Dostluq” ordenini Oljas 

Süleymenova təqdim etdi.  

Qazaxıstanın YUNESKO-dakı daimi nümayəndəsi, Ģair, yazıçı, Oljas 

Süleymenov Azərbaycan dövlətinin yüksək ordeninə layiq görüldüyünə görə 

dövlətimizin baĢçısına minnətdarlığını bildirdi və bu hadisəni onun Azərbaycana olan 

münasibətinin yüksək ifadəsi kimi dəyərləndirdi. Azərbaycana səfərləri zamanı 

ölkəmizdə baĢ verən böyük inkiĢaf proseslərini, o cümlədən mədəniyyətin inkiĢafı 

sahəsində əldə edilən sanballı uğurların onda sevinc hissi doğurduğunu bildirdi. O, bu 

gün Azərbaycan xalqının uğurlar qazanaraq öz sevincini dünya ilə bölüĢməsinin onda 

xoĢ duyğular yaratdığını dedi. Oljas Süleymenov Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi 

ilə həyata keçirilən siyasətin ölkəmizə və xalqımıza bundan sonra da firavanlıq 

gətirəcəyinə əminliyini ifadə etdi.  

 

23 may 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZĠVƏR BƏY 

ƏHMƏDBƏYOV  

PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov görülən iĢlərlə bağlı 

dövlətimizin baĢçısına məlumat verdi. Zivər bəy Əhmədbəyov 1918-1920-ci illərdə 

Bakının ilk azərbaycanlı baĢ memarı olub və Ģəhərin inkiĢafında mühüm rol oynayıb. 

Zivər bəy Əhmədbəyov öz layihələrində Qərbi Avropa və ġərq memarlıq ənənələrini 

böyük məharətlə birləĢdirib. Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə Zivər bəy 

Əhmədbəyovun adını daĢıyan park salınmıĢ və burada onun abidəsi ucaldılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı parkda yaradılan Ģəraitlə yaxından tanıĢ oldu. Bildirildi ki, 

parkın yerləĢdiyi ərazi uzun müddət idi ki, baxımsız vəziyyətdə idi. Burada 

antisanitariya Ģəraitində fəaliyyət göstərən yeməkxanalar və köĢklər yığıĢdırıldı, Bakının 

ilk azərbaycanlı baĢ memarı olan Zivər bəy Əhmədbəyovun adını daĢıyan park 

yaradıldı. Parkın ərazisində çoxlu sayda müxtəlif ağac və gül kolları əkildi, yaĢıllıq 

zolaqları salındı. Parkda müasir tələblərə cavab verən iĢıqlandırma sistemi qurulub.  

Parkın girəcəyində altı kafkanlı və Zivər bəy Əhmədbəyovun abidəsinin arxasında 

avtomatlaĢdırılmıĢ qurğu ilə idarə olunan müasir üslubda fəvvarələr kompleksi 

quraĢdırılıb. Burada paytaxt sakinlərinin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılıb. Parkın 

sağ və sol hissəsindəki küçələrə və qarĢısından keçən Cəfər Cabbarlı küçəsinə təzə asfalt 

döĢənib, qranit daĢlardan yeni səkilər düzəldilib.  

Parkla üzbəüz bina Zivər bəy Əhmədbəyovun layihəsi əsasında inĢa edilib. 

Bildirildi ki, parkın ətrafında olan binaların tarixi memarlıq üslubu saxlanılmaqla 

fasadları təmir ediləcəkdir.  

Görülən iĢlərlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıqlarını verdi. 

 

26 may 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALQ 

CÜMHURĠYYƏTĠNĠN ġƏRƏFĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ ZĠYARƏT 

ETMĠġDĠR 

 

Abidənin ətrafında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüĢdü.  

Dövlətimizin baĢçısı abidənin önünə əklil qoydu.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi.  

 

X X X 

 

Mərasim baĢa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham 

Əliyev Ġstiqlaliyyət küçəsində və metronun “ĠçəriĢəhər” stansiyasının ətrafında 

görülmüĢ iĢlərlə tanıĢ oldu. 

 

27 may 2011-ci il 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠTALĠYANIN 

BĠRLƏġMƏSĠNĠN  

150 ĠLLĠYĠNƏ VƏ RESPUBLĠKA GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUġ 

TƏNTƏNƏLĠ BAYRAM MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Ġtaliya Respublikasının 

Prezidenti Ciorcio Napolitanonun dəvəti ilə bayram mərasimində iĢtirak etmiĢdir.  

Mərasimin iyunun 2-də keçirilməsi isə 65 il əvvəl -1946-cı il iyunun 2-də 

referendum yolu ilə monarxiyanın ləğvi və Ġtaliyanın respublika elan olunması ilə 

bağlıdır.  

Bayram mərasimində iĢtirak etmək üçün paytaxt Romaya 80-dən çox ölkənin 

nümayəndə heyəti gəlmiĢdir. Ölkələrin əksəriyyəti dövlət və hökumət baĢçıları 

səviyyəsində təmsil olunmuĢlar.  

Ġtaliyanın birləĢməsi bu ölkə tarixinin ən önəmli səhifələrindən biridir. XIX əsrin 

ilk illərində Ġtaliyanın I Napoleon tərəfindən iĢğal edilərək Fransa təəbəliyinə qatılması 

ölkədə böyük narazılıqlara səbəb olmuĢdu. Napoleon Bonapart taxtdan endirildikdən 

sonra, Vyana Konqresi Ġtaliyanın iĢğaldan əvvəlki krallıqlara verilməsi ideyasını 

dəstəkləmiĢdi. Beləliklə, Papalıq dövləti, Sardiniya-Piemonte, Toskana, Modena və 

Lombardiya-Venesiya krallıqları yenidən qurulmuĢdur.  

Bu ərəfədə “Karbonari” adlandırılan gizli dərnəklər Ġtaliyanın birləĢməsi 

istiqamətində fəaliyyətə baĢlamıĢlar. Cüzeppe Mazzini və Cüzeppe Haribaldinin 

rəhbərlik etdiyi bu dərnəklərin fəaliyyəti nəticəsində birləĢmə ideyası Ġtaliyada tədricən 

ümummilli məsələyə çevrilmiĢdir. BirləĢmə məsələsində Fransanın da dəstəyini almağa 

müvəffəq olan Ġtaliya 1859-cu ildə bu ölkə ilə birlikdə Avstriyanı məğlub etmiĢ və təsir 

dairəsində olan bütün Ġtaliya krallıqları Sürix sülhü ilə onun nəzarətindən çıxmıĢdır.  

1861-ci ildə paytaxtı əvvəlcə Turin, sonra Florensiya, daha sonra Roma olmaqla 

birləĢmiĢ Ġtaliya Krallığı yaranmıĢdır. 1946-cı ildən etibarən isə Ġtaliya respublikadır. 

Ġndi bu ölkə Avropanın qabaqcıl dövlətlərindən biridir.  

Romada bayram təntənələrinin mərkəzi “Ġmperator forumları” meydanıdır. Bu 

meydan Romanın məĢhur Venesiya prospektini Kolizeylə birləĢdirir. Ġndiki bayramın 

əsas mərasimi də məhz bu meydanda olmuĢdur. Burada təntənəli rəsmi parad 

keçirilmiĢdir. Ġtaliya hökuməti 150 il bundan əvvəl ölkənin birləĢməsində iĢtirak etmiĢ 

müxtəlif millətlərin nümayəndələrini və müttəfiq dövlətlərin hərbçilərini də hərbi parada 

dəvət etmiĢdir. Paradda beĢ mindən çox hərbçi iĢtirak etmiĢdir. Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin hərbçiləri də paradda dövlət bayrağı ilə təntənəli keçid etmiĢlər.  

Sonda aviasiya Ģousu nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

 

2 iyun 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BELQRADDA 

TAġMAYDAN PARKININ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və Serbiya Prezidenti Boris Tadiç 

mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, TaĢmaydan parkı Belqradın Palilula 

bələdiyyəsinin ərazisində yerləĢir. Ġki min il əvvəl romalılar Belqrad hakimi üçün saray 

tikmək məqsədi ilə bu ərazidə yerləĢən karxanadan daĢ çıxarırmıĢlar. Karxananın 

osmanlılar dövründə də mövcudluğu onun adının yaranmasına səbəb olmuĢdur. 

Osmanlılar dövründə Belqradda inĢa olunmuĢ tikili və divarlar bu karxanadan çıxarılan 

daĢlardan tikilmiĢdir. TaĢmaydanda XIX əsrdə yaĢamıĢ bir çox görkəmli serb xadimləri 

dəfn olunmuĢlar. Həmin əsrin sonundan baĢlayaraq qəbiristanlıq baĢqa əraziyə 

köçürülmüĢ və burada yaĢıllıqlar salınmıĢdır. Ġndi bu park Belqrad sakinlərinin istirahət 

üçün ən çox üz tutduqları məkanlardan biridir.  

Parkda ümummilli lider Heydər Əliyevin və görkəmli serb yazıçısı Milorad 

Paviçin abidələri ucaldılmıĢdır. Hazırda dünyanın bir çox ölkəsində ulu öndər Heydər 

Əliyevin adı əbədiləĢdirilmiĢ, onun adına park və xiyabanlar salınmıĢ, abidələr 

ucaldılmıĢdır. Dünya Ģöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin abidəsinin TaĢmaydan 

parkında ucaldılması ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin yüksək səviyyədə olmasına 

dəlalət etməklə yanaĢı, həm də serb xalqının bu dahi Ģəxsiyyətin xatirəsinə olan 

ehtiramından xəbər verir.  

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri parkda rəmzi olaraq ağac əkdilər.  

Dövlət baĢçıları mərasimdə çıxıĢ etdilər.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

-Hörmətli cənab Prezident.  

Hörmətli dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar.  

Bu gün Serbiya-Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢafında çox gözəl və əlamətdar bir 

gündür. Bu gün bizim tariximizdə dostluq günü kimi qalacaqdır. Bu gün Belqradın gözəl 

guĢələrindən birində iki xalqın görkəmli Ģəxsiyyətlərinin Ģərəfinə abidələr ucaldılıb. Bu 

dostluq rəmzi əminəm ki, hər iki xalqın qəlbində gözəl əks-səda verəcəkdir. Serb 

xalqının böyük oğlu, filosof və yazıçı Milorad Paviçin abidəsi, Azərbaycan xalqının 

böyük oğlu, dövlət xadimi, müstəqil Azərbaycanın banisi Heydər Əliyevin abidəsi bir-

birinin yanında iki qədim xalqın dostluq rəmzinə çevrilib.  

Bu gözəl parkın yaradılmasında iĢtirak etmiĢ bütün insanlara dərin 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Serbiya dövlətinin rəhbərliyinə, Belqrad 

meriyasına və bütün dostlara minnətdaram ki, Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər 

Əliyevin xatirəsinə hörmət göstərilibdir və gözəl abidə ucaldılıbdır.  

Bu gün mənim dostum Prezident Tadiç ilə biz çox geniĢ fikir mübadiləsi apardıq. 

Serbiya-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkiĢafı üçün konkret planlar nəzərdə tutulur. 

Əlaqələrimiz çoxĢaxəlidir. Biz siyasi müstəvidə bütün məsələlərə eyni yanaĢmadan 

baxırıq. Ölkələrimizin ərazi bütövlüyü məsələlərinə eyni mövqedən yanaĢırıq. Əminəm 

ki, bizim aramızda gələcəkdə də çox gözəl hadisələr olacaq, əlaqələr daha da 

güclənəcəkdir.  

Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, Bakı Ģəhər meriyası Bakının parklarının 

birində serb xalqının böyük oğlu, dünya Ģöhrətli alim Nikola Teslanın abidəsinin 

ucaldılması haqqında qərar vermiĢdir. Əminəm ki, yaxın zamanlarda gözəl parkda 



Nikola Teslanın abidəsi ucaldılacaqdır. Sizin hamınızı o tədbirə dəvət edirəm. Belə 

hadisələr xalqlarımızı birləĢdirir. Biz istəyirik ki, xalqlarımız da bir olsunlar, ölkələrimiz 

də daim bir-birinin yanında olsunlar.  

Bu tarixi gündə Bakı Ģəhər meriyasının Nikola Teslanın abidəsinin ucaldılması 

haqqında verdiyi qərarın surətini Sizə təqdim etmək istəyirəm.  

 

8 iyun 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SERBĠYANIN NOVĠ SAD 

ġƏHƏRĠNDƏ ÜZEYĠR HACIBƏYLĠNĠN BÜSTÜNÜN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Serbiyanın Novi Sad Voevodina muxtar diyarının paytaxtıdır və Belqraddan sonra 

ölkənin ikinci ən böyük Ģəhəri sayılır. Novi Sad 1694-cü ildə salınmıĢdır. XVII-XIX 

əsrlərdə Serbiya mədəniyyətinin beĢiyi olmuĢ bu Ģəhəri “Serb Afinası” adlandırırlar. Bu 

gün Novi Sad Serbiya iqtisadiyyatının sənaye və maliyyə, ölkənin əsas mədəniyyət 

mərkəzlərindən biridir. Burada Serbiyanın ən qədim mədəniyyət, elm mərkəzləri, 

muzeylər, teatrlar yerləĢir. Təsadüfi deyildir ki, Serbiyanın ilk teatrı 1861-ci ildə bu 

Ģəhərdə fəaliyyətə baĢlamıĢdır.  

Serbiyanın mədəni həyatına daha bir töhfəni Azərbaycan vermiĢdir. Belə ki, 

Prezident Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü və dəstəyi ilə Novi Sadda dahi Azərbaycan 

bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin büstü ucaldılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, büstün yerləĢdiyi parkın ərazisində 

abadlıq iĢləri aparılmıĢ, Ģəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Mərasimin aparıcısı Üzeyir Hacıbəylinin həyat və fəaliyyətindən danıĢdı. Bildirdi 

ki, dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq irsi nəinki Azərbaycan 

xalqının milli sərvətidir, həm də dünya mədəniyyətinin incisidir. Bu dahi insanın 

musiqisi dünya mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olmuĢdur. Bəstəkarın yaratdığı 

musiqi, ədəbi və elmi irs ölməz və əbədidir.  

Mərasimdə çıxıĢ edən Novi Sad Ģəhərinin meri Ġqor Pabliçiç dahi bəstəkar Üzeyir 

Hacıbəylinin büstünün açılması münasibətilə verdiyi dəstəyə görə Prezident Ġlham 

Əliyevə təĢəkkürünü bildirdi. Qeyd etdi ki, çoxmədəniyyətli ölkə olan Serbiya digər 

mədəniyyətlərə hörmətlə yanaĢır və Üzeyir Hacıbəylinin büstünün Novi Sadda 

ucaldılması bu Ģəhərin sakinləri üçün böyük Ģərəfdir.  

Ġ.Pabliçiç Ģəhərin Azərbaycan ilə iqtisadi əməkdaĢlıqda maraqlı olduğunu və bu 

tədbirin ölkələrimiz arasında dostluğu daha da möhkəmləndirəcəyini vurğuladı.  

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri büstün üzərindəki örtüyü götürdülər.  

Dövlət baĢçıları mərasimdə çıxıĢ etdilər.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

- Hörmətli cənab Prezident!  

Hörmətli cənab mer!  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Novi Sad Ģəhərinin əziz sakinləri!  

Bu gün Serbiya-Azərbaycan əlaqələrinin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Dahi 

Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin büstü Serbiyanın gözəl guĢələrindən biri olan 

Novi Sad Ģəhərində ucaldılır. Mən sizin hamınızı bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. 

Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan klassik musiqisinin banisidir. Eyni zamanda, Üzeyir 

Hacıbəyli Azərbaycan Konservatoriyasının da qurucusudur. Onun ölməz əsərləri bu gün 

də yaĢayır. Üzeyir Hacıbəyli, eyni zamanda, Azərbaycanda çox güclü klassik musiqi 

məktəbini yaratmıĢdır. Eyni zamanda, dahi bəstəkarımız Azərbaycan milli himninin də 

müəllifidir.  

1918-ci ildə müsəlman ġərqində ilk demokratik respublika yaradılmıĢdır - 

Azərbaycan Demokratik Respublikası və onun dövlət himninin müəllifi məhz Üzeyir 

Hacıbəyli olmuĢdur. Azərbaycan müstəqilliyini itirəndən sonra təbii ki, bizim milli 



himnimiz də səslənmirdi. Ancaq Sovet Ġttifaqı dağılandan, Azərbaycan öz dövlət 

müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Üzeyir Hacıbəylinin yaratdığı Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının milli himni müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli 

himni kimi elan edildi və bu gün bütün rəsmi tədbirlərdə Üzeyir bəyin bu gözəl əsəri 

səslənir.  

Dünən və bu gün ölkələrimizin tarixində çox əlamətdar hadisələr baĢ vermiĢdir. 

Dünən Belqradın TaĢmaydan meydanında serb xalqının dahi yazıçısı Milorad Paviçin 

abidəsi və dahi Azərbaycan xalqının görkəmli Ģəxsiyyəti Heydər Əliyevin abidələri 

ucaldılmıĢdır. Eyni zamanda, yaxın aylarda Bakı Ģəhərində serb xalqının görkəmli 

nümayəndəsi, dünya Ģöhrətli alim Nikola Teslanın abidəsi də ucaldılacaqdır. Bu gözəl 

hadisələr xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxın edəcəkdir. Əminəm ki, ölkələrimiz də 

gələcəkdə bir-biri ilə daha da sıx əməkdaĢlıq edəcəklər.  

Mənim gözəl ölkənizə səfərim bu gün baĢa çatır. Mən deyə bilərəm ki, səfərin çox 

gözəl nəticələri vardır. Əminəm ki, Serbiya-Azərbaycan strateji tərəfdaĢlıq əlaqələri bu 

iki gün ərzində daha da möhkəmləndirildi. Ölkələrimiz və xalqlarımız üçün ən ağrılı 

problemlər olan Kosovo və Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı qarĢılıqlı dəstək daha da 

gücləndirildi və dünən mövqelərimiz yenidən bəyan edildi. Ġqtisadi əməkdaĢlıq 

haqqında çox ümidverici danıĢıqlar aparılmıĢdır və konkret fəaliyyət planı yaxın 

zamanlarda tərtib ediləcəkdir. Əminəm ki, əldə edilmiĢ bütün razılaĢmalar tezliklə 

reallaĢacaq və Serbiya Balkanlarda, Azərbaycan isə Qafqazda və Xəzər hövzəsində 

regional əməkdaĢlığın dərinləĢməsi üçün birgə səylərini göstərəcəklər.  

Mən bir daha mənə və nümayəndə heyətinə göstərilən səmimi qonaqpərvərliyə 

görə Serbiya Prezidenti cənab Tadiçə, bütün serb xalqına minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, mən öz fəaliyyətimdə iki ölkənin daha da 

yaxınlaĢması üçün bundan sonra da səylərimi əsirgəməyəcəyəm.  

 

X X X 

 

Prezident Ġlham Əliyev və Prezident Boris Tadiç Üzeyir Hacıbəyli adına 

Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin ifasında dahi bəstəkarın əsərlərini dinlədilər.  

Sonra dövlət baĢçıları dahi bəstəkarın büstünün yerləĢdiyi parkın yaxınlığından 

keçən Dunay çayının sahilini seyr etdilər.  

 

9 iyun 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SLOVENĠYANIN NOVO 

QORĠTSA ġƏHƏRĠNDƏ SOVET ĠTTĠFAQI QƏHRƏMANI MEHDĠ 

HÜSEYNZADƏNĠN MEMORĠAL MUZEYĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev qəhrəmanın abidəsi önünə əklil qoydu.  

Mehdi Hüseynzadənin memorialı önündə təĢkil olunan mərasimdə çıxıĢ edən 

Novo Qoritsa Ģəhərinin meri Matej Arkon Azərbaycan Prezidentini bu Ģəhərdə 

görməkdən məmnun olduğunu bildirdi.  

“Mehdi Hüseynzadə bizi birləĢdirən Ģəxs idi və onun qəhrəmanlığı bütün ətraf 

kəndlərin əhalisi tərəfindən ehtiramla yad olunur, o, hər birimizin qəlbində yaĢayır” - 

deyən mer alman faĢizminin Mehdi Hüseynzadənin arzularını yarımçıq qoyduğunu, 

lakin bu yerlərin insanlarının azadlıq əzmini qıra bilmədiyini vurğuladı.  

Sloveniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ġvan BaĢin də Mehdi 

Hüseynzadənin xatirəsini anaraq, Mixaylonun əfsanəvi qəhrəmanlığından danıĢdı.  

Ġkinci Dünya müharibəsi gediĢində Azərbaycan əsgərlərinin sloven partizanlarının 

9-cu korpusu tərkibində düĢmənə qarĢı birgə mübarizə apardıqlarını qeyd edən Ġ.BaĢin 

vurğuladı ki, yerli sakinlər Mixayloya hər zaman böyük hörmətlə yanaĢırdılar.  

Rəhbərlik etdiyi cəmiyyətin fəaliyyətinə toxunan Ġ.BaĢin əsas məqsədin 

Azərbaycan təĢkilatları ilə elm, təhsil, mədəniyyət və iqtisadiyyat sahələrində əlaqələri 

geniĢləndirmək və ikitərəfli əməkdaĢlığa yeni töhfələr vermək olduğunu bildirdi.  

Sonra xor kapellasının çıxıĢı oldu.  

Sloveniya Prezidenti Danilo TÜRK mərasimdə çıxıĢ edərək dedi:  

- Hörmətli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev!  

Azərbaycandan gəlmiĢ hörmətli qonaqlar!  

Hörmətli dostlar, hörmətli vətəndaĢlarımız, mərasim iĢtirakçıları!  

Əvvəlcə bu tədbirə gəldiyinizə görə sizə dərin təĢəkkürümüzü bildiririk. Biz bu 

günü böyük iftixar hissi ilə qeyd edirik. Əslində bu, ölkələrimizin nə qədər yaxın 

olduğunu bir daha nümayiĢ etdirir. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün aramızda 

mövcud olan tarixi əlaqələr daha da möhkəmləndirilməlidir. Çünki tarixdə bizi bağlayan 

ümumi məqamlar vardır.  

Biz gözəl bilirik ki, Ġkinci Dünya müharibəsində həm Sloveniya, həm 

Azərbaycan, həm də digər ölkələrin əsgərləri böyük Ģücaət göstərib və düĢmənə 

cəsarətlə sinə gəriblər. Daha bir sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, Sloveniya və 

Azərbaycan müstəqil ölkələrdir. Demək olar ki, onlar müstəqilliyini eyni vaxtda əldə 

ediblər. Bu il biz müstəqilliyimizin 20-ci ildönümünü qeyd edirik. Əslində, bizim oxĢar 

tariximizi yaĢamıĢ ölkələr də öz müstəqilliklərini demək olar ki, həmin vaxt baĢ vermiĢ 

tarixi hadisələr nəticəsində əldə etdilər. Biz bu gün ümumi tariximizlə, keçmiĢimizlə 

fəxr edə bilərik. Çünki xalqlarımızın nümayəndələri faĢizm və nasizmə qarĢı böyük 

mücadilə və mübarizə aparıblar. Bu, bizi birləĢdirən ümumi irsimizdir. Əslində, bu 

mübarizə olmasaydı, bu gün biz ümumi Avropa haqqında danıĢa bilməzdik. Onlar öz 

həyatlarını qurban verib və bizim gələcək nəsillərimiz üçün sülh Ģəraitində ümumi 

məkanın qurulması uğrunda mübarizə aparıblar. Beləliklə, bu gün biz ümumi irsimizin, 

ortaq tariximizin oxĢar məqamları haqqında danıĢa bildiyimiz üçün çox Ģadıq.  

Əslində bu gün biz çalıĢmalıyıq ki, hər hansı ziddiyyətlər, mövcud münaqiĢələr və 

baĢ verən müharibələr zamanı pozulmuĢ hüquqların bərpası təmin edilsin. Bu baxımdan 

biz hesab edirik ki, bu gün bu tədbirin burada keçirilməsi mühüm mədəni mesajı özündə 

əks etdirir. Bu, xoĢməramlı mesajdır. Bu mərasimin keçirilməsi ilə bir daha onu qeyd 



edirik ki, biz bir-birimizə yaxın olmalıyıq. Biz keçmiĢimizi yaddan çıxarmamalı və onu 

daim qəlbimizdə yaĢatmalıyıq.  

Mən bu gün Sloveniya Respublikasının Prezidenti kimi bu tədbirdə iĢtirak 

etməkdən olduqca məmnunam. Bu gün biz vacib bir mərasimdə iĢtirak edirik. Cənab 

Prezident Ġlham Əliyevə xüsusi təĢəkkürümü bildirirəm ki, öz nümayəndə heyəti ilə 

Ģəxsən bu mərasimdə iĢtirak edir. Bu, bizim birliyimizin rəmzidir. Ümidvaram ki, 

bundan sonra da birgə tədbirlərimizi davam etdirəcəyik. Qeyd edim ki, atdığımız birgə 

addımların artıq yaxĢı bünövrəsi vardır. Mən bu gün səmimi qəlbdən bu bünövrəyə 

əsaslanan əlaqələrin gələcəkdə də daha böyük nəticələr verməsini arzulamaq istərdim. 

Sonda bir daha Sizə və bütün mərasim iĢtirakçılarına dərin təĢəkkürümü bildirirəm. Sağ 

olun.  

Sonra Azərbaycan Prezidenti Ġlham ƏLĠYEV mərasimdə çıxıĢ edərək dedi:  

-Hörmətli cənab Prezident Danilo Türk!  

Hörmətli ġampos və Novo Qoritsanın sakinləri, əziz dostlar!  

Bu gün Sloveniya-Azərbaycan əlaqələrinin tarixində çox əlamətdar və unudulmaz 

bir gündür. Bu gün biz Azərbaycan xalqının böyük oğlu qəhrəman Mehdi 

Hüseynzadənin – Mixaylonun memorial muzeyinin açılıĢına toplaĢmıĢıq.  

Ġlk növbədə Prezident cənab Danilo Türkə, Sloveniya dövlətinə, Sloveniya 

xalqına Mehdi Hüseynzadənin xatirəsinə göstərdikləri böyük hörmətə görə Azərbaycan 

xalqı adından dərin təĢəkkürümü bildirirəm.  

Mehdi Hüseynzadə burada sloveniyalı dostları ilə bərabər partizan dəstəsində 

faĢistlərə qarĢı döyüĢmüĢ və qəhrəmancasına həlak olmuĢdur. Bu mübarizə və 

xalqlarımızın birgə səyləri nəticəsində faĢizm kimi bəla üzərində hamımız birlikdə 

qələbə qazanmıĢıq. Qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsi xalqlarımızın qəlbində daim yaĢayır 

və bugünkü mərasim bu sözlərin ən gözəl təsdiqidir.  

Ġkinci Dünya müharibəsində 600 min Azərbaycan vətəndaĢı döyüĢmüĢdür. 

Onların yarısı – 300 mini həlak olmuĢ, müharibədən qayıtmamıĢdır. Müharibə zamanı 

sovet ordusunun yanacağının 90 faizini Azərbaycan neftçiləri təmin etmiĢlər.  

Bu gün Sloveniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢafında çox əlamətdar bir gündür. 

Bu əlaqələrin gələcək inkiĢafı üçün bu gün yeni imkanlar açılır. Bizi çox gözəl dostluq 

əlaqələri bağlayır. Bizim qarĢılıqlı iqtisadi təĢəbbüslərimiz müzakirə edilir. 

ƏməkdaĢlığımızın perspektivləri haqqında aramızda fikir ayrılığı yoxdur.  

Qəhrəmanlarımıza, onların xatirəsinə olan hörmət və xoĢ münasibət əlaqələrimizi 

daha da gücləndirir. Sloveniya dövlətinə, Ģəxsən Sloveniya Respublikasının Prezidentinə 

bu xoĢ münasibətə görə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi əmin etmək 

istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfi də öz növbəsində ikitərəfli əlaqələrin inkiĢafı üçün 

səylərini əsirgəməyəcəkdir. Bizim birgə fəaliyyətimiz sayəsində daha da yaxĢı nəticələr 

əldə olunacaqdır.  

Mənim Sloveniyaya rəsmi səfərim bu gün burada baĢa çatır. Ġki günlük səfər çox 

məhsuldar olmuĢdur. Mən səfərin nəticələrini çox yüksək qiymətləndirirəm. Bir daha 

məni Sloveniyaya dəvət etdiyiniz üçün, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz 

səmimi qonaqpərvərliyə görə sizin hamınıza minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

ÇıxıĢımın sonunda Mehdi Hüseynzadənin büstü önündə demək istəyirəm: 

YaĢasın Sloveniya-Azərbaycan dostluğu!  

 

X X X 

 

Mərasimdə uĢaq xoru da çıxıĢ etdi.  



Sonra Azərbaycan və Sloveniya prezidentləri Mehdi Hüseynzadənin memorial 

muzeyinin açılıĢında iĢtirak etdilər.  

Dövlət baĢçıları xatirə lövhəsinin üzərindən örtüyü götürdülər.  

Prezident Ġlham Əliyev və Prezident Danilo Türk muzeylə tanıĢ oldular.  

Məlumat verildi ki, xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində mühüm yeri olan Mehdi 

Hüseynzadənin memorial muzeyindəki bütün eksponatlar onun adı ilə bağlıdır. Burada 

qəhrəmanın keçdiyi döyüĢ yolu bütün təfərrüatları ilə əks olunmuĢdur. O dövrə aid 

fotolar, Mehdi Hüseynzadənin döyüĢ yoldaĢlarının təqdim etdikləri qiymətli eksponatlar 

bu muzeyə gələnlərdə Mixaylonun qəhrəmanlığı haqqında dolğun təəssürat yaradır.  

Muzeydə Mixaylonun abidəsi də qoyulmuĢdur. Vaxtilə ona məxsus olan döyüĢ 

sursatları, Ģəxsi əĢyalar da muzeydə nümayiĢ etdirilir. Mehdi Hüseynzadə haqqında 

çəkilmiĢ “Uzaq sahillərdə” filmindən fotolar da buraya gələnlərə xalqımızın igid 

oğlunun xatirəsinin hər zaman soydaĢlarımızın qəlbində yaĢadığını bir daha nümayiĢ 

etdirir. Bir sözlə, memorial muzeyin yaradılması bu torpaqların faĢizm təhlükəsindən 

azad olunması yolunda öz canından keçmiĢ Mehdi Hüseynzadənin xatirəsinə həm 

Azərbaycan, həm də Sloveniya hökumətlərinin ehtiramını göstərir.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və Sloveniya Prezidenti Danilo Türk 

muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdılar.  

Mərasimdə iĢtirak edən yerli sakinlər dövlət baĢçıları ilə söhbətlərində bir daha 

vurğuladılar ki, Mehdi Hüseynzadənin əziz xatirəsi hər zaman onların qəlbində 

yaĢayacaqdır.  

Prezidentlər Ġlham Əliyev və Danilo Türk Mehdi Hüseynzadənin büstü önündə 

xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

 

10 iyun 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN ADINDAN KRANS 

MONTANA FORUMUNUN ĠġTĠRAKÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ ĠġÇĠ NAHAR 

VERĠLMĠġDĠR 

 

Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin adından Krans Montana 

Forumunun iĢtirakçılarının Ģərəfinə iĢçi nahar verilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva naharda iĢtirak etdilər.  

 

23 iyun 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

BRÜSSELDƏ KRANS MONTANA FORUMUNUN RƏSMĠ AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva Forumun “Azərbaycan: ġərqə doğru Avropanın qabaqcıl mayakı” sessiyasında 

iĢtirak etmiĢlər.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı əvvəlcə ölkəmizlə bağlı təqdim edilən sərgi ilə 

tanıĢ oldular.  

Sərgidə Azərbaycanda gedən sürətli iqtisadi inkiĢaf prosesləri barədə ətraflı 

məlumat verildi. Burada ölkəmizdə enerji, turizm, mədəniyyət, infrastruktur sahələri 

barədə Forum iĢtirakçılarının diqqətinə zəngin məlumat çatdırılmaqla Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının iqtisadi inkiĢaf dinamikası barədə də informasiyalar yer almıĢdır. Bu da 

Azərbaycan ilə tanıĢlıq, ölkəmizdə gedən iqtisadi inkiĢaf prosesləri barədə məlumat 

almaq üçün Forum iĢtirakçılarına geniĢ imkanlar yaratdı. Bir sözlə, Forumda 

Azərbaycana maraq kifayət qədər böyük oldu.  

Bu il 22-ci dəfə keçirilən Krans Montana Forumunda dünyanın müxtəlif 

ölkələrindən dövlət baĢçıları, nazirlər, iri biznes sahibləri iĢtirak edir. Qeyd edək ki, 

Forum 1986-cı ildə Ġsveçrə rəsmilərinin dəstəyi ilə yaradılan beynəlxalq təĢkilatdır. 

Qurum beynəlxalq əməkdaĢlıq və dialoqa yardımı özünün əsas məqsədləri elan etmiĢdir. 

Builki Forum iĢini iyunun 25-də baĢa çatdıracaqdır.  

Gələn ilin iyununda isə Krans Montana Forumu Bakıda keçiriləcəkdir.  

Forum iĢtirakçıları salona daxil olan Azərbaycan Prezidentini və xanımını 

hərarətlə qarĢıladılar.  

Sonra Forum öz iĢinə baĢladı.  

Mərasimi açan Krans Montana Forumunun təsisçisi və prezidenti Jan Pol 

Karteron Prezident Ġlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı, o cümlədən digər 

qonaqları salamladı, tədbir iĢtirakçılarına Azərbaycan haqqında məlumat verdi.  

Belçika Krallığı BaĢ nazirinin müavini, maliyyə naziri Didier Reynders 

Azərbaycanda gedən iqtisadi inkiĢaf prosesləri, enerji sektorunda əldə olunan uğurlar, 

sərmayə mühiti barədə danıĢdı. Bu sahədə Prezident Ġlham Əliyevin xidmətlərini 

xatırladı və Avropa üçün Azərbaycanın Asiyaya açılan qapı olduğunu diqqətə çatdırdı.  

Avropa Ġttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı Günter Ottinger çıxıĢında 

diqqəti Azərbaycanın enerji sektorunda əldə etdiyi uğurlara yönəltdi. Dedi ki, indi enerji 

təhlükəsizliyi Avropa üçün bir nömrəli məsələdir və neft-qaz hasilatında əldə edilən 

nailiyyətlər Azərbaycanı daha da gücləndirir. Komissar Avropa Komissiyasının sədri 

Xose Manuel Barrozunun Bakıya səfəri zamanı enerji sahəsində əməkdaĢlığa dair 

imzalanan birgə bəyannamənin əhəmiyyətinə də toxundu.  

Albaniyanın BaĢ naziri Sali BeriĢa da neft-qaz sektorunda əldə olunan uğurlar 

münasibətilə Prezident Ġlham Əliyevi təbrik etdi.  

Əlcəzairin planlaĢdırma naziri Həmid Temmar və ĠSESKO-nun baĢ direktoru 

Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri də mərasimdə çıxıĢ etdilər. ĠSESKO-nun baĢ 

direktoru rəhbərlik etdiyi təĢkilatla Azərbaycan arasında yaranan səmərəli 

əməkdaĢlıqdan danıĢdı. Vurğuladı ki, Azərbaycan həm ĠSESKO, həm də YUNESKO və 

digər beynəlxalq təĢkilatların dəstəyi ilə keçirilən tədbirləri təĢkil etməklə özünün 

mədəni dəyərlərə sadiqliyini təsdiq edib. O, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban 

Əliyevanın fəaliyyətini vurğuladı və onun xoĢməramlı səfir kimi mədəniyyət, elm, təhsil 

və digər sahələrdə həyata keçirdiyi layihələri yüksək qiymətləndirdi.  



Dövlətimizin baĢçısı Forumda nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

- Xanımlar və cənablar, hörmətli dostlar!  

Əvvəlcə mən dəvətə görə bu Forumun sədrinə dərin təĢəkkürümü bildirirəm. Bu, 

əslində ölkəmizin müstəqilliyinin 20-ci ildönümünü qeyd etdiyi tarixə təsadüf edir. Belə 

bir mötəbər beynəlxalq Forumda iĢtirak etməkdən Ģərəf hissi duyuram.  

Əslində, tariximizdə bu ildönümü çox vacib bir mərhələni təĢkil etmiĢdir. 

Müstəqillik tariximiz o qədər də uzun deyildir. 1991-ci ildə Sovet Ġttifaqının süqutundan 

sonra əslində bu, məhz bizim cəsarətimiz, baxıĢlarımız və istəklərimizdən irəli gəlirdi ki, 

müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra hədəflərimiz hansılar olacaqdır?!  

Bu gün biz fərəh hissi ilə deyə bilərik ki, bütün əsas məqsədlərə nail olduq. 

Azərbaycan yüz faiz planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçmiĢ bir ölkəyə 

çevrildi və iqtisadiyyatımızın 80 faizindən çoxunu özəl sektor təmin edir. Biz elə bir 

ölkəyə çevrildik ki, bu ölkə demokratik prinsiplər əsasında inkiĢaf edir, müstəqil siyasi 

sistemini qurur, beynəlxalq təĢkilatlara üzv olur və siyasi islahatları böyük siyasi iradə 

ilə davam etdirir. Həyatımızın hər bir sahəsində biz tərəqqini görürük. Lakin bu, o 

demək deyildir ki, biz indi istirahət etməliyik və məqsədlərimizdən bəhrələnməliyik. Biz 

əslində ürəkdən çalıĢmalıyıq ki, Azərbaycanı müasir, demokratik, çiçəklənən dövlətə 

çevirək.  

Zənnimcə, bunu etmək üçün bütün imkanlar vardır. Qeyd etdim ki, artıq bizim 

güclü siyasi iradəmiz var ki, ölkəmizin inkiĢafı təmin edilsin və müasir cəmiyyət 

qurulsun. Siyasi islahatlar olduqca vacibdir. Artıq 10 ildir ki, Azərbaycan Avropa 

ġurasının üzvüdür və biz bu təĢkilata üzvlüyə qəbul olunanda təĢkilat qarĢısında 

götürdüyümüz bütün öhdəlikləri yerinə yetiririk.  

Ġndi isə bizim Avropa Ġttifaqı ilə münasibətlərimiz yeni mərhələyə qədəm qoyur. 

Bu isə, əlavə islahatlar və demokratik proseslər tələb edir. Dünən mənim Avropa 

təsisatlarının rəhbərləri ilə olduqca konstruktiv, məhsuldar və dostluq mühitində keçən 

görüĢlərim oldu. Mən Avropa Komissiyasının sədri cənab Barrozu ilə görüĢdüm. Eyni 

zamanda, Avropa Ġttifaqının prezidenti cənab Herman Van Rompey, Avropa 

Parlamentinin sədri cənab Yeji Buzek və digər Avropa komissarları ilə görüĢlərim oldu.  

Bu, onu göstərir ki, bizim ümumi maraqlarımız var ki, gələcəkdə bir çox 

sahələrdə əməkdaĢlığımızı geniĢləndirək. Bizim böyük gözləntilərimiz var ki, “ġərq 

tərəfdaĢlığı” Proqramı Azərbaycan ilə Avropa arasında daha sıx əlaqələrin qurulmasına 

imkan yaradacaq və bunun nəticəsində biz Avropa Ġttifaqının müsbət təcrübəsindən 

ölkəmizdə istifadə edəcəyik, həyatımızın meyarlarını Avropa Ġttifaqının meyarlarına 

yaxınlaĢdıracağıq. Azərbaycanın Avropanın bir hissəsi olmasını, Avropa qitəsinin ifrat 

sərhədində yerləĢməsini nəzərə alaraq ölkəmiz bu sahədə öz rolunu oynamağa hazırdır.  

Biz siyasi sahə ilə yanaĢı, iqtisadi sahəyə də xüsusi diqqət yetiririk. Çünki 

qarĢımızda duran böyük məsələlər vardır. Bizə ĢaxələndirilmiĢ iqtisadiyyat lazımdır. Biz 

sərmayələr qoymalıyıq və ölkədə canlanma yaratmalıyıq. Əslində müstəqilliyimizin ilk 

illərindən - 1993-cü ildən etibarən əsas alətlərimiz ondan ibarət idi ki, biz yaxĢı, münbit 

sərmayə mühiti yaradaq və potensial sərmayədarlara nümayiĢ etdirək ki, Azərbaycan 

sərmayə üçün müvafiq yerdir.  

Zənnimcə, biz bu məqsədə nail olduq. 1995-ci ildən etibarən xarici sərmayələr 

ölkə iqtisadiyyatına qoyulduqdan sonra bu gün demək olar ki, 100 milyard dollara yaxın 

vəsait Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılıbdır. Əslində təbii ki, bu sərmayələrin aparıcı 



qüvvəsi Azərbaycanın enerji sektorudur. Biz əslində təbii sərvətlərimizdən istifadə 

edərək Azərbaycan iqtisadiyyatını Ģaxələndirməyə baĢladıq və enerji sektorundan 

asılılığımızı azaltdıq. Zənnimcə, biz buna nail olduq. Bu misallardan birini gətirərək 

deyim ki, hətta böhran illərində - 2008-ci, 2009-cu illərdə neftin qiymətlərinin 4-5 dəfə 

azalmasına baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı yenə də artmaqda davam etmiĢdir. 

Əsasən də bu artım qeyri-neft sektorunda müĢahidə edilmiĢdir.  

Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox sürətlə artmıĢdır. Bizim 

iqtisadiyyatımız 3 dəfə, ÜDM 300 faiz artmıĢdır. Sənaye istehsalı demək olar ki, 3 dəfə 

artmıĢdır. Əldə etdiyimiz ən mühüm nailiyyətlərdən biri təbii ki, 900 mindən artıq iĢ 

yerinin xüsusən də rayonlarda açılmasıdır. Bu, o deməkdir ki, rayonlara kapital 

qoyuluĢu davam etmiĢdir. Təbii ki, yoxsulluğun 2003-cü ildə 49 faizdən 2010-cu ildə 9 

faizə qədər azalması onu göstərir ki, islahatlarımızın nəticələri vardır. Təbii ki, neftdən 

əldə edilən gəlirlərin ədalətli Ģəkildə istifadə edilməsi, paylanması düzgün yolla 

aparılmıĢdır.  

Ümumiyyətlə, gələn illər ərzində Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafı əsasən qeyri-neft 

sektoruna yönələcəkdir. Bu da ölkəmizin iqtisadi inkiĢafını təmin edəcəkdir. Bu, 

Azərbaycanda əsasən kənd təsərrüfatının, informasiya texnologiyalarının inkiĢafı 

sayəsində olacaqdır. Hazırda biz kosmik sənayemizi yaradırıq. Gələn il Azərbaycan 

telekommunikasiya sahəsində irəliyə böyük addımlar atacaq, öz peykini buraxacaq və 

bu, artıq kosmik sənayenin baĢlanğıcı olacaqdır.  

Biz təhsilə çox sərmayələr yatırırıq, səhiyyə sahəsinə diqqət yetiririk, sosial 

infrastrukturu yaradırıq. Bizim xüsusi proqramlarımız vardır ki, gənc azərbaycanlılar 

dünyanın aparıcı universitetlərində, tədris ocaqlarında təhsil alırlar. Onların təhsili 

dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilir.  

Ölkəmizin müasirləĢdirilməsinə gəldikdə, bu, sırf iqtisadi dəyiĢikliklərlə baĢ 

tutmur. Mən artıq bu gün qeyd etdim ki, bizim iqtisadi sektorda hər hansı bir ciddi 

problemimiz yoxdur. Biz həyatımızın hər bir aspektini müasirləĢdirməliyik və müasir, 

dinamik ölkəyə çevrilməliyik. Buna görə də bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Avropa 

təsisatları ilə sıx əlaqələrimiz, Avropa Ġttifaqı ilə bütün sahələrdə əməkdaĢlıq bizim üçün 

cəlbedicidir.  

Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqda öz rolunu oynamaqdadır. Əsrlər boyu 

ölkəmiz elə bir məkan olub ki, orada müxtəlif etnik, dini köklərə malik xalqlar yan-

yana, mehribanlıq Ģəraitində yaĢayıblar. Çox Ģadıq ki, bu müsbət meyillər 

müstəqillikdən sonra hətta daha da güclənib. Azərbaycan cəmiyyəti çoxmədəniyyətli 

cəmiyyətdir, çoxetnik cəmiyyətdir. Müxtəlif millətlərin və dinlərin nümayəndələri 

mehriban Ģəraitdə yaĢayırlar.  

Biz, eyni zamanda, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkanıq. Dialoq 

sahəsində xüsusi rol oynayırıq. Bu il ölkəmizdə mədəniyyətlərarası dialoq mövzusunda 

çox mühüm beynəlxalq konfrans keçirildi. Çox tanınmıĢ Ģəxslər, dostlarımız Karteron, 

cənab əl-Tüveycri iĢtirakları ilə həmin konfransa töhfə verdilər. Ötən il biz dünya dini 

liderlərinin beynəlxalq konfransını keçirdik. Biz bu tədbirləri davam etdirmək 

fikrindəyik. Çünki biz tam əminik ki, inkiĢafın bu mərhələsində daha çox ünsiyyət 

yaratmalıyıq və mədəniyyətlərarası dialoq haqqında daha çox söhbət aparmalıyıq. Hesab 

edirəm ki, hazırda bunun mühüm əhəmiyyəti vardır. Mən tam əminəm ki, 

çoxmədəniyyətlilik uğursuzluğa düçar olmayıb, onun böyük gələcəyi vardır. 

Çoxmədəniyyətlilik bəĢəriyyətin inkiĢafa aparan yeganə yoludur. KeçmiĢimizdən irəli 

gələn təcrübəmizə əsasən deyə bilərəm ki, bu, iĢləyə bilər. Bu, uğurla baĢ tuta bilər. 

Buna görə bu gün müsbət təcrübə, həmçinin bizim dostlarımız üçün vacibdir. Təbii ki, 

onlar da bu mötəbər mərama öz töhfəsini vermək istəyirlər.  



Azərbaycan mühüm coğrafi mövqedə yerləĢir. Biz sivilizasiyaların kəsiĢdiyi 

məkanda yerləĢirik. Eyni zamanda, bizim prioritetlərimiz vardır. Biz Avropa ġurasının, 

eyni zamanda, Ġslam Konfransı TəĢkilatının üzvüyük. Əslində bu, ölkəmizdə xüsusi bir 

ab-hava yaradır. Biz səylərimizi davam etdirəcəyik ki, beynəlxalq səviyyədə 

mədəniyyətlərarası dialoqa töhfəmizi verək.  

Biz regional təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət yetiririk. Ən böyük 

problemlərdən, ən böyük çətinliklərdən və əslində ən böyük hədələrdən biri bu regionda 

nə hərb, nə sülh vəziyyətidir, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsidir. 

Uzun illərdir ki, Azərbaycan əraziləri iĢğal altındadır. Ermənistan azərbaycanlılara qarĢı 

etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirib və bunun nəticəsində bir milyondan artıq 

azərbaycanlı öz torpaqlarında qaçqın və məcburi köçkün kimi yaĢamağa məcbur olub. 

Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ əraziləri iĢğal altındadır. Əfsuslar olsun ki, 

artıq iki onillikdir ki, bu vəziyyət davam edir. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi nəinki ən 

böyük ədalətsizlik, o cümlədən regional təhlükəsizliyə, sabitliyə böyük hədədir. Buna 

görə münaqiĢənin həlli, beynəlxalq hüquq normaları əsasında nizamlanması nəinki 

bizim üçün, bütövlükdə bütün region üçün vacibdir. Beynəlxalq təĢkilatlar, BMT-nin 

Təhlükəsizlik ġurası və digər təĢkilatlar bir neçə qətnamə və qərar qəbul ediblər. Həmin 

qərarlarda erməni iĢğalçı qüvvələrinin ərazimizdən qeyd-Ģərtsiz, dərhal çıxarılması tələb 

edilir. Əfsuslar olsun ki, bu günə qədər Ermənistan bu qətnamələrə heç bir diqqət 

yetirmir, məhəl qoymur və beynəlxalq hüquq normalarını pozur. Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin həlli regionun bütün ölkələrinin marağındadır. Həmçinin vasitəçi kimi bu 

prosesdə iĢtirak edən, yardım göstərməyə çalıĢan ölkələr üçün də vacibdir.  

Son vaxtlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin rəhbərlərinin 

verdikləri bəyanat bizi ruhlandırır. Fransa, Rusiya Federasiyası, BirləĢmiĢ ġtatların 

rəhbərləri qeyd etmiĢlər ki, status-kvo dəyiĢdirilməlidir, bu, saxlanıla bilməz. Əslində 

bu, bizim sədr Barrozu ilə görüĢümüz zamanı da xüsusilə qeyd edildi ki, status-kvo 

dəyiĢdirilməlidir. Status-kvonun dəyiĢdirilməsi isə öz növbəsində artıq iĢğal olunmuĢ 

ərazilərin azad edilməsi deməkdir. Biz bunun tərəfdarıyıq, biz buna çalıĢırıq.  

Ermənistan isə əksinə, status-kvonu mümkün qədər uzun müddətdə saxlamağa 

çalıĢır. Ġndi isə əgər status-kvonun dəyiĢdirilməsindən söhbət gedirsə, Azərbaycanın 

iĢğal olunmuĢ ərazilərinin azad edilməsi və sülhün bərqərar olunması vaxtıdır, bu vaxt 

artıq yetiĢib. Yəni bu, bizim üçün olduqca vacibdir. Əgər bu problem olmasaydi, siz 

təsəvvür edin ki, Azərbaycan necə inkiĢaf edə bilərdi. Hətta demək olar ki, qaçqınlar və 

məcburi köçkünlərin sayına görə Azərbaycan dünyada ən böyük göstəricilərdən birinə 

malik olmasına baxmayaraq, yenə də biz özümüzə arxalanan ölkəyik. Biz dinamik 

ölkəyik, güclü imkanlarımız var, ĢaxələndirilmiĢ inkiĢaf edən iqtisadiyyatımız, siyasi 

sistemimiz mövcuddur və gələcəyimiz üçün çox aydın planlar vardır. Buna görə də bu 

münaqiĢə nə qədər tez həll olunsa, bu, regional əməkdaĢlığa, sabitliyə və 

proqnozlaĢdırmaya apara bilər. Bunun nəticəsində region ölkələri Avropa təsisatlarına 

daha sürətlə inteqrasiya edə bilər.  

ĠnkiĢafımızın ən vacib elementlərindən biri əlbəttə ki, enerji sektoru ilə bağlıdır. 

Mən onu demək istəyirəm ki, ölkəmiz üçün resurslarımız, onlardan düzgün istifadə necə 

müasir ölkənin qurulması yolunu bizə müəyyən edir. Əslində biz bu fürsətdən düzgün 

istifadə etdik. Biz enerji layihələrindən əldə edilmiĢ gəlirlərin ədalətli Ģəkildə 

bölüĢdürülməsinə nail olduq. Bu gün Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu ola bilsin ki, 

dünyada ən Ģəffaf, suveren fondlardan biridir. Bu, əslində beynəlxalq təĢkilatların 

qiymətləndirilməsində də qeyd edilir. Bu, dünyada ən mühüm təsisatlardan biridir. Bu, 

əsas səbəblərdən biri idi ki, biz iqtisadiyyatımızı Ģaxələndirdik. Çünki bu Fond 

beynəlxalq səviyyədə auditdən keçir, daxil olan bütün vəsaitlər Ģəffaf Ģəkildə istifadə 



olunur. Vəsaitlər haqqında informasiya dövri olaraq açıqlanır və biz heç vaxt bunu sirr 

kimi saxlamırıq ki, fondumuza nə qədər vəsait toplanıb və bu, açıq məlumatdır. Mən 

deyə bilərəm ki, Azərbaycanın ümumi ehtiyatları 35 milyard dollardan artıqdır. Bu, 

bizim üçün əlavə imkanlar yaradır ki, ölkəmizi inkiĢaf etdirək, sosial infrastruktura 

sərmayə qoyaq, ölkəmizi daha da müasirləĢdirək. Bu vəsaitləri xalqın rifahı üçün sərf 

edək və təbii ki, əhalimizin yaĢayıĢ səviyyəsini daha da yaxĢılaĢdıraq. Hesab edirəm ki, 

yeddi il ərzində yoxsulluğun 5 dəfə azalması atdığımız addımların düzgünlüyünü 

göstərir. Eyni zamanda, enerji siyasətimiz regionda və Avropada enerji təhlükəsizliyi 

məsələsində mühüm rol oynayır və oynamaqdadır.  

Biz 2000-ci illərin əvvəlində baĢlayanda və 2006-cı ildə boru kəmərlərini 

istismara verəndə o vaxt hələ böyük həcmdə resurslar ixrac olunmurdu. Bu, əslində bir 

baĢlanğıc idi və bir növ enerji dəhlizinin tikilməsi idi. Əslində bu, enerji resurslarının 

dünya bazarlarına çıxarılması idi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan 2005-ci ildə istismara verildi. 

2007-ci ildə, həmçinin qaz boru kəməri tikildi və Azərbaycandan çəkildi.  

Azərbaycan elə bir ölkədir ki, tarixdə ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin resurslarını 

beynəlxalq bazara çıxardı. Bu gün isə biz neft və qaz sahəsində ĢaxələndirilmiĢ təchizat 

Ģəbəkəsini yaratmağa nail olmuĢuq. Hazırda 7 neft və qaz boru kəməri mövcuddur ki, 

onlar enerji resurslarını bütün istiqamətlərdə çatdırır. Bütün karbohidrogen resurslarımız 

ətrafda olan ölkələrə çatdırılır. Zənnimcə, bu sahə gələcəkdə daha çox vəsaitlərin əldə 

edilməsinə imkan yaradacaqdır. Təbii ki, biz hazırda müzakirələr aparırıq ki, daha geniĢ 

regional əməkdaĢlıq edək. Cənab Ottingerin bu gün dediyi kimi, biz “Cənub” qaz 

dəhlizini ciddi Ģəkildə müzakirə etdik. Əslində sədr Barrozunun Azərbaycana səfəri 

zamanı bu haqda birgə bəyannamə imzalandı. Bunun əsasında iĢçi qrupu yaradıldı və 

olduqca qısa müddət ərzində - 6 aydan az vaxtda artıq yaxĢı nəticələr verir. Biz ilin 

sonuna qədər fəal Ģəkildə iĢləməyi planlaĢdırırıq ki, bütün məsələləri həll edək, tranzit 

saziĢlər öz həllini tapsın və beləliklə, Azərbaycanın böyük neft-qaz ehtiyatlarının 

iĢlənilməsinə nail olaq.  

Təbii ki, neftin nəqli məqsədi ilə yaradılmıĢ bu dəhliz indi qazın çatdırılması üçün 

Ģərait yaradır. Bu, həmçinin ünsiyyət alətidir. Hazırda biz dəmir yolu xəttini çəkirik. Bu, 

Asiya qitəsini Azərbaycandan keçərək Avropa ilə birləĢdirəcəkdir. Gələn ilin sonunadək 

bu dəmir yolunun artıq istismara verilməsi baĢ tutmalıdır. Bu dəmir yolunun tikintisi 

nəticəsində bizim malların, on milyonlarla ton yükün ġərqdən Qərbə və geriyə 

daĢınması mümkün olacaqdır.  

Buna görə Azərbaycanın enerji strategiyası, irəli sürülən təĢəbbüslər və bizim 

tərəfimizdən baĢlanmıĢ layihələr bu gün regional əməkdaĢlığa aparır və gələcəkdə isə 

qitələrarası əməkdaĢlığa imkan yaradacaqdır. Hazırda biz Avropa tərəfdaĢlığı 

hökumətləri və Ģirkətləri ilə müzakirələr aparırıq, Azərbaycan artıq nümayiĢ etdirdi ki, 

etibarlı tərəfdaĢdır.  

Azərbaycan elə bir ölkədir ki, Ģaxələndirmə siyasətinə dəstək verə bilər. 

ġaxələndirmə siyasəti həm hasilatçılar, həm də istehlakçılar üçün vacibdir. Hasilatçı 

kimi biz artıq bütün mümkün iĢləri görmüĢük. Ġndi isə biz istehlakçılara dəstək vermək 

istəyirik ki, onların da ĢaxələndirilmiĢ təchizat marĢrutları olsun.  

ġaxələndirmə təkcə yeni təchizat yolları demək deyildir. Əslində bu, yeni 

mənbələrin olması deməkdir. Bu baxımdan Xəzər dənizi, Azərbaycanın Xəzər 

dənizindəki resursları Ģaxələndirmə üçün yeni mənbə rolunu oynayır. Çünki Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorunda olan ehtiyatlar, xüsusən də qaz ehtiyatları hələ ki tam 

iĢlənilməyibdir. Azərbaycanın təsdiq edilmiĢ qaz ehtiyatları minimum 2,2 trilyon 

kubmetrə bərabərdir. Bu il və gələn il ərzində də biz bu sahədə iĢlərimizi – kəĢfiyyat 

iĢlərini davam etdirəcəyik. Bu rəqəm daha da artacaqdır. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan 



cənab Ottingerin qeyd etdiyi kimi, Bakıda sədr Barrozu ilə mənim aramda imzalanmıĢ 

bəyannamə ilə Azərbaycan mühüm təchizatçıya çevriləcəkdir ki, biz öz qonĢularımıza, 

dostlarımıza bu prosesdə dəstək verməyə hazırıq. Əminəm ki, enerji siyasətinin 

Azərbaycanda uğurla həyata keçirilməsi davam edəcəkdir. Bir layihə digər layihənin 

yaradılmasına imkan verir.  

Mən ölkəmiz haqqında daha çox danıĢa bilərdim. Ölkəmizin tarixi haqqında 

danıĢa bilərdim. Təbii ki, qeyri-neft sektorunda olan nailiyyətlər burada fotoĢəkillərdə 

öz əksini tapıbdır. Turizm infrastrukturu sahəsində nailiyyətlər vardır. Yalnız bu il 

Bakıda beĢulduzlu altı mehmanxana açılacaqdır. Bu da əslində bizim açıq qapı 

siyasətimizin, sərmayə mühitimizin təzahürüdür və təbii ki, sərmayədarların 

Azərbaycanın gələcəyinə verdiyi töhfədir. Ġqtisadi-sosial vəziyyətin daha da 

yaxĢılaĢdırılması Azərbaycana bu marağı daha da artıracaqdır.  

Təbii ki, Azərbaycanın özü də artıq sərmayədar ölkəyə çevrilir. Ölkə 

hüdudlarından kənarda qoyulan sərmayələr artıq 3-4 milyard dollara bərabərdir və 

Azərbaycan artıq bu baxımdan yaxĢı nüfuza malikdir.  

Mən nitqimi yekunlaĢdıraraq burada - Avropanın ürəyində, mərkəzində çalıĢan, 

yaĢayan iĢçilərə, əməkdaĢlara təĢəkkürümü bildirirəm ki, onlar bizim müğənnilərə 

dəstək vermiĢlər. Bu, əslində dostluq rəmzidir. Bu, avropalıların bizə olan 

münasibətidir. Çünki bu mahnı onların xoĢuna gəldi, onlar müğənnilərin çıxıĢını 

bəyəndilər. Eyni zamanda, Azərbaycana dostluq münasibəti göstərdilər. Bu, Avropadan 

Azərbaycana olan münasibət idi. Yəni bu, Avropanın ictimai rəyini əks etdirdi. 

Avropadakı müxtəlif ölkələr Azərbaycanı Avropanın bir hissəsi hesab edirlər. Əslində 

biz daha ürəkdən iĢləməliyik və dünən Avropa təsisatlarının rəhbərləri ilə görüĢlər bir 

daha onu nümayiĢ etdirdi ki, tərəfdaĢlığımızı inkiĢaf və dostluq münasibətlərimizi 

davam etdirmək üçün bizim güclü iradəmiz vardır.  

Çox sağ olun. Mən fürsətdən istifadə edərək sizin hamınızı gələn il Bakıya dəvət 

edirəm. Biz bu forumu Azərbaycanda keçirəcəyik. “Eurovision” mahnı müsabiqəsi 

Azərbaycanda olacaqdır. Bir çox maraqlı tədbirlər olacaqdır. Çox Ģad olardıq ki, sizin 

hamınızı Bakıda görək. Diqqətinizə görə çox sağ olun.  

 

X X X 

 

Sonra Krans Montana Forumunun prezidenti Jan Pol KARTERON çıxıĢ etdi. O, 

müasir Azərbaycanın sürətli inkiĢafının ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı möhkəm 

bünövrə sayəsində mümkün olduğunu əsaslandıraraq dedi:  

- Biz tam əminik ki, Siz xeyirxah iĢlərin insanısınız, Ģəxsiyyətisiniz, cənab 

Prezident! Xanımlar və cənablar, mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, sizlərdən çox az 

bir qismi hələ ki, Azərbaycana səfər edibdir. Mən sizə demək istəyirəm ki, bu ölkədə 

çox böyük dəyiĢikliklər baĢ verib. Mən təbii ki, burada güclü iradəyə əsaslanan baxıĢlar 

haqqında danıĢmaq istərdim. Bu, əslində Heydər Əliyevin ölkədə hakimiyyətdə olduğu 

vaxtdan baĢlayır. O, Azərbaycan üçün bir çox iĢlər gördü, Azərbaycanda yüksək 

makroiqtisadi göstəricilərin təmin edilməsinə nail oldu və bu, dünya səviyyəsində 

tanındı. Hətta mən sizə deyərdim ki, ötən illər ərzində bir çox ölkələr müflisləĢməyə 

doğru gedərkən, Azərbaycanda yenə də artım 5 faiz olmuĢdur. Təbii ki, cənab Prezident, 

mən bunu Sizinlə görüĢümüz zamanı açıqladım. Əslində dedim ki, bu, möcüzədir.  

Jan Pol Karteron ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun Prezident Ġlham 

Əliyev tərəfindən uğurlu davam etdirildiyini vurğuladı, ölkəmizdə iqtisadi inkiĢaf 

sahəsində əldə olunan nailiyyətlər münasibətilə dövlətimizin baĢçısını təbrik edərək 

dedi:  



- Cənab Prezident, Siz bu regionda öz rəhbərlik məharətinizlə seçilərək, əslində 

bir kapitan rolunu oynayaraq tam Ģəkildə, tam surətdə ölkənizin nüfuzunu artırırsınız. 

Siz islahatlar, struktur islahatları həyata keçirdiniz, bir çox xarici sərmayədarları 

ölkənizə cəlb etdiniz və fiskal siyasəti düzgün apardınız.  

Azərbaycanda gedən proseslərin, aparılan struktur islahatlarının, korrupsiyaya 

qarĢı mübarizə tədbirlərinin, xüsusilə Ģəffaflığın təmin olunması məqsədi ilə yaradılan 

Neft Fondunun fəaliyyətinin Avropada diqqətlə izlənildiyini söyləyən Jan Pol Karteron 

dedi:  

- Siz, eyni zamanda, iqtisadi böhran zamanı ölkəni çox düzgün Ģəkildə idarə 

etdiniz. Siz qeyd etdiniz ki, neftin qiymətləri aĢağı düĢürdü və təbii ki, bu halda Siz 

olduqca müdrik qərarlar qəbul etdiniz. Demək olar ki, Sizin ölkənin beynəlxalq 

səviyyədə borclarının olmaması, maliyyə böhranından düzgün çıxması və düzgün həll 

yollarının, variantlarının tapılması xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi və təbii ki, artımın 

nəticələrindən bəhrələnə bildiniz. Sizin xarici siyasətiniz açıqlıq siyasətidir.  

Krans Montana Forumunun prezidenti ölkəmizin zəngin təbii ehtiyatlara malik 

olduğunu və bunlardan səmərəli istifadə edildiyini də dedi. Jan Pol Karteron ölkəmizin 

Avropa Ġttifaqı ilə əlaqələri geniĢləndirdiyini diqqətə çatdırdı, vurğuladı ki, bu gün 

Azərbaycan Yaxın ġərqə, Mərkəzi Asiyaya çıxıĢdır. Jan Pol Karteron bu gün ölkəmizin 

bir çox nailiyyətlər əldə etdiyini bir daha vurğulayaraq, Azərbaycanda son illər ərzində 

baĢ verən hadisələri əsl möcüzə adlandırdı. O, ölkəmizdə müĢahidə olunan sürətli 

inkiĢafın, xalqımızın qonaqpərvərliyinin Ģahidi olması üçün hamını Azərbaycana dəvət 

etdi.  

 

X X X 

 

Sonra Forumun ən ali mükafatı “PRIX DE LA FONDATION” Prezident Ġlham 

Əliyevə təqdim olundu.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham ƏLĠYEV ali mükafata görə minnətdarlığını bildirərək 

dedi:  

- Cənab sədr, bu mükafata görə çox sağ olun. Mənim üçün bu mükafatı almaq 

böyük Ģərəfdir və Azərbaycan haqqında söylədiyiniz xoĢ sözlərə görə təĢəkkürümü 

bildirirəm. Bu, dostumuzun söylədiyi sözlərdir. Mən Sizə ölkəmiz haqqında söylədiyiniz 

sözlərə və planlarımız haqqındakı fikirlərinizə görə təĢəkkürümü bildirirəm.  

Qeyd etmək istəyirəm ki, biz iĢimizi hələ tam bitmiĢ hesab etmirik, o vaxta qədər 

ki, öz hədəfimizə yaxınlaĢacağıq. Hədəf müasir Azərbaycandır, sülhdür, bütün ölkələrlə 

sülh münasibətləri və Avropa ölkələri ilə yaxĢı münasibətlərdir. Bu, elə bir ölkə 

olmaqdır ki, orada sosial-iqtisadi sabitlik, qanunun aliliyi vardır, demokratik elementlər 

mövcuddur, insanlar dinc Ģəraitdə yaĢayır və həyatdan həzz alırlar.  

Ola bilsin ki, mən indi ölkənin əslində ideal panoramını təsvir etdim. Amma 

hesab edirəm ki, buna nail olmaq mümkündür. Çünki son 20 il ərzində iĢğalla yanaĢı, 

vətəndaĢ müharibəsindən, iqtisadi tənəzzüldən, inflyasiyanın yüksək səviyyəsindən 

sonra biz ölkəni yeni dirçəliĢ yoluna çıxara bildik. Bu, dirçəliĢ çox qısa müddət ərzində 

baĢ verdi. Bu, onu göstərir ki, biz öz məqsədlərimizə nail olduq, bütün resurslarımızı 

səfərbər etdik və cəmiyyət daha da həmrəy oldu.  

Təbii ki, Azərbaycan xalqının fəal iĢtirakı olmadan buna nail olmaq mümkün 

olmazdı. Azərbaycan xalqının vətənpərvərliyi vacib idi. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu 

müstəqillik haqqında düĢünürdü. Biz keçmiĢdə digər imperiyaların hissəsi olmuĢuq və 

indiki nəslimiz xoĢbəxtdir ki, biz bu müstəqilliyi gördük. Əslində biz ölkəmizi 

gücləndiririk və ölkəmizin inkiĢafına töhfə veririk. Bu gün Azərbaycan öz mövqeyinə 



malik olan ölkədir. Azərbaycan nəinki regionda xüsusi mövqeyə malik olan ölkədir, 

eyni zamanda, qlobal siyasətdə öz rolunu oynayır, öz sözünü deyir və regional layihələri 

həyata keçirir. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı bizim öz rolumuz var və təhlükəsizlik 

prosesində fəal iĢtirak edirik. Bütün bunlar Azərbaycanın nailiyyətləridir. Əgər 

gələcəyimizə inamımız olmasaydı, yəqin ki, qəbul etdiyimiz bəzi mürəkkəb qərarlar da 

mümkün olmazdı. Bu gün Azərbaycanın mövqeyinin gücləndirilməsi bizə imkan verir 

ki, regionda müstəqil siyasət yürüdək. Bu siyasət bizim ölkəmizin, xalqımızın və 

dostlarımızın marağına xidmət edir.  

Mən çox Ģadam ki, ən mühüm regional və qlobal məsələlərdə bizim mövqeyimiz, 

Azərbaycanın yanaĢması avropalı tərəfdaĢlarımızın mövqeyi ilə üst-üstə düĢür. Avropa 

Ġttifaqının rəhbərləri ilə keçirdiyimiz dünənki görüĢlər bunu bir daha nümayiĢ etdirir. 

Mən bu mükafatı ölkəmizə verilən mükafat kimi qəbul edirəm. Müstəqil Azərbaycanın 

həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə əldə etdiyi uğurlar Avropaya olan 

münasibətinin təcəssümüdür. Bu, çox vacibdir və bu gün əslində biz yeni, olduqca 

perspektivli və eyni zamanda, çox mürəkkəb bir mərhələyə qədəm qoyuruq. Bu, Avropa 

ilə Azərbaycanın münasibətlərinə aid olan bir mərhələdir. Bu, münasibətlərimizin 

rəsmiləĢdirilməsinə aparan yoldur və tərəfdaĢlıq saziĢimiz əsasında ölkəmizin, 

münasibətlərimizin inkiĢaf perspektivini müəyyən edəcəkdir.  

Cənab sədr, bir daha Ģəxsən sizə və sizin bütün həmkarlarınıza, bu qərarın qəbul 

edilməsində iĢtirak etmiĢ Ģəxslərə təĢəkkürümü bildirirəm və sizin hamınızı 

Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Gəlin, görün ölkəmiz necə inkiĢaf edir. Çox sağ olun.  

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

 

23 iyun 2011-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠNƏQƏDĠ 

RAYONUNDA HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA PARKDA APARILAN 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, 2001-ci ildə istifadəyə verilən parkda 

ötən ilin dekabr ayından yenidənqurma iĢlərinə baĢlanılmıĢdır. Bu ilin sonlarında 

istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan Heydər Əliyev adına Parkın giriĢ qapısı 10 sütundan 

ibarətdir. GiriĢ qapısının hündürlüyü 12,5 metr, uzunluğu isə 80 metrdir. Parkın 

giriĢində 25 metr hündürlükdə bayraq dirəyi ucaldılmıĢdır.  

Bildirildi ki, burada Heydər Əliyev Ġctimai Mərkəzi də fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Mərkəzin iki mərtəbədən ibarət olacaq binasının birinci mərtəbəsində foye, xarici dil 

mərkəzi, konfrans zalı, audio-vizual, multimedia mərkəzləri, fotostudiya, istirahət və 

əyləncə mərkəzi, ikinci mərtəbədə isə kompyuter otağı, kitabxana və mətbuat mərkəzi, 

muzey, Ģahmat klubu və s. yerləĢəcəkdir.  

Parkda müxtəlif tədbirlər keçirmək üçün açıq meydança və fəvvarə tikilir. 

Həmçinin burada “Ana və uĢaq” kafesi, istirahət köĢkləri, uĢaq əyləncə meydançası, əlil 

uĢaqların reabilitasiyası mərkəzi inĢa olunacaqdır. Parkın ərazisinə Almaniya istehsalı 

olan tamet döĢənəcək, burada yaĢıllıqlar salınacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev parkın eskiz layihəsinə, yenidənqurmadan sonrakı 

görünüĢünü əks etdirən Ģəkillərə baxdı, müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

29 iyun 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA MÖHTƏġƏM 

“KEMPĠNSKĠ BADAMDAR” OTEL KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva, 

qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva açılıĢ mərasimində iĢtirak etmiĢlər.  

Mərasimə toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısını və ailə üzvlərini hərarətlə 

qarĢıladılar.  

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-

nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevaya, 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya və Arzu Əliyevaya gül 

dəstələri təqdim edildi.  

Prezident Ġlham Əliyev kompleksin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, respublikamızın paytaxtında “Kempinski Badamdar” otel 

kompleksi kimi möhtəĢəm obyektin inĢası Azərbaycanın qarĢıya qoyduğu böyük 

məqsədlərin növbəti əyani nümunəsidir. Müxtəlif çeĢidli yüksək xidmətin göstəriləcəyi 

otel kompleksi, eyni zamanda, beynəlxalq səviyyəli nadir memarlıq incilərindən biridir. 

Obyekt insanın intellektual potensialının, təxəyyül imkanlarının tükənməzliyi və hədsiz 

dərəcədə zənginliyinin bariz sübutudur. Bu lüks otel Avropada və dünyada xüsusi imicə 

malik Kempinski otellər qrupunun standartlarına uyğun inĢa edilmiĢdir. 1897-ci ildə 

Berlində yaranan, mərkəzi ofisi Cenevrədə yerləĢən Kempinski otellər qrupu dünyada 

ən böyük otel təĢkilatının – Beynəlxalq Otellər Alyansının yaradıcısıdır. Kempinski 

otellər qrupu dünyanın 28 ölkəsində beĢulduzlu 65 otelin sahibidir. Ġstər “Kempinski 

Badamdar” oteli, istərsə də Avropa, Orta ġərq, Afrika və Asiyadakı bu cür xidmət 

obyektləri fərdi üslubu ilə seçilməklə yanaĢı, yüksək keyfiyyəti və çoxsaylı bənzərsiz 

xidmət növləri təklif etməsi ilə də fərqlənir. “Kempinski Badamdar” otel kompleksinin 

bu sahədə ən yüksək standartlara cavab verməsi həmin obyektin inĢasının dünyanın 

müxtəlif bölgələrində ən zəngin tarixi qrand, adi Ģəhər, lüks kurort otellər və super 

iqamətgahlar yaradılmasında bir əsrdən çox təcrübəyə malik iqtisadi quruma həvalə 

edilməsi ilə bağlıdır.  

Qeyd olundu ki, belə bir beynəlxalq səviyyəli Ģirkətin Azərbaycan bazarına maraq 

göstərməsi ölkəmizdə istər yerli, istərsə də xarici iqtisadi qurumlar üçün yaradılan 

əlveriĢli investisiya mühitindən irəli gəlir. Dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələri sırasında 

mövqeyini daha da möhkəmləndirməyi qarĢıya məqsəd qoyan Azərbaycan artıq ən 

mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilmiĢdir. Bundan baĢqa, qeyri-

neft sektorunun inkiĢafına xüsusi diqqət yetirildiyi respublikamızda turizmin inkiĢafı da 

sürətlənir. Bu və digər reallıqlar ölkəmizdə otel biznesinin geniĢləndirilməsini və 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını zəruri edir. Hazırda Azərbaycan dövləti 

bu baxımdan kompleks tədbirlər reallaĢdırır. “Kempinski Badamdar” otel kompleksi də 

həmin istiqamətdə atılan əsaslı addımlardan biridir.  

Bildirildi ki, paytaxtın Yasamal rayonunda Mikayıl MüĢfiq küçəsində yerləĢən 

“Kempinski Badamdar” otel kompleksi 2,5 hektar ərazini əhatə edir. Üç mərhələdə inĢa 

edilən bu kompleksin ümumi sahəsi 84 min kvadratmetrdir. Ərazidə kompleks 

abadlaĢdırma iĢləri aparılmıĢ, müxtəlif çeĢidli dekorativ ağac və kollar əkilmiĢ, yaĢıllıq 

zolaqları salınmıĢdır. Mükəmməl infrastruktura malik kompleksin avadanlıqla təchizatı 

ən müasir standartlara uyğundur.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, “Kempinski Badamdar” otel 

kompleksi istirahət mərkəzi kimi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Yalnız dünyanın ən inkiĢaf 

etmiĢ ölkələrində rast gəlinən bu cür obyektlər iĢ adamları, turistlər və qonaqlar üçün 



maksimum xidmətlər təklif edir. Otel kompleksi Heydər Əliyev Beynəlxalq 

Aeroportundan təxminən 30 kilometr məsafədə yerləĢir. Olduqca müasir dizaynı ilə 

seçilən obyektdə beynəlxalq və milli memarlıq üslubu böyük peĢəkarlıqla 

uzlaĢdırılmıĢdır. Azərbaycan dövlətinin xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə, zəngin 

irsinə göstərdiyi həssas münasibət otel kompleksinin inĢası zamanı nəzərə alınan baĢlıca 

meyarlardan olmuĢdur. Kompleksin tikintisini “Gilan” MMC-nin sifariĢi ilə “Gilan 

ĠnĢaat” MMC aparmıĢdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, otelin birinci mərtəbəsində müxtəlif ofis və mağazalar 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada üç iclas salonu da yerləĢir. Ġclas salonlarında iĢgüzar 

Ģəxslər müxtəlif tədbirlər keçirə bilərlər. Kompleksin 14-cü mərtəbəsində isə ən yüksək 

standartlara cavab verən otaqlar yerləĢir. Prezident nömrəsi də məhz bu mərtəbədədir. 

Burada dünya otel biznesində mövcud olan ən yüksək xidmət göstəriləcəkdir. Otaqlarda 

istirahət üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Oteldəki restoranlar müxtəlif zövqlü 

müĢtərilərin tələbatını tam ödəyəcəkdir. Buradakı səhər, günorta və axĢam yeməkləri 

çeĢidbəçeĢiddir. Restoranlarda yerli mətbəxlə yanaĢı, dünyanın ən tanınmıĢ 

mətbəxlərinin ləziz yeməkləri də müĢtərilərə təqdim ediləcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyevin və ailə üzvlərinin diqqətinə çatdırıldı ki, otel 

kompleksindəki SPA və Sağlamlıq Mərkəzi də müasirliyi ilə diqqət çəkir. Ġdeal Ģərait 

yaradılmıĢ mərkəzin ümumi sahəsi 3,5 min kvadratmetrdir. Burada türk hamamı da 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Qapalı üzgüçülük hovuzunun uzunluğu 21, eni isə 12 metrdir. 

Bütün istirahət məkanlarında vitamin barları fəaliyyət göstərir. SPA və Sağlamlıq 

Mərkəzində müĢtərilərə pulsuz xidmət göstərilməklə yanaĢı, istənilən Ģəxsin buranın 

əlveriĢli imkanlarından yararlanması üçün də Ģərait yaradılmıĢdır. Bu mərkəzdə 

dincəlmək istəyənlər haqqını ödəmək Ģərti ilə müxtəlif çeĢidli xidmətlərdən yararlana 

bilərlər.  

Qeyd olundu ki, mərkəzdə müĢtərilərə müxtəlif növ masaj xidməti göstərmək 

üçün 25 otaq vardır. Burada VĠP masaj otağı da xüsusi zövqlü müĢtərilərin xidmətində 

olacaqdır. Mərkəzdəki yapon bağçası isə sadəcə nağıl təsiri bağıĢlayır. Burada 

səsləndirilən həzin musiqi və su Ģırıltısı insanda xoĢ ovqat yaradır, ruha təravət gətirir. 

Səkkiz metrlik bütöv akvariumdakı müxtəlif növ balıqlar Yaponiyadan gətirilmiĢdir. 

“Kempinski Badamdar” otel kompleksinin SPA və Sağlamlıq Mərkəzində göstərilən 

xidmət müĢtərilərdə zəngin təəssürat yaradacaq və onlara mənalı istirahət bəxĢ 

edəcəkdir.  

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV mərasim iĢtirakçılarını təbrik edərək dedi:  

-Sabahınız xeyir olsun!  

Sizi Kempinski otelinin açılıĢı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox böyük 

hadisədir. Bakı Ģəhərində dünya Ģöhrətli otellər Ģəbəkəsi olan Kempinski oteli açılır. 

Otel həm gözəlliyi ilə fərqlənir, həm də ki, burada ən yüksək Ģərait yaradılıbdır.  

Kempinski otelinin Azərbaycanda fəaliyyətə baĢlaması çox gözəl hadisədir. 

Çünki bu otellər dünya miqyasında otellər içində mühüm yer tutur. Bakıda 

Kempinskinin açılıĢı, eyni zamanda, Azərbaycanın inkiĢafının göstəricisidir. ġəhərimiz 

inkiĢaf edir, gözəlləĢir, yeni otellər açılır. Ġnvestorların Azərbaycan iqtisadiyyatına, 

xüsusilə xidmət sektoruna diqqəti və marağı əlbəttə ki, bizi çox sevindirir.  

Mən çox Ģadam ki, Bakıda belə gözəl, yaraĢıqlı otel fəaliyyətə baĢlayır. Bu, 

Ģəhərimizə də əlavə yaraĢıq, gözəllik verəcəkdir. Çox Ģadam ki, otelin xarici görünüĢü 



də gözəldir və daxili tərtibatı da ən yüksək səviyyədədir. Həm otaqlar, həm ictimai 

yerlər, restoranlar, əyləncə yerləri, istirahət zonaları ən yüksək səviyyədədir.  

Bu il Azərbaycanda “Turizm ili” elan edilibdir. Bu, təsadüfi deyildir. Çünki 

turizm sektorunun inkiĢafına böyük diqqət göstərilir. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə 

turizm sektoru Azərbaycanın iqtisadi potensialında mühüm yer tutacaqdır. ĠnkiĢaf etmiĢ, 

xüsusən də zəngin təbiətə malik olan ölkələrin iqtisadiyyatında turizm mühüm yer tutur. 

Azərbaycan zəngin ölkədir, turizmin inkiĢafı üçün gözəl yerlər vardır və biz bu 

imkanlardan istifadə etməliyik.  

Ġndi bütün bölgələrdə yeni, gözəl, müasir mehmanxanalar, turizm məntəqələri 

açılır. Əlbəttə ki, ən gözəl otellər Bakı Ģəhərində fəaliyyətə baĢlayır. Bu il təkcə Bakıda 

beĢulduzlu altı otel istifadəyə veriləcəkdir. Onların içində birinci otel “Kempinski 

Badamdar” otelidir.  

Bu, özlüyündə gözəl bir göstəricidir. Bir il ərzində bir Ģəhərdə beĢulduzlu altı 

otelin, özü də ən məĢhur otellər Ģəbəkəsinə mənsub olan otellərin fəaliyyətə baĢlaması 

onu göstərir ki, Azərbaycan sürətlə inkiĢaf edir, ölkəmizdə xidmət sektoru inkiĢaf edir. 

Əvvəlki dövrdə - 10-15 il bundan əvvəl investorları Azərbaycanda cəlb edən sahələr 

enerji sektoru ilə məhdudlaĢırdı. Bu da yəqin ki, təbii idi. Çünki o vaxt Azərbaycanda 

infrastruktur, Ģəhər nəqliyyatı lazımi səviyyədə deyildi, ümumiyyətlə, müstəqil 

ölkəmizin inkiĢafı birinci mərhələdə idi. Ancaq bu gün, ölkəmizin indiki dövründə 

xidmət sektoruna qoyulan sərmayə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hesab edirəm ki, 

növbəti illərdə bu iĢlər bütün istiqamətlərdə daha da sürətlə aparılacaqdır.  

Bakı dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən biridir. Bunu həm biz deyirik, həm də 

Ģəhərimizin qonaqları etiraf edirlər. Gözəl Ģəhərdə qonaqları qəbul etmək üçün gözəl 

Ģərait olmalıdır. Burada yaradılan Ģərait dünya səviyyəsindədir. Hesab edirəm ki, 

Kempinski otellər Ģəbəkəsinin çərçivəsində bu otel öz gözəlliyi və funksional mahiyyəti 

ilə fərqlənəcəkdir. Eyni zamanda, bilirəm ki, Kempinski otelinin Azərbaycan ilə bağlı 

baĢqa planları da vardır. Bakıda, bəlkə də ölkəmizin digər Ģəhərlərində yeni təĢəbbüslər 

irəli sürülə bilər. Hər halda, bu otelin fəaliyyətə baĢlaması Azərbaycanda otel biznesinə 

böyük təkan verəcəkdir.  

Azərbaycanda xarici investisiyalar lazımi səviyyədə qorunur. Həm qanunvericilik 

bunu təmin edir, həm də ölkə rəhbərliyinin siyasəti bundan ibarətdir. Bir daha təkrar 

edirəm Azərbaycanda həm yerli, həm xarici investorların sərmayələri lazımi səviyyədə 

qorunur. Məhz bunun nəticəsidir ki, adambaĢına düĢən birbaĢa xarici sərmayələrin 

həcminə görə Azərbaycan uzun illərdir MDB məkanında birinci yerdədir. Təkcə keçən il 

Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 16 milyard dollar sərmayə yatırılıb. Hesab edirəm 

ki, bu il ölkəmizə qoyulan investisiyaların həcmi daha da çox olacaq və beləliklə, 

Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı üçün yeni imkanlar yaradılacaqdır.  

Bu gözəl otelin tikilməsi, fəaliyyətə baĢlaması böyük hadisədir. Əlbəttə ki, buraya 

gələcək qonaqlara yaxĢı xidmət göstərilməlidir. Bu isə oteldə çalıĢan insanların 

peĢəkarlığından asılı olacaqdır. Əminəm ki, bu oteldə onun adına layiq xidmət 

göstəriləcək, qonaqlar burada qalmaqlarından məmnun olacaqlar.  

Mən bu gün bu tədbirdə iĢtirak etmək üçün ölkəmizə gəlmiĢ Kempinski otel 

Ģəbəkəsinin Avropa üzrə prezidentini xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Bütün qonaqları 

salamlamaq istəyirəm və bu gözəl otelin açılıĢı münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik 

edirəm. Sağ olun.  

 

X X X 

 



Kempinski otellər qrupunun Avropadakı otellər Ģəbəkəsinin prezidenti Canni van 

Daalen mərasimdə iĢtirakına görə Prezident Ġlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. O, 

sürətlə inkiĢaf edən Azərbaycanın böyük gələcəyi olacağına əminliyini vurğuladı.  

Canni van Daalen qeyd etdi ki, Kempinski otellər qrupu Azərbaycanda fəaliyyətə 

baĢlamaqdan məmnundur və bu əməkdaĢlığın böyük perspektivi vardır. O bildirdi ki, 

otel kompleksində yerli kadrların iĢlə təmin olunması və onların ixtisaslarını artırması 

daim diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. Canni van Daalen müĢtərilərə yüksək 

səviyyədə xidmət göstərmək üçün səylərini əsirgəməyəcəklərini vurğuladı.  

Prezident Ġlham Əliyev “Kempinski Badamdar” otel kompleksinin xatirə kitabına 

ürək sözlərini yazdı.  

Mərasim iĢtirakçıları dövlətimizin baĢçısı və ailə üzvləri ilə xatirə Ģəkli 

çəkdirdilər.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev “Kempinski Badamdar” otel kompleksinin 

iqamətgahlar və ofislər binası ilə də tanıĢ oldu. On dörd mərtəbəli binanın birinci 

mərtəbəsində 850 nəfərlik ziyafət salonu yerləĢir. Burada xidmət ən yüksək beynəlxalq 

standartlara cavab verir. On dördüncü mərtəbədəki iqamətgahlar da müasirliyi ilə seçilir. 

Sahəsi 750 kvadratmetr olan ən böyük iqamətgah dövlət və hökumət baĢçıları, eləcə də 

digər yüksək səviyyəli qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Hər bir iqamətgah bir neçə 

otaqdan ibarətdir. Burada təchizat maksimum səviyyədədir və kompleks xarakter 

daĢıyır. Binanın 14-cü mərtəbəsində bar da fəaliyyət göstərir. Buradan ətrafı və 

paytaxtımızın gözəl panoramını seyr etmək mümkündür. Səkkiz və onuncu mərtəbədəki 

iqamətgahlarda hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Bu iqamətgahlar bir, iki, üç və 

dördotaqlıdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, 4-7-ci mərtəbələrdə ofislər yerləĢəcəkdir. Burada iĢgüzar 

Ģəxslərin istənilən səviyyəli tədbirləri keçirmələri üçün ən xırda incəliklər belə nəzərə 

alınmıĢdır. Üçüncü mərtəbədə 14 toplantı otağı vardır. Həmin otaqlarda 

videomaterialların nümayiĢi və istənilən informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarından istifadə etmək mümkündür. Ġkinci mərtəbədə də toplantı otaqları 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Ən böyük toplantı otağı da bu mərtəbədə yerləĢir. Burada 525 

nəfər istənilən tədbirə qatıla bilər. Toplantı otağının səhnəsi də vardır. ĠĢıqlandırma 

sistemi mükəmməlliyi ilə seçilir. Burada beĢ dildə sinxron tərcümə üçün texniki imkan 

yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev paytaxtın infrastrukturunun inkiĢafından bəhs edən qısa 

filmə baxdı.  

Məlumat verildi ki, birinci mərtəbədəki restoran da müxtəlif çeĢidli yeməkləri ilə 

müĢtərilərin xidmətində olacaqdır.  

Daha sonra dövlətimizin baĢçısına “Kempinski Badamdar” otel kompleksinin 

alıĢ-veriĢ və əyləncə mərkəzi barədə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, buradakı istirahət 

yerləri ən müasir standartlara cavab verir.  

Prezident Ġlham Əliyevə otel kompleksinin dördüncü mərhələsi çərçivəsində 

reallaĢdırılacaq tədbirlər barədə ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, bu mərkəzin də 

sonuncu mərtəbəsindən Bakının panoramını seyr etmək mümkündür. Mərkəzdə silsilə 

restoranlar və barlar fəaliyyət göstərir. Təbii ki, dəniz məhsullarından hazırlanan 

yeməklər müĢtəriləri daha çox cəlb edir. “Kempinski Badamdar” otel kompleksində 

Azərbaycan mətbəxinə də geniĢ yer ayrılmıĢdır. Bundan baĢqa dünyada məĢhur digər 

mətbəxlərin ləziz təamları da buranın müĢtərilərinə təqdim olunacaqdır. Ġrland barına da 

sayılıb-seçilən otellərdə geniĢ tələbat vardır. “Kempinski Badamdar” otel kompleksində 

bu və digər incə məqamlar da maksimum nəzərə alınmıĢdır. Bu obyektdəki alıĢ-veriĢ 

mərkəzi müĢtərilərə müxtəlif ərzaq, geyim, suvenir və aksessuarlar təqdim edəcəkdir.  



Kompleksin əyləncə mərkəzi ilə tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, bura müĢtərilərin 

ürəyincə olacaqdır. MüĢtərilər burada boulinq, bilyard və digər müxtəlif oyunlarla da 

məĢğul olacaqlar. Əyləncə mərkəzi təklif olunan xidmətlərin rəngarəngliyi və müasir 

dizaynı ilə də diqqəti cəlb edir. Mərkəzdəki buz meydançası isə müĢtərilərə əvəzsiz 

töhfə olacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı və ailə üzvləri buz meydançasında kompozisiya zənginliyi 

və texniki elementlərin mürəkkəbliyi ilə bir-birindən fərqlənən nümunəvi çıxıĢları 

izlədilər.  

“Kempinski Badamdar” otel kompleksi ilə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev 

görülən iĢləri yüksək qiymətləndirdi və kollektivə uğurlar arzuladı.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NƏSĠMĠ ADINA SUMQAYIT 

ġƏHƏR DƏNĠZKƏNARI PARKINDA ƏSASLI YENĠDƏNQURMA VƏ 

ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

ġəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, bünövrəsi 1956-1960-cı illərdə 

qoyulmuĢ bu park 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin qərarına 

əsasən, mədəniyyət və istirahət parkı kimi fəaliyyətə baĢlamıĢdır.  

Qeyd edildi ki, 23 hektar dənizkənarı sahəni əhatə edən parkın ərazisində küləyə 

və quraqlığa davamlı 39 növ ağac əkilmiĢdir. 1978-ci ildə parka dahi Azərbaycan Ģairi 

Ġmadəddin Nəsiminin adı verilmiĢ, 2003-cü ildə isə burada onun heykəli qoyulmuĢdur.  

Bildirildi ki, Sumqayıtın əsas magistral yolu olan Səməd Vurğun küçəsindən 

baĢlayaraq Xəzər dənizinin sahilinədək ərazini əhatə edən parkın ümumi sahəsi hazırda 

80 hektardır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, 2001-ci ildən Nəsimi adına Sumqayıt 

dənizkənarı mədəniyyət və istirahət parkı ölkə əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələri 

siyahısına daxil edilmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü və tapĢırığı ilə parkın ən 

müasir tələblərə cavab verən yeni möhtəĢəm layihəsi hazırlanır.  

Parkın gələcək görüntülərini əks etdirən stendlərə baxan dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verildi ki, yenidənqurmadan sonra ərazi Ģəhər əhalisinin və qonaqların ən 

sevimli istirahət mərkəzinə çevriləcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev parkın ətrafındakı yaĢayıĢ binalarının fasadlarının, 

damlarının yenilənməsi və Ģəhərin müasir görkəminə uyğunlaĢdırılması, parka yaxın 

küçə və məhəllələrin abadlaĢdırılması ilə bağlı tövsiyələrini verdi.  
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Sumqayıt Ģəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢən Prezident Ġlham 

ƏLĠYEV dedi:  

- Sizi salamlayıram. Sumqayıt Ģəhərinin inkiĢafı ilə bağlı əlavə təkliflər vardır. Bu 

təkliflər nəzərdən keçirilir. Bir müddət bundan əvvəl mən göstəriĢ vermiĢəm ki, 

Sumqayıtın abadlaĢması ilə bağlı çox müasir bir layihə hazırlansın. Layihənin bir hissəsi 

burada göstərilir. Siz də yəqin ki, bu layihə ilə tanıĢsınız. Əminəm ki, yaxın zamanlarda 

Sumqayıtın bir neçə istiqamətində çox gözəl, müasir infrastruktur layihələri icra 

ediləcəkdir.  

Binalarda təmir gedir. Bu binalar gözəl olacaqdır. Həm binaların xarici görünüĢü 

gözəlləĢəcək, eyni zamanda, daxilində də təmir iĢləri aparılacaqdır. Sumqayıtda bulvarın 

tikintisi təĢəbbüsünü də mən bir müddət əvvəl irəli sürmüĢəm. Hazırda bulvarın 

görüntülərini biz bu stendlərdən görə bilərik.  

Mən hesab edirəm ki, Sumqayıt Ģəhərində mütləq bulvar olmalıdır. Bu bulvar 

Bakı bulvarının standartlarına uyğun olmalıdır. Çünki Bakı bulvarı indi dünyanın ən 

gözəl bulvarlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Çünki müxtəlif sahilyanı Ģəhərlərdə 

bulvarlar vardır. Ancaq mən hər halda Bakı bulvarı kimi gözəl, geniĢ və müasir bulvar 

görməmiĢəm.  

Sumqayıtın da bu dənizkənarı sahəsindən biz gərək səmərəli Ģəkildə istifadə edək. 

Bulvarın tikintisi demək olar ki, baĢlayır. Birinci mərhələdə yəqin ki, onun uzunluğu 

hesab edirəm ki, bir kilometr olacaqdır. Sonra biz onun uzunluğunu ən azı 2-3 kilometr 

artıracağıq. Sumqayıtda gözəl bulvar tikilməlidir, çimərliklər yaradılmalıdır. Beləliklə, 

bu Ģəhərdə insanların istirahəti üçün çox gözəl guĢə yaradılacaqdır.  



Bildiyiniz kimi, Bakıdan Sumqayıta gələn yeni yolun çəkiliĢi də aparılır. 

Aeroport-Mərdəkan-Bilgəh istiqamətindən Sumqayıta qədər yeni yol çəkiləcəkdir. 

Hesab edirəm ki, bu yol da Ģəhərin inkiĢafına çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Bu yol 

bulvarın yanından keçəcəkdir ki, həm gediĢ-gəliĢ rahat olsun, həm də ümumiyyətlə, yol 

infrastrukturu geniĢlənsin və müasirləĢsin.  

ġəhərdə geniĢ abadlıq iĢləri görüləcəkdir. Əvvəlki dövrlərdə də iĢlər görülmüĢdür. 

Ġndiki dövrdə iĢlər daha da sürətlə getməlidir və Sumqayıtda hər yerdə - yəni insanların 

rahatlığı üçün infrastruktur, sənayenin inkiĢafı istiqamətində görüləcək iĢlər paytaxt 

səviyyəsində olmalıdır.  

Sumqayıt Bakıya çox yaxındır. Sumqayıtlıların bəziləri Bakıda, Bakıda 

yaĢayanların bəziləri Sumqayıtda iĢləyirlər. Yəni, Sumqayıtla Bakı demək olar ki, artıq 

birləĢir. Çünki ölkəmizdə inkiĢaf o qədər sürətlə gedir və bu yol boyu tikintilər, yeni 

binalar, sənaye müəssisələri ona gətirib çıxaracaq ki, Bakıda yaĢayanlar da gəlib 

Sumqayıtda iĢləyəcəklər. Ona görə Sumqayıt paytaxt standartlarına tam Ģəkildə 

uyğunlaĢdırılmalıdır. Mənim məqsədim bundan ibarətdir və bunu etmək üçün artıq biz 

konkret layihələrə baĢlamıĢıq. Prezidentin Ehtiyat Fondundan vəsait ayrıldı. Ondan 

sonra dövlət büdcəsində dürüstləĢmə zamanı əlavə vəsaitin ayrılması nəzərdə 

tutulmuĢdur. Ġlin sonuna qədər biz bu iĢin sürətinə baxacağıq. Əgər iĢlər sürətlə getsə, 

əlavə vəsait də ayrılacaqdır.  

ġəhərdə bütün infrastruktur layihələri icra edilir. Ġndi elektrik enerjisi, qaz, su ilə 

təchizat böyük dərəcədə yaxĢılaĢdırılmıĢdır. Demək olar ki, bu sahədə əsas problemlər 

öz həllini tapmıĢdır. Yeni kanalizasiya sisteminin yaradılması üçün mənə bu yaxınlarda 

əlavə təkliflər verilibdir. Mən o təklifləri bəyəndim və yaxın zamanlarda Sumqayıtın 

kanalizasiya sisteminin tamamilə yeniləĢdirilməsi üçün əlavə addımlar atılacaqdır.  

Bu, iĢin bir tərəfidir, çox vacib tərəfdir. Çünki hər bir vətəndaĢ, xüsusilə Sumqayıt 

sakinləri istəyirlər ki, Sumqayıt Ģəhəri gözəlləĢsin, abadlaĢsın. Mən həmiĢə deyirəm ki, 

Bakı dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən biridir. Ümid edirəm ki, vaxt gələcək, biz 

Sumqayıt haqqında da eyni sözləri deyə biləcəyik.  

Siz sumqayıtlılar yaxĢı bilirsiniz ki, Sumqayıt sənaye Ģəhəri kimi formalaĢmıĢdır. 

Əfsuslar olsun ki, indi bəzi xarici mətbuat orqanlarında Sumqayıtla bağlı qeyri-dəqiq 

informasiyalar yazılır, guya burada ekoloji vəziyyət ağırdır, çirklənmə həddən artıq 

çoxdur. Bu, tamamilə həqiqətə uyğun deyildir. Biz də bunu bilirik, siz də bunu bilirsiniz. 

Biz istəyirik ki, daha da çox qonaqlar gəlsinlər və görsünlər Sumqayıt necə gözəl, abad 

Ģəhərə çevrilibdir. YaĢıllıqlar salınıb, burada yaĢamaq, istirahət etmək üçün yeni Ģərait 

yaradılıb.  

Yenə də demək istəyirəm ki, bu, iĢin bir tərəfidir. Ġkinci tərəf ondan ibarətdir ki, - 

bu barədə də mən kifayət qədər geniĢ fikirlər söyləmiĢəm, - Sumqayıt ölkəmizin sənaye 

mərkəzinə çevrilməlidir. Bunu etmək üçün də imkanlar vardır. Yenə də deyirəm, 

Sumqayıt sənaye Ģəhəri kimyaçılar Ģəhəri kimi yaranmıĢdır. Ancaq indi Sumqayıt gərək 

müasir sənaye Ģəhəri kimi inkiĢaf etsin.  

Bunun üçün bizim konkret planlarımız vardır. Birinci növbədə, hər bir Ģəhərin 

sənaye potensialının inkiĢafı üçün vacib olan infrastruktur layihələri icra edilməlidir. 

Onların bir hissəsi reallaĢıb. Bir müddət bundan əvvəl böyük elektrik stansiyası 

tikilmiĢdir. Ġndi elektriklə problem tamamilə yoxdur və o stansiyanın gücü gələcəyə də 

hesablanıbdır.  

Sumqayıtın kimya kompleksində yenidənqurma iĢləri aparılır. Biz o kompleksi 

müasir standartlara çatdırmalıyıq. O kompleks dünya səviyyəsində iĢləməlidir. Eyni 

zamanda, kimya müəssisələrində istehsal olunan məhsulların təkrar emalı üçün yeni 

müəssisələr də yaradılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstəriĢlər verilibdir. Ümid 



edirəm ki, yaxın zamanlarda Sumqayıtda bəlkə də yüzlərlə yeni özəl kiçik və orta Ģirkət 

yaradılacaqdır.  

Məqsəd ondan ibarətdir ki, onlar kimya kompleksində istehsal olunan 

məhsullardan istifadə edib hazır məhsul buraxsınlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində belə 

praktika vardır. Mən də Ģəxsən tanıĢ olmuĢam, kimyaçılar da bunu bilirlər. Yəni biz bu 

sahədə dünyada mövcud olan ən mütərəqqi təcrübəni tətbiq etməliyik. Bu, həm iĢ 

yerlərinin yaradılmasına gətirib çıxaracaq, həm də ki, Ģəhərin sənaye potensialı daha da 

inkiĢaf edəcəkdir. Bir növ, kiçik kimya sənayesi Ģəhərciyi yaradılmalıdır və bu 

istiqamətdə konkret tapĢırıqlar verilibdir.  

Bundan baĢqa, Sumqayıtda ölkə miqyasında və nəinki ölkəmizdə, bölgədə, 

Cənubi Qafqazda ən böyük texnologiyalar parkı yaradılıbdır. Artıq bir neçə müəssisə 

fəaliyyət göstərir. Orada da iĢlər çox yüksək səviyyədə qurulubdur. Bu gün mən yenə də 

oraya gedəcəyəm, görülən iĢlərlə tanıĢ olacağam. Mən dəfələrlə orada olmuĢam, biz 

xarici qonaqları da dəvət edirik, gəlib görürlər və çox böyük təəssürat altında qalırlar. 

Çünki orada doğrudan da ən müasir, qabaqcıl texnologiyalar tətbiq olunur. Bu 

texnologiyalar parkı da imkan verəcəkdir ki, Sumqayıt böyük, dünya miqyaslı sənaye 

Ģəhəri kimi inkiĢaf etsin. Orada həm sənaye potensialı güclü, həm ekoloji vəziyyət 

yüksək səviyyədə olacaq və həm də insanların rahatlığı üçün Ģərait yaradılacaqdır.  

Bu gün, biz, eyni zamanda, uĢaq-gənclər idman məktəbinin açılıĢını qeyd 

edəcəyik. Bilirsiniz ki, bu məktəb təqribən 40-50 il bundan əvvəl tikilmiĢdir, yararsız 

vəziyyətə düĢmüĢdür. Mənə bir müddət əvvəl müraciət edilmiĢdir ki, onu bərpa edək. 

Ehtiyat fondundan vəsait ayrıldı. Bu gün biz o məktəbi açacağıq ki, uĢaqlar burada 

idmanla məĢğul olsunlar.  

Bundan baĢqa, Sumqayıtda yeni Olimpiya Ġdman Kompleksi də tikilir. Bu da 

sumqayıtlıların sağlamlığı üçün çox vacib bir vasitə olacaqdır. Hər bir insan yaĢından 

asılı olmayaraq, idmanla məĢğul olmalıdır. Bu Ģəraiti də biz yaradırıq.  

Yəni, bir daha demək istəyirəm ki, biz Ģəhərin inkiĢafına kompleks Ģəkildə 

yanaĢırıq. ġəhərin inkiĢafı üçün master plan hazırlanır, onun ilkin əlamətləri artıq var və 

reallaĢır. Mən yeni, müasir yanaĢma ilə hesab edirəm ki, bir neçə il ərzində Sumqayıtda 

çox böyük quruculuq, abadlıq iĢləri baĢa çatacaq və Ģəhər ölkəmizin, bölgənin və bəlkə 

də dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən birinə çevriləcəkdir. Bu, bizim hədəfimizdir. Bəzi 

hallarda qarĢıya qoyduğumuz hədəflər çox böyük görünür, ancaq həyat göstərir ki, biz 

bütün məqsədlərə çatırıq.  

Mən arzu edirəm ki, siz də bütün bu iĢlərdə fəal iĢtirak edəsiniz. Çünki siz iĢtirak 

etməsəniz, iĢlərimiz yarımçıq qalacaqdır. Mən əminəm ki, sumqayıtlılar bu müsbət 

təĢəbbüslərə ürəklə qoĢulurlar və əlindən gələni edəcəklər ki, Ģəhər daha da gözəlləĢsin.  

Bir daha sizi salamlayıram. Sağ olun.  

 

X X X 

 

Sumqayıt ictimaiyyətinin nümayəndələri adından Prezident Ġlham Əliyevə 

minnətdarlığını bildirən Ģəhər sakini Mehriban NƏCƏFOVA dedi:  

-Biz sizi sumqayıtlılar adından salamlayırıq, Ģəhərimizə “XoĢ gəlmisiniz!” 

deyirik. Gərgin iĢ Ģəraitində vaxt tapıb Sumqayıta, sumqayıtlıların görüĢünə gəldiyinizə 

görə hər bir sumqayıtlı adından Sizə təĢəkkür edirik. Bu gün ölkəmizin hər bir yerində 

quruculuq, abadlıq iĢləri aparılır. Bu, bizi çox sevindirir.  

Bakıya tez-tez yolumuz düĢür. Hər dəfə Bakıda bir yeniliyin Ģahidi oluruq. Bakı 

möhtəĢəm bir Ģəhər olub, insanı heyran qoyur, valeh edir. Amma bu, bizdə qısqanclıq 

yaratmır. Çünki Siz tapĢırıq vermisiniz, Sumqayıt da Bakı standartlarına 



yaxınlaĢacaqdır. Bu gün doğrudan da Sizin tapĢırığınız, Sizin qayğınız nəticəsində 

Sumqayıt artıq bir tikinti meydançasına çevrilib, hər yerdə abadlıq iĢi aparılır. 

Sumqayıtda 4 əsas park vardır. Dördündə də möhtəĢəm iĢlər gedir. FikirləĢirik ki, artıq 

Ģəhərimiz dünya səviyyəsinə çıxacaq bir Ģəhər olacaqdır. Buna əminik. Sizinlə, Sizin 

fəaliyyətinizlə qürur duyuruq və fəxr edirik ki, bu gün sözün əsl mənasında müstəqil bir 

dövlətdə yaĢayırıq. Bu, insanları iĢgüzarlığa vadar edir, dövlətimiz ətrafında sıx 

birləĢməyə səsləyir.  

Bu gün Sumqayıtda hər bir sahədə, Ģəhərin giriĢində, Sülh küçəsində, Nəsimi 

parkında Sizin göstəriĢinizlə böyük layihələr əsasında iĢlər aparılır. Hesab edirik ki, bu 

layihələrin həyata keçirilməsi Sumqayıtı möhtəĢəm bir Ģəhər səviyyəsinə qaldıracaqdır. 

Ən azı Nəsimi parkının göstərilən Ģəkildə qurulması onu Fransanın Kann Ģəhərindəki 

məĢhur parkları səviyyəsinə çıxaracaqdır. Biz bu iĢlərin yüksək səviyyədə görüləcəyinə 

əminik, inanırıq. Ona görə ki, Sizin iĢgüzarlığınıza, dərin intellektinizə və verdiyiniz 

sözə əməl etməyinizə əsaslanırıq.  

Bir də, əziz Prezidentimiz, sumqayıtlılar arasında xoĢməramlı belə bir fikir gəzir: 

Əgər Prezidentimiz bir neçə dəfə Sumqayıta gələrsə, biz nəinki Bakı səviyyəsinə, o 

standarta yaxınlaĢacağıq, hətta o standartı da ötüb keçəcəyik. Odur ki, Sumqayıta 

göstərdiyiniz qayğıya, məhəbbətə görə bütün sumqayıtlılar adından, Sizə “Çox sağ 

olun!” deyirik. Allah sizə cansağlığı versin, uğurlar diləyirik.  

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, mən dəfələrlə 

Sumqayıtda olmuĢam, son illər ərzində haradasa altı-yeddi dəfə. Əlbəttə ki, biz əvvəlki 

dövrdə daha çox infrastruktur və Ģəhər təsərrüfatının inkiĢafı üçün vacib olan 

məsələlərlə məĢğul idik. Ġlk növbədə, elektrik stansiyasının tikintisi, ondan sonra sənaye 

müəssisələrinin iĢə salınması. Ġndi isə vaxt gəlib çatıb ki, biz Ģəhərin, necə deyərlər, 

estetik tərəfi ilə ciddi məĢğul olaq və məĢğul da olacağıq. Burada nəzərdə tutulan 

layihələrin icrası əlbəttə ki, mənim diqqətimi də cəlb edəcəkdir. Çünki bütün bu 

layihələr mənə məruzə edilib.  

Bakıda o layihələrə, Ģəkillərə, təkliflərə baxırıq, tanıĢ oluruq. Əlbəttə, mən bundan 

sonra daha da tez-tez gələcəyəm. Əminəm ki, bu Ģəkillərdə göstərilən mənzərə qısa 

müddət ərzində reallığa çevriləcəkdir.  

Bir daha sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

 

7 iyul 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYIT ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV PARKINDA YENĠDƏNQURMA VƏ ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN 

GEDĠġĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Sumqayıt ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Eldar Əzizov dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verdi ki, 1999-cu ildə istifadəyə verilmiĢ parkda yenidənqurma iĢləri bu ilin 

aprelində baĢlanmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev parkın yenidənqurma sxemi ilə tanıĢ oldu.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, 7,6 hektar ərazisi olan parkda 

müasir memarlıq üslubunda, möhtəĢəm giriĢ ucaldılmıĢdır. Parkda Heydər Əliyev 

Muzeyi, istirahət meydançası və yeni fəvvarələrin tikintisi nəzərdə tutulmuĢdur. Heydər 

Əliyev Muzeyinin parkın ən gözəl guĢəsində, özünəməxsusluğu ilə seçilən orijinal 

layihə əsasında inĢa edilməsi planlaĢdırılır. Muzeydə ulu öndər Heydər Əliyevin 

həyatının müxtəlif illərinə həsr olunan stendlər, Sumqayıta səfərlərini əks etdirən 

fotolar, ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərə aid sənəd və materiallar, digər tarixi eksponatlar 

toplanacaqdır. Muzeyin kitabxanasında Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks 

etdirən müxtəlif nəĢrlər saxlanılacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev parkın yenidən qurulmasında istifadə olunacaq inĢaat 

materiallarının nümunələrinə baxdı.  

Bildirildi ki, parkın giriĢində 8 metr hündürlüyündə müasir saat qülləsinin də 

tikintisi aparılır.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, parkda geniĢ yaĢıllıq zolağı da 

salınacaq, müasir iĢıqlandırma sistemi və uĢaqlar üçün attraksionlar qurulacaq, bir sözlə, 

Ģəhər sakinlərinin istirahəti üçün bütün Ģərait yaradılacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev parkın ərazisini gəzdi, müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi.  

 

7 iyul 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDA 

“KĠMYAÇI” MƏDƏNĠYYƏT SARAYININ QARġISINDA YARADILACAQ 

MEYDANIN SXEMĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayı 1986-ci 

ildə istifadəyə verilmiĢdir. Həmin vaxtdan etibarən sarayın qarĢısındakı meydanda 

respublika və Ģəhər əhəmiyyətli müxtəlif tədbirlər keçirilmiĢdir. Bu ərazi Sumqayıt 

Ģəhərinin mərkəzində yerləĢən ən geniĢ meydandır.  

Prezident Ġlham Əliyev meydanın sxeminə baxdı, ərazini gəzdi, burada yeni 

infrastrukturun yaradılması ilə bağlı tapĢırıqlarını verdi.  

Sonra Azərbaycan dövlətinin baĢçısı “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının inzibati 

binası ilə tanıĢ oldu.  

Bildirildi ki, üçmərtəbəli inzibati binanın birinci mərtəbəsində 1063 yerlik böyük 

konsert salonu, ikinci mərtəbəsində 204 yerlik kiçik müĢavirə zalı vardır. Sarayın 56 iĢ, 

məĢq, dərs otağında 350 yeniyetmənin məĢğul olduğu 16 bədii özfəaliyyət dərnəyi 

fəaliyyət göstərir.  

Dövlətimizin baĢçısı sarayın konsert salonuna baxdı, yenidənqurma iĢləri ilə bağlı 

müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

 

7 iyul 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYIT ġƏHƏRĠNDƏKĠ  

CÜMƏ MƏSCĠDĠNDƏ APARILAN ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA 

ĠġLƏRĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Cümə məscidi 1990-cı ildə Ģəhər 

əhalisinin Ģəxsi vəsaiti hesabına tikilərək istifadəyə verilmiĢdir. Eyni vaxtda 700 nəfərin 

ibadət etmək imkanı olduğu bu məscid son illər təmir olunmadığından əvvəlki 

görkəmini itirmiĢ, divarlarda çatlar əmələ gəlmiĢdir. Məscidin həyətyanı sahəsinin də 

bərpasına ehtiyac vardır. Buna görə də Prezident Ġlham Əliyevin tapĢırığı ilə məsciddə 

əsaslı təmir iĢlərinə və yeni minarənin tikintisinə baĢlanılmıĢdır. Bu iĢlərin sayəsində 

sumqayıtlıların dini məbədi kompleksə çevriləcək və onun görkəminə də xüsusi gözəllik 

veriləcəkdir.  

Məscidin təmirdən sonrakı vəziyyətini əks etdirən fotostendə baxan Prezident 

Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, əsaslı təmir nəticəsində məscid yeni görkəmi ilə 

diqqəti cəlb edəcəkdir. Bununla yanaĢı, dindarlar ayinləri rahat Ģəkildə yerinə yetirmək 

üçün gözəl imkanlar əldə edəcəklər.  

Dövlətimizin baĢçısına müqəddəs “Qurani-Kərim” hədiyyə olundu.  

Məscidin həyətyanı sahəsini gəzən Prezident Ġlham Əliyev ərazidə yaĢıllaĢdırma 

iĢlərinə də diqqət yetirilməsinin vacibliyini bildirdi, müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi.  

 

7 iyul 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XIZI RAYONUNDA 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə Xızı Ģəhərinin mərkəzində salınmıĢ Heydər Əliyev 

parkında ümummilli liderin abidəsini ziyarət edərək gül dəstəsi qoydu.  

Prezident Ġlham Əliyevə parkda görülmüĢ abadlıq və quruculuq iĢləri barədə 

ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, Heydər Əliyev prospektində yerləĢən parkda 

yaĢıllıq zolaqları salınmıĢ, 6 mindən çox dekorativ kol və ağac əkilmiĢ, müasir 

iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢ, bayraq meydanı yaradılmıĢdır. Parkda sakinlərin 

istirahəti üçün hər cür Ģərait var. Heydər Əliyev Mərkəzinin binası parka xüsusi gözəllik 

verir.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti 

kəsdi, bina ilə tanıĢ oldu.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, Mərkəzin tikintisinə bu ilin mayında 

baĢlanmıĢdı. Burada ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini, xarici 

ölkələrə və regionlara səfərlərini əks etdirən 14 fotoguĢə yaradılmıĢ, ulu öndərin büstü 

qoyulmuĢdur.  

Mərkəzdə 90 nəfərlik akt zalı, konfrans zalı, müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢ 

xidməti otaqlar vardır. Burada Azərbaycan tarixini və ədəbiyyatını, xarici dil öyrənmək 

istəyənlər, eləcə də rəsm həvəskarları üçün Ģərait yaradılmıĢdır.  

Mərkəzin kitabxanasında ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı 

qarĢısındakı xidmətlərindən, görkəmli alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın 

oftalmologiya elminə verdiyi töhfələrdən, Prezident Ġlham Əliyevin və Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətlərindən bəhs edən nəĢrlər 

vardır.  

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  

 

19 iyul 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ NƏRĠMANOV 

RAYONUNDA DƏDƏ QORQUD PARKININ SALINDIĞI ƏRAZĠDƏ 

OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 2000-ci ilin aprelində 7,5 

hektarlıq bu ərazidə “Dədə Qorqud heykəli və Dədə Qorqud dünyası” tarixi-etnoqrafik 

kompleksinin yaradılması haqqında” Fərman imzalamıĢdı. Prezident Ġlham Əliyevin 

göstəriĢi ilə Bakı Ģəhərində parkların və xiyabanların əsaslı Ģəkildə yenidən qurulması 

və abadlaĢdırılması ilə bağlı ardıcıl tədbirlər görülür. Dövlət baĢçısının “Azərbaycan 

Respublikasındakı monumental heykəltəraĢlıq abidələri, xatirə-memorial və memarlıq 

kompleksləri haqqında” 2007-ci il 2 aprel tarixli Sərəncamı ilə Nazirlər Kabinetinə 

həmin Fərmanın icrasını təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər görmək tapĢırılmıĢdı.  

Prezident Ġlham Əliyev ərazidəki mövcud vəziyyətlə yaxından tanıĢ oldu. 

Dövlətimizin baĢçısının tapĢırıqlarına uyğun olaraq, burada əsaslı yenidənqurma və 

abadlaĢdırma iĢləri aparılacaq, paytaxt sakinlərinin istirahəti üçün lazım olan Ģərait 

yaradılacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev parkda yenidənqurma iĢlərinin yüksək səviyyədə 

aparılması və burada Dədə Qorqudun abidəsinin ucaldılması barədə ulu öndər Heydər 

Əliyevin imzaladığı Fərmanın icrası ilə bağlı müvafiq göstəriĢlərini verdi.  

 

19 iyul 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MÜQƏDDƏS 

RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRĠNĠN 

AZƏRBAYCANDAKI SƏFĠRLƏRĠNĠ VƏ  

DĠPLOMATĠK NÜMAYƏNDƏLĠKLƏRĠNĠN RƏHBƏRLƏRĠNĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

GörüĢ iĢtirakçılarını salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi:  

-Hörmətli səfirlər, mən sizi ürəkdən salamlayıram. Bizim mübarək Ramazan 

ayında görüĢlərimiz ənənəvi xarakter daĢıyır. Çox Ģadam ki, yenidən sizinlə görüĢürəm.  

XahiĢ edirəm ki, qarĢıdan gələn bayram münasibətilə mənim səmimi təbriklərimi 

və xoĢ arzularımı təmsil etdiyiniz ölkələrin dövlət və hökumət baĢçılarına çatdırasınız.  

Təmsil etdiyiniz ölkələrlə bizim ölkə çox sıx əməkdaĢlıq edir. Mən çox Ģadam ki, 

bu əməkdaĢlıq və dostluq əlaqələri gündən- gücə güclənir. Biz çox istəyirik ki, bütün 

müsəlman ölkələri ilə əlaqələrimiz həm siyasi, həm iqtisadi sahədə və bütün baĢqa 

sahələrdə daha da geniĢ, daha da dərin olsun.  

Mən çox Ģadam ki, müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı səfirliklərinin sayı 

artmaqdadır. Ġldən-ilə bu masa arxasında səfirlərin sayı artır. ĠnĢallah, bir neçə ildən 

sonra biz gərək daha da böyük masa arxasında əyləĢək. Eyni zamanda, Azərbaycan da 

müsəlman ölkələrində öz səfirliklərinin sayını artırır. Bu həm bir-birimizə olan 

münasibətin təzahürüdür, eyni zamanda, bu, zərurətdir. Biz çox istəyirik ki, bütün 

müsəlman ölkələri arasında əlaqələr daha da sürətlə inkiĢaf etsin. Eyni zamanda, 

beynəlxalq təĢkilatlarda əməkdaĢlığımız çox uğurla davam edir. BirləĢmiĢ Millətlər 

TəĢkilatında, Ġslam ƏməkdaĢlığı TəĢkilatında, digər təĢkilatlarda biz sıx əməkdaĢlıq 

edirik və daim bir-birimizi dəstəkləyirik. Bir neçə il bundan əvvəl BMT-nin BaĢ 

Məclisində Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsi zamanı bizə ən çox dəstək verən 

müsəlman ölkələri olmuĢdur. Bu dəstəyə görə minnətdarıq və bu dəstəyi bu gün də hiss 

edirik. Azərbaycan da öz növbəsində bütün beynəlxalq təĢkilatlarda müsəlman 

ölkələrinin maraqlarını daim müdafiə edir və bu siyasət bundan sonra da davam 

etdiriləcəkdir. Əminəm ki, xüsusilə indiki Ģəraitdə islam həmrəyliyinin gücləndirilməsi 

çox lazımdır. Bizim aramızda birlik daha da sıx olmalıdır. Ġqtisadi əlaqələr daha da 

geniĢ olmalıdır. Əlbəttə ki, qarĢılıqlı dəstək yüksək səviyyədə olmalıdır. Hər halda 

Azərbaycan bu məqsədlərə çatmaq üçün öz tərəfindən vacib addımları atır.  

Ġslam ƏməkdaĢlığı TəĢkilatının xətti ilə ölkəmizdə yüksək səviyyəli bir neçə 

tədbir keçirilmiĢdir. Bildiyiniz kimi, ĠSESKO ilə əlaqələrimiz çox sıxdır. Ġslam 

mədəniyyətinin dünyada təbliği üçün ölkəmiz çox böyük səylər göstərir. Biz fəxr edirik 

ki, 2009-cu ildə Bakı Ģəhəri islam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmiĢdir. 2018-ci ildə 

ölkəmizin digər qədim Ģəhəri olan Naxçıvan da bu Ģərəfli ada layiq görüləcəkdir.  

Əziz dostlar, mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Sizə, ailələrinizə, təmsil 

etdiyiniz ölkələrə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, siz özünüzü Bakıda evinizdəki kimi 

hiss edirsiniz. Mən ümid edirəm ki, burada sizin fəaliyyətiniz həmiĢə olduğu kimi, çox 

uğurlu olacaqdır. Yəni, siz burada həqiqətən öz doğma vətəninizdəsiniz.  

Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Ġsmatilla YERQAġEV müsəlman ölkələrinin 

Azərbaycandakı səfirləri və diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri adından 

müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə Prezident Ġlham Əliyevi və xalqımızı təbrik edərək 

dedi:  

-Hörmətli, cənab Prezident! Sizi Azərbaycanda akkreditə olunmuĢ müsəlman 

ölkələrinin səfirləri, nümayəndəliklərinin rəhbərləri və Ģəxsən öz adımdan böyük 

məmnuniyyətlə müqəddəs Ramazan ayı və əl-Fitr bayramı münasibətilə təbrik edirəm.  



Zati-aliləri, fürsətdən istifadə edərək bu müqəddəs ayda Sizinlə görüĢmək imkanı 

əldə etdiyimiz üçün Sizə səmimi təĢəkkürümüzü bildiririk. Biz çox Ģadıq ki, məhz Sizin 

sayənizdə bu görüĢlər xoĢ ənənəyə çevrilib. Müqəddəs aylardan biri olan Ramazan 

insanların ağlında və düĢüncəsində təcəssüm tapır, onları əmin-amanlığa, mənəvi 

paklığa və birliyə çağırır. Bu ay müsəlmanlar Allah qarĢısında vicdani borclarını yerinə 

yetirmək imkanı qazanır, xeyirxah iĢlərin sevincini, mənəvi kamilliyin Ģər üzərində 

qələbəsini yaĢayırlar. Hər birimiz üçün müqəddəs olan bu ayda müsəlman ölkələrinin 

səfirləri adından Sizə və bütün Azərbaycan xalqına Uca Allahdan xeyir iĢlər, həmçinin 

sülh və tərəqqi arzulamaqdan Ģərəf duyuram.  

Bu gün Azərbaycan nəinki regional, həmçinin beynəlxalq proseslərə və meyillərə 

birbaĢa təsir göstərən güclü amillərdən biridir. Biz səmimi maraq və rəğbət hissi ilə 

islahatların dinamik gediĢini və bunun da Azərbaycanın iqtisadi və sosial həyatında 

faydasını müĢahidə edirik. Onun parlaq nümunələrindən və təsirindəndir ki, bu gün 

qlobal maliyyə və iqtisadi böhrana baxmayaraq, Azərbaycan milli iqtisadiyyatın inkiĢaf 

etdirilməsi istiqamətində yüksək nəticələr göstərməkdə davam edir. Ölkədə böyük 

infrastruktur layihələri müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Əlbəttə, bunların hamısının 

səbəbi düzgün düĢünülmüĢ iqtisadi islahatlardır.  

Cənab Prezident, Siz əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ 

iqtisadi islahatları uğurla davam etdirirsiniz. Azərbaycan xalqı artıq nəinki bunları görür, 

həmin islahatların bəhrələrindən istifadə edir. Azərbaycanın bundan heç də az 

əhəmiyyətli olmayan humanitar sahədəki nailiyyətləri də göz qabağındadır. Bu mənada 

mən qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın “Eurovision-2011” musiqi yarıĢmasındakı 

qələbəsi bütün müsəlman ölkələri üçün də sevindirici bir haldır. Ən nəhayət, biz 

Azərbaycanın zəngin müsəlman irsinin dirçəlməsinə və inkiĢafına yönəlmiĢ səylərini 

alqıĢlayırıq. Bunun parlaq nümunəsi kimi Azərbaycanda hər il Beynəlxalq muğam 

festivalının keçirilməsini göstərmək olar.  

Əlbəttə, biz müsəlman ölkələrinin nümayəndələri kimi, Azərbaycan xalqına 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində dəstək verəcəyik. Əminik ki, bu problem 

beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həll ediləcəkdir. Azərbaycanlı məcburi köçkünlər doğma yerlərinə, Dağlıq 

Qarabağa qayıdacaqlar.  

Biz müsəlman ölkələrinin nümayəndələri kimi, Azərbaycanı 2012-2013-cü illərdə 

BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının qeyri-daimi üzvlüyünə namizədliyini dəstəkləyəcəyik 

və inĢallah, inanırıq ki, bu məsələ BMT çərçivəsində həll ediləcəkdir.  

Hörmətli cənab Prezident! Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Sizə uğurlar, 

Azərbaycan xalqına tərəqqi və çox böyük nailiyyətlər arzu edirəm.  

Çox sağ olun!  

Ölkəmiz haqqında xoĢ sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Prezident Ġlham 

ƏLĠYEV dedi:  

- Çox sağ olun. Ölkəmiz haqqında dediyiniz xoĢ sözlərə görə sizə minnətdaram. 

Doğrudan da, ölkəmiz bütün sahələrdə,- siz də qeyd etdiniz,- həm iqtisadi, həm 

humanitar, həm mədəniyyət sahələrində inkiĢaf edir. Biz çalıĢırıq ki, ölkəmiz hərtərəfli 

inkiĢaf etsin, insanların rifah halı yaxĢılaĢsın, ölkə qarĢısında duran bütün vəzifələr icra 

edilsin. Bildiyiniz kimi, müxtəlif proqramlar vardır. Bu proqramlar icra edilir. ġəhərlərin 

siması dəyiĢilir, hər yerdə quruculuq, abadlıq iĢləri aparılır. Görəndə ki, dostlarımız, 

qardaĢlarımız da uğurlarımıza sevinir, əlbəttə, biz çox Ģad oluruq. Sizin ölkələrinizin 

nümayəndələri Azərbaycanda gedən müsbət proseslərə, doğrudan da, həmiĢə səmimi 

qaydada dəstək olmuĢlar. Bu dəstəyi biz hiss edirik, hiss etmiĢik.  



Biz bu il müstəqilliyimizin 20 illiyini qeyd edəcəyik. Bu illər ərzində Azərbaycan 

göstərib ki, müstəqil ölkə kimi yaĢaya, inkiĢaf edə bilər və yaxĢı da yaĢaya bilər. Əlbəttə 

ki, görüləsi iĢlər çoxdur. Bizim böyük planlarımız vardır. Biz çalıĢırıq ki, ölkəmizi 

inkiĢaf etmiĢ ölkələrin sırasına çıxaraq. Bunu etmək üçün imkanlar vardır. Həm siyasi 

iradə, həm artıq maliyyə resurslarımız, düĢünülmüĢ siyasətimiz və strateji xəttimiz 

vardır. Əlbəttə ki, istədiyimizə nail olmaq üçün beynəlxalq müstəvidə də mütləq 

qarĢılıqlı etimad əsasında əlaqələr gücləndirilməlidir.  

Bir daha demək istəyirəm ki, beynəlxalq aləmdə ən böyük dəstəyi bütün 

dövrlərdə biz müsəlman ölkələrindən görmüĢük və bu gün də görürük. 

Müstəqilliyimizin ilk illərindən bu günə qədər bizi dəstəkləyən müsəlman ölkələri 

olmuĢdur. Bizi ilk tanıyan müsəlman ölkəsi Türkiyə olmuĢdur. Ondan sonra digər 

ölkələr bizi müstəqil ölkə kimi tanımıĢlar. Biz Ġslam ƏməkdaĢlığı TəĢkilatına, - o vaxt 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı adlanırdı,- üzv olmuĢuq və daim bu təĢkilat çərçivəsində 

dəstək görmüĢük. Xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə 

bağlı Ġslam ƏməkdaĢlığı TəĢkilatının çoxsaylı qərar və qətnamələri vardır ki, bu da 

bizim mövqeyimizi gücləndirir.  

Siz qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasına qeyri-daimi 

üzv kimi namizəd olmuĢdur. Mən öz həmkarlarıma bununla bağlı müvafiq qaydada 

məktublar göndərmiĢəm. Çox Ģadam ki, artıq bir neçə ünvandan mənə həmkarlarım 

müsbət cavab göndərmiĢlər. Buna görə mən çox minnətdaram.  

Mən bir daha demək istəyirəm ki, bütün müsəlman ölkələri daim bir-birinin 

yanında olmalıdırlar, bir-birinə dəstək olmalıdırlar, həm siyasi sahədə, həm iqtisadi 

sahədə. Müsəlman ölkələri arasında birlik, həmkarlıq, əməkdaĢlıq daha da yüksək 

səviyyəyə çatmalıdır. Xüsusilə indiki zəmanədə bəzi hallarda biz dinimizə qeyri-normal 

münasibətlə üzləĢirik. Ġslamofobiya meyilləri əfsuslar olsun ki, artmaqdadır. 

Multikulturizmlə bağlı müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Sanki multikulturizm iflasa 

uğrayıb. Halbuki bizim təcrübəmiz və sizin təmsil etdiyiniz ölkələrin təcrübəsi onu 

göstərir ki, multikulturizm yaĢayır və inkiĢaf edir. Bunun müsbət nümunələri vardır. Bu 

təcrübələr öyrənilməlidir. Yəni, bütün bu məsələlər əlbəttə ki, diqqət mərkəzində 

olmalıdır. Biz daim bu məsələləri beynəlxalq tribunalardan qaldırırıq. Azərbaycan həm 

Ġslam ƏməkdaĢlığı TəĢkilatının, eyni zamanda, Avropa ġurasının üzvüdür. Yəni, 

mövqeyimizi ifadə etmək üçün, xüsusilə bu məsələlərlə bağlı mövqeyimizi ifadə etmək 

üçün kifayət qədər geniĢ imkanlarımız vardır və biz bunlardan istifadə edirik.  

Biz milli dəyərlərimizi, dini dəyərlərimizi təbliğ etməliyik. Ġslam dini qardaĢlıq, 

dostluq dinidir. Ġslam dini dünyada sülhsevər meyilləri gücləndirir. Ona görə biz 

dinimizin həqiqi mahiyyətini dünyada daha da geniĢ Ģəkildə təbliğ etməliyik.  

Əfsuslar olsun ki, islam dininə qarĢı bəzi dairələrdə qeyri-adekvat, qeyri-normal, 

çox mənfi münasibət vardır. Biz mübarizə aparmalıyıq və bu mübarizə ancaq birlik olan 

zaman uğurlu ola bilər. Bütün beynəlxalq məsələlərlə bağlı bizim mövqeyimiz vardır və 

biz öz mövqeyimizi müdafiə etməliyik. Birliyə çağırıĢlar sadəcə olaraq gözəl Ģüar 

deyildir. Bu, doğrudan da zərurətdir, xalqlarımıza, ölkələrimizə lazımdır. Biz çox 

istəyirik ki, bütün müsəlman aləmi daha da sıx birləĢsin. Buna böyük ehtiyac vardır. 

Bəzi müsəlman ölkələrində yaĢanan sıxıntılar, qarĢıdurmalar, problemlər bizi də çox 

narahat edir. Biz istəyirik ki, bu böhranlı vəziyyət tezliklə aradan qaldırılsın və bütün 

müsəlman aləmində sülh, əməkdaĢlıq, sakitlik, əmin-amanlıq yaransın.  

Müsəlman ölkələri ilə iqtisadi sahədə bizim qarĢılıqlı iqtisadi komissiyalar 

fəaliyyət göstərir. Bu komissiyaların iĢi səmərəlidir və çalıĢmalıyıq ki, hər bir sahədə 

nailiyyətə çataq.  



Siyasi əlaqələr çox yaxĢı ki, yüksək səviyyədədir. Ġqtisadi sahədə, mədəniyyət 

sahəsində, gənclər arasında əlaqələr olmalıdır. Ġslam ƏməkdaĢlığı TəĢkilatının Gənclər 

Forumu da çox fəal iĢləyir. Biz gəncləri də bir araya gətirməliyik ki, onlar bir-biri ilə 

əlaqədə olsunlar. Gələcəkdə ölkələrimizi onlar idarə edəcəklər. Ġndidən gərək sıx 

əlaqədə olsunlar ki, maraqlarımız təmin edilsin.  

Bilirsiniz, hər bir ölkənin öz problemi vardır. Hər bir ölkədə problemlərin həlli 

üçün əlbəttə ki, ilk növbədə, daxili resurslar əsas rol oynayır. Ancaq xarici dəstək, xarici 

yardım və mənəvi dəstək də az rol oynamır. Mən bir daha demək istəyirəm ki, 20 illik 

müstəqillik dövründə biz daim islam ölkələri tərəfindən bu diqqəti, dəstəyi görmüĢük. 

ÇalıĢmıĢıq ki, öz növbəmizdə biz də dəstəyimizi göstərək. Mən tam əminəm ki, növbəti 

illərdə uğurumuz və uğurlu inkiĢafımız daha çox bu qarĢılıqlı dəstəkdən asılı olacaqdır.  

Bir daha sizi qarĢıdan gələn bayram münasibətilə təbrik edirəm. Bir daha xahiĢ 

edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı təmsil etdiyiniz ölkələrin rəhbərlərinə və ən xoĢ 

arzularımı ölkələrinizin ictimaiyyətinə çatdırasınız. Sağ olun.  

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirilmiĢdir.  

 

10 avqust 2011-ci il 

 

 



ġEYXÜLĠSLAM MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR 

SÜFRƏSĠ AÇMIġDIR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Bakı, 13 avqust (AzərTAc). Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 12-də Qafqaz 

Müsəlmanları Ġdarəsinin sədri Ģeyxülislam AllahĢükür PaĢazadə müqəddəs Ramazan ayı 

münasibətilə öz iqamətgahında iftar süfrəsi açmıĢdır.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev iftar mərasimində iĢtirak etmiĢdir.  

Əvvəlcə Ģeyxülislam AllahĢükür PaĢazadə yeni iqamətgahda aparılan inĢaat 

iĢlərinin gediĢi barədə Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, tikintisinin 

gələn il baĢa çatdırılması nəzərdə tutulan bu iqamətgahda dindarların ibadəti və dini 

mərasimlərin keçirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılacaqdır.  

Ġftar mərasimi Qurani-Kərimdən ayələrin və Ramazan duasının oxunması ilə 

baĢladı.  

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev iftar mərasimində çıxıĢ etdi.  

 

MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN ÇIXIġI 

 

-Hörmətli Ģeyx həzrətləri!  

Hörmətli din xadimləri!  

Əziz dostlar!  

Müqəddəs Ramazan ayında bizim görüĢlərimiz artıq gözəl ənənəyə çevrilibdir. 

Bu ənənənin artıq böyük tarixi vardır. Bu ənənənin təməlini qoyan ulu öndər Heydər 

Əliyev və Ģeyx həzrətləri olmuĢdur. Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda bütün 

sahələrdə bu gün də yaĢayır və uğurla davam etdirilir. Əslində bütün baĢqa sahələrdə 

olduğu kimi, müstəqilliyimizin o illərində din-dövlət əlaqələrinin təməli qoyulmuĢdur. 

Bu gün Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri çox yüksək səviyyədədir və hesab 

edirəm ki, bu əlaqələr dünya miqyasında nümunə kimi təqdim oluna bilər. 

Azərbaycanda bütün sahələr inkiĢaf etdiyi kimi, bu sahədə də müsbət meyillər özünü 

göstərməkdədir. Bu, ölkəmizi daha da gücləndirir. Ölkənin gücünü təkcə təbii sərvətlər, 

təbii ehtiyatlar, yaxud da ki, maliyyə imkanları müəyyən etmir. Hər bir ölkənin gücü 

onun hərtərəfli inkiĢafındadır. Azərbaycanın gücü ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə bütün 

xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri rahat yaĢayırlar. Dostluq, qardaĢlıq Ģəraitində 

yaĢayırlar. Bizim gücümüz bundan ibarətdir. Ona görə ölkəmizin uzunmüddətli, uğurlu 

və dayanıqlı inkiĢafı artıq heç kəsdə Ģübhə doğurmur. Biz yalnız və yalnız uğurla irəliyə 

gedəcəyik, ölkə qarĢısında duran bütün vəzifələri icra edəcəyik və Azərbaycanın 

hərtərəfli inkiĢafına nail olacağıq.  

Ramazan ayı müqəddəs aydır. Azərbaycan xalqı bu müqəddəs duyğuları öz qəlbində 

əsrlər boyu yaĢatmıĢdır. Ancaq müstəqil ölkə kimi biz gənc ölkəyik. Bu il 

müstəqilliyimizin 20 illik yubileyini qeyd edəcəyik və müstəqil ölkə, azad xalq kimi öz 

doğma dini bayramımızı böyük təntənə ilə qeyd edirik.  

Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələri özlərini rahat hiss edirlər. 

Azərbaycanda islam mədəniyyətinə, islam dininə olan hörmət, eyni zamanda, bütün 

baĢqa dinlərə olan hörmətlə tamamlanır. Öz dininə hörmət edən Ģəxs baĢqa dinə də 



hörmət etməlidir. Bu, artıq Azərbaycanda oturuĢmuĢ yanaĢmadır. Bu gün din xadimləri 

Azərbaycanda hökm sürən dözümlülük, tolerantlıq haqqında danıĢmıĢlar. Bu, artıq 

reallıqdır və dünya miqyasında bizim təcrübəmiz bəzi hallarda öyrənilir. Mən çox Ģadam 

ki, dözümlülük, dini tolerantlıq Azərbaycanda artıq oturuĢmuĢ bir anlayıĢdır. Bu, sadəcə 

olaraq bir Ģüar deyil, bizim həyat tərzimizdir.  

Azərbaycanda din-dövlət münasibətlərini əks etdirən dini abidələrə olan 

münasibətdir. Azərbaycan dövləti nəinki Ġslam dininə mənsub olan abidələri, məscidləri 

tikdirir, bərpa etdirir. Eyni zamanda, digər dinlərə mənsub olan məbədləri təmir etdirir, 

tikdirir. Bu barədə danıĢıldı və mən çox Ģadam ki, burada müxtəlif dinləri təmsil edən 

din xadimləri yekdil bir fikir ortaya qoyurlar. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu 

sahədə iĢlər çox yüksək səviyyədədir. Əlbəttə ki, burada həm dövlət siyasəti, bu 

siyasətin əsasları düzgün qurulubdur, eyni zamanda, bu, cəmiyyət tərəfindən irəli 

sürülmüĢ bir siyasi və ictimai sifariĢdir. Bu, bizim həyat tərzimizdir. Bu, bizim dünya 

görüĢümüzdür. Biz belə yaĢayırıq və belə yaĢamağımızla özümüzə, bölgəyə və dünyaya 

sübut edirik ki, multikulturizm yaĢayır. Multikulturizm nisbətən yeni bir anlayıĢdır. 

Əslində bu, müxtəlif mədəniyyətlərə, müxtəlif dinlərə mənsub olan insanların birgə 

yaĢaması deməkdir. Yəni, əsrlər boyu Azərbaycanda bu anlayıĢ yaĢayıb, bu gün də 

yaĢayır və möhkəmlənir. Azərbaycan xalqı müxtəlif dövrlərdə müxtəlif ictimai-siyasi 

quruluĢlar çərçivəsində yaĢamıĢdır. Buna baxmayaraq, bütün dövrlərdə və xüsusilə ən 

sevindirici hal ondan ibarətdir ki, müstəqillik dövründə bu müsbət meyillər daha da 

güclənir. Bizim uğurlu inkiĢafımızı gücləndirən amillər məhz bunlardır.  

Eyni zamanda, din-dövlət münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmasında hörmətli 

Ģeyx həzrətlərinin böyük əməyi və zəhməti vardır. ġeyx həzrətləri həm ölkə daxilində, 

həm xaricdə böyük nüfuza malik olan bir din xadimidir. ġeyx həzrətlərinin qeyd etdiyi 

kimi, Azərbaycanda artıq dinlərarası, mədəniyyətlərarası dialoqa həsr edilmiĢ bir neçə 

mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilmiĢdir. Azərbaycan dünya miqyasında dinlərarası, 

mədəniyyətlərarası dialoqun aparılması üçün artıq bir ünvana, bir məkana çevrilmiĢdir. 

Təkcə burada coğrafi vəziyyətimiz, yaxud da ki, müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin 

əsrlər boyu Azərbaycanda bir ailə kimi yaĢaması amilləri rol oynamır.  

Burada, eyni zamanda, Ģeyx həzrətlərinin beynəlxalq nüfuzu da öz rolunu 

oynayır. Mən dövlət və hökumət baĢçıları ilə, öz həmkarlarımla dəfələrlə Ģeyx 

həzrətlərinin fəaliyyəti haqqında fikir mübadiləsi aparmıĢam. Çox Ģadam ki, hörmətli 

Ģeyximiz dünya səviyyəsində böyük hörmətə malik olan bir Ģəxsiyyətdir. Onun 

təĢəbbüsü ilə həm beynəlxalq müstəvidə, həm Qafqazda dinlərarası dialoqun 

gücləndirilməsi üçün çox vacib addımlar atılır. Həm beynəlxalq tədbirlər keçirilir, həm 

bizim qonĢu bölgələrdən olan din xadimləri vaxtaĢırı Azərbaycana gəlirlər. Rusiyanın 

ġimali Qafqaz respublikalarının müftilərinin Azərbaycana səfərini xatırlatmaq istəyirəm. 

Bu, çox uğurlu səfər olmuĢdur. Bu, bizi daha da birləĢdirir və Qafqazda sülhün, əmin-

amanlığın, dözümlülüyün təmin edilməsi üçün bu amillərin çox böyük əhəmiyyəti 

vardır.  

ġeyx həzrətlərinin təĢəbbüsü ilə təĢkil edilən ənənəvi iftar süfrələrimiz də bir 

məqsədi güdür: biz daha da sıx birləĢək, Azərbaycan cəmiyyəti daha da sıx birləĢsin, 

Azərbaycanda yaĢayan bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri bir daha həm 

dövlət, həm siyasi rəhbərlik, həm din xadimləri tərəfindən lazım olan sözləri eĢitsinlər. 

Bu sözlər, sadəcə olaraq, yenə də deyirəm, hansısa bir niyyətin ifadəsi deyil. Bu sözlər 

konkret əməllərə söykənir, bu sözlərin arxasında böyük iĢlər dayanır. 20 il ərzində - 

müstəqillik dövründə Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar, o cümlədən bu gözəl ab-havanın 

hesabına mümkün olmuĢdur.  



Ölkəmiz inkiĢaf edir. Bu, artıq reallıqdır. Azərbaycana, Bakıya və bölgələrə gələn 

hər bir qonaq, əgər o, obyektivdirsə, qərəzsizdirsə bu inkiĢafı inkar edə bilməz. Bu, bizi 

çox sevindirir, daha da ruhlandırır və gələcək addımları atmağa sövq edir. Biz istəyirik 

ki, ölkəmiz daha da güclü olsun.  

Bu gün bölgədə mövqelərimiz kifayət qədər güclüdür. Azərbaycanın təsir 

imkanları geniĢlənir. Bu imkanlar yalnız regionda əməkdaĢlığın və mehriban qonĢuluq 

münasibətlərinin gücləndirilməsinə xidmət edəcək və edir. Bizim güclənməyimiz bölgə 

üçün müsbət bir amildir. Azərbaycan bu gün bölgədə sabitləĢdirici rol oynayır və bu rol 

getdikcə artacaqdır. Bizdə bütün azadlıqlar mövcuddur. Biz qürur hissi ilə deyə bilərik 

ki, Azərbaycanda bütün azadlıqlar, din azadlığı vardır. Ən böyük nemət din, vicdan, söz, 

fikir, siyasi fəaliyyət, mətbuat azadlığıdır. Bütün bu azadlıqlar Azərbaycanda vardır. 

Azərbaycan xalqı azad xalqdır. Biz müstəqilliyi əldə etmiĢik, 20 ildir ki, müstəqil ölkə 

kimi yaĢayırıq, eyni zamanda, Azərbaycanda demokratiyanın inkiĢafı da çox böyük yol 

keçmiĢdir. Bu gün bütün azadlıqlar mövcuddur və Azərbaycan xalqı bunun bəhrəsini 

görür. Liberal iqtisadi siyasət siyasi islahatlarsız mümkün deyildir. Siyasi islahatlar, din 

sahəsində aparılan islahatlarsız mümkün deyildir. Yəni, bütün bu istiqamətlər bir-birini 

tamamlayır və bizim uğurlu inkiĢafımızı Ģərtləndirir.  

Azərbaycan 20 il ərzində həm öz vətəndaĢlarına, həm dünyaya sübut edib ki, biz 

müstəqil ölkə, azad xalq kimi yaĢaya bilərik və ildən-ilə Azərbaycanda sosial rifah artır, 

iqtisadi göstəricilərimiz bunun əyani sübutudur.  

Ölkə qarĢısında duran bütün problemlər öz həllini tapmaqdadır. Bildiyiniz kimi, 

hər bir sahə üzrə konkret proqramlar, icra mexanizmləri vardır. Bu proqramlar icra edilir 

və ölkəmizin uğurlu inkiĢafı təmin olunur. Ölkəmizdə böyük quruculuq, abadlıq iĢləri 

aparılır. Böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Bölgələrdə misli görünməmiĢ 

canlanma və inkiĢaf hökm sürür. Bu, Azərbaycan reallıqlarıdır. Bunu biz etmiĢik, 

Azərbaycan xalqının zəhməti, istedadı, ölkəmizdə yaranmıĢ sabitlik hesabına bütün bu 

iĢlərin görülməsi mümkün olmuĢdur.  

Biz müstəqilliyimizin ilk illərini də yaxĢı xatırlayırıq. O vaxt Azərbaycanın 

vəziyyəti çox ağır idi. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi böhran, vətəndaĢ 

qarĢıdurması, vətəndaĢ müharibəsi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beləliklə 

ölkə iqtisadiyyatının tamamilə iflic vəziyyətinə düĢməsi - o illəri də biz xatırlayırıq. Biz 

böyük sınaqdan çıxa bilmiĢik. Azərbaycanın müstəqilliyi Ģübhə altında idi. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının tələbi ilə rəhbərliyə gəlməsindən sonra bütün 

xoĢagəlməz meyillərə son qoyuldu və ölkə inkiĢaf dövrünə qədəm qoydu.  

Bu gün biz bu inkiĢafı görürük. Əlbəttə ki, bu, bizi sevindirir. Ancaq, eyni 

zamanda, biz əldə edilmiĢ uğurlarla kifayətlənməməliyik. Hələ görüləsi iĢlər çoxdur - 

həm iqtisadi sahədə, sosial sahədə, bütün baĢqa sahələrdə. Əlbəttə ki, ölkə qarĢısında 

duran ən baĢlıca vəzifə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həll 

olunmasıdır. Torpaqlarımız iĢğal altındadır. Bu ədalətsizlik əfsuslar olsun ki, uzun 

illərdir hökm sürür. Baxmayaraq ki, bütün beynəlxalq hüquq normaları, tarixi həqiqət 

bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Hamımız yaxĢı bilirik ki, Dağlıq Qarabağ tarixi 

Azərbaycan torpağıdır. Siyasi münasibətlər və bölgədəki siyasi çəkilər də Azərbaycanın 

üstünlüyünü əyani Ģəkildə sübut edir. Ġqtisadi üstünlük, hərbi üstünlük. Bütün 

cəhətlərdən Ermənistandan üstünük. Burada qeyd olundu, din xadimləri bunu qeyd 

etdilər, bizim iĢimiz haqq iĢidir. Biz heç kimin torpağını zəbt etməmiĢik, heç kimin 

torpağında gözümüz yoxdur. Baxmayaraq ki, bugünkü Ermənistan tarixi Azərbaycan 

ərazilərində yaranıbdır. Biz istəyirik ki, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək.  

Buna bizim haqqımız çatır. Buna bizim gücümüz də çatır. Sadəcə olaraq biz 

istəyirik ki, bu məsələ qan tökülmədən, sülh yolu ilə, danıĢıqlar yolu ilə öz həllini tapsın. 



Ancaq eyni zamanda, öz prinsipial mövqeyimizdən bir addım geri atmayacağıq. Bizim 

mövqeyimiz bir daha demək istəyirəm ki, həm tarixi həqiqətə, həm beynəlxalq hüquq 

normalarına əsaslanır. Dağlıq Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır və hüquqi 

cəhətdən də Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya 

tərəfindən tanınır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Dağlıq Qarabağ daxil olmaq Ģərti ilə 

bərpa edilməlidir.  

Dünyada, Avropada, baĢqa yerlərdə muxtariyyətlər vardır. Muxtariyyətlərin yaxĢı 

təcrübəsi vardır. Biz bu məsələləri dərindən öyrənmiĢik və Avropada, qabaqcıl ölkələrdə 

mövcud olan praktikanı burada da tətbiq etməyə hazırıq, ancaq Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt danıĢıqlar mövzusu 

olmayıb və olmayacaqdır. Mən heç Ģübhə etmirəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

bərpa ediləcəkdir.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bu əminliyin əsasında bir neçə amil dayanır. 

Birincisi - beynəlxalq hüquq, ikincisi - bizim siyasi çəkimiz, üçüncüsü - iqtisadi 

potensial, dördüncüsü - uğurlu gələcəyimiz, beĢincisi - demoqrafiya. Ermənistan 

rəhbərliyi bunu nəhayət anlasın ki, demoqrafiya amili vardır və bu amil bu gün də artıq 

özünü büruzə verir. Mən əminəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi həll olunacaqdır. 

Ancaq onlar heç olmasa götür-qoy etsinlər, baxsınlar ki, demoqrafik meyillər beĢ ildən, 

on ildən sonra, on beĢ ildən sonra nəyə gətirib çıxaracaqdır. Allaha Ģükürlər olsun ki, bu 

gün Azərbaycan əhalisi artır. Azərbaycanda 9 milyonuncu vətəndaĢ keçən ilin əvvəlində 

dünyaya gəlibdir və artıq ölkəmizin 9 milyon 160 mindən çox əhalisi vardır. 

Ermənistanda əhali, iqtisadi potensial, təbii sərvətlər azalır. Bu siyahını davam etdirmək 

olar. Hər bir sahədə Azərbaycanın üstünlüyü Ģəksizdir. Belə olan halda bu münaqiĢəni 

dondurulmuĢ vəziyyətdə saxlamaq mümkün olmayacaqdır. Çox sevindirici hal ondan 

ibarətdir ki, bu məsələ ilə bilavasitə məĢğul olan, vasitəçilik edən ölkələrin dövlət 

baĢçılarının bəyanatlarında da bu, açıq–aydın görünür və deyilir ki, status-kvo 

dəyiĢdirilməlidir. Status-kvo dözülməzdir və dəyiĢdirilməlidir. Bunu ən çox istəyən 

Azərbaycan tərəfidir. Çünki bizim əzəli torpaqlarımız iĢğal altındadır. Biz istəyirik ki, 

Azərbaycan vətəndaĢları tezliklə bu torpaqlara qayıtsınlar və Azərbaycanın suverenliyi 

bərpa edilsin.  

Əziz dostlar! Bu müqəddəs Ramazan ayında sizinlə bir yerdə olmağımdan 

məmnunluğumu vurğulamaq istəyirəm. Bir daha demək istəyirəm ki, bu görüĢlərin çox 

böyük mənası vardır. Bu ənənə yaĢayır, yaĢayacaqdır. Bu gün Ģeyx həzrətlərinin 

göstərdiyi yeni iqamətgah əminəm ki, gələn bayrama hazır olacaqdır. Bu iqamətgah da 

göz oxĢayır. Amma yeni tikilən bina əlbəttə ki, daha da möhtəĢəmdir, daha da 

əzəmətlidir. Amma yerdən asılı olmayaraq aramızda, cəmiyyətdə, Azərbaycanda 

yaĢayan bütün xalqların, dinlərin nümayəndələrinin arasında olan səmimiyyət əsas 

məsələdir. Bu səmimiyyət vardır və bizim əlimizdədir ki, bu gözəl ab-havanı saxlayaq, 

daha da möhkəmləndirək, ölkəmizi gücləndirək və irəliyə aparaq. Bu müqəddəs ayda 

sizə və bütün Azərbaycan xalqına bir daha cansağlığı, xoĢbəxtlik arzu edirəm.  

Sağ olun!  

 

12 avqust 2011-ci il 

 

 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SĠYƏZƏNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə Siyəzən Ģəhərinin mərkəzində salınmıĢ Heydər 

Parkında ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi 

qoydu.  

Prezident Ġlham Əliyevə Heydər Parkında görülmüĢ iĢlər barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, Heydər Əliyev prospektində yerləĢən bu park 2010-cu ildə istifadəyə 

verilmiĢdir. Bir hektardan çox ərazisi olan Heydər Parkında yaĢıllıq zolağı 

geniĢləndirilmiĢ, yaraĢıqlı fəvvarə kompleksi, sakinlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır.  

Bildirildi ki, parkda inĢa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi əraziyə xüsusi gözəllik 

verir.  

Dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti 

kəsdi. Məlumat verildi ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Siyəzən sakinləri də ulu 

öndər Heydər Əliyevin xatirəsini əziz tuturlar. ġəhərdə yeni tikilən Heydər Əliyev 

Mərkəzi ümummilli liderin xatirəsinə dərin ehtiramın nümunəsidir. Mərkəzdə 

ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolar və 

eksponatlar yer almıĢdır. Burada dünya miqyasında tanınan siyasi xadim Heydər 

Əliyevin Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, bu dahi 

Ģəxsiyyətin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycanın 

müstəqilliyinin ilk illərində ölkəmizdə vətəndaĢ müharibəsinin qarĢısının alınması, 

iqtisadiyyatın ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq inkiĢaf yoluna qədəm qoyması, 

nizami ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirləri əks etdirən 

fotolara geniĢ yer verilmiĢdir.  

Qeyd olundu ki, tikintisinə 2008-ci ildə baĢlanılan mərkəzin ikimərtəbəli binası 

ümummilli liderin adını daĢıyan parkın ən gözəl guĢəsində, özünəməxsusluğu ilə seçilən 

orijinal layihə əsasında inĢa edilmiĢdir. Binanın ümumi sahəsi 600 kvadratmetrdir. Ulu 

öndər Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyəti olan 

mərkəzdə ümummilli liderin həyatının və çoxĢaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif 

dövrlərini əks etdirən materiallar, fotoĢəkillər və eksponatlar nümayiĢ etdirilir. 

Mərkəzdə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini, xarici ölkələrdə və respublikamızın 

regionlarında keçirdiyi görüĢləri əks etdirən 12 fotoguĢə yaradılmıĢdır. 300 kvadratmetr 

sahəsi olan birinci mərtəbədə ulu öndərin büstü qoyulmuĢdur. Burada kompyuterlərlə 

təchiz olunan xarici dil dərnəyi, konfrans zalı və ən müasir avadanlıqla təchiz olunan 

xidməti otaqlar fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə Ģagirdlər üçün Azərbaycan ədəbiyyatını və 

zəngin tariximizi dərindən öyrənmək üçün xüsusi dərnəklər mövcuddur. Mərkəzin 

guĢələrində müxtəlif xarici dillərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətindən 

bəhs edən nəĢrlərə də geniĢ yer verilmiĢdir. Mərkəzin ikinci mərtəbəsində rəsm, 

xalçaçılıq dərnəkləri fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada virtual sinif otağı da yaradılmıĢdır. 

Mərkəzin qonaqları bu virtual sinif otağının imkanlarından istifadə etməklə Heydər 

Əliyevin həyat və fəaliyyəti ilə yaxından tanıĢ ola biləcəklər.  

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev Siyəzən Ģəhərinin yeni giriĢ 

hissəsi, Bayraq Meydanı və gənclər mərkəzinin eskiz layihəsini əks etdirən stendlərə 

baxdı. Dövlətimizin baĢçısı gələcəkdə həyətlərin abadlaĢdırılmasını və mövcud ticarət 

obyektlərinin fasadlarının üzlənməsini əks etdirən stendlərlə də tanıĢ oldu.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi, tövsiyə və 

tapĢırıqlarını verdi.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  



Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev Siyəzən rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüĢdü.  

 

X X X 

 

Heydər Əliyev Mərkəzinin açılıĢından sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri 

ilə görüĢən Prezident Ġlham ƏLĠYEV mərasimə toplaĢanları salamlayaraq dedi:  

-Heydər Əliyev Mərkəzinin açılıĢı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl 

mərkəzdir, gözəl meydandır. Mərkəzdə həm ulu öndərin həyat və fəaliyyətini əks 

etdirən fotoĢəkillər nümayiĢ etdirilir, eyni zamanda, dərnəklər fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Bir sözlə, bu mərkəz rayon sakinlərinə xidmət edəcəkdir.  

Siyəzən rayonunun inkiĢafı ilə bağlı mənə indi kiçik təqdimat verilmiĢdir. Mən bu 

planları dəstəkləyirəm, bəyənirəm. Çox Ģadam ki, yeni rəhbərlik qısa müddət ərzində 

rayonun hərtərəfli inkiĢafı üçün artıq konkret təkliflər hazırlamıĢdır. Güman edirəm ki, 

qısa müddət - bir neçə il ərzində Siyəzən rayonunun və rayon mərkəzinin siması 

tamamilə dəyiĢdiriləcəkdir. Yəni, Siyəzən müasir, gözəl rayon mərkəzinə çevriləcəkdir. 

Əlbəttə ki, kəndlərdə də bütün quruculuq, abadlıq iĢləri aparılmalıdır.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda son illər ərzində geniĢ quruculuq iĢləri aparılır. 

Bütün bölgələrdə canlanma, inkiĢaf vardır, konkret layihələr icra edilir. Mən istəyirəm 

ki, hər bir yerdə, hər bir rayonda iĢlər yüksək səviyyədə aparılsın. Ġlk növbədə insanları 

narahat edən problemlər tezliklə aradan qaldırılsın və bu istiqamətdə konkret addımlar 

atılmıĢdır. Bunu Siyəzən rayonunun timsalında da görə bilərik, infrastruktur layihələri 

icra edilir, yollar salınır, magistral yol çəkilmiĢdir, Bakıya gediĢ-gəliĢ çox rahatdır. Eyni 

zamanda, kənd yollarının çəkiliĢi ilə bağlı əlavə konkret tədbirlər görülməlidir və 

görüləcəkdir. Elektrik enerjisi təchizatı. Bu məsələ ilə bağlı heç bir problem yoxdur. 

QazlaĢdırma proqramı icra edilir. Bilirsiniz ki, Siyəzəndə bütün dövrlərdə qaz təchizatı 

baĢqa rayonlara nisbətən daha da yaxĢı olmuĢdur. Ancaq qarĢıya vəzifə qoymuĢuq ki, 

bütün kəndlərə qaz xətləri çəkilsin. Ġndi bu istiqamətdə iĢlər görülür. Ġçməli su, 

kanalizasiya layihələrinin icrası ilə bağlı iĢlər gedir və bu proqram da demək olar ki, 

bütün bölgələri əhatə edir. Ġllər boyu yığılıb qalmıĢ problemlər Azərbaycanda birdəfəlik 

həll olunmalıdır. Ġndi hər bir yerdə içməli su, kanalizasiya layihələri icra edilir, ya da ki, 

hazırlıq iĢləri aparılır.  

Sosial infrastrukturun yeniləĢməsi ilə bağlı Siyəzən rayonunda müəyyən iĢlər 

görülmüĢdür. Bir neçə məktəb tikilmiĢdir, təmir olunmuĢdur. Növbəti illərdə ehtiyac 

olan məktəblərdə də təmir-bərpa iĢləri aparılmalıdır. Məndə olan məlumata görə, iĢ 

yerlərinin yaradılması ilə bağlı Siyəzən rayonunda o qədər də ciddi problem yoxdur. 

Burada ənənəvi neft sənayesində iĢləyənlər kifayət qədər olmuĢdur. Vaxtilə burada ulu 

öndərin rəhbərliyi ilə broyler fabriki yaradılmıĢdır. Ġndi o da, iĢ yerlərinin yaradılması 

üçün çox vacib funksiyaları icra edir. Ancaq Azərbaycanda əhalinin sayı artır və nə 

qədər yeni iĢ yerləri yaradılsa da, yenə də iĢ yerlərinin açılmasına ehtiyac vardır. Ona 

görə, biznes mühitinin yaxĢılaĢdırılması, biznesmenləri təĢviq etmək, kreditlərin 

verilməsi, bütün baĢqa məsələlərin həlli üçün konkret proqramlar vardır.  

Biz Siyəzən rayonunun turizm imkanlarından da daha geniĢ Ģəkildə istifadə 

etməliyik. Bu rayonun özünəməxsus zəngin turizm potensialı vardır. Böyük dəniz 

zolağı, eyni zamanda, gözəl hava, dağlar. Azərbaycanda indi, demək olar ki, turizm 

üçün yararlı, əlveriĢli olan yerlərdə böyük komplekslər tikilir, otellər, istirahət zonaları, 

parklar yaradılır. Biz bu istiqamətdə də, əlbəttə ki, özəl sektoru bu iĢlərə daha çox cəlb 

etməliyik. Ancaq hamınız yaxĢı bilirsiniz ki, infrastruktur olmadan turizmin inkiĢafı 

mümkün deyildir. Ona görə, hər bir yerdə, hər bir rayonda, ilk növbədə infrastruktur 



layihələri icra edilməli, yollar tikilməli, necə deyərlər, müasir memarlıq təcrübəsi tətbiq 

olunmalıdır. Ġndi rayonun gələcək inkiĢafı ilə bağlı mənə göstərilən stendlərdə əksini 

tapan təkliflər hesab edirəm ki, təqdirəlayiqdir.  

Bütün bu iĢləri biz - rayon ictimaiyyəti, əlbəttə ki,  

icra nümayəndələri, dövlət rəhbərliyi birlikdə etməliyik. Biz ölkəmizi 

gücləndiririk, inkiĢaf etdiririk. Bu gün Azərbaycan iqtisadi və sosial inkiĢaf templərinə 

görə dünya miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir.  

YaxĢı bilirsiniz və mətbuatdan izləyirsiniz ki, indi bəzi ölkələrdə iqtisadi-maliyyə 

böhranının ikinci dalğası baĢlanmıĢdır. Azərbaycanda biz bunun tam əksini görürük. 

Bizim siyasətimizin təməlində Azərbaycan vətəndaĢıdır. Bütün görülən iĢlər bir məqsədi 

güdür ki, Azərbaycan vətəndaĢı daha da yaxĢı yaĢasın. Bu il həyata keçirilən pensiya 

islahatı nəticəsində 900 minə qədər pensiyaçının pensiyası orta hesabla 40 faiz artır.  

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə sosial ödəmələr, sosial proqramlar kəsilir, azalır, ixtisar 

edilir, maaĢlar kəsilir, dövlət qurumlarında iĢləyənlərin iĢ yerləri bağlanır. Biz görürük 

ki,Azərbaycanda iĢ yerləri açılır, maaĢlar, pensiyalar artırılır, sosial proqramlar icra 

edilir. Bir dənə də olsun sosial proqramda geriləmə, yaxud da ki, ixtisar olmamıĢdır.  

Biz də böhrandan əziyyət çəkmiĢik. 2008-ci, 2009-cu, hətta 2010-cu illərdə neftin 

qiymətinin kəskin Ģəkildə aĢağı düĢməsi bizə də problemlər yaratmıĢdı. Ancaq biz bu 

vəziyyətdən çıxa bilmiĢik. Çünki biz artıq qeyri-neft sektorunun inkiĢafına nail olmuĢuq. 

Əgər iqtisadi göstəricilərə nəzər salsaq görərik ki, bu ilin altı ayında qeyri-neft sektoru 6 

faiz artmıĢdır. Yəni, bu rəqəmlər əlbəttə ki, statistika üçün göstəricidir. Ancaq bu 

rəqəmlərin arxasında gərgin iĢ, məqsədyönlü siyasət, strateji xəttimiz dayanır. Bütün 

bölgələrin inkiĢafı bizə imkan verir ki, ölkə hərtərəfli inkiĢaf etsin.  

Azərbaycanda böyük rayonlar, o qədər də böyük olmayan rayonlar da vardır. 

Hətta əhalisi 100 min, 200 min sayda olan rayonlar vardır. Siyəzən rayonu əhali 

baxımından böyük rayon deyildir. Ancaq buna baxmayaraq, Siyəzən rayonuna da baĢqa, 

əhalisi çox olan rayonlara göstərilən qədər diqqət göstərilir. Bu gün görülən iĢlər bunun 

nümunəsidir. Onu da qeyd etməliyəm ki, bildiyiniz kimi, indi bölgədə yeni 

xəstəxanaların tikintisi geniĢ vüsət almıĢdır. O proqramın da təməli burada 

qoyulmuĢdur, 2004-cü ildə bölgələrdə tikilən birinci xəstəxana Siyəzəndə olmuĢdur və 

mən, yadımdadır, xəstəxananın açılıĢında iĢtirak etmiĢdim.  

Mən sizi ürəkdən salamlayıram və gələcək uğurlar arzulayıram. Rayon 

rəhbərliyinə yeni baĢçı təyin edilmiĢdir. Ona bütün göstəriĢlər verilib ki, burada fəal 

iĢləsin, insanlarla daim təmasda olsun, insanların problemləri ilə yaĢasın. Siyəzən 

rayonu qısa müddət ərzində Azərbaycanın ən qabaqcıl rayonlarından birinə 

çevrilməlidir. Siz də, əlbəttə ki, bütün bu iĢlərdə fəal iĢtirak etməlisiniz.  

 

X X X 

 

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

 

15 avqust 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SĠYƏZƏN UġAQ 

ĠNCƏSƏNƏT MƏKTƏBĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı məktəbin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, son bir neçə ildə Siyəzəndə çoxlu sosial təyinatlı infrastruktur 

obyektləri tikilib istifadəyə verilmiĢdir. Həmin binalar Ģəhərin simasına yaraĢıq 

verməklə yanaĢı, əhalinin rahatlığına da xidmət edir. Siyəzən UĢaq Ġncəsənət 

Məktəbinin yeni binası da bu sırada xüsusi yer tutur. 1990-cı ildə siyəzənli uĢaqların 

istifadəsinə verilən məktəb incəsənətin müxtəlif növləri üzrə beynəlxalq müsabiqələrin 

bir çox qalib və mükafatçılarını yetiĢdirmiĢdir. Əvvəllər baĢqa ünvanda yerləĢən və 

baxımsız vəziyyətdə olan incəsənət ocağı indi yeni məkana köçmüĢdür.  

Məktəbin foyesindəki stendlərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident 

Ġlham Əliyevin mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüĢlərini əks etdirən fotolar 

nümayiĢ olunur. Burada, həmçinin ölkəmizin müxtəlif bölgələrində istifadəyə verilən 

yeni uĢaq gənclər mərkəzlərinin açılıĢlarından fotoĢəkillər də yer almıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, tikinti zamanı məktəbin həyəti 

abadlaĢdırılmıĢ, 4,8 min kvadratmetr ərazidə yaĢıllıq zolağı salınmıĢdır. Ən müasir 

tələblər səviyyəsində tikilmiĢ məktəbin dəhlizlərində Azərbaycanın və xarici ölkələrin 

tanınmıĢ musiqiçilərinin və bəstəkarlarının portretləri asılmıĢdır. Binada nəzəriyyə, xalq 

çalğı alətləri, fortepiano alətləri Ģöbələri fəaliyyət göstərir. Bundan baĢqa, 18 sinif otağı, 

festivalların, müsabiqələrin və konsertlərin keçirilməsi üçün zal və yeməkxana da vardır. 

Məktəbdə muğam, tar, kamança, fortepiano, qarmon, nağara, klarnet, xor, təsviri 

incəsənət və rəssamlıq bölmələri fəaliyyət göstərir.  

Prezident Ġlham Əliyev məktəbin xor kollektivinin ifasını dinlədi. Bildirildi ki, 52 

müəllimin iĢlədiyi məktəbdə Siyəzən Ģəhərindən və ətraf kəndlərindən 247 uĢaq 

müxtəlif bölmələrdə təhsil alır. Son illərdə məktəbin yetirmələri Rusiya, Belarus, Çexiya 

və digər ölkələrdə keçirilən beynəlxalq musiqi festivalları və rəsm müsabiqələrinin 

laureatları olmuĢ və fəxri fərmanlara layiq görülmüĢlər.  

Dövlətimizin baĢçısı məktəbin müəllimlərinə və Ģagirdlərə uğurlar arzuladı.  

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

 

15 avqust 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRANDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı binanın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, ġabran rayonunun inkiĢafı daim 

ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərliyinin bütün dövrlərində diqqət 

mərkəzində olmuĢdur. Ümummilli liderin diqqət və qayğısını ġabran rayonunun 

ictimaiyyəti hər zaman ehtiramla yad edirlər. Ulu öndərin xatirəsinin rayonda 

əbədiləĢdirilməsi üçün tədbirlər görülür.  

ġabran Ģəhərində inĢa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi də ulu öndərin zəngin həyat 

yolunun səhifələrini vərəqləməyə, Azərbaycan tarixinin bütöv bir qərinəsinə nəzər 

salmağa imkan verir. Buradakı zəngin materiallardan da aydın görünür ki, Heydər 

Əliyev ən mürəkkəb, ən çətin vəziyyətlərdə belə, təmkinini itirməyən və dünyadakı 

geosiyasi dəyiĢiklikləri müdrikliklə, uzaqgörənliklə qiymətləndirib mənsub olduğu 

xalqın, ölkəsinin maraqlarını praqmatik düĢüncəsi və təcrübəsi ilə dəqiqliklə hesablaya 

bilən lider olmuĢdur. Heydər Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini qətiyyətlə bütün dünyaya 

tanıtmıĢdır. Müstəqil Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢından 

sonra özünün geosiyasi imkanlarını gerçəkləĢdirməyi bacarmıĢdır. Xalqımızın dahi 

oğlunun siyasi zəkası sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdən təcrid olunmaq 

təhlükəsi aradan qalxmıĢdır. Dünya siyasət meydanında cərəyan edən proseslərə təsir 

baxımından Azərbaycan rəhbəri həmiĢə öz sözü, mühüm və sanbalı ilə seçilmiĢdir.  

Bildirildi ki, ulu öndərin zəngin irsinin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə 

çatdırılması məqsədilə yaradılan mərkəzdə ümummilli liderin xatirəsi əbədiləĢdirilmiĢ 

və ulu öndərin büstü qoyulmuĢdur. Burada, həmçinin ulu öndərin ölkəmizə rəhbərliyinin 

müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotostendlər də yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzində foto və video studiyanın, 

xarici dil mərkəzinin, kitabxananın fəaliyyəti ilə tanıĢ oldu. Məlumat verildi ki, burada 

dövlətçilik ənənələrimizi, xalqımızın zəngin tarixi və ədəbiyyatını, ulu öndər Heydər 

Əliyevin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən çoxlu kitablar toplanıbdır. Virtual 

siniflərlə yanaĢı, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan konfrans zalında 

da yüksək Ģərait yaradılıbdır. Bundan əlavə mərkəzdə xalçaçılıq və digər dərnəklər də 

fəaliyyət göstərir.  

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini 

yazdı.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV  

ġABRAN TARĠX-DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı muzeyin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatında mühüm iz qoymuĢ, 

zəngin tarixə malik ġabran qədim yaĢayıĢ məskənlərimizdən biridir. Tədqiqatçılar yazılı 

tarixi mənbələrə və Ģəhərin müxtəlif hissələrində aparılan arxeoloji qazıntıların 

nəticələrinə əsaslanaraq burada hələ eramızdan əvvəl yaĢayıĢ məskəni olduğunu 

müəyyən etmiĢlər. XVIII əsrdən etibarən ġabran tamamilə tənəzzülə uğramıĢ və bu 

günümüzə qədim Ģəhərin xarabalıqları gəlib çıxmıĢdır. Bu gün bu ərazidə yeni Ģəhər, 

yeni ġabran inkiĢaf edir və böyüyür. Amma qədim Ģəhərin xarabalıqları arasında 

tariximizin bir çox qatları, əfsanə və rəvayətlərlə dolu hadisələr qalmıĢdır. Onları 

öyrənib üzə çıxarmaq, həm də mədəni irsimizin bir sıra maraqlı səhifələrinə iĢıq salmaq 

baxımından rayonda yaradılan tarix-diyarĢünaslıq muzeyi mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Bu 

muzeydə qədim ġabranın tarixini əks etdirən və turistlər üçün də maraq doğuran çoxlu 

eksponat vardır. Ümumilikdə, ġabran rayonunda 150-dək tarixi abidə qeydiyyatdadır ki, 

onlardan ən möhtəĢəmi qədim ġabran və Çıraqqala abidələridir. Son illər bu abidələrin 

həm mədəni irs nümunəsi, həm də turizm potensiallı məkan kimi təbliği yönündə 

müəyyən iĢlər görülür. Muzeydə bu abidələr haqqında maraqlı məlumatlar təqdim edilir.  

Məlumat verildi ki, muzeyin həyətində ġabranın qədim tarixini əks etdirən daĢ 

eksponatlar, o cümlədən rayonda aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan 

müxtəlif növ əĢyalar nümayiĢ etdirilir. Muzeydəki eksponatlar arasında ġabranın 

xəritəsi, rayon haqqında ümumi məlumatlar və dövlət atributları yer almıĢdır. Qeyd 

olundu ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 2003-cü ildə imzaladığı Sərəncama əsasən 

Dəvəçi rayonu ərazisindəki qədim ġabran Ģəhəri tarix və mədəniyyət abidəsi kimi qoruq 

elan edilmiĢdir. Ötən il isə bu qədim Ģəhərin və rayonun tarixi adı özünə qaytarılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevin imzaladığı Sərəncamla Dəvəçi rayonunun adı 

dəyiĢdirilərək ġabran adlandırılmıĢdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “2010-2014-

cü illər üçün xalq yaradıcılığı paytaxtları” Proqramına əsasən, ġabran Ģəhəri 2011-ci ildə 

“Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı” elan olunmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı muzeyin giriĢində quraĢdırılan fotostendlərə baxdı. Burada 

ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini, o 

cümlədən ümummilli liderin və dövlətimizin baĢçısının ġabran rayonuna səfərlərini əks 

etdirən fotoguĢələr də vardır. Bundan baĢqa, muzeydə rayonun tanınmıĢ ziyalıları və 

1941-1945-ci illər müharibəsinin Ģabranlı qəhrəmanları haqqında məlumatlar da 

yerləĢdirilmiĢdir. Rayonun Ģəhidləri üçün isə ayrıca guĢə yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, muzeydə ġabranın tarixini, 

mədəniyyətini əks etdirən 3 min 572 eksponat nümayiĢ olunur. Eksponatların bir çoxu 

Ģəhərdə aparılmıĢ arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmıĢdır. Muzeydə rayonda toxunan 

xalçalardan da nümunələr vardır. Hazırda rayonda “Pirəbədil”, “ġahnəzərli”, “Zeyrə”, 

“Pirəbədil-Heyrəti”, “Hacı Qayıb”, “Yeni Çiçi” xalçaları toxunur.  

Prezident Ġlham Əliyev ġabranın ilkin orta əsrlərdə maketinə baxdı. Qeyd edildi 

ki, ġamaxı Ģəhər kimi tam formalaĢana qədər ġabran ġirvanĢahların paytaxtı olmuĢdur. 

Burada qədim ġabranın ticarət əlaqələrini əks etdirən sxem də maraq doğurur. Tarixçilər 

qeyd edirlər ki, qədim ġabranda yüksək səviyyədə istehsal sahələri olmuĢ və Ģəhərsalma 

prinsiplərinə əməl edilmiĢdir. O dövrdə məhz ġabran Ģəhərində məhək daĢı istehsal 

edilmiĢdir. Məhək daĢı ilə qədim dövrlərdə qızılın əyarı müəyyən olunurdu. Bir sözlə, 

arxeoloqların ġabran qoruğunda apardıqları qazıntılar zamanı aĢkar edilən müxtəlif 

eksponatlar indi rayon Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyinin qiymətli eksponatları 



sırasındadır. Qədim ġabranda tapılan əĢyalar sırasında o vaxt əraziyə çəkilən su və 

kanalizasiya xətlərinin nümunələri, qədim su qabları da diqqəti cəlb edir.  

Görülən iĢləri yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham Əliyev ġabran Tarix-

DiyarĢünaslıq Muzeyinin daha da zənginləĢdirilməsi barədə tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRAN 

MƏDƏNĠYYƏT SARAYI ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, əvvəllər kinoteatr kimi fəaliyyət göstərən binanın əsaslı 

təmirinə 2007-ci ildən baĢlanılmıĢdır. Sahəsi 580 kvadratmetr olan sarayda aparılan 

yenidənqurma zamanı iĢlərin yüksək səviyyədə görülməsinə maksimum diqqət 

yetirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev sarayın foyesində yaradılan fotoguĢələrlə tanıĢ oldu. 

Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin mədəniyyət və 

incəsənət sahəsinə göstərdikləri qayğını əks etdirən fotolardan ibarət guĢə də 

yaradılmıĢdır. Bu fotolardan aydın görünür ki, ulu öndər Heydər Əliyev mədəniyyət və 

incəsənət xadimlərinə daim böyük diqqət və qayğı ilə yanaĢmıĢ, onların yaradıcı 

imkanlarının daha da artırılması üçün mühüm iĢlər görmüĢdür. Bu siyasəti Prezident 

Ġlham Əliyev də layiqincə davam etdirir. Bu gün mədəniyyət xadimləri ən yüksək 

səviyyədə dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuĢlar.  

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə Mədəniyyət Sarayının zalı ilə tanıĢ oldu. Burada 

rayon əhəmiyyətli tədbirlərin yüksək səviyyədə təĢkili üçün hərtərəfli Ģərait vardır. 

Sarayın ikinci mərtəbəsində inzibati otaqlar yaradılmıĢ, rejissor pultu quraĢdırılmıĢdır. 

Yenidən qurulan ġabran Mədəniyyət Sarayı mədəniyyət və incəsənətsevərlərə layiqli 

hədiyyə olmaqla yanaĢı, həm də Ģəhərin görkəminə xüsusi gözəllik verir.  

Bildirildi ki, 320 nəfərlik zalda müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢ, müasir akustika sistemi quraĢdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev ġabranın “Xınayaxdı” folklor kollektivinin ifasında ədəbi-

bədii kompozisiyaya tamaĢa etdi.  

Səhnədə xalqımızın qədim adət-ənənələrini əks etdirən nümunələr maraqla 

qarĢılandı. Bu, xalqımızın kökümüzə və ənənələrimizə olan bağlılığını göstərir, 

həmçinin, bu amilləri gələcək nəsillərə ötürmək baxımından da böyük rol oynayır. 

ġabran Mədəniyyət Sarayının nəzdində “Xınayaxdı” folklor kollektivi ilə yanaĢı, 

“Çıraqqala” zurnaçılar kollektivi və “ġabran” teatr studiyası da fəaliyyət göstərir. Bu 

kollektivlər rayonun mədəni həyatında fəal iĢtirak edirlər. Bundan baĢqa, onlar həm də 

respublika əhəmiyyətli tədbirlərdə və müxtəlif müsabiqələrdə ġabranı layiqincə təmsil 

etməyə çalıĢırlar. Sarayda yaradılan Ģərait bundan sonra həmin kollektivlərə daha yaxĢı 

iĢləmək, yaradıcılıq imkanlarını geniĢləndirmək imkanı verəcəkdir.  

Mədəniyyət Sarayı ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı kollektivə uğurlar arzuladı. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRANDA 

MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bildirildi ki, Məmmədağa Nəzirov Ġkinci Dünya müharibəsində faĢizm üzərində 

qələbəyə tarixi töhfələrini verən qəhrəman Vətən övladlarından biridir. Böyük Vətən 

müharibəsində faĢistlərə qarĢı rəĢadətlə döyüĢən igid partizan Məmmədağa Nəzirovun 

xatirəsi bu gün də Ģabranlılar tərəfindən ehtiramla anılır.  

Qeyd olundu ki, parkda sakinlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

Ümumi sahəsi 0,7 hektara yaxın olan istirahət guĢəsində yaĢıllıq zolaqları salınmıĢ, 

fəvvarələr quraĢdırılmıĢdır.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı parkın yaxınlığında müasir üslubda inĢa edilən bulaq 

kompleksinə baxdı.  

Prezident Ġlham Əliyev “ġabran ilkin orta əsrlərdə” adlı fotostendlə də tanıĢ oldu. 

Respublikamızın digər bölgələri kimi, ġabran da qədim tarixi abidələri ilə tanınır. Rayon 

ərazisində ilkin orta əsrlərə aid çox sayda tarixi abidələr qorunub saxlanılır. Bölgənin bu 

cür abidələrlə zəngin olması bu gün müasir səviyyədə inkiĢaf edən ġabranın qədim 

tarixindən xəbər verir. Heç Ģübhəsiz ki, bu fakt həm də rayona əlavə turist axınının 

artmasına səbəb olan baĢlıca meyarlardan biri kimi səciyyələndirilir.  

Dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi, tövsiyə və 

tapĢırıqlarını verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRAN UġAQ 

YARADICILIQ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, bu gün ġabran rayonunda təhsil, səhiyyə, infrastruktur və 

digər sahələrdə iĢlər yüksək səviyyədə aparılır. Rayon əhalisinin rifah halının 

yüksəldilməsi, yaĢayıĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər 

həyata keçirilir. UĢaqların təlim-tərbiyəsi və onların sağlam böyüməsi də daim diqqət 

mərkəzindədir. Bu baxımdan ġabran UĢaq Yaradıcılıq Mərkəzinin istifadəyə verilməsi 

xüsusi əhəmiyyət daĢıyır. ġəhərin Zərifə Əliyeva küçəsində yerləĢən mərkəzin 

tikintisinə 2010-cu ilin sonunda baĢlanılmıĢdır. Yüksək səviyyədə aparılan inĢaat iĢləri 

bu il avqustun əvvəlində baĢa çatdırılmıĢdır.  

Bildirildi ki, ikimərtəbəli mərkəz ġabranda uĢaqların təlim və tərbiyəsinin müasir 

tələblər səviyyəsində inkiĢaf etdirilməsi üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. 

Mərkəzdə uĢaqlar üçün “Nağıl otağı” yaradılmıĢdır.  

Mərkəzin kitab fondu ilə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, 

burada 5 mindən artıq latın qrafikalı ədəbiyyat toplanmıĢdır. Bunlardan da 500-ə yaxını 

uĢaq ədəbiyyatıdır. Birinci mərtəbədə abonent otağı da yaradılmıĢdır. Həm azyaĢlı, həm 

də orta məktəb Ģagirdlərinin sifariĢi burada qəbul olunacaqdır. Vurğulandı ki, hazırda 

mərkəzin 2 minədək oxucusu vardır. Mərkəzin kitab sərgisində burada olan 

ədəbiyyatlardan nüsxələr yerləĢdirilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısına bildirildi ki, ikinci mərtəbədə informasiya-biblioqrafiya 

otağı yerləĢir. Burada mərkəzə daxil olan dövri nəĢrlər, qəzet, jurnal, uĢaqlar üçün tədris 

vasitələri, elektron vəsaitlər, öyrədici albomlar yerləĢdirilmiĢdir. Yardımçı fond da bu 

mərtəbədə yerləĢir ki, burada ehtiyat ədəbiyyat nüsxələri saxlanılır.  

Qeyd olundu ki, UĢaq Yaradıcılıq Mərkəzinin oxu zalı və elektron kitabxanası da 

ən müasir standartlara cavab verir. Elektron kitabxanada avtomatlaĢdırılmıĢ idarəetmə 

sistemi quraĢdırılmıĢdır. Sistemin yaddaĢına 707 adda 35 minədək kitab, dövri mətbuat, 

qəzet və jurnallar daxil edilmiĢdir. Dövri mətbuatın elektron kartotekası yaradılmıĢdır. 

Burada oxuculara onlayn xidmət də göstərilir. Bildirildi ki, sistem vasitəsilə 

dövlətimizin baĢçısının imzaladığı Sərəncam, Fərman və qanunların tam mətnindən 

ibarət baza yaradılmıĢdır. Ayrıca linkdə klassik və müasir əsərlərin, həmçinin uĢaq 

ədəbiyyatına dair bir çox əsərlərin tam mətni oxucuların istifadəsinə verilmiĢdir. Bir 

sözlə, yeniyetmələrin rahat istifadəsi üçün burada hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Mərkəzin ətrafındakı parklar yenidən qurulmuĢ, uĢaqların və sakinlərin istirahəti 

üçün Ģərait daha da yaxĢılaĢdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev görülən iĢləri yüksək qiymətləndirdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QALA 

QƏSƏBƏSĠNDƏKĠ ARXEOLOJĠ-ETNOQRAFĠK MUZEY KOMPLEKSĠNĠN 

ƏRAZĠSĠNDƏ APARILAN TĠKĠNTĠ-QURUCULUQ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġ, ƏNTĠQ ƏġYALAR MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına və xanımı Mehriban Əliyevaya məlumat verildi ki, 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2008-ci ildə AbĢeronun ən qədim insan 

məskənlərindən olan Qala qəsəbəsində Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun ərazisində 

Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey Kompleksinin yaradılması tarixi keçmiĢimizi qoruyub 

saxlamağa, ölkəmizi turizm mərkəzlərindən birinə çevirməyə xidmət edir. Azərbaycan 

tarixinin, mədəniyyətinin, xalqımızın adət-ənənələrinin yaĢadılmasında, gələcək 

nəsillərə ötürülməsində mühüm rolu olan qoruğun ərazisində son vaxtlarda aparılan 

tikinti-quruculuq iĢləri bu məkanın əhəmiyyətini daha da artırmıĢdır.  

Qeyd olundu ki, Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə “Təmiz ġəhər” ASC 

tərəfindən pilot ərazi kimi Qala qəsəbəsində “Təmiz Qala” layihəsinin icrasına 

baĢlanılmıĢdır. Layihənin məqsədi qəsəbə ərazisində tullantıların kompleks idarə 

olunmasını - yığılması, daĢınması və təkrar emalı proseslərini müasir standartlara uyğun 

təĢkil etməkdir. Əraziyə su xətti çəkilmiĢ, 15 bulaq istifadəyə verilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva əvvəlcə Qala Ġnformasiya 

Mərkəzi ilə tanıĢ oldular. Məlumat verildi ki, mərkəz vasitəsilə turistlər, qonaqlar qoruq 

ərazisindəki muzeylər barədə ətraflı məlumat əldə edə, elektroavtobuslar və velosipedlər 

icarəyə götürə bilərlər. Qoruğun ətrafı abadlaĢdırılmıĢ, ərazidə 170 min ağac və bəzək 

kolu əkilmiĢdir.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı və Azərbaycanın birinci xanımı elektroavtobusla Qala 

parkının ərazisini gəzdilər, görülmüĢ iĢlərlə tanıĢ oldular, parkın əvvəlki görünüĢünü əks 

etdirən stendə baxdılar.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Qala parkında ağac əkdilər.  

Bildirildi ki, buradakı göl və onun ətrafındakı 24,2 hektar ərazi tullantılardan 

təmizlənərək abadlaĢdırılmıĢdır. Ərazidə torpaq üç metr dərinliyində qazılaraq mazutdan 

təmizlənmiĢ, yeni torpaq örtüyü ilə əvəzlənmiĢdir ki, nəticədə ərazinin ekoloji 

vəziyyətində mühüm dəyiĢikliyə nail olunmuĢdur. Ərazinin iĢıqlandırılmasında günəĢ 

batareyalarından geniĢ istifadə edilmiĢdir. Parkda yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılmıĢ, 80 

mindən çox ağac və bəzək bitkiləri əkilmiĢ, yaĢıllıq zolağı suvarma sistemi ilə təchiz 

olunmuĢdur. Parkın ərazisində uĢaqların maraqlı istirahəti üçün əyləncə meydançası 

istifadəyə verilmiĢdir.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti XII-XIV əsrə 

aid Qum hamamı ilə tanıĢ oldular. Məlumat verildi ki, Qum hamamında qədim 

zamanlarda nadir su, qaz və kanalizasiya sistemlərindən istifadə olunmuĢdur. Bu, 

xalqımızın məiĢət mədəniyyətinin qədim və yüksək olduğunun göstəricisidir.  

Etno-Ekoloji Mərkəzlə tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, əsasən uĢaqlar və gənclər 

üçün nəzərdə tutulmuĢ mərkəzdə hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Qeyd olundu ki, Heydər 

Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ötən il keçirilmiĢ Qala festivalına Bakının müxtəlif orta və 

internat məktəblərindən, uĢaq evlərindən 2500 uĢaq qatılmıĢdı. Festivalda toxuculuq, 

dulusçuluq, dəmirçilik ənənələrini yaĢadan sənətkarların əl iĢləri nümayiĢ etdirilmiĢdi. 

Festival çərçivəsində uĢaqlar üçün ustad dərsləri təĢkil olunmuĢ, gənc nəslin 

nümayəndələrinə qədim məiĢət və etnoqrafik ənənələrimizlə yaxından tanıĢ olmaq 

imkanı yaradılmıĢdı. Festivalın çox maraqla qarĢılanması, layihəyə göstərilən diqqət 

Qalada Etno-Ekoloji Mərkəzin yaradılması ideyasına təkan vermiĢdir.  



Qeyd edildi ki, XIX əsrdə dəyirman kimi istifadə olunan binada sovet dövründə 

klub, daha sonra uĢaq bağçası fəaliyyət göstərmiĢdir. Heydər Əliyev Fondunun 

təĢəbbüsü ilə yaradılmıĢ Etno-Ekoloji Mərkəzdə uĢaqların istirahəti, onların xalqımızın 

qədim tarixini, mədəniyyətini dərindən öyrənməsi, qədim el sənətlərinin müxtəlif 

növlərinə yiyələnməsi, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür Ģərait vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva qoruq ərazisində X-XIV 

əsrlərə aid Qala abidə kompleksi ilə də tanıĢ oldular. Bildirildi ki, elmi, tarixi, bədii 

əhəmiyyət daĢıyan bütün tarixi və mədəniyyət abidələrinin qorunması, eləcə də AbĢeron 

yarımadasında aĢkar edilən digər arxeoloji tapıntılar hesabına qoruğun daha da 

zənginləĢdirilməsi məqsədilə Qala qəsəbəsində son illərdə geniĢmiqyaslı layihə həyata 

keçirilmiĢdir. Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya Ġnstitutunun “AbĢeron” arxeoloji 

ekspedisiyası 2010-2011-ci illərdə burada qazıntı iĢləri aparmıĢdır. Qazıntılar 

nəticəsində e.ə. III-II minilliyə, həmçinin XIV-XV əsrlərə aid müxtəlif tapıntılar aĢkar 

edilmiĢdir. Tunc dövrünə aid qayaüstü və qayaaltı yaĢayıĢ məskənləri, qayaüstü 

təsvirlər, qədim özüllər, ibtidai divar qalığı, X-XIV və X-XV əsrlərə aid Xəzər dənizi və 

Bakı Ģəhəri istiqamətində iki yeraltı yol, XVIII əsrin yadigarı təndir Qala abidə 

kompleksində nümayiĢ etdirilir. Buradakı qayaların üzərində əsasən insan və heyvan 

fiqurları, müxtəlif fraqmentlər həkk olunmuĢdur.  

Kompleksə daxil olan X-XIV əsrə aid Qala qəsri qüllədən və istehkamdan 

ibarətdir. MüĢahidə və mühafizə məqsədilə istifadə olunmuĢ X-XIV əsrə aid qüllənin 

hündürlüyü 13,8 metrdir. XVI-XVII əsrlərin yadigarı olan istehkamda X-XVI əsrlərə aid 

qızıl pullar, qızıl qolbaq qalıqları, keramika nümunələri sərgilənir. Burada, həmçinin 

Zirə yaĢayıĢ məskənində tapılan e.ə. III-II minilliyə aid qayaüstü rəsmlər nümayiĢ 

etdirilir. Bu rəsmlərdə qadın, kiĢi və heyvan fiqurları, digər fraqmentlər təsvir 

olunmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü 

ilə qoruq ərazisində Qala Əntiq ƏĢyalar Muzeyi yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva muzeyin rəmzi açılıĢını 

bildirən lenti kəsdilər.  

Bildirildi ki, muzeyin təməli ötən ilin iyununda Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iĢtirakı ilə qoyulmuĢdur. Fondun təĢəbbüsü və 

dəstəyi ilə inĢa olunan muzey ġahid Həbibullayevin Ģəxsi kolleksiyası əsasında 

yaradılmıĢdır. Uzun illər ərzində yığılan zəngin kolleksiya hazırda üç minədək maddi 

mədəniyyət nümunəsini əhatə edir. Kolleksiyanın əsasını təĢkil edən Azərbaycan 

sənətkarlarının yaratdığı əntiq əĢyalar dəfələrlə beynəlxalq sərgilərdə, o cümlədən Paris, 

London, VaĢinqton, Berlin, Moskva, Qahirə, Rabat, BiĢkek, DaĢkənd və digər 

Ģəhərlərdə nümayiĢ etdirilmiĢ və hər dəfə də böyük maraqla qarĢılanmıĢdır.  

Qeyd olundu ki, muzeydə bu nadir toplunun 800 eksponatı nümayiĢ etdirilir. 

Üçmərtəbəli binanın birinci və ikinci mərtəbələrində əsasən, Azərbaycan xalqının əsrlər 

boyu yaratdığı müxtəlif dekorativ-tətbiqi sənət inciləri, üçüncü mərtəbədə isə 

respublikamızın müxtəlif bölgələrindən toplanmıĢ, ABġ, Almaniya, Avstriya, Rusiya, 

Fransa, Ġngiltərə, Belçika, Ġran, Özbəkistan, PolĢa, Türkiyə və digər ölkələrdə istehsal 

edilmiĢ, qədim zamanlardan xalqımızın məiĢətinə daxil olmuĢ əĢyalar sərgilənir.  

Dövlətimizin baĢçısı və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti burada nümayiĢ 

etdirilən mis məiĢət əĢyaları ilə tanıĢ oldular. Bildirildi ki, muzeyin ekspozisiyasını 

tutumu yarım litrdən 90 litrə qədər olan 156 samovar zənginləĢdirir. Əksəriyyəti 

Rusiyanın Tula, Moskva, Sankt-Peterburq, Ural və digər Ģəhər və bölgələrindən 



gətirilən, XVIII-XIX əsrlərə aid samovarların bir qismi PolĢa, Ġran, Avstriya, Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları və baĢqa ölkələrdə istehsal olunmuĢdur.  

Məlumat verildi ki, burada Azərbaycan samovarları da nümayiĢ etdirilir. YaĢı 3 

min 700 il olan ən qədim Azərbaycan samovarı ġəkidə tapılmıĢdır. Bu, iki min il yaĢı 

olan Misir samovarından daha qədimdir. Ekspozisiyada qədim kiĢi və qadın kəmərləri, 

sinəbənd və bilərziklər, silahlar, o cümlədən təbərzinlər və xəncərlər yer almıĢdır. 

Muzeyin diqqəti cəlb edən eksponatlarından olan fayton Lüdviq Nobelin maĢınqayırma 

zavodunda yığılmıĢ, ġəki Ģəhərində qorunub saxlanmıĢdır. Burada, həmçinin ġəki və 

ġirvan xanlıqları dövrünə aid pullar nümayiĢ etdirilir.  

Muzeydə müxtəlif məiĢət əĢyaları - ütü, maĢa, masaüstü lampalar və tərəzilər də 

vardır. Burada nümayiĢ olunan ən qədim sini XVI əsrə aiddir.  

Binanın birinci mərtəbəsində konfrans zalı, inzibati otaqlar, suvenirlər bölməsi və 

təmir-bərpa emalatxanası fəaliyyət göstərir. AĢkar olunan qədim əĢyalar məhz bu 

emalatxanada bərpa edilir.  

Prezident Ġlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva xatirə kitabını imzaladı.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı və Azərbaycanın birinci xanımı orijinal üslubda inĢa 

edilmiĢ karvansara-restoran ilə tanıĢ oldular. Bildirildi ki, Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə inĢa edilmiĢ karvansara-restoranda 

turistlər Azərbaycan mətbəxinin ləziz nemətləri ilə tanıĢ olacaqlar. Çoxsaylı turist axını 

nəzərə alınaraq inĢa edilmiĢ restoranın birinci mərtəbəsi kafe, ikinci mərtəbəsi isə 

restoran kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Restoranın arxa bağçasındakı karvansarada 7-si 

açıq, 7-si isə qapalı olmaqla ġərq memarlıq üslubunda inĢa edilmiĢ 14 kabinetdə də 

turistlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Kabinetlər qədim Azərbaycan 

mədəniyyətini əks etdirən əĢyalarla bəzədilmiĢdir. Restoranın ətrafı abadlaĢdırılmıĢ, 

dekorativ ağac və kollar əkilmiĢdir.  

Məlumat verildi ki, qoruq ərazisində fiziki imkanları məhdud insanların hərəkəti 

üçün də bütün tədbirlər görülmüĢdür. Qoruqda mühafizə kameraları quraĢdırılmıĢdır. 

Buradakı quyu və ovdanlar bərpa olunmuĢ, 35 min kvadratmetr sahədə avtomobil 

dayanacağı, elektromobillər üçün qaraj tikilmiĢdir. Qəsəbədaxili əsas yollara 50 min 

kvadratmetr asfalt örtüyü salınmıĢ, iĢıqlandırma dirəkləri quraĢdırılmıĢ, qaz və su 

təchizatını yaxĢılaĢdırmaq məqsədilə borular çəkilmiĢ, kompleksin ətrafındakı meydan 

yenidən qurulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi, tövsiyə və 

tapĢırıqlarını verdi.  

 

7 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXI CÜMƏ 

MƏSCĠDĠNDƏ APARILAN BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Azərbaycan Prezidentinə əvvəlcə məscidin ətrafında aparılan abadlıq iĢləri barədə 

məlumat verildi.  

Dövlətimizin baĢçısı ġamaxı Ģəhərində yağıĢ suları qəbul edən xəttin sxemini əks 

etdirən stendə baxdı.  

Məsciddə aparılan yenidənqurma iĢləri ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verildi ki, Azərbaycan ərazisində, bütövlükdə Cənubi Qafqazda və Yaxın 

ġərqdə ən qədim müsəlman məbədlərindən biri olan Cümə məscidi Xəlifə Xalid ibn 

Vəliyədin dövründə onun qardaĢı Müslüm ibn Vəliyədin Azərbaycana gəlməsinin 

Ģərəfinə 743-cü ildə inĢa edilmiĢdir. 1859-cu və 1902-ci illərdə baĢ verən zəlzələlər 

Cümə məscidinə ciddi ziyan vurmuĢdur. Sonralar məscid Azərbaycanın ilk ali təhsilli 

memarı Zivər bəy Əhmədbəyovun və PolĢa mühəndisi Ġosif PloĢkonun layihəsi əsasında 

yenidən bərpa olunmuĢdur. 1918-ci ilin martında ermənilər tərəfindən ġamaxıda 

törədilən soyqırımı zamanı ən böyük qırğın Cümə məscidində baĢ vermiĢdir. 

ġamaxılıların Allah evi kimi məscidə sığınmasından istifadə edən ermənilər burada 

yanğın törədərək təxminən 1700 günahsız insanı qətlə yetirmiĢlər.  

Vurğulandı ki, sovet dövründə təyinatı üzrə istifadə olunmayan məscid məhv 

olmaq təhlükəsi ilə üzləĢmiĢdi. Ancaq Azərbaycanın bütün sahələrdə inkiĢafına, o 

cümlədən milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaĢan 

ümummilli lider Heydər Əliyevin tapĢırığı və təĢəbbüsü ilə 1980-ci ildə bu tarixi abidə 

təmir olunmuĢdur.  

Bildirildi ki, milli mənəvi dəyələrimizin qorunması və inkiĢaf etdirilməsini daim 

diqqət mərkəzində saxlayan dövlətimizin baĢçısının təĢəbbüsü və tapĢırıqlarına əsasən, 

paytaxtda və digər bölgələrimizdə onlarla məscid, dini məbəd, tarixi abidə, ziyarətgah 

inĢa edilmiĢ, bərpa olunmuĢ və yenidən qurulmuĢdur. Prezident Ġlham Əliyevin ötən 

illərdə ġamaxıya səfəri çərçivəsində Cümə məscidində olması və “ġamaxıdakı Cümə 

məscidi Dövlət Tarix-Memarlıq Abidəsinin bərpası ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” 

Sərəncam imzalaması da bu müqəddəs amaldan qaynaqlanır.  

Qeyd edildi ki, Heydər Əliyev Fondu da bu istiqamətdə bir sıra mühüm layihələr 

həyata keçirir. Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri 

Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə reallaĢan “Tolerantlığın ünvanı: Azərbaycan” 

layihəsi çərçivəsində ġamaxıdakı Cümə məscidində aparılan iĢlər Azərbaycan-ġərq 

memarlığının incisi olan bu abidəyə də ikinci həyat verir.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ġamaxı Cümə məscidində əsaslı 

təmir və bərpa iĢlərinə 2010-cu ilin martında baĢlanılmıĢdır. BaĢ plana əsasən, hazırda 

ikimərtəbəli inzibati binanın, məiĢət binasının, məscidə giriĢ pilləkəninin və körpücüyün 

tikintisi baĢa çatdırılmıĢdır. Məscidin 36 metr hündürlüyündəki iki minarəsinin tikintisi 

artıq sona yetmiĢdir. Minarələrin davamlılığını artırmaq məqsədi ilə 15 metr 

dərinliyində özülbərkitmə iĢləri aparılmıĢdır. Hazırda obyektdə tamamlama-bəzək iĢləri 

davam etdirilir. Məscidin ibadət yeri 1316 kvadratmetrdir. Təxminən bir hektar ərazisi 

olan məsciddə bərpa və yenidənqurma iĢləri sürətlə davam edir. Məscidin günbəzi 

qədim memarlıq üslubundakı naxıĢ və ornamentlərlə bəzədiləcəkdir. Cümə məscidini üç 

tərəfdən əhatə edən tağvarı dəhlizlər inĢa olunur. Məscidin ərazisində konfrans zalı, 

kitabxana, dəstəmaz yerləri və digər otaqlar yaradılacaqdır.  

Bildirildi ki, ġamaxı seysmik zonada yerləĢdiyi üçün məscidin bünövrəsi bir metr 

dərinliyində dəmir-beton konstruksiyalarla möhkəmləndirilmiĢdir. Yeni layihəyə görə, 



ibadət məkanının qarĢısında üstündə günbəz olan 4 metrlik giriĢ qapısı da tikiləcəkdir. 

Ərazidəki qədim hücrələr də bərpa olunacaq, ətrafda geniĢ abadlıq iĢləri aparılacaqdır.  

Cümə məscidində aparılan bərpa və yenidənqurma iĢlərinin yüksək keyfiyyətlə, 

Azərbaycanın çoxəsrlik milli memarlıq irsi ənənələrinə uyğun Ģəkildə yerinə yetirilməsi 

üçün dövlətimizin baĢçısının Sərəncamı ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan ġamaxı 

Rayon Ġcra Hakimiyyətinə vəsait ayrılmıĢdır. Bu da memarlıq üslubu, qədimliyi və 

orijinallığı ilə seçilən ġamaxı Cümə məscidinin yenidən qurulmasına imkan verəcəkdir. 

Beləliklə, ġərq memarlığının nadir incilərindən olan ġamaxı Cümə məscidi ölkəmizdə 

milli mənəvi dəyərlərə göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsinə çevriləcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev məscidin istifadəyə veriləndən sonrakı görüntüsünü əks 

etdirən stendə baxdı, tövsiyə və tapĢırıqlarını verdi.  

 

13 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXININ SABĠR 

QƏSƏBƏSĠNDƏ  

BÖYÜK ġAĠRĠN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, 3444 nəfərin yaĢadığı qəsəbədə 4190 

təsərrüfat mövcuddur. Son vaxtlarda qəsəbənin küçələrində geniĢ abadlıq iĢləri 

görülmüĢ, elektrik və digər kommunal xətləri yenilənmiĢ, geniĢ yaĢıllaĢdırma iĢləri 

aparılmıĢdır. Qəsəbənin giriĢində görkəmli Ģair Mirzə Ələkbər Sabirin abidəsi 

ucaldılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev dahi Azərbaycan Ģairi Mirzə Ələkbər Sabirin abidəsinin 

açılıĢında iĢtirak etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.  

 

13 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA “ġĠRVAN” 

MEHMANXANASINDA APARILAN YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, bina 1974-cü ildə inĢa edilmiĢ, 

ötən ilə qədər istifadədə olmuĢdur. Binanın istifadəyə yararsız olması nəzərə alınaraq 

2010-cu ilin fevralından mehmanxanada təmir iĢlərinə baĢlanmıĢdır. Onmərtəbəli, 36 

nömrəsi olan mehmanxananın sahəsi 6 min kvadratmetrdir. Hazırda binanın interyerində 

son tamamlama iĢləri görülür. Burada yenidənqurma iĢlərini bu ilin dekabrında baĢa 

çatdırmaq nəzərdə tutulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev nümunəvi nömrələrin birində yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu. 

Məlumat verildi ki, əsas binada mini bar, hovuz, SPA mərkəzi, sauna, gimnastika 

bölməsi, türk hamamı, bilyard klubu, 10-cu mərtəbədə 60 nəfərlik restoran fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Bundan əlavə, mehmanxananın həyətində tikiləcək binada böyük 

konfrans zalı, tədbirlərin keçirilməsi üçün müxtəlif zallar və digər inzibati otaqlar 

olacaqdır. Ərazidə uĢaqlar üçün də oyun meydançaları yaradılacaqdır.  

Bildirildi ki, bu mehmanxana kompleksi böyük turizm potensialı olan ġamaxıda 

qonaqların qəbul edilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Bundan əlavə, rayona 

dincəlməyə gələnlərin rahat Ģəraitlə təmin olunmasına geniĢ imkanlar açacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı mehmanxananın yenidənqurmadan sonrakı vəziyyətini əks 

etdirən stendlə tanıĢ oldu, tapĢırıqlarını verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA GÖRKƏMLĠ 

BƏSTƏKAR  

FĠKRƏT ƏMĠROVUN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Bakının mərkəzində xalqımızın görkəmli bəstəkarı, SSRĠ-nin və Azərbaycanın 

Xalq Artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Dövlət mükafatları laureatı Fikrət Əmirovun 

xatirəsinə ucaldılmıĢ abidənin açılıĢında iĢtirak etmiĢdir.  

Azərbaycan musiqi ictimaiyyətinin tanınmıĢ nümayəndələri dövlətimizin 

baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, müəllifi Əməkdar Rəssam Namiq 

DadaĢov olan abidənin ətrafı tamamilə abadlaĢdırılmıĢ, burada yeni park salınmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı abidənin üzərindəki örtüyü götürdü.  

Prezident Ġlham Əliyev abidənin önünə gül dəstəsi qoydu.  

Azərbaycan peĢəkar bəstəkarlıq məktəbinin korifeylərindən olan Fikrət Əmirov 

zəngin yaradıcılığı ilə musiqimizin inkiĢafında yeni mərhələ açmıĢ, mədəniyyətimizi 

dünya miqyasında tanıtmıĢdır. Onun yaratdığı əsərlər dünya musiqi mədəniyyəti 

xəzinəsinə daxil olmuĢdur.  

Fikrət Əmirovun yaradıcılığı geniĢ və çoxĢaxəlidir. Bəstəkarın sənət sahəsində 

xidmətləri daim dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiĢdir.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı mərasimdə çıxıĢ etdi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar!  

Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Biz Ģəhərin mərkəzində böyük Azərbaycan 

bəstəkarı Fikrət Əmirovun abidəsinin açılıĢına toplaĢmıĢıq. Bu gözəl hadisə 

münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  

Bu abidənin açılıĢı onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti öz 

görkəmli Ģəxsiyyətlərinin xatirəsinə böyük hörmətlə yanaĢır. Fikrət Əmirov Azərbaycan 

xalqının sevimli bəstəkarıdır. O, öz xalqına çox bağlı olan insan idi. Onun əsərləri - həm 

klassik əsərləri, həm mahnıları göstərir ki, bu insanda milli duyğular nə qədər yüksək 

səviyyədə idi.  

Bildiyiniz kimi, Fikrət Əmirov simfonik muğam janrının müəllifi, onun yaradıcısı 

idi. Muğam milli sərvətimizdir. Muğam milli Ģüurumuz, milli ruhumuzdur. Bu gün 

müstəqil Azərbaycan əlbəttə ki, milli irsini qorumağa qadirdir. O dövrdə - sovet 

dövründə simfonik muğam janrının yaradıcısı kimi, Fikrət Əmirov həm öz yaradıcı 

axtarıĢının nəticələrini görmüĢdü, eyni zamanda, doğma xalqına, xalq mədəniyyətinə 

olan duyğular bu gözəl janrı yaratmağı ona nəsib etmiĢdir.  

Bu gün muğam YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil 

edilmiĢdir. Artıq Azərbaycan dünyada muğamın vətəni kimi tanınır. Ölkəmizdə 

keçirilən muğam festivalları, muğam müsabiqələri bütün dünyaya göstərir ki, muğamın 

vətəni Azərbaycandır.  

Fikrət Əmirov, eyni zamanda, böyük əsərlərin müəllifi idi. “Sevil” operası, 

“Nəsimi”, “Nizami” baletləri ona həm Azərbaycanda, həm Sovet Ġttifaqı məkanında 

böyük Ģöhrət qazandırmıĢdır. “Min bir gecə” baleti isə ona dünya Ģöhrəti 

qazandırmıĢdır. “Min bir gecə” baleti bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrinin Ģəhərlərində 

nümayiĢ etdirilir. “Min bir gecə” baleti 1981-ci ildə Moskvada Kreml sarayında böyük 



təntənə ilə səhnəyə qoyulmuĢdur. Mən o günü yaxĢı xatırlayıram. O gün həm Fikrət 

Əmirovun istedadının, musiqisinin, eyni zamanda, Azərbaycan musiqisinin təntənəsi 

günü idi.  

Bilirsiniz ki, ulu öndər Heydər Əliyev Fikrət Əmirovun fəaliyyətinə, onun 

Ģəxsiyyətinə böyük hörmətlə yanaĢırdı. Onları dostluq əlaqələri bağlayırdı. Bəzi hallarda 

onların görüĢlərini mən də kənardan müĢahidə edirdim və görürdüm ki, bu insanlar 

arasında nə qədər səmimi münasibətlər vardır. O vaxt Sovet Ġttifaqının ən böyük 

mükafatı - “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” adı da Fikrət Əmirova sovet dövləti tərəfindən 

Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə verilmiĢdi.  

Fikrət Əmirov bütün ömrü, bütün yaradıcılığı ilə Azərbaycan xalqına xidmət 

edirdi. Bir daha demək istəyirəm ki, onda çox böyük vətənpərvərlik duyğuları var idi. 

Baxmayaraq ki, yenə də deyirəm, o vaxt Azərbaycan müstəqil deyildi və ölkəmizin 

incəsənətini, Azərbaycan xalqının nə qədər istedadlı olduğunu biz ancaq incəsənət 

vasitələri ilə nümayiĢ etdirə bilərdik. Bu gün Azərbaycan əlbəttə, müstəqil dövlətdir və 

müstəqil dövlət kimi uğurla inkiĢaf edir, yaĢayır, özünü tanıtdıra bilmiĢdir. O illərdə - 

sovet dövründə biz Azərbaycan xalqının nə qədər istedadlı olduğunu dünyaya ancaq bu 

yollarla - incəsənətlə, musiqi ilə, ədəbiyyatla nümayiĢ etdirə bilirdik. Azərbaycan 

xalqının nə qədər istedadlı olduğunu bilmək üçün təkcə musiqimizə qulaq asmaq 

kifayətdir.  

Azərbaycan xalqı haqlı olaraq fəxr edir ki, onun Fikrət Əmirov kimi böyük 

bəstəkarları olmuĢdur və vardır. Çünki onun əsərləri bu gün də yaĢayır. Fikrət Əmirov 

həyatdan tez getdi. Otuz ilə yaxındır ki, o, bizim aramızda deyildir. Ancaq onun əsərləri 

yaĢayır. Onun xatirəsi onu tanıyanların qəlbində yaĢayır. Onun əsərləri isə hər bir 

Azərbaycan vətəndaĢının ürəyində yaĢayır. Çünki bu ölməz əsərlər doğrudan da, ən 

böyük qiymətə layiqdir və ən böyük qiyməti məhz zaman vermiĢdir. Əgər bu əsərlər bu 

gün də aktualdır, bu gün də böyük maraq doğurursa, deməli, doğrudan da bu əsərlər 

bundan sonra da yaĢayacaqdır və bu əsərlər ölməzdir.  

Dünən Azərbaycanda Musiqi günü qeyd edilmiĢdir və bir daha görürük ki, bizim 

nə qədər zəngin musiqi mədəniyyətimiz vardır - həm klassik əsərlər, həm bəstəkarların 

əsərləri, həm milli musiqimiz. Bizim musiqimiz bizim milli sərvətimizdir. Biz musiqi 

irsimizi həm qorumalıyıq, həm musiqimizi inkiĢaf etdirmək, yeni gənc musiqiçilərin 

uğurlu fəaliyyəti üçün daha da böyük iĢlər görməliyik.  

Bu gün buraya gəlməzdən əvvəl biz Qara Qarayevin adını daĢıyan musiqi 

məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılıĢını da qeyd etdik. Çox gözəl məktəbdir. Həm 

məktəbin sahəsi iki dəfədən artıq böyükdür, həm də orada bütün gözəl avadanlıq, musiqi 

alətləri vardır. Əlbəttə, belə musiqi məktəblərinin təmiri, yaradılması sayəsində 

Azərbaycan musiqisi yaĢayacaqdır. Azərbaycan dövləti görkəmli Ģəxsiyyətlərinin 

xatirəsinə həmiĢə çox böyük hörmətlə yanaĢır və yanaĢacaqdır. Onu da qeyd etmək 

istəyirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanın böyük bəstəkarı Qara Qarayevin də Bakı 

Ģəhərinin mərkəzində abidəsi ucaldılacaqdır.  

Bütövlükdə mədəniyyət, incəsənət məsələlərinə həmiĢə olduğu kimi, böyük 

diqqət göstərilir və göstərilməlidir. Bu, əvvəlki dövrlərdə də elə olub. Bilirsiniz ki, ulu 

öndər Heydər Əliyev sənət adamlarına daim böyük diqqətlə yanaĢırdı, onlarla daim 

ünsiyyətdə idi, onların fəaliyyəti ilə maraqlanırdı. Sovet dövründə onlara ən yüksək 

mükafatların verilməsində fəal iĢtirak edirdi. Müstəqillik dövründə yaradıcı insanların 

fəaliyyəti üçün çox böyük iĢlər görürdü. Bu gün də bu siyasət davam etdirilir. Mən 

çalıĢıram ki, öz növbəmdə Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, musiqi sənəti üçün 

böyük iĢlər görmüĢ insanlarla əlaqədə olum, onlarla bir yerdə olum. Belə gözəl 

tədbirlərdə bir yerdə olmaq mənim üçün çox xoĢdur.  



Biz mədəniyyətimizlə haqlı olaraq fəxr edirik. Bu gün müstəqil Azərbaycan 

özünü dünyada mədəni ölkə kimi təqdim edir. Bizim bütün digər sahələrdə əldə 

etdiyimiz uğurlarla bərabər, bu sahədəki uğurlar da məni xüsusilə sevindirir. 

Gənclərimiz beynəlxalq musiqi festivallarında, müsabiqələrdə ən yüksək yerləri tuturlar. 

Bu gənclər müstəqillik dövründə yetiĢmiĢlər. Bizim tanınmıĢ bəstəkarların, Ģairlərin, 

yazıçıların əsərləri beynəlxalq aləmə çıxır, müxtəlif ölkələrin səhnələrində nümayiĢ 

etdirilir. Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etmək üçün dünyanın ən böyük paytaxtlarında 

Azərbaycan günləri keçirilir. Ölkəmizdə bir qayda olaraq musiqi festivalları keçirilir. 

Bütün teatrlarımızda təmir iĢləri aparılıbdır və bu iĢlər davam etdirilir. Bütün 

muzeylərdə təmir iĢləri aparılıbdır və yeni muzeylər yaradılır. Müasir Ġncəsənət Muzeyi, 

Dövlət Bayrağı Muzeyi yaradılmıĢdır. Ġstiqlal Muzeyinin yaradılması ilə bağlı iĢlər 

gedir. Qədim tariximizi əks etdirən Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzeyi fəaliyyətə 

baĢlamıĢdır. Yəni, bizim doğrudan da çox zəngin tariximiz və çox böyük 

mədəniyyətimiz vardır. Biz çalıĢırıq ki, bu gözəl nümunələri həm ölkə vətəndaĢlarına, 

həm beynəlxalq ictimaiyyətə göstərək. Əminəm ki, biz bundan sonra da həm mövcud 

olan mədəni irsimizin təbliğində daha da ardıcıl iĢlər aparacağıq və ən önəmlisi isə, gənc 

nəslin bu sahəyə diqqət yetirməsi üçün Azərbaycan dövləti əlavə tədbirlər görəcəkdir.  

Mən çox Ģadam ki, gənclərimiz milli musiqiyə çox böyük maraq göstərirlər. 

Çünki indiki zəmanədə, qloballaĢan dünyada, bilirsiniz, bəzi hallarda gənclər doğma 

olmayan musiqiyə daha çox üstünlük verirlər. Azərbaycanda isə biz bunun əksini 

görürük. Gənclərimiz milli ruhda böyüməlidirlər. Bizim gözəl musiqi əsərlərimiz onlar 

üçün tanıĢ olmalıdır. Əlbəttə, sizin - görkəmli mədəniyyət xadimlərinin iĢi və bu 

sahədəki fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Mən çox Ģadam ki, gənclərimiz muğam sənətinə çox böyük həvəslə yanaĢırlar. 

Hətta estradamızda da milli motivlər, milli təranələr üstünlük təĢkil edir. Biz bunu 

qorumalıyıq, saxlamalıyıq. Çünki hər bir xalqın milli mənliyinin qorunması üçün onun 

mədəniyyəti, incəsənəti, musiqisi, dili və tarixi baĢlıca rol oynayır. Biz onilliklər, 

yüzilliklər ərzində baĢqa ölkələrin, imperiyaların tərkibində yaĢamıĢıq, ancaq milli 

mənliyimizi saxlaya bilmiĢik, həmçinin incəsənət, ədəbiyyat, musiqi sahəsində. Gələcək 

nəsillər üçün də bu, bir örnəkdir.  

Bu gün müstəqil Azərbaycan bütün sahələrdə öz imkanlarını dünyaya təqdim edir. 

Bizim böyük musiqi sənətimiz təqdirəlayiqdir. Mən çox Ģadam ki, dünyada Azərbaycan 

musiqisi tanınır.  

Fikrət Əmirov böyük bəstəkar, gözəl insan, ziyalı insan idi. Onun adı əbədiləĢdirilib. 

Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda onun adını daĢıyan yerlər, musiqi məktəbləri vardır. 

Gəncə Filarmoniyası, Dövlət mahnı və rəqs ansamblı onun adını daĢıyır. Bax, bu küçə 

Fikrət Əmirovun adını daĢıyır. Bu gün isə Fikrət Əmirovun abidəsi açılır. Bir daha mən 

sizin hamınızı, Fikrət Əmirovun ailəsini, bütün musiqi ictimaiyyətini bu gözəl hadisə 

münasibətilə təbrik edirəm. Sağ olun!  

 

19 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA QARA 

QARAYEV ADINA  

8 NÖMRƏLĠ ONBĠRĠLLĠK MUSĠQĠ MƏKTƏBĠNĠN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Məktəbin kollektivi dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladı.  

Azərbaycan Prezidenti musiqi məktəbinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin baĢçısına məlumat 

verdi ki, 1937-ci ildə yaradılmıĢ 8 nömrəli musiqi məktəbi 2 min 580 kvadratmetr 

sahədə yerləĢir. 1963-cü ildə bu binaya köçən musiqi məktəbinə 1989-cu ildə dünya 

Ģöhrətli bəstəkar Qara Qarayevin adı verilmiĢdir. Musiqi məktəbinin fəaliyyət göstərdiyi 

bina yararsız vəziyyətə düĢdüyündən ötən ilin mayında burada yenidənqurma iĢlərinə 

baĢlanılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev dördmərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində yaradılmıĢ 

muzeylə tanıĢ oldu. Bildirildi ki, “Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti” adlandırılan 

muzey dörd mövzuya ayrılmıĢdır. Burada yaradılmıĢ stendlərdə xalqımızın ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin, Prezident Ġlham Əliyevin, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli 

Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın ölkəmizdə milli musiqimizin inkiĢafındakı 

xidmətlərini, onların mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüĢlərini, eləcə də 

görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin yaradıcılıq uğurlarını əks etdirən fotoĢəkillər 

nümayiĢ etdirilir. Məktəbin foyesində dahi bəstəkarın barelyefi yaradılmıĢdır. Foyedə 

quraĢdırılmıĢ lövhələrdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi təqaüdünə layiq 

görülmüĢ gənc istedadların Ģəkilləri yer almıĢdır.  

Qeyd olundu ki, musiqi məktəbində təhsil alan 410 Ģagirdə 98 müəllim dərs deyir. 

Burada fortepiano, skripka, violonçel, klarnet, fleyta, faqot, zərb alətləri, tar, kamança, 

qarmon, nağara, saz və vokal sinifləri fəaliyyət göstərir. Bütün siniflər yeni musiqi 

alətləri ilə təmin edilmiĢdir. Məktəb üçün alınan pianoların əksəriyyəti Qəbələdəki 

“Beltman” piano zavodunun istehsalıdır. Məktəbdəki 40 yerlik kiçik zal əsasən, 

imtahanların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur.  

Ġkinci mərtəbədə yaradılmıĢ nəzəriyyə sinfi ilə tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, musiqi 

məktəbləri arasında ilk dəfə olaraq burada quraĢdırılmıĢ interaktiv lövhə dərslərin 

yüksək səviyyədə keçilməsinə, notların yazılmasına, alətlərdən istifadə qaydalarının 

öyrənilməsinə imkan verəcəkdir. Bildirildi ki, hazırda Azərbaycandakı 186 musiqi 

məktəbinin 38-i paytaxtda yerləĢir.  

Binanın üçüncü mərtəbəsində yaradılan Ģəraitlə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verildi ki, burada geyim, qrim və sinif otaqları fəaliyyət göstərir.  

Prezident Ġlham Əliyev dördüncü mərtəbədə binanın əvvəlki və hazırkı 

vəziyyətini, burada aparılan tikinti iĢlərini gediĢini əks etdirən fotostendə baxdı, 160 

yerlik konsert zalı ilə tanıĢ oldu. Bildirildi ki, ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢ, 

kompyuterləĢdirilmiĢ zalda yenidənqurma iĢləri zamanı akustikaya xüsusi diqqət 

yetirilmiĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi qurulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı konsert zalında Prezident təqaüdçüsü Nərgiz Hüseynovanın 

ifasında Qara Qarayevin əsərlərini dinlədi.  

Bildirildi ki, məktəbdəki yeniliklərdən biri də burada səsyazma studiyasının 

qurulmasıdır. Bundan baĢqa, burada yeməkxana və tibb məntəqəsi də yaradılmıĢdır. 

Zirzəmidə dekorasiya və səhnə geyimləri üçün anbar və musiqi alətləri üçün emalatxana 

vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev məktəbin eyvanından ətrafı seyr etdi.  



Dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi, kollektivə uğurlar 

arzuladı. 

 

19 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNDƏ YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bildirildi ki, Xaçmazda 2005-ci ildə inĢa edilmiĢ Heydər Əliyev Mərkəzində 

2010-cu ildə əsaslı bərpa və yenidənqurma iĢləri aparılmıĢdır. Binanın dam hissəsi 

günbəz formasında yenidən inĢa edilmiĢ, pəncərələri Ģəbəkə üslubunda düzəldilmiĢdir. 

Mərkəz bir zaldan, 6 guĢədən və 3 əlavə otaqdan ibarətdir. Burada Heydər Əliyevin 

həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto və eksponatlardan bir daha aydın olur ki, ulu öndər 

ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun, müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün əvəzsiz 

iĢlər görmüĢdür.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, Mərkəzdə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan bölmələrdə ulu öndərin uĢaqlıq və gənclik 

dövrlərini əks etdirən fotoĢəkillər, 1969-1982-ci illərdə respublikamızın sosial-iqtisadi 

inkiĢafı və digər sahələrdə reallaĢdırdığı tədbirlər, 1993-cü ildə xalqımızın təkidli tələbi 

ilə yenidən hakimiyyətə qayıdıĢından sonra ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-mədəni 

həyatındakı quruculuq iĢlərindən bəhs edən materiallar toplanmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə Xaçmazda görülən abadlıq-quruculuq iĢləri haqqında 

məlumat verildi.  

 

23 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA 

ġƏXSĠYYƏTLƏR MUZEYĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR  

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Xaçmazda ġəxsiyyətlər Muzeyi 2006-

cı ildə yaradılmıĢdır. O vaxt muzeydə 15 görkəmli Ģəxsiyyətin büstü var idi. 2010-cu 

ildə muzey geniĢləndirilərək yenidən qurulmuĢdur. Hazırda iki hektaradək ərazisi olan 

açıq səma altında muzeydə dahi Nizami Gəncəvinin abidəsi ucaldılmıĢ, Azərbaycanın 

39 Ģair və yazıçısının, mədəniyyət və incəsənət xadiminin büstü qoyulmuĢdur. Muzeydə 

olan beĢ fəvvarə yenidən qurulmuĢ, ərazidə bulaq kompleksi inĢa edilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi, tövsiyə və 

tapĢırıqlarını verdi.  

 

23 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA XALÇA 

MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Əvvəlcə muzeyin yerləĢdiyi mədəniyyət və istirahət parkı ilə tanıĢ olan 

dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, burada əhalinin istirahəti üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev muzeyin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, muzeydə daha çox ölkənin Ģimal bölgəsi üzrə xalçaçılıq 

məktəbinin 60-dək nümunəsi sərgilənir. Muzeyin eksponatları arasında məĢhur xalçaçı 

rəssam Kamil Əliyevin “Heydər Əliyevin xalça portreti” əsəri xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Ekspozisiyadan aydın görünür ki, bu gün Azərbaycanda xalçaçılıq məktəbi özünün 

inkiĢaf dövrünü yaĢayır. Xalqımızın milli sərvəti olan bu sahənin inkiĢafı ilə bağlı 

ölkədə həyata keçirilən tədbirlər, ilk növbədə bu qədim el sənətinin yaĢadılmasına 

göstərilən diqqətdən irəli gəlir. Bu gün xalçalarımız Azərbaycan mədəniyyətinin ən 

böyük hamisi olan Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələrlə daha da 

zənginləĢir, bu sənətin inkiĢafı ilə bağlı görülən iĢlər xalçalarımızın milli və dünyəvi 

dəyərini daha da artırır. Xalqımızın tarixini və mədəniyyətini əks etdirən bu sənət 

növünə Azərbaycan dövlətinin diqqət və qayğısı bütün dünyanı Azərbaycan xalçalarının 

sehrinə salır.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev xalça muzeyinin yerləĢdiyi binada yaradılan uĢaq-

gənclər kitabxanasının fəaliyyəti ilə tanıĢ oldu.  

Bildirildi ki, kitabxanada xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

hakimiyyətdə olduğu illərdə sənət adamları, Ģair və yazıçılarla görüĢlərini əks etdirən 

fotolar sərgilənir. Bununla yanaĢı, Prezident Ġlham Əliyevin Xaçmaza səfərlərinin əks 

olunduğu fotolar da kitabxanaya gələnlərə təqdim edilir. Bildirildi ki, 1200 kvadratmetr 

sahəsi olan kitabxanada uĢaq və gənclər üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Burada 

toplanan müxtəlif mövzulara aid kitablar ölkəmiz haqqında məlumatları əldə etmək, 

dünyada baĢ verən elmi-texniki yeniliklərdən xəbər tutmaq baxımından əhəmiyyətlidir. 

Burada quraĢdırılan kompyuterlərin internetlə təchiz olunması da elektron ədəbiyyatın 

istifadəsi baxımından müstəsna imkanlar açmıĢdır. Bundan əlavə, burada sərgi zalı, 

gənclər kitabxanası, kitab fondu yerləĢir. Fondda 29 min kitab qorunur. Kitabxanada 

oxu və konfrans zalları, balacalar üçün nağıl otağı da yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev xalça muzeyində və uĢaq-gənclər kitabxanasında 

yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi.  

 

23 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV SEYRƏNGAHINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bildirildi ki, seyrəngaha Heydər Əliyev bulaq kompleksi, Ġlham Əliyev bulaq 

kompleksi, Heydər Əliyev prospektinin giriĢ qapısı kompleksi daxildir. Ġlham Əliyev 

bulaq kompleksində 15 metr hündürlüyündə bir bulaq, üç süni Ģəlalə və 48 fəvvarə 

quraĢdırılmıĢdır. Kompleks müasir qaydada iĢıqlandırılmıĢdır.  

Qeyd olundu ki, Heydər Əliyev bulaq kompleksi 2011-ci ilin mayında istifadəyə 

verilmiĢdir. Kompleksdə 21 metr hündürlüyündə bulaq, 3 süni Ģəlalə, 80 fəvvarə 

quraĢdırılmıĢdır. Kompleksin ərazisində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham 

Əliyevin mozaika ilə portretləri iĢlənmiĢdir. Hər iki kompleksin arasında olan Bakı 

prospekti boyunca 5 hektar ərazidə xiyaban salınmıĢ, 12 metr hündürlüyündə samovar 

kompleksi yaradılmıĢ, burada fəvvarə quraĢdırılmıĢdır. Bakı prospektində 

avtomobillərin həddən artıq intensiv hərəkəti nəzərə alınaraq, adamların sərbəst və 

təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi mozaika ilə iĢlənən 24 metr 

uzunluğunda iki yerüstü piyada körpüsü tikilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, milli memarlıq elementlərinin 

geniĢ tətbiq olunduğu seyrəngahda daha çox buta naxıĢ kompozisiyalarından istifadə 

edilmiĢdir. Bu da seyrəngahın ümumi görünüĢünə xüsusi yaraĢıq verir. Burada yaradılan 

Ģərait göstərir ki, paytaxtla yanaĢı, bütün bölgələrimiz sürətlə inkiĢaf edir. Bölgələrlə 

paytaxt arasındakı inkiĢaf fərqi artıq aradan qaldırılmıĢdır. Bununla da bölgələrimizin 

siması dəyiĢmiĢdir. Azərbaycanın regionları indi daha müasir və cəzbedicidir. Əhalinin 

sosial rifahının yaxĢılaĢdırılması, yeni istehsal sahələrinin açılması regionlarımızı da 

ümumi inkiĢaf prosesinin mühüm tərkib hissəsinə çevirmiĢdir.  

Seyrəngahla tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢləri yüksək 

qiymətləndirdi, tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

23 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBANIN ƏSKĠ ĠQRIĞ 

KƏNDĠNDƏ BEġULDUZLU “RĠKSOS” OTELĠNĠN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı otelin tikinti layihəsinə baxdı. Bildirildi ki, obyektin ərazisi 

65 hektardır. BaĢ plana əsasən ərazidə otel kompleksinin zirzəmi ilə birlikdə 8 mərtəbəli 

binası, 16 kottec, ümumi sahəsi 30 min kvadratmetr olan süni göl, helikopterlərin 

enməsi üçün meydança və digər yardımçı binalar inĢa ediləcəkdir. 200 yerlik otel 

kompleksində restoranlar, hovuz, idman meydançası və köməkçi obyektlər də olacaqdır. 

Hazırda otel kompleksinin baĢ binasında monolit-dəmir beton konstruksiyalardan ibarət 

karkas quraĢdırılır. Bununla yanaĢı, ərazidə torpaq iĢləri görülür.  

Prezident Ġlham Əliyev otelin tikintisini əks etdirən videoçarxa baxdı.  

Dövlətimizin baĢçısı, həmçinin tikintidə istifadə olunan materialların 

nümunələrinə baxdı, inĢası baĢa çatdırılan kotteclərdən biri ilə tanıĢ oldu. Ġkimərtəbəli 

kottec bütün lazımi avadanlıq və məiĢət əĢyaları ilə təmin olunmuĢdur. Burada istirahət, 

yataq otaqları ilə yanaĢı, kiçik idman zalı da vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev otelin inĢası ilə bağlı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

24 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBADA NĠZAMĠ ADINA 

MƏDƏNĠYYƏT VƏ  

ĠSTĠRAHƏT PARKINDA APARILAN YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġ,  

ġAHMAT MƏKTƏBĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Nizami adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılan 

yenidənqurma iĢləri ilə tanıĢ olmuĢdur. Prezident Ġlham Əliyevə burada aparılan 

abadlıq-quruculuq iĢləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, parkda ictimai iaĢə və 

sosial obyektlərin yenidən qurulması və fasad hissələrinin plitələrlə üzlənməsi iĢləri 

görülmüĢdür. Parkın ərazisinə daxil olan və Quba Ģəhəri ilə Qırmızı Qəsəbəni 

birləĢdirən pilləkən kompleksi yenidən qurulmuĢdur. Burada açıq havada xalqımızın 

görkəmli Ģəxsiyyətlərinin heykəllərindən ibarət “ġəxsiyyətlər muzeyi” yaradılmıĢ, 

həmçinin Nizami Gəncəvinin əsərlərinin reproduksiyası əsasında 16 panno, yeni 

iĢıqlandırma və suvarma sistemləri qurulmuĢdur.  

Parkın ərazisində hündürlüyü 18 metr olan qala yaradılmıĢdır. Qalanın üzərində 

12 metr hündürlüyündə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı ucaldılmıĢdır. 

Parkda yerləĢən birmərtəbəli ġahmat Məktəbinin köhnə binası sökülmüĢ, yerində 

ikimərtəbəli yeni bina inĢa edilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev ġahmat Məktəbinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Top fiquru formasında inĢa olunan ġahmat Məktəbinin binası parka xüsusi 

gözəllik verir. Məktəbin birinci mərtəbəsinin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və 

Prezident Ġlham Əliyevin ölkəmizdə Ģahmatın inkiĢafına və Ģahmatçılara göstərdikləri 

yüksək diqqət və qayğını əks etdirən fotoguĢələr yaradılmıĢdır. Burada 1983-cü ildə 

fəaliyyətə baĢlayan Quba ġahmat Məktəbinin və onun yetirmələrinin əldə etdikləri 

nailiyyətlər, kubok və diplomlar nümayiĢ olunur.  

Məktəbin birinci mərtəbəsində kompyuter salonu və 6 məĢğələ otağı fəaliyyət 

göstərir. Bütün otaqlar simsiz internet Ģəbəkəsi ilə təmin edilmiĢdir. Ġkinci mərtəbədə 

300-350 idmançının eyni vaxtda mübarizə apara biləcəyi zal vardır. Zalda keçirilən 

yarıĢları monitorlar vasitəsilə də izləmək mümkündür. Burada məĢğələ otaqları və 

inzibati otaqlar yerləĢir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Quba ġahmat Məktəbinin rayondakı 11 ümumtəhsil 

məktəbində nümayəndəlikləri də fəaliyyət göstərir.  

Dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi, tövsiyə və 

tapĢırıqlarını verdi.  

 

24 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBADA KÜTLƏVĠ 

SOYQIRIMI MƏZARLIĞINDA MEMORĠAL ABĠDƏ KOMPLEKSĠ VƏ 

ĠNZĠBATĠ BĠNANIN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də torpaq iĢləri 

görülərkən aĢkar edilmiĢdir. Həmin ilin iyulundan etibarən Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya Ġnstitutunun əməkdaĢları tərəfindən kütləvi 

məzarlıqda geniĢ tədqiqat iĢlərinə baĢlanılmıĢ, 2008-ci ilin sentyabrında isə tədqiqat 

iĢləri baĢa çatdırılmıĢdır. Tədqiqat nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin yerli 

dinc əhaliyə qarĢı törətdiyi soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən edilmiĢdir. Kütləvi 

məzarlığın ümumi sahəsi 514 kvadratmetrdir. Onun 494 kvadratmetrində tədqiqat iĢləri 

aparılmıĢ, 20 kvadratmetr ərazi isə beynəlxalq tədqiqat iĢləri üçün saxlanılmıĢdır. 

Tədqiqat iĢlərinin nəticəsində məzarlıqda təxminən 400-dən artıq insan cəsədinin 

qalıqları aĢkar edilmiĢdir. Onlardan 50-dən çoxu uĢaqlar, 100-dən çoxu qadınlar, 

qalanları isə yaĢlı kiĢilərdir. Müəyyən olunmuĢdur ki, məzarlıqda azərbaycanlılarla 

bərabər, Qubada sıx yaĢayan ləzgi, yəhudi, tat və digər etnik qrupların nümayəndələri də 

amansızcasına qətlə yetirilmiĢdir. 

Qeyd edildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə kütləvi soyqırımı 

məzarlığında abidə kompleksi inĢa olunur. Kompleksin yaradılmasında məqsəd 

ermənilərin vaxtilə Qubada törətdikləri vəhĢilikləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq 

və soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləĢdirməkdir.  

Bildirildi ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Quba rayonunda kütləvi qətl 

qurbanlarının xatirəsinin əbədiləĢdirilməsinə dair Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiĢ və 

ərazidə xatirə kompleksinin ucaldılması və abadlıq iĢlərinin görülməsi nəzərdə 

tutulmuĢdur. Dövlətimizin baĢçısı 2009-cu ildə Qubaya səfəri zamanı kütləvi məzarlığın 

yerləĢdiyi ərazidə olmuĢ, tapĢırıq və tövsiyələrini verərək həmin ərazidə “Soyqırımı 

memorial kompleksi”nin yaradılması barədə Sərəncam imzalamıĢdı. 2010-cu ilin 

noyabr-dekabr aylarında baĢlanan tikinti iĢlərinin 2012-ci ilin avqust-sentyabr ayınadək 

yekunlaĢdırılması nəzərdə tutulmuĢdur. Ġndiyədək kütləvi məzarlığın yerləĢdiyi ərazini 

sel sularından qorumaq məqsədilə Qudyalçayın məcrasında uzunluğu 400 metr olan 

qoruyucu beton bənd inĢa olunmuĢ, ərazidə terras yaradılmıĢdır. Burada 3 qalereya inĢa 

olunacaqdır. Hər birinin uzunluğu 18 metr olan piramidaĢəkilli iki kompleksdən ibarət 

Soyqırımı memorial kompleksində qranitdən xüsusi xatirə abidəsi ucaldılacaqdır. 

Bundan əlavə, kompleksdə inzibati mərkəz də yaradılacaqdır. Hazırda plana uyğun 

olaraq binanın yerin altında yerləĢən hissəsi tikilir. Bununla yanaĢı, monolit dəmir-beton 

konstruksiyalardan ibarət bünövrə, divar iĢləri ilə paralel olaraq izolə və əks doldurma 

iĢləri yerinə yetirilir.  

Dövlətimizin baĢçısı soyqırımı memorial kompleksinin tikintisi ilə bağlı tapĢırıq 

və tövsiyələrini verdi.  

 

24 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA ġAHDAĞ 

QIġ-YAY TURĠZM KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR  

 

Dövlətimizin baĢçısı ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinə gələrkən yol boyu 

görülən iĢlərin gediĢi ilə tanıĢ oldu. Məlumat verildi ki, kompleksə yeni yol çəkilir, 

çayların üzərində körpülər salınır, torpaq sürüĢməsi hallarının qarĢısını almaq üçün 

qabaqlayıcı tədbirlər görülür.  

ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinə gələn Prezident Ġlham Əliyevə məlumat 

verən mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev bildirdi ki, ölkəmizin ən böyük 

infrastruktur layihələrindən olan bu kompleksin yaradılmasına 2006-cı ildən 

baĢlanmıĢdır. Dövlətimizin baĢçısının diqqət mərkəzində olan bu nadir kompleksin 

tikintisinə nəzarəti həyata keçirmək üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tərkibində 

ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin müdiriyyəti yaradılmıĢdır. 2006-cı ildə elan edilən 

tenderdə dünyanın aparıcı Ģirkətləri qalib gəlmiĢlər. Kompleksin tikintisinə 2009-cu ilin 

sentyabrında Prezident Ġlham Əliyevin iĢtirakı ilə baĢlanmıĢdır. Bu kompleks Qusar 

rayonunun mərkəzindən 32 kilometr məsafədə yerləĢir. Kompleksin ümumi ərazisi 2 

min 58 hektardır. Tikinti aparılan ərazi ekoloji sistemi, təmiz flora və faunası ilə məĢhur 

olan ġahdağ Milli Parkının ərazisində yerləĢir. Kompleks dəniz səviyyəsindən 1300-

2351 metr hündürlükdədir. Turizm kompleksinin əsas hissəsi isə dəniz səviyyəsindən 

1640 metr hündürlükdəki təbii yaylaqda yerləĢir. Tikinti iĢləri baĢa çatdıqdan sonra bu 

kompleksdə dağ-xizək idmanı və digər qıĢ idman növləri ilə məĢğul olmaq üçün geniĢ 

imkanlar olacaqdır. Bununla yanaĢı, turistlər yayda burada dincəlmələri üçün gözəl 

Ģərait yaradılacaqdır. ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksi dünyada olan bu tipli 

komplekslərdən öz nadirliyi və universallığı ilə fərqlənəcək, bütün il boyu fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Kompleks Azərbaycan və dünya turizm sənayesində ən möhtəĢəm 

layihələrdən biri olmaqla dağ-xizək idmanının və digər qıĢ idman növlərinin əsas, lakin 

yeganə olmayan məkanı kimi fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, artıq kompleksdə tikinti iĢlərinin 

böyük hissəsi həyata keçirilmiĢdir. Lift bazasında inĢaat iĢlərinin gələn ilin əvvəlinədək 

baĢa çatdırılması nəzərdə tutulur. 18 min 327 kvadratmetr ərazisi olan lift bazasında 

üçmərtəbəli bina da tikilmiĢdir. Bu binada inzibati mərkəzlə yanaĢı, restoran, otel və 

digər yardımçı xidmətlər yerləĢəcəkdir. Bundan əlavə, bazanın ərazisində avtomobillər 

üçün dayanacaq, uĢaq bağçası, xizək icarə xidməti, terras, mağazalar da fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Burada, həmçinin ümumi sahəsi 37,6 hektar olan 6 eniĢ zolağı da 

qurulacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev kompleksə gələn yolların geniĢləndirilməsi, ümumiyyətlə, 

burada yol infrastrukturunun mükəmməl formada qurulması ilə bağlı tapĢırıqlarını verdi. 

Dövlətimizin baĢçısı kompleksdə uĢaqların dağ-xizək idmanı ilə məĢğul olmaları üçün 

də yüksək Ģəraitin yaradılmasına dair göstəriĢ verdi.  

Bildirildi ki, hazırda tikintinin birinci mərhələsi çərçivəsində turistlərin xizək 

eniĢinə çatdırılması üçün kanat yolları inĢa olunur. 2, 4 və 9 nömrəli liftlərin 

quraĢdırılması baĢa çatdırılmıĢdır. Uzunluğu 1484 metr olan 3 nömrəli liftin tikintisi də 

baĢa çatmaq üzrədir. Qar generatoru stansiyasının, yolların, elektrik xətlərinin, 

kanalizasiya sisteminin, rabitə və içməli su kəmərlərinin çəkilməsi də həyata keçirilir. 

Artıq kompleksdə kommunikasiya iĢlərinin 80 faizi yerinə yetirilmiĢdir. Turistlərin 

xizəkdə sürüĢməsi üçün süni qarlaĢdırma sistemi yaradılır. Bununla əlaqədar bütün 

eniĢlərdə qar generatorları quraĢdırılmıĢdır. Ġndi bu sistemin sınaqdan keçirilməsi üçün 

hazırlıq iĢləri aparılır. Eyni zamanda, qarın yığılması və bərkidilməsi üçün xüsusi 

maĢınlar alınmıĢdır.  



Prezident Ġlham Əliyevə kompleksdə çalıĢacaq heyət üçün inĢa olunan 26 

mənzilli dördmərtəbəli yaĢayıĢ binasının tikintisi barədə məlumat verildi. Qeyd olundu 

ki, burada bütün xidmətlərin göstərilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, burada 

camaĢırxana, 44 yerlik avtodayanacaq, idman mərkəzi və digər yardımçı sahələr 

yerləĢəcəkdir.  

Bildirildi ki, turizm kompleksini xarici kommunikasiya ilə təmin etmək üçün bir 

sıra obyektlərin inĢası nəzərdə tutulmuĢdur. Buraya 35 kilometrlik kanalizasiya sistemi, 

təmizləyici qurğusu olan içməli su kəməri, 29 kilometrlik fiber-lifli rabitə xətti, 31 

kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq elektrik xətti, 35,7 kilometrlik orta təzyiqli qaz 

kəməri daxildir. Ġkinci mərhələdə isə 10-14 nömrəli kanat yollarının, qolf meydançası və 

restoranı olan klubun, dördulduzlu mehmanxananın, heyət üçün binanın, xırda 

mehmanxanaların, pansionat və idman qurğularının daxil olduğu “ġahdağ” Gənclər 

Mərkəzinin, 900 nömrəlik relaks mehmanxana Ģəbəkəsinin, at fermasının, 200 nəfərlik 

diskoteka binasının tikintisi nəzərdə tutulmuĢdur. Üçüncü və dördüncü mərhələdə yol, 

istirahət və əyləncə yerləri Ģəbəkələrinin geniĢləndirməsi planlaĢdırılmıĢdır.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı kompleksə daxil olan dördulduzlu “Resort” oteldə 

tikinti iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ oldu. Bildirildi ki, iki mərtəbəsi yerin altında olmaqla 

ümumilikdə yeddimərtəbəli otel 340 nəfər üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bundan əlavə, 

SPA mərkəzi, hovuz, xizək məktəbi, idman avadanlığının kirayəsi mərkəzi, kafe, bar, 

konfrans zalı da bu oteldə fəaliyyət göstərəcəkdir. Otelin 149 avtomobil üçün 

dayanacağı da tikiləcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, bu otelin yaxınlığında daha bir 

beĢulduzlu otel inĢa ediləcəkdir. Bununla əlaqədar indi torpaq iĢləri görülür, yaxın 

gələcəkdə tikintiyə baĢlanacaqdır.  

Bildirildi ki, ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin birinci mərhələsi üzrə tikinti 

iĢləri dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilir.  

Turizm kompleksinin tikintisi ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı daha sonra inĢaat 

iĢlərini həyata keçirən yerli və xarici Ģirkətlərin rəhbərləri ilə müĢavirə keçirdi.  

Prezident Ġlham Əliyev layihə çərçivəsində iĢlərin yüksək səviyyədə görülməsi ilə 

bağlı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

24 sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “MÜSTƏQĠL 

AZƏRBAYCAN 20 ĠLDƏ” ADLI MĠLLĠ SƏRGĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Sərgidə 130-dan çox müəssisə, təĢkilat və Ģirkət iĢtirak edir. Ümumi sahəsi 11 

min kvadratmetr olan sərgidə Azərbaycanın son 20 ildə qazandığı uğurlar, o cümlədən 

ölkəmizin sənaye, yanacaq-energetika, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı, 

nəqliyyat, ekologiya, turizm, tikinti, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdəki 

nailiyyətləri nümayiĢ olunur.  

Sərgidə, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafını əks 

etdirən eksponatlar da təqdim edilir.  

Prezident Ġlham Əliyev 20 ildə ölkəmizin iqtisadiyyatında əldə olunmuĢ 

nailiyyətləri əks etdirən pavilyona baxdı. Pavilyonlardakı ekspozisiyalar inkiĢafımızın 

müxtəlif dövrlərini əhatə etməklə tərtib olunmuĢdur.  

Ġqtisadi inkiĢaf naziri ġahin Mustafayev ölkəmizin sürətli iqtisadi inkiĢaf 

dövrünün – 2003-2011-ci illərin göstəricilərindən danıĢaraq məlumat verdi ki, həmin 

illərdə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) orta illik artımı 14 faiz, o cümlədən qeyri-neft 

sektorunda 9 faiz olmuĢdur. ÜDM-də özəl sektorun payı 81,7 faizə çatmıĢdır. 

Ġqtisadiyyata investisiya qoyuluĢu 2,4 dəfə, o cümlədən xarici investisiya qoyuluĢu 1,5, 

daxili investisiya qoyuluĢu isə 5,5 dəfəyədək artmıĢdır. 2010-cu ilin sonuna ölkənin 

strateji valyuta ehtiyatları 14 dəfədən çox artaraq 29 milyard dolları ötmüĢdür.  

Qeyd edildi ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri orta hesabla hər il 24 faiz, 

əhalinin gəlirləri 3,2 dəfə, orta aylıq nominal əmək haqqı isə 2,6 dəfə artmıĢdır. Ġnsan 

inkiĢafı indeksi isə yüksələrək Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri səviyyəsinə qalxmıĢ, 

müvafiq olaraq məĢğulluq səviyyəsi də artmıĢdır. Bunun nəticəsində ölkədə yoxsulluq 

səviyyəsi 9 faizə enmiĢdir. Ġndi Azərbaycan iqtisadiyyatı Cənubi Qafqaz ölkələrinin 

iqtisadiyyatının üçdə ikisindən çoxunu təĢkil edir. Əldə olunan bütün nailiyyətlər 

beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.  

Prezident Ġlham Əliyev dövlət proqramlarının idarə olunması mexanizminə baxdı. 

Ġqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə həyata keçirilən layihələr dövlətimizin baĢçısına ən 

müasir texnologiyalar əsasında təqdim edildi.  

Sərgidə maraq doğuran pavilyonlardan biri də Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinə 

həsr olunmuĢdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə yaradılan Fond neftdən əldə 

olunan gəlirlərin ədalətli və Ģəffaf Ģəkildə xərclənməsinə əlveriĢli imkan yaratmıĢdır. 

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaĢayıĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması, Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəməri, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri və Samur-AbĢeron suvarma sistemi 

üzrə layihələr, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu layihəsi və digər mühüm proqramlar 

Fondun vəsaiti hesabına reallaĢdırılmıĢdır və reallaĢdırılır.  

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təmsil olunduğu sərgidə 20 il ərzində 

ölkənin su təchizatı sektoru ilə bağlı geniĢ məlumatlar verilir. Ölkəmizin müstəqillik 

tarixində su təchizatı sektoru ilə bağlı da mühüm layihələr həyata keçirilmiĢdir. Ötən ilin 

sonunda istismara verilən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri müstəqillik illərində bu sahədə 

həyata keçirilən ən böyük layihədir. Müstəqillik illərində respublikanın Ģəhər və 

rayonlarında su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxĢılaĢdırılması üçün müxtəlif 

diametrli borularda 1500 kilometrdən çox su xətti, 59 su anbarı, 200-dən artıq 

subartezian quyusu qazılmıĢdır.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ġirkəti sərgidə daha geniĢ ekspozisiya ilə 

təmsil olunmuĢdur. Burada ölkəmizin neft-qaz, neft kimyası sahəsində əldə etdiyi 

nailiyyətlər əksini tapmıĢdır.  



Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin neft 

strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində müstəqillik dövründə 

respublikamızda neft hasilatı 6,1 dəfə, qaz hasilatı isə 3,1 dəfə artmıĢ, “Azəri-Çıraq-

GünəĢli” layihəsi üzrə birinci mərhələnin əvvəlindən 247 milyon ton neft və 62,7 

milyard kubmetr qaz hasil edilmiĢdir. Neft sənayesinə 35,8 milyard dollar, o cümlədən 

“Azəri-Çıraq-GünəĢli” layihəsi üzrə 24,4 milyard dollar xarici sərmayə qoyulmuĢdur. 

Əldə edilən uğurlar artıq Dövlət Neft ġirkətinə Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Rumıniya, 

Moldova və digər ölkələrə sərmayə yatırmağa imkan vermiĢdir. Respublikada zəngin 

təbii qaz yataqları aĢkar edilmiĢdir.  

Sərgidə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin ĠĢləri üzrə Dövlət Komitəsi 

tərəfindən nümayiĢ olunan ekspozisiya qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat 

səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması sahəsində dövlətimizin gördüyü iĢləri mərhələlər üzrə əks 

etdirir.  

Pavilyonla tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, buradakı 

stendlərdə Azərbaycan ərazilərinin iĢğal vəziyyəti, məcburi köçkünlərin həmin dövrdə 

ilkin məskunlaĢma obyektləri öz əksini tapmıĢdır. Buradakı fotostendlərdən biri məcburi 

köçkünlərin məskunlaĢdıqları çadır düĢərgələrinin ləğvi prosesini əks etdirir. “Yeni 

qəsəbələrin salınması” adlı stenddə isə Azərbaycan hökuməti tərəfindən məcburi 

köçkünlərin mənzil-məiĢət Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması üçün bütün infrastruktur 

obyektləri ilə birlikdə salınmıĢ qəsəbələrin fotoĢəkilləri və maketləri göstərilir.  

“Heydər Əliyev Fondunun məcburi köçkünlərə qayğısı” adlı fotostenddə Fond 

tərəfindən məcburi köçkün ailələrinə göstərilmiĢ dövlət qayğısı öz əksini tapmıĢdır. 

Sərgidə 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün nəticələrini 

özündə əks etdirən xəritə də nümayiĢ olunur.  

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayrılan pavilyonda 20 il ərzində qurumun gəlir və 

xərcləri, əhaliyə göstərilən xidmətlər, fərdi uçot sistemi haqqında ətraflı məlumat verilir. 

Müstəqillik illərində Fondun ümumi gəlir və xərcləri 1,765 milyard manat təĢkil 

etmiĢdir. Hazırda ölkə üzrə pensiya alanların 99,4 faizinə ödəniĢlər plastik kartlar 

vasitəsilə həyata keçirilir. Bu illər ərzində qurumun maddi-texniki bazası da xeyli 

təkmilləĢdirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin pavilyonuna da 

baxdı. Bildirildi ki, “Azərenerji” regionun ən iri enerji istehsalçısı olmaqla yanaĢı, 

paylayıcı Ģəbəkələr və elektrik xətlərinin uzunluğuna görə də regionda lider mövqeyə 

malikdir. Hazırda respublikamızın elektrik enerjisi sisteminin tərkibində 13 istilik və 7 

su elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir ki, onların ümumi gücü 6,4 min meqavatdan 

çoxdur. Respublikamızın enerji sisteminin tərkibinə müxtəlif gərginlikli 200-dən çox 

yarımstansiya daxildir. Enerji sistemində hər il orta hesabla 18 milyard kilovat/saatdan 

artıq elektrik enerjisi istehsal edilir.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin pavilyonunda müstəqillik dövründə 

Azərbaycanda həyata keçirilən özəlləĢdirmə, daĢınmaz əmlak üzərində hüquqların 

qeydiyyatı və daĢınmaz əmlakın kadastrı sahələrində əldə edilən nailiyyətlər geniĢ əks 

olunmuĢdur. Ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən müstəqillik 

illərində iqtisadi islahatların vacib tərkib hissəsi kimi dövlət əmlakının özəlləĢdirilməsi 

istiqamətində tarixi addımlar atılmıĢdır. Bu illər ərzində 45 minədək müəssisə və obyekt 

özəlləĢdirilmiĢ, 1600-dək dövlət müəssisəsi səhmdar cəmiyyətinə, 500 mindən çox 

əmək kollektivinin üzvləri və vətəndaĢlar əmlak mülkiyyətçilərinə və səhmdarlara 

çevrilmiĢlər.  

Müstəqilliyin 20 ili ərzində Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi də uğurlu yol keçmiĢdir. 

Donanmanın ümumi dedveyti 520,7 min ton təĢkil etmiĢdir. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 



sahib olduğu 84 nəqliyyat gəmisi Avropa, Asiya və Afrikanın 130-dan çox limanına yan 

alır. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin nəzdində Elmi Tədqiqat Ġnstitutu, Dövlət Dəniz 

Akademiyası, gəmiqayırma zavodu fəaliyyət göstərir. Bütün bu uğurlar gəmiçiliyin 

pavilyonunda geniĢ əks olunmuĢdur.  

Müstəqil Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkiĢaf dinamikasını əks etdirən 

pavilyondan aydın görünür ki, əhalinin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi 

istiqamətində dövlətimizin siyasəti uğurla həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatında ümumi 

məhsulun artım dinamikası 20 il ərzində 3 milyard 877,7 milyon manat təĢkil etmiĢ, 

məhsul istehsalçılarına ümumilikdə 109,3 milyon manat subsidiya verilmiĢdir. Ötən il 

ölkə üzrə taxıl istehsalı 2 milyon tonu ötmüĢdür. Bu isə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı 

həyata keçirilən iĢlərə töhfədir.  

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin təqdim etdiyi pavilyonda müstəqillik 

illərində təyyarə parkının yenilənməsi, əhaliyə göstərilən xidmətlərin daha da 

yaxĢılaĢdırılması, daxili və beynəlxalq uçuĢların artırılması istiqamətində görülən iĢlər 

barədə ətraflı məlumat verilir. Ġldə bir milyondan çox sərniĢin daĢıyan “Azərbaycan 

Hava Yolları” QSC-nin təyyarələri həftədə 150-dən çox uçuĢ həyata keçirir. Tam 

yenilənmiĢ təyyarə parkında “Boing-767”, “Boing-757”, “Airbus” və ATR tipli sərniĢin 

təyyarələri vardır. Ölkədə müasir hava limanları Ģəbəkəsi yaradılmıĢdır. Lənkəran, 

Zaqatala, Gəncə və Naxçıvanda fəaliyyət göstərən müasir hava limanları hətta 

beynəlxalq reysləri də rahat Ģəkildə qəbul edir.  

Nəqliyyata həsr olunan pavilyonda ölkənin nəqliyyat sisteminin inkiĢaf 

dinamikası nümayiĢ etdirilir. Azərbaycanın avtomobil yolları Ģəbəkəsinin yenidən 

qurulması ilə bağlı görülən geniĢmiqyaslı tədbirlər nəticəsində ölkəmizin demək olar ki, 

bütün əsas yolları yüksək səviyyədə inĢa olunmuĢdur. Artıq Bakı Ģəhərində nəqliyyatın 

intellektual idarə edilməsi sisteminin reallaĢdırılmasına baĢlanılmıĢdır. 2004-2010-cu 

illərdə ölkə üzrə 1,23 milyard ton yükdaĢıma həyata keçirilmiĢdir. Bu dövrdə təkcə Bakı 

Ģəhərində 15 yol ötürücüsü inĢa olunmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi 

münasibətilə təĢkil edilmiĢ milli sərgidə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin fəaliyyəti də geniĢ əks olunmuĢdur. Sərgidə ulu öndər Heydər Əliyevin və 

Prezident Ġlham Əliyevin əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, o cümlədən 

əlilliyi olan Ģəxslərin tibbi-sosial reabilitasiyasına diqqət və qayğısını əks etdirən 

fotostend və film nümayiĢ olunur. Sərgidə əlil və Ģəhid ailələri üçün müxtəlif bölgələrdə 

inĢa edilən çoxmənzilli və fərdi yaĢayıĢ binaları, əlillərin regional bərpa mərkəzləri, 

Sumqayıt Paralimpiya Ġdman Kompleksi, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzləri üçün yeni 

tikilən inzibati binalar, habelə müharibə əlillərinə dövlət hesabına verilən minik 

avtomobillərini əks etdirən fotolar yer almıĢdır. Burada gələcəkdə görüləcək iĢlər barədə 

də məlumatlar verilir. Sərgidə elektron xidmətlərin tətbiqi sahəsində əldə olunan 

nailiyyətlər də nümayiĢ etdirilir.  

Ölkəmizdə baĢ verən fövqəladə halların aradan qaldırılması istiqamətində əməli 

fəaliyyət göstərən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təmsil olunduğu pavilyonda əsasən, 

elektron idarəetmə sistemi sərgilənir. Burada nazirliyin bütün struktur və bölmələrində 

idarəetmənin təĢkili, əlaqələndirmə və məlumatlandırma vahid mərkəzdən idarə olunur. 

Ötən ilin aprel-may aylarında Kür və Araz çaylarında baĢ vermiĢ təbii fəlakətin aradan 

qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nazirliyin bütün qüvvələrinin 

yüksək peĢə hazırlığından xəbər verir.  

Vergilər Nazirliyinin təqdim etdiyi pavilyonda müstəqil Azərbaycanın vergi 

sistemi təmsil olunur. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin müasir vergi sisteminin 

yaradılması və Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin vergi sisteminin 



modernləĢdirilməsi sahəsində görülən iĢlər nümayiĢ etdirilir. Yaradıldığı dövrdən 

nazirliyin əldə etdiyi nailiyyətlər faktlar və rəqəmlər əsasında sərgi iĢtirakçılarının 

diqqətinə çatdırılır.  

Gömrük sisteminin təkmilləĢdirilməsi və fəaliyyətinin geniĢləndirilməsi 

istiqamətində görülən tədbirlər də ayrıca pavilyonda nümayiĢ olunur. Burada xarici 

ticarət, idxal-ixrac əməliyyatları haqqında məlumatlara da geniĢ yer ayrılmıĢdır. 

Pavilyonda gömrük sisteminin inkiĢaf etdirilməsi ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübənin 

tətbiqi, əməkdaĢlıq məsələləri, həyata keçirilən layihələr haqqında məlumatlar da əksini 

tapmıĢdır.  

Sənaye və Energetika Nazirliyinin Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri 

üzrə Dövlət Agentliyinin təmsil olunduğu pavilyonda bu enerji mənbələrindən istifadə 

olunması sahəsində görülən iĢlər öz əksini tapmıĢdır. Burada Qobustanda istifadəyə 

verilən Eksperimental Poliqon və Tədris Mərkəzi barədə də ətraflı məlumat almaq 

mümkündür.  

Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən layihələr də ayrıca 

pavilyonda nümayiĢ olunur. Müstəqillik illərində dövlətimizin həyata keçirdiyi əsas 

iĢlərdən biri də yeni su anbarlarının tikintisi ilə bağlı olmuĢdur. Hazırda Dünya Bankının 

krediti ilə respublikamızın 8 rayonunda içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri 

infrastrukturunun bərpası və tikintisi istiqamətində müvafiq iĢlər görülür. Pavilyonda 

“Bakı Ģəhərinin və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkiĢafı” Dövlət Proqramı çərçivəsində 

görülən iĢlər barədə də ətraflı məlumatlar verilir.  

Rabitə və Ġnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin stendinə baxan Prezident 

Ġlham Əliyevə müstəqilliyimizin 20 ili ərzində rabitə və informasiya texnologiyaları 

sahəsində həyata keçirilən layihələr, əldə edilən nailiyyətlər, həmçinin perspektiv inkiĢaf 

istiqamətləri barədə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, yalnız son 7 il ərzində rabitə 

sektorunda əldə olunan gəlirlərin həcmi beĢ dəfə artmıĢ, internet istifadəçilərinin və 

mobil abunəçilərin sayı dəfələrlə çoxalmıĢdır. Bundan əlavə, rabitə sahəsində 

infrastrukturun geniĢləndirilməsi, elektron hökumət həlləri, poçt-maliyyə sisteminin 

inkiĢafı, radio və televiziya yayımının əhatə dairəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

barədə məlumatlar da ekspozisiyada əksini tapmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı ölkəmizin ilk telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması 

istiqamətində görülən iĢlərlə də tanıĢ oldu.  

Dinamik inkiĢaf edən Azərbaycanda təhsil sahəsində əldə olunan nailiyyətlər, 

tətbiq olunan yeniliklər və beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya geniĢ Ģəkildə nümayiĢ 

olunur. Stendlərdə təhsil sisteminin informasiyalaĢdırılması, ali məktəblərə qəbul 

prosesi, inĢa olunan və yenidən qurulan məktəblərin siyahısı, Heydər Əliyev Fondunun 

təhsilə qayğısı, təhsil sahəsində islahatlar, xaricdə təhsillə bağlı geniĢ məlumatlar 

verilmiĢdir.  

Səhiyyə sahəsinə həsr olunan pavilyonda ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 

Ġlham Əliyevin, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun bu sahəyə göstərdiyi diqqət və 

qayğının təzahürü kimi yeni inĢa olunan və əsaslı təmir edilən səhiyyə ocaqları barədə 

məlumatlar əks olunmuĢdur.  

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC respublikamızda ekoloji vəziyyətin 

yaxĢılaĢdırılması sahəsində aktual ekoloji yönümlü layihələri müasir texnika və 

texnologiyalarla həyata keçirən Ģirkətdir.  

“Təmiz Ģəhər” ASC-nin təmsil olunduğu pavilyona baxan dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verildi ki, tullantıların yerləĢdirilməsini və utilləĢdirilməsini müasir standartlar 

səviyyəsində həyata keçirən verən qurum paytaxtın ekoloji vəziyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması istiqamətində mühüm iĢlər görür. Tikintisi davam edən bərk məiĢət 



tullantıları zavodunu da bu tədbirlərə aid etmək olar. Stendlərdə Heydər Əliyev 

Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən “Təmiz Qala” layihəsi çərçivəsində Bakının Qala 

kəndində görülən iĢlərdən geniĢ məlumat verilir.  

Sərgidə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 20 il ərzində əldə etdiyi nailiyyətlərə 

ayrıca guĢə həsr olunmuĢdur. Bu müddətdə muxtar respublikada 432 sənaye müəssisəsi 

yaradılmıĢdır. Ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin payı 85,9 faiz təĢkil edir. Hazırda 

Naxçıvanda 305 növ və 807 çeĢiddə məhsul istehsal olunur. Ötən dövrdə 120 yeni 

məktəb binası tikilmiĢ, 58 məktəb əsaslı təmir edilmiĢdir. Üç min kilometrədək 

avtomobil yolu salınmıĢ və ya yenidən qurulmuĢ, 125 körpü tikilmiĢ, yaxud əsaslı təmir 

olunmuĢ, 180 səhiyyə obyekti istifadəyə verilmiĢ, 164 meqavat gücündə 4 elektrik 

stansiyası inĢa edilmiĢdir.  

Muxtar respublikanın meliorasiya və su təsərrüfatının təkmilləĢdirilməsi 

sahəsində görülən iĢlər də miqyasına görə seçilir. Ġndiyədək 160-dək nasos stansiyası 

qurulmuĢ, 360 subartezian quyusu qazılmıĢdır. Naxçıvanda 68,7 minədək yeni iĢ yeri 

açılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev özəl sektorun təmsil olunduğu pavilyonlarla da yaxından 

tanıĢ oldu. Bildirildi ki, son illərdə Azərbaycanda yeni səhiyyə ocaqlarının, 

sanatoriyaların, mehmanxanaların inĢası, kurort zonalarının inkiĢaf etdirilməsi dövlət 

siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.  

“Chinar Hotel & SPA Naftalan” kompleksi bu ilin fevral ayında Prezident Ġlham 

Əliyevin xeyir-duası ilə fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Bu günədək kompleks 1450 xəstə qəbul 

etmiĢdir ki, onların da 15 faizi xarici vətəndaĢlardır.  

Azərbaycanın müstəqilliyi ilə yaĢıd olan “Azersun Holdinq” Ģirkətlər qrupu ölkədə qida 

istehsalı, pərakəndə satıĢ və kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən qabaqcıl 

Ģirkətdir. “Azersun Holdinq” tərkibində fəaliyyət göstərən zavodların güclü istehsal 

potensialı ilə yanaĢı, geniĢ ixracat Ģəbəkəsinin sahibidir.  

2003-cü ildə fəaliyyətə baĢlayan “AtaHoldinq” ASC iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrində investisiya qoyuluĢunu, maliyyə vəsaitlərinin, habelə intellektual sərvətlərin 

idarə olunmasını və korporativ idarəetməni həyata keçirir.  

Dövlət ġəhərsalma və Arxitektura Komitəsi də milli sərgidə öz pavilyonu ilə 

təmsil olunmuĢdur. Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, qurum Ģəhərsalma və 

milli memarlıq ənənələrinin qorunub saxlanılmasını, yaĢayıĢ məskənlərinin 

ərazilərindən səmərəli istifadə olunmasını təmin edir. Komitənin sifariĢi ilə 18 Ģəhərin 

baĢ planı iĢlənmiĢdir. Hazırda komitənin sifariĢi ilə Böyük Bakının regional inkiĢaf 

planı, Aran, Gəncə-Qazax, Quba-Xaçmaz, ġəki-Zaqatala və Lənkəran iqtisadi 

rayonlarının planlaĢdırma layihəsi, Gəncə, Sumqayıt, Xırdalan, Dübəndi və Türkanın 

baĢ planlarının layihələri üzərində iĢ gedir.  

Ölkəmizdə aparılan uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində digər sahələr kimi, 

üzümçülük və Ģərabçılıq özünün yüksək inkiĢaf mərhələsinə daxil olmuĢdur.  

“Naiqin Ko. Tovuz-Baltiya” MMC 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Ġstehsal gücü 

sutkada 30 min Ģərti butulka olan müəssisənin buraxdığı məhsulun 95 faizi ixrac edilir. 

“Caspian Coast” Ģirkəti sərgidə Ģərablarını nümayiĢ etdirir. ġirkət ildə 7 min tonadək 

üzüm emal edir.  

Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında iqtisadiyyatın digər sahələri kimi, 

elektroenergetika sənayesində də yeni infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Sumqayıt 

Texnologiyalar Parkı belə layihələrdəndir.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, müəssisədə müasir texnologiyalar 

əsasında respublikamız üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən və ixrac potensialına malik 



elektroenergetika və maĢınqayırma sənayesi məhsullarının istehsalı nəzərdə 

tutulmuĢdur.  

Ölkəmizdə istehsal olunan ayaqqabılar artıq xaricə ixrac olunur. Belə Ģirkətlərdən 

biri də “Daimoni” ayaqqabı fabrikidir. Dörd aydır fəaliyyət göstərən fabrik kiĢi və qadın 

ayaqqabıları istehsal edir. Hazırda müəssisədə ayda 26 min cüt ayaqqabı hazırlanır.  

Son illər ölkəmizdə makaron istehsal edən fabriklərin sayı da artır. Bunlardan biri 

də 2006-cı ildən fəaliyyət göstərən “Karmen” makaron fabrikidir. Prezident Ġlham 

Əliyevə məlumat verildi ki, 12 çeĢiddə makaron məhsulları tam kompyuterləĢdirilmiĢ, 

yüksək gigiyenik normalara cavab verən ən müasir texnoloji Ģəraitdə istehsal olunur və 

qablaĢdırılır. Fabrik daxili bazarı yüksək keyfiyyətli məhsullarla təmin edir.  

Prezident Ġlham Əliyev “Mətanət A” Ģirkətinin pavilyonu ilə də tanıĢ oldu. 

Bildirildi ki, “Mətanət A” da uzun müddətdir ki, milli Ģirkətlər içərisində aparıcı 

mövqeyə malikdir. ġirkətin ən son texnologiyalarla təchiz olunan zavodlarda istehsal 

edilən məhsulları artıq ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda istehlakçıların 

rəğbətini qazanmıĢdır. Artıq “Mətanət A” brendi Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan, 

Türkmənistan, Ġran, Ukrayna və digər xarici ölkələrdə də geniĢ tanınır.  

Son illər ölkəmizdə süd və süd məhsulları emalı sahəsində də canlanma müĢahidə 

olunur. Bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrdən biri də “Atena” süd məhsulları 

kombinatıdır. Burada 42 çeĢiddə ağartı məhsulları istehsal olunur.  

“Saloğlu” mebel fabriki 2004-ci ildə istehsala baĢlamıĢdır. Hazırda Azərbaycanın 

ən böyük mebel istehsalçılarından biridir. Fabrik məhsullarını beĢdən çox xarici ölkəyə 

ixrac edir.  

Ölkəmizin iri Ģirkətlərindən olan “Gilan Holdinq” 1993-cü ildə ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢından sonra fəaliyyət sahələrini sürətlə 

geniĢləndirmiĢ və ölkədə aparıcı Ģirkətlərdən birinə çevrilmiĢdir. “Gilan Holdinq” 

Prezident Ġlham Əliyevin regionlarımızın sosial-iqtisadi inkiĢafı ilə bağlı sahibkarlara 

tövsiyələrini rəhbər tutaraq bölgələrdə iqtisadi inkiĢafın yüksəldilməsində fəal rol 

oynayır. ġirkət müəssisələrinin xeyli hissəsini məhz regionlarda açmıĢdır.  

“Baku Steel Company” MMC regionda ən iri müasir polad istehsal edən 

müəssisədir. ġirkətin nominal istehsal gücü ildə 770 min ton təĢkil edir.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı sərginin açıq havada nümayiĢ olunan hissəsinə baxdı.  

“AzneftemaĢ” ASC-nin təĢkil etdiyi sahəyə gələn Prezident Ġlham Əliyevə müasir 

qazma qurğuları barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, “Ruslan UP 130/170” qazma 

qurğusu 3,2 min metr dərinlikdə qazma iĢləri aparmaq mümkündür. Mingəçevirdə 

yerləĢən “AzneftemaĢ” ASC Özbəkistan, Türkmənistan, Rusiya və digər ölkələrdən 

sifariĢlər qəbul edir.  

Sumqayıt Texnologiyalar Parkı və Gəncə avtomobil zavodu da sərgidə öz 

məhsullarını nümayiĢ etdirir. Gəncə avtomobil zavodunda “MAZ” markalı müxtəlif 

təyinatlı yük avtomobilləri istehsal olunur.  

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xilasetmə, Dövlət Sularda 

Xilasetmə, Tibb, Dövlət Yanğından Mühafizə xidmətləri və “Ġzotop” Xüsusi Kombinatı 

texnika və avadanlıqlarını açıq havada nümayiĢ etdirir.  

Prezident Ġlham Əliyev sərginin iĢinə uğurlar arzuladı.  

 

27  sentyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRAN ĠSLAM 

RESPUBLĠKASININ MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSLAMĠ ĠRġAD NAZĠRĠ SEYĠD 

MƏHƏMMƏD HÜSEYNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Ġran Ġslam Respublikasının mədəniyyət və islami irĢad naziri Seyid Məhəmməd 

Hüseyn Prezident Mahmud Əhmədinejadın salamlarını dövlətimizin baĢçısına çatdırdı.  

GörüĢdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif istiqamətlərdə, o 

cümlədən humanitar sahədə inkiĢafından məmnunluq ifadə edildi, ötən il Azərbaycan 

Respublikası mədəniyyət günlərinin Ġranda, bu il isə Ġran Ġslam Respublikası 

mədəniyyət günlərinin Azərbaycanda keçirilməsinin əlaqələrimizin daha da 

geniĢləndirilməsi iĢinə töhfə verəcəyi vurğulandı.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġran Ġslam Respublikasının Prezidenti Mahmud 

Əhmədinejadın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Ġran 

dövlətinin baĢçısına çatdırmağı xahiĢ etdi.  

 

3 oktyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “HĠLTON BAKU” 

OTEL KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılıĢ mərasimində iĢtirak 

etmiĢlər.  

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya gül dəstəsi təqdim olundu.  

Prezident Ġlham Əliyev otelin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, son illər Azərbaycana turist axınının sürətli artımı müĢahidə 

olunmaqdadır. 2011-ci ilin ölkəmizdə “Turizm ili” elan olunması bu sahənin daha da 

inkiĢaf etdirilməsi üçün yeni imkanlar açmıĢdır. MüasirləĢən ölkəmizdə yüksək 

səviyyəli xidməti ilə seçilən mehmanxana komplekslərinin inĢası geniĢ vüsət almıĢdır. 

“Hilton” otellər Ģəbəkəsi və onun sahibi “Hilton Worldwide” Ģirkəti 92 ildir biznes və 

istirahət məqsədilə səyahətə çıxan Ģəxslərə ən gözəl mehmanxanalar, xidmətlər, istirahət 

zonaları təklif edir. Özünün qlobal brendləri vasitəsilə qonaqlar yüksək xidmət ənənəsini 

davam etdirən “Hilton Worldwide” Ģirkətinin brendləri 84 ölkədə 3750 mehmanxanadan 

və 615 min otaqdan ibarətdir. Azərbaycanın paytaxtında inĢa olunan “Hilton Baku” oteli 

də Ģirkətin xidmət sahəsində daha bir nailiyyətidir. Heydər Əliyev Beynəlxalq 

Aeroportundan 24 kilometr məsafədə yerləĢən “Hilton Baku” otel kompleksi müasir 

dizaynı ilə seçilir. Otelin inĢasında beynəlxalq və milli memarlıq üslubu peĢəkarlıqla 

uzlaĢdırılmıĢdır.  

 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə ərazi ilə tanıĢ 

oldular.  

Bildirildi ki, hər növ yüksək xidmətin göstəriləcəyi otel kompleksi paytaxtın 

müasir görkəminə uyğunlaĢdırılmıĢdır. “Hilton Baku” otel kompleksi “ĠSR Kapital 

Menecment” MMC və “Hilton Worldwide” Ģirkətləri arasında 2007-ci ildə imzalanan 

müqavilə əsasında inĢa olunmuĢdur. Türkiyənin “Koray ĠnĢaat” Ģirkəti tərəfindən inĢa 

edilən otelin tikintisində 700 iĢçi çalıĢmıĢdır. 25 mərtəbədən ibarət olan oteldə 

ümumilikdə 309 otaq vardır. Oteldə Finlandiya istehsalı olan beĢ müasir lift 

quraĢdırılmıĢdır. Mehmanxananın birinci mərtəbəsində qeydiyyat mərkəzi və qonaqların 

istirahəti üçün rahatlığı ilə seçilən gözləmə otağı vardır.  

Dövlətimizin baĢçısı burada “ġəkər-Lanç” və 200 nəfərlik “Silantro” restoranları 

ilə tanıĢ oldu. Qeyd edildi ki, restoranlarda müĢtərilərə milli və dünyanın tanınmıĢ 

mətbəxlərinin ləziz yeməkləri təqdim olunacaqdır.  

Otelin 25-ci mərtəbəsindəki Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə məlumat 

verildi ki, burada bir saat ərzində 360 dərəcə fırlanan dairəvi istirahət yeri yaradılmıĢdır. 

Burada qonaqlara müxtəlif iaĢə xidmətləri göstəriləcəkdir. Ġlin isti aylarında qonaqların 

açıq havada istirahəti üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢ kompleksin ən yuxarı mərtəbəsindən 

Bakının mənzərəsini seyr etmək mümkündür. Xəzər dənizinə açılan mənzərə isə 

xüsusilə diqqəti cəlb edir.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, otelin 24-cü mərtəbəsində “Skay-

Qrill” restoranı fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Bildirildi ki, otel kompleksində 2,5 min kvadratmetr sahəsi olan SPA və Fitnes 

Mərkəzində örtülü hovuz, masaj hovuzu, türk hamamı, 8 müalicə otağı, VĠP SPA otağı 

yaradılmıĢdır. Ġdman mərkəzindəki bütün avadanlıqlar ABġ-dan gətirilmiĢdir. 

Müasirliyi ilə diqqəti cəlb edən mərkəzdə ən yüksək Ģərait yaradılmıĢdır. “Hilton Baku” 

otel kompleksinin SPA və Fitnes Mərkəzi buraya müraciət edəcək hər bir kəsdə zəngin 

təəssürat doğuracaq, onlara mənalı istirahət bəxĢ edəcəkdir.  



Prezident Ġlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, otelin binasının 17 mərtəbəsi 

otaqlardan ibarətdir. Otaqların 231-i standart, digərləri isə xidmət çeĢidlərinə görə 

fərqlənən otaqlardır. Ən yüksək standartlara cavab verən otaqlardan həm Ģəhərimizə, 

həm də Xəzər dənizinə gözəl mənzərə açılır. Bildirildi ki, burada dünya otel biznesində 

mövcud ən yüksək xidmət göstəriləcəkdir. Bütün otaqlarda istirahət üçün maksimum 

Ģərait yaradılmıĢdır. Otel simsiz internet Ģəbəkəsi ilə təmin edilmiĢ, fərdi kondisioner 

sistemi, fərdi seyflər və birbaĢa çıxıĢlı telefon Ģəbəkəsi qurulmuĢdur.  

Məlumat verildi ki, ikinci və üçüncü mərtəbələrdə müxtəlif səviyyəli tədbir və 

görüĢlərin keçirilməsi üçün ən son informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə 

təchiz edilmiĢ 18 zal fəaliyyət göstərir. Ġkinci mərtəbədəki 750 nəfərlik böyük konfrans 

zalında beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi Ģərait 

yaradılmıĢdır. Zalda, həmçinin müxtəlif ziyafətlərin, təqdimat mərasimlərinin 

keçirilməsi də mümkündür. Birinci mərtəbədən buraya avtomobillərin qaldırılması üçün 

xüsusi lift sistemi quraĢdırılmıĢdır ki, bu, toy mərasimləri zamanı avtomaĢının birbaĢa 

maneəsiz hərəkətini təmin edir. Eyni zamanda, bu, müxtəlif avtomobillərin təqdimatının 

keçirilməsinə də imkan yaradır. Rəsmi görüĢ və qəbulların yüksək səviyyədə təĢkili 

üçün ayrıca otaq da vardır. Burada həm iĢıq, həm də səsləndirmə sistemi yüksək 

səviyyədə qurulmuĢdur.  

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV otelin kollektivi ilə görüĢdü, onları salamlayaraq dedi:  

- Sizi “Hilton” otelinin açılıĢı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox Ģadam ki, 

Ģəhərin mərkəzində çox gözəl, müasir otel tikilib istifadəyə verilib. “Hilton” otellər 

Ģəbəkəsinin Azərbaycanda fəaliyyətə baĢlaması da çox əlamətdar bir hadisədir və onu 

göstərir ki, ölkəmiz sürətlə inkiĢaf edir, ölkəmizin xidmət sektoru da inkiĢaf edir. Belə 

məĢhur otellər Ģəbəkəsinin Azərbaycanda fəaliyyətə baĢlaması özlüyündə bir 

göstəricidir.  

Mən çox Ģadam ki, Bakının mərkəzində yerləĢən bu oteldə bütün Ģərait 

yaradılıbdır. Buna heç Ģübhəm də yox idi, çünki “Hilton” dünya Ģöhrətli bir brenddir və 

təbii ki, bu hoteldə ən yüksək səviyyə tətbiq olunur. Otel çox böyük zövqlə tikilibdir. 

Həm istirahət etmək, qalmaq, eyni zamanda, müxtəlif tədbirlər keçirmək üçün bütün 

Ģərait vardır.  

Bu otelin yaradılması əlbəttə ki, Azərbaycanın inkiĢafına investorların inamının 

təzahürüdür. Ġndi Azərbaycanda müxtəlif sahələrə böyük investisiyalar qoyulur, 

sənayenin inkiĢafı sürətlə gedir. Mən çox Ģadam ki, xidmət sektoruna da böyük həcmdə 

investisiyalar qoyulur. Otellərin yaradılması, eyni zamanda, onu göstərir ki, 

Azərbaycana xaricdən gələn turistlərin marağı, ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti ilə tanıĢ 

olmaq üçün gələnlərin sayı artır və qonaqları yaxĢı qəbul etmək üçün indi bütün 

imkanlarımız vardır.  

Son dövrlərdə bütövlükdə Azərbaycanda - Bakıda və bölgələrdə yeni gözəl 

otellərin tikintisi baĢ verir. Təkcə Bakı Ģəhərində bu il və gələn il beĢulduzlu 6 otel 

fəaliyyətə baĢlayır və onların içində ikinci otel “Hilton”dur. Bundan sonra hələ 4 otel də 

açılacaq və əlbəttə bu, Prezident kimi məni çox sevindirir. Ancaq bu, otellər arasında 

rəqabətin güclənməsinə və nəticə etibarilə burada qalan turistlər, qonaqlar üçün daha da 

yaxĢı Ģəraitin yaradılmasına gətirib çıxaracaqdır. Çünki hər bir ölkənin inkiĢafı üçün 

bütün sahələrdə sağlam rəqabət çox vacib rol oynayır.  

Azərbaycana investisiyaların cəlb edilməsi iĢində dövlətimiz son illər ərzində çox 

böyük iĢlər görübdür. Təkcə keçən il ölkə iqtisadiyyatına 16 milyard dollar sərmayə 

qoyulmuĢdur. Son 15 il ərzində isə Azərbaycana 100 milyard dollar investisiya 

qoyulmuĢdur və son illər ərzində daxili investisiyalar xarici investisiyaları üstələyir. 



Xüsusi əhəmiyyət kəsb edən odur ki, təkcə neft-qaz sektoruna deyil, qeyri neft-qaz 

sektoruna – xidmət sektoruna investisiyalar qoyulur və “Hilton” otelinin fəaliyyətə 

baĢlaması dediyim sözlərin təsdiqidir.  

Mən ümid edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda – həm Bakıda, həm bölgələrdə 

inkiĢafla bağlı konkret layihələr icra ediləcək, öz həllini tapacaqdır. Həm Bakının, həm 

bölgələrin abadlaĢması, gözəlləĢməsi üçün Azərbaycan dövləti bundan sonra da əlindən 

gələni əsirgəməyəcəkdir. Bakı doğrudan da dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən biridir. 

Bakının inkiĢafı sürətlə gedir. Bakının özəlliyi ondan ibarətdir ki, Ģəhərimizin çox gözəl, 

böyük, təkrarolunmaz tarixi, mədəniyyəti, tarixi abidələri vardır. Biz haqlı olaraq fəxr 

edirik ki, Bakıda həm qədim tarix qorunub saxlanılır, həm müasirliyə, inkiĢafa doğru 

ciddi addımlar atılır.  

Otelin yuxarı mərtəbələrindən açılan mənzərə göz oxĢayır. Biz Bakının inkiĢafı 

ilə çox ciddi Ģəkildə məĢğul oluruq. Bakının tarixi simasının qorunması ilə bərabər, 

müasir infrastrukturun yaradılması da vacib rol oynayır. YeniləĢən bulvar, onun 

uzadılması, Bayraq Meydanı ilə birləĢməsi, Bayraq Meydanında indi gedən quruculuq-

abadlıq iĢləri deyə bilərəm ki, dünya miqyasında nadir xarakter daĢıyır. Əminəm ki, bir 

neçə aydan - Bayraq Meydanı istifadəyə veriləndən sonra Bakı sakinləri və gələn 

qonaqlar Ģəhərimizdən daha böyük zövq alacaqlar və inkiĢafımızla tanıĢ olacaqlar.  

Mən otelin yaradılmasında əməyi olan bütün insanlara minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. Ġlk növbədə investorlara minnətdaram ki, onlar ölkəmizin gələcəyinə inanıb 

Bakıya çox böyük həcmdə investisiyalar qoymuĢlar. “Hilton” otellər Ģəbəkəsinin 

rəhbərliyinə minnətdaram ki, onlar qərar qəbul ediblər ki, Bakıda otel açsınlar. Bu 

binanın tikintisində iĢtirak etmiĢ bütün inĢaatçılara minnətdaram. Burada iĢləyən 

əməkdaĢlara sözüm ondan ibarətdir ki, siz yaxĢı bilirsiniz, ən gözəl otel odur ki, orada 

gözəl xidmət göstərilir. Xarici gözəllik, daxili dizayn, tərtibat – bütün lazımi məsələlər 

təbii ki, vacibdir. Ancaq xidmətdən çox Ģey asılıdır. Mən Ģübhə etmirəm ki, burada çox 

gözəl xidmət göstəriləcəkdir.  

Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.  

 

X X X 

 

“ĠSR Holdinq” Ģirkətlər qrupunun prezidenti Ġsgəndər Xəlilov əsası ulu öndər 

Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident Ġlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi 

sosial-iqtisadi inkiĢafın mühüm nəticələr verdiyini vurğuladı. Son illərdə ölkəmizdə 

beĢulduzlu mehmanxanaların istifadəyə verilməsinin Azərbaycanda qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafını göstərən mühüm amil olduğunu bildirən Ġsgəndər XƏLĠLOV dedi:  

- Bu gün açılıĢında iĢtirak etdiyimiz “Hilton Baku” oteli möhtərəm Prezidentimiz 

cənab Ġlham Əliyevin irəli sürdüyü iqtisadi siyasətin, islahatların həyata keçirilməsi 

nəticəsində ərsəyə gəlib. MüĢahidələr göstərir ki, nəzərdə tutulan hər bir iqtisadi layihə 

Azərbaycanda sürətlə və keyfiyyətlə həyata keçirilir. Bunu Ģirkətimizə davamlı olaraq 

tez-tez gələn xarici qonaqlar da təsdiqləyirlər. Məsələn, bu otelin tikintisi 2010-cu ilin 

əvvəlində baĢlamıĢ, 2011-ci ilin oktyabr ayında isə möhtəĢəm bina artıq istifadəyə 

verilmiĢdir. Bu otel barədə çox danıĢmaq istəməzdim. Ona görə ki, yaxın zamanlarda 

Bakıda “Hilton”dan baĢqa, dünyanın ən tanınmıĢ dörd brendi altında yeni otellər 

fəaliyyətə baĢlayacaqdır.  

“Hilton Worldwide” Ģirkətinin vitse-prezidenti Maykl KOLLĠNĠ dövlətimizin 

baĢçısına təĢəkkür edərək “Hilton Baku” otelinin açılıĢında iĢtirak etməkdən məmnun 

olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, dünyanın 80 ölkəsində olan “Hilton” otellərinin sayı 

artıq 500-ə çatır. “Əslində olduqca dinamik və sürətlə inkiĢaf edən Bakıda bu otelin 



açılmasından çox Ģadıq”,- deyən Maykl Kollini bu “Hilton Baku”nun uğurla fəaliyyət 

göstərəcəyinə əmin olduğunu bildirdi.  

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

Prezident Ġlham Əliyev görülən iĢləri yüksək qiymətləndirdi, bir daha kollektivə 

uğurlar arzuladı.  

 

3 oktyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

FONDUNUN PREZĠDENTĠ, UNESCO-NUN VƏ ĠSESCO-NUN XOġMƏRAMLI 

SƏFĠRĠ  

MEHRĠBAN XANIM ƏLĠYEVA UNESCO-NUN KEÇMĠġ BAġ 

DĠREKTORU  

KOĠġĠRO MATSUURA ĠLƏ GÖRÜġMÜġLƏR 

 

Bakıda keçirilən Beynəlxalq Humanitar Forumun əhəmiyyətinə toxunan 

UNESCO-nun keçmiĢ baĢ direktoru KoiĢiro Matsuura son illər ölkəmizdə çox mühüm 

humanitar təĢəbbüslərin həyata keçirildiyini vurğuladı. KoiĢiro Matsuura dünyanın 

görkəmli alimlərinin və ictimai xadimlərinin Forumda iĢtirakını tədbirə olan beynəlxalq 

marağın ifadəsi kimi qiymətləndirdi.  

Dövlətimizin baĢçısı UNESCO-nun keçmiĢ baĢ direktoru KoiĢiro Matsuuranı 

yenidən ölkəmizdə görməyindən məmnunluğunu bildirdi. Bakı Beynəlxalq Humanitar 

Forumunu əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərləndirən Prezident Ġlham Əliyev ölkəmizin 

artıq beynəlxalq humanitar təĢəbbüslərin mərkəzinə çevrildiyini vurğuladı.  

 

10 oktyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “XXI ƏSR: 

ÜMĠDLƏR VƏ ÇAĞIRIġLAR” DEVĠZĠ ĠLƏ BEYNƏLXALQ HUMANĠTAR 

FORUMUN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ VƏ  

BĠRĠNCĠ PLENAR ĠCLASINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva Forumun açılıĢ mərasimində və birinci plenar iclasında iĢtirak etmiĢlər.  

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ən geniĢ humanitar əməkdaĢlıq məsələlərinin 

müzakirə edildiyi nüfuzlu bir məkandır. Mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və konfessiyalar 

arasında zəngin əməkdaĢlıq ənənələri olan Azərbaycan bu formatda tədbirlərin 

keçirilməsi üçün ideal yerdir. Forumun keçirilməsi haqqında qərar 2010-cu ilin 

yanvarında Bakıda keçirilən Humanitar ƏməkdaĢlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya 

Forumunda qəbul edilmiĢdir.  

Forumun iĢində 20-dən çox ölkənin və nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatların 

nümayəndələri, o cümlədən mədəniyyət və incəsənət xadimləri, aparıcı kütləvi 

informasiya vasitələrinin rəhbərləri, ictimai xadimlər iĢtirak edirlər.  

Dövlətimizin baĢçısı Forumun açılıĢında nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli qonaqlar!  

Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar!  

Mən sizin hamınızı Azərbaycanda salamlayıram. Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz.  

Bu gün və sabah Bakıda çox əlamətdar Forum iĢləyəcəkdir. Foruma gəlmiĢ bütün 

qonaqlar bizim əziz qonaqlarımızdır. Əminəm ki, bu iki gün ərzində Forum çərçivəsində 

aparılacaq fikir mübadiləsi, səslənəcək təkliflər humanitar sahədə əməkdaĢlığın daha da 

dərinləĢməsinə xidmət göstərəcəkdir.  

Deyə bilərəm ki, Bakı Birinci Beynəlxalq Humanitar Forumunun keçirilməsi ilə 

bağlı təĢəbbüsü Rusiya və Azərbaycan ziyalıları irəli sürmüĢlər. Rusiya və Azərbaycan 

rəhbərliyi də bu təĢəbbüsü dəstəkləmiĢlər. Deyə bilərəm ki, ölkəmizdə son illər ərzində 

mütəmadi qaydada humanitar əməkdaĢlığa dair beynəlxalq tədbirlər keçirilir. 2008-ci 

ildən Bakı Prosesi baĢlamıĢdır. Bakı Prosesinin təməli 2008-ci ildə qoyulmuĢdur. O vaxt 

Bakıda Avropa ġurasına üzv Ölkələrin Mədəniyyət Nazirlərinin Toplantısına biz Ġslam 

ƏməkdaĢlığı TəĢkilatının nümayəndələrini, nazirləri dəvət etmiĢdik və ilk dəfə olaraq 

birgə beynəlxalq tədbir keçirilmiĢdir. 2009-cu ildə isə Ġslam ƏməkdaĢlığı TəĢkilatına 

üzv ölkələrin nazirlərinin Bakıda keçirilən toplantısına Avropa ġurası ölkələrinin 

nazirləri də dəvət edilmiĢdi. Yəni, artıq bu ənənə baĢlamıĢdı. 2010-cu ildə Bakıda 

Dünya Dinləri Liderlərinin Zirvə GörüĢü keçirilmiĢdir və mən o tədbiri çox yaxĢı 

xatırlayıram. Həm müzakirələr, eyni zamanda, qəbul edilmiĢ qərarlar sivilizasiyalararası 

dialoqun möhkəmlənməsinə dəyərli töhfəsini vermiĢdir. Keçən il isə, paytaxtımızda, 

eyni zamanda, digər beynəlxalq tədbirlər keçirilmiĢdir. Nəhayət, bu ilin aprel ayında 

Bakıda Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi də əlamətdar hadisə kimi 

tarixdə qalmıĢdır. Yəni, bu, artıq gözəl ənənədir.  

Mən ümid edirəm ki, bugünkü tədbir və ondan sonrakı görüĢlər və Azərbaycanda 

keçiriləcək növbəti beynəlxalq forumlar arzularımızı reallığa çevirəcəkdir. Arzularımız 

ondan ibarətdir ki, bütün dünya xalqları, bütün ölkələr bir-biri ilə daha da səmimi 

münasibətdə olsunlar, qarĢılıqlı anlaĢma daha da dərinləĢsin, beynəlxalq əməkdaĢlıq 

üçün daha da əlveriĢli Ģərait yaradılsın.  



Təsadüfi deyil ki, bütün bu tədbirlər, humanitar sahədə aparılan islahatlar 

Azərbaycanın adı ilə bağlıdır. Çünki əsrlər boyu Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyətlərə 

mənsub olan xalqlar bir ailə kimi yaĢamıĢlar. Bütün dövrlərdə Azərbaycanda hökm 

sürən ictimai-siyasi quruluĢdan asılı olmayaraq, bütün xalqlar bir ailə kimi yaĢamıĢlar. 

Heç vaxt Azərbaycanda milli, yaxud dini zəmində heç bir qarĢıdurma, anlaĢılmazlıq 

olmamıĢdır. Heç vaxt ayrı-seçkiliyə yol verilməmiĢdir və bu gün müstəqil Azərbaycan 

bu ənənələrə sadiqdir.  

Hesab edirəm, bizim təcrübəmiz əyani Ģəkildə göstərir ki, müxtəlif 

mədəniyyətlərə, müxtəlif dinlərə mənsub olan xalqlar mehribanlıq, sülh, əməkdaĢlıq 

Ģəraitində yaĢaya bilərlər. Yəni, ölkəmizdə bu səpkidə keçirilən tədbirlərin ənənəvi 

xarakter alması təbiidir və mən çox Ģadam ki, dəvətimizi qəbul edib Forumda iĢtirak 

edən görkəmli ictimai xadimlər bu gün bizim qonaqlarımızdır. Əminəm ki, Forum 

çərçivəsində aparılan diskussiyalar, yaradılacaq təmaslar bizi daha da sıx 

birləĢdirəcəkdir. Ġndiki zəmanədə, qloballaĢan dünyada belə tədbirlərin keçirilməsinin 

çöx böyük əhəmiyyəti vardır.  

Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti təbii ki, ölkənin inkiĢafına da təsirini 

göstərmiĢdir. Azərbaycan o ölkədir ki, burada mədəniyyətlər, sivilizasiyalar görüĢür, 

birləĢir. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Milli və dini müxtəlifliyimiz bizim gücümüzü 

daha da artırır. Azərbaycan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı bir ölkədir. Bütün dinlərin 

nümayəndələri bərabər hüquqa malikdir. Bütün dini abidələr dövlət tərəfindən qorunur, 

bərpa edilir və eyni zamanda, tikilir. Ölkəmizdə müstəqillik dövründə yaĢanan sabitlik 

və dostluq ab-havası əlbəttə ki, bu gün Azərbaycanı regional ölkə kimi daha da 

gücləndirir.  

Ölkəmizdə aparılan bütün islahatlar - istər siyasi, istər iqtisadi islahatlar bir 

məqsədi güdür ki, Azərbaycan vətəndaĢları daha da yaxĢı yaĢasınlar, Azərbaycan öz 

gücünü artırsın və bunu etmək üçün təkcə iqtisadi islahatların aparılması kifayət 

deyildir. Bunu etmək üçün cəmiyyətdə çox sağlam iqlim olmalıdır. Bunu etmək üçün 

əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün xalqlar həmiĢə olduğu kimi, mehribanlıq və əməkdaĢlıq 

Ģəraitində yaĢamalıdır.  

Azərbaycanın tarixi və keçmiĢi göstərir ki, bunu etmək mümkündür. Bu gün 

Azərbaycan müstəqil ölkə kimi həm Avropa ġurasının, həm də Ġslam ƏməkdaĢlığı 

TəĢkilatının üzvüdür. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, hər iki təĢkilatda üzvdür və 

eyni zamanda, fəal üzvdür. Sivilizasiyaları, dünya dinlərini birləĢdirmək, əməkdaĢlığı 

dərinləĢdirmək üçün hesab edirəm ki, bizim ölkə kifayət qədər böyük səylər göstərir. Ən 

önəmlisi ondan ibarətdir ki, bu səylər öz nəticəsini verməkdədir. Çünki əgər belə 

olmasaydı, Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsi maraq doğurmazdı.  

Bakı prosesi 2008-ci ildən bu günə qədər uğurla inkiĢaf edir. Əminəm ki, növbəti 

illərdə bu proses çərçivəsində əlavə tədbirlərin keçirilməsi bizim iĢimizə böyük dəstək 

olacaqdır.  

Bizim ölkədə bütövlükdə bütün dövrlərdə humanitar sahəyə çox böyük diqqət 

göstərilmiĢdir. Bu gün də bu sahə hökumətimiz üçün prioritet sahədir. Azərbaycanda 

elmin, təhsilin inkiĢafı, səhiyyə, mədəniyyət, idman sahələrində yaĢanan inkiĢaf 

bütövlükdə humanitar sektorun inkiĢafına xidmət göstərir. Bu sahələr üzrə ölkədə 

konkret proqramlar vardır. Proqramlar icra edilir. Bu sahə gələcəkdə də prioritet olacaq 

və biz çalıĢacağıq ki, nəzərdə tutulan bütün vəzifələr uğurla icra edilsin.  

Humanitar sahə hər bir ölkə üçün çox vacibdir. Əlbəttə, humanitar sahəyə daha da 

böyük diqqət göstərmək üçün ölkənin maliyyə imkanları da olmalıdır. Müstəqilliyimizin 

ilk illərində biz böyük çətinliklər içərisində yaĢamıĢıq. Azərbaycanda həm iqtisadi, həm 

siyasi böhran yaĢanırdı. Ola bilər ki, 90-cı illərin əvvəllərində bu sahəyə lazımi dərəcədə 



diqqət göstərilmirdi. Ona görə yox ki, bu diqqətdən kənarda qalmıĢdır. Ona görə ki, 

maliyyə imkanlarımız yox idi. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi cəhətdən 

ən sürətlə inkiĢaf edən ölkədir. Humanitar sahənin inkiĢafı əlbəttə ki, bizim üçün 

prioritetdir. Bu sahəni inkiĢaf etdirmək üçün bizdə imkanlar vardır. Sirr deyil və 

hamımız yaxĢı bilirik ki, ölkənin gələcəyini və uğurlu inkiĢafını təmin edən təbii 

resurslar deyil, humanitar amildir. Ona görə Azərbaycanda təhsilə, elmə qoyulan 

sərmayə öz nəticəsini verir və verəcəkdir. Bir neçə il bundan əvvəl irəli sürülən, “qara 

qızıl”ı insan kapitalına çevirək tezisi artıq bu gün reallıqdır. Minlərlə Azərbaycan gənci 

dünyanın aparıcı ali məktəblərində təhsil alır. Azərbaycanda təhsil sahəsində aparılan 

islahatlar əminəm ki, yaxın gələcəkdə daha da yaxĢı nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. 

Bununla bərabər, elmin inkiĢafı, gəncləri elmə cəlb etmək üçün konkret proqramlar icra 

edilir. Bu yaxınlarda qəbul edilmiĢ “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət 

Proqramının icrası da bu məqsədi güdür.  

Bu gün və gələcəkdə ölkələrin uğurlu inkiĢafını müəyyən edən elmi-texniki 

tərəqqidir. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təbii ehtiyatlarla da 

zəngin olan ölkədir və biz bu ehtiyatlardan səmərəli Ģəkildə istifadə edirik. Yoxsulluq 

Ģəraitində yaĢayanların sayı son 7 ildə Azərbaycanda 5 dəfə, yəni 500 faiz aĢağı 

düĢmüĢdür. Bu onun nəticəsidir ki, dediyim kimi, biz maddi resursları insan kapitalına 

çeviririk. Gələcəkdə də humanitar sahədə çox ciddi addımlar atılacaqdır. Ancaq bütün 

müsbət meyillərlə yanaĢı, humanitar sahədə çətinliklər də vardır. Bizim ən böyük 

çətinliyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmıĢ 

torpaqları uzun illərdir iĢğal altındadır. Bu, böyük humanitar fəlakətdir. Bir milyon 

Azərbaycan vətəndaĢı öz doğma torpağında qaçqın, məcburi köçkün Ģəraitində yaĢayır. 

Azərbaycana qarĢı etnik təmizləmə siyasəti aparılmıĢdır və Ermənistanın iĢğalçı siyasəti 

Azərbaycana böyük zərbələr vurmuĢdur. Azərbaycana həm maddi ziyan, həm mənəvi 

zərbələr vurulmuĢdur.  

Biz ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bu münaqiĢə həllini tapacaq, Azərbaycanın 

beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir. Bunu etmək üçün 

hüquqi zəmin kifayət qədər güclüdür. BMT Təhlükəsizlik ġurasının 4 qətnaməsi vardır 

və orada göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından qeyd-Ģərtsiz 

çıxarılmalıdır. BMT-nin BaĢ Məclisi qətnamə qəbul etmiĢdir. Avropa Parlamenti, Ġslam 

ƏməkdaĢlığı TəĢkilatı, Avropa ġurası, ATƏT, yəni bütün beynəlxalq təĢkilatlar bizim 

mövqeyimizi gücləndirərək münaqiĢə ilə bağlı çox dəyərli qərarlar və qətnamələr qəbul 

etmiĢlər. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu qərarların həyata keçirilməsi hələ mümkün 

olmamıĢdır. Yenə də deyirəm, bütün çətinliklərlə bərabər, bu, böyük humanitar fəlakət 

idi. Çünki adambaĢına düĢən qaçqınların sayına görə, əfsuslar olsun ki, Azərbaycan 

dünyada birinci yerdədir.  

Bu münaqiĢəyə tezliklə son qoyulmalıdır və vətəndaĢlarımız doğma torpaqlarına 

qayıtmalıdırlar. Bu onların hüququdur, elementar hüququdur. Nəhayət, ədalət bərpa 

edilməlidir. Son illər ərzində Azərbaycanda bütün sahələrdə yaĢanan inkiĢaf əlbəttə ki, 

bizi həm ruhlandırır, eyni zamanda, məsuliyyətimizi də artırır. Bu gün regional iĢlərdə 

Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən təĢəbbüslər nəinki ölkəmiz üçün, bölgə üçün böyük 

əhəmiyyət daĢıyır. Ġqtisadi və siyasi təĢəbbüslərimiz bir məqsədi güdür: ilk növbədə, 

Azərbaycan xalqı daha yaxĢı yaĢasın. Digər tərəfdən, qonĢuluqda yaĢayan insanlar daim 

əlaqədə olsunlar. Bizim regional təĢəbbüslərimizin məqsədi ondan ibarətdir ki, qonĢu 

ölkələrlə əlaqələrimizi daha da gücləndirək. Bu gün bu, belədir. Azərbaycanın qonĢuları 

ilə çox səmimi və konstruktiv münasibətləri mövcuddur. Bütün dünya ölkələri ilə 

münasibətlərimiz çox sağlam zəmində qurulmuĢdur. Bu münasibətlər dostluq, 

tərəfdaĢlıq münasibətləridir, bərabərhüquqlu münasibətlərdir. Bu il biz 



müstəqilliyimizin iyirmi illik yubileyini qeyd edirik. Ġyirmi il ərzində ölkəmiz böyük yol 

keçmiĢdir. Bu gün toplaĢdığımız bu Forumun Azərbaycanda keçirilməsi, bütün 

dünyadan tanınmıĢ və hörmətli ictimai xadimlərin Forumda iĢtirakı mənim sözlərimin 

təsdiqidir.  

Bizim hər birimiz - ictimai xadimlər, siyasətçilər, cəmiyyətdə nüfuz sahibləri olan 

insanlar çalıĢmalıyıq, elə etməliyik ki, gələcəkdə xalqlararası əlaqələr daha da güclənsin. 

Buna böyük ehtiyac vardır. Bu, sadəcə olaraq bir Ģüar deyildir. Sadəcə olaraq indi dəbdə 

olan ifadələr deyildir. Bu, zərurətdir. Biz bunu ölkəmizdə görürük. Əgər Azərbaycanda 

milli zəmində, dini zəmində hər hansı bir xoĢagəlməz hal olsaydı, bu, ölkəmiz üçün 

böyük bir fəlakət olardı. Bizim həm dövlət siyasətimiz, eyni zamanda, cəmiyyətdə 

mövcud olan ab–hava və cəmiyyətdən gələn siyasi sifariĢ onu diktə edir ki, biz bu 

məsələlərə daim diqqət göstərməliyik, siyasətimizi inamla və müvəffəqiyyətlə irəli 

aparmalıyıq. Bu gün dünyada multikulturalizm haqqında kifayət qədər geniĢ 

diskussiyalar aparılır. Forumun mövzularından biri də məhz multikulturalizmdir. Bu, 

təbiidir. Çünki son illər ərzində bu məsələ ilə bağlı müxtəlif səpkidə disskusiyalar 

aparılır. Deyə bilərəm ki, bir anlayıĢ, bir termin kimi, multikulturalizm nisbətən yeni bir 

ifadədir. Ancaq biz Azərbaycanda əsrlər boyu multikulturalizm Ģəraitində yaĢamıĢıq. 

Həyatımız, xüsusilə son iyirmi il ərzində müstəqil ölkə kimi təcrübəmiz göstərir ki, 

multikulturalizmin gələcəyi vardır. Biz bunu tam əminliklə deyirik. Nəinki 

Azərbaycanda, bir çox ölkələrdə və qonĢu ölkələrdə multikulturalizmin böyük ənənələri 

vardır. Ona görə, bu gün multikulturalizmi Ģübhə altına qoymaq, yaxud onun iflası 

haqqında danıĢmaq hesab edirəm ki, həm yersizdir, həm zərərlidir. Çünki 

multikulturalizmin alternativi yoxdur.  

Multikulturalizmin alternativi özünütəcriddir. Mən inanmıram ki, iyirmi birinci 

əsrdə, qloballaĢan dünyada hər hansı bir siyasi qüvvə özünütəcrid siyasətini aparmağa 

cəhd etsin. Bu yol heç bir yerə aparmır. Multikulturalizmin dəyərləri, əsasları 

möhkəmləndirilməlidir. Multikulturalizm baĢqa xalqın nümayəndəsinə hörmət, baĢqa 

dinə hörmətdir. Öz dininə hörmət baĢqa dinə hörmətdən baĢlayır. Multikulturalizm ayrı-

seçkiliyə yol vermir, əksinə bütün xalqları birləĢdirir. Eyni zamanda, hər bir ölkənin öz 

qaydaları, öz ənənələri vardır. Hər bir insan - həm ölkənin vətəndaĢı, həm ölkəyə gələn 

qonaq, əlbəttə ki, o qaydalara, o ənənələrə hörmətlə yanaĢmalıdır. Mən əminəm ki, bu 

amillərin sintezi nəticəsində bu gün müxtəlif dairələrdə multikulturalizmlə bağlı 

səslənən bədbin fikirlər aradan götürüləcəkdir. Bizim bu gün keçirdiyimiz Forum 

multikulturalizmin təsdiqidir, onun təntənəsidir.  

Əziz dostlar, bu gün və sabah müzakirələr zamanı əlbəttə ki, çox dəyərli fikirlər 

səslənəcəkdir. Əminəm ki, bu fikirlər ümumi iĢimizə öz töhfəsini verəcəkdir. Mən bir 

daha sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Mən çox Ģadam ki, Birinci Bakı 

Beynəlxalq Humanitar Forumu bu gün iĢinə baĢlayır. Əminəm ki, Forumun doğrudan da 

çox ciddi nəticələri, gözəl qərarları olacaqdır. Eyni zamanda, Bakı və Azərbaycan ilə 

tanıĢ olmaq üçün sizə yaxĢı imkanlar yaradılacaqdır. Azərbaycana ilk dəfə gələn 

qonaqlar Ģəhərimizlə tanıĢ olacaqlar. Yəqin ki, bu gün Azərbaycan haqqında, 

Azərbaycanda yaĢanan inkiĢaf haqqında sizin özünüzün də təəssüratlarınız olacaqdır.  

Mən Forumun təĢkilində iĢtirak etmiĢ, bu təĢəbbüsü irəli sürmüĢ və dəstəkləmiĢ 

bütün insanlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Forumun iĢinə uğurlar arzulayıram.  

Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKI BEYNƏLXALQ 

HUMANĠTAR FORUMUNUN ĠġTĠRAKÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ 

RƏSMĠ ZĠYAFƏT MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Mərasim iĢtirakçıları dövlətimizin baĢçısını və xanımını hərarətlə qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV ziyafət iĢtirakçılarını salamlayaraq dedi:  

- Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar.  

Mən sizin hamınızı bir daha Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Ölkəmizə 

xoĢ gəlmisiniz!  

Bu gün Birinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu öz iĢini uğurla davam etdirib. 

Birinci gün çox uğurlu oldu. Forum çərçivəsində səslənən fikirlər humanitar sahədə 

əməkdaĢlığa böyük töhfə verdi.  

Mən Forumda çıxıĢ etmiĢ bütün natiqlərə dərin minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. 

Forum sabah da davam edəcəkdir. Sabah müxtəlif seksiyalarda biz dəyərli və 

maraqlı çıxıĢları dinləyəcəyik. Bir sözlə, mən çox Ģadam ki, bu Forum xalqları 

birləĢdirən Forum oldu. Bu Forum dünyada xoĢniyyətli qüvvələri bir araya gətirən 

Forum oldu. Mən ümid edirəm ki, bu Forumun çox gözəl nəticələri olacaqdır.  

Bu Forumda iĢtirak etmiĢ bütün qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram. Xüsusilə, 

mənim həmkarlarımı – sabiq prezidentləri səmimiyyətlə salamlayıram. Beynəlxalq 

təĢkilatların rəhbərlərini salamlayıram. Görkəmli dövlət xadimləri, ictimai xadimlər, 

qeyri-hökumət təĢkilatlarının, vətəndaĢ cəmiyyətinin üzvləri, jurnalistlər – bu gün bizim 

aramızdadırlar. Onlar bizim qonaqlarımızdır. Hesab edirəm ki, Bakı Beynəlxalq 

Humanitar Forumu dünya miqyasında özünə layiq yerini tutacaqdır. Ümid edirəm ki, bu 

Forumun gələcəyi çox gözəl olacaqdır.  

 

X X X 

 

Sonra Xalq Artisti Teymur Göyçayevin rəhbərliyi ilə Qara Qarayev adına 

Azərbaycan Dövlət kamera orkestrinin konserti oldu.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA DAHĠ BƏSTƏKAR 

VOLFQANQ MOTSARTIN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Oktyabrın 12-də Bakının mərkəzində dahi Avstriya bəstəkarı, Avropa klassik 

musiqisinin ən nüfuzlu nümayəndələrindən olan Volfqanq Amadeus Motsartın 

xatirəsinə ucaldılmıĢ abidənin açılıĢ mərasimi olmuĢdur.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və Avstriya Respublikasının 

Federal Prezidenti Haynts FiĢer mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Məlumat verildi ki, müəllifləri Xalq Rəssamı, heykəltəraĢ Natiq Əliyev və 

Əməkdar Ġncəsənət Xadimi, memar-rəssam Çingiz Fərzəliyev olan abidənin ətrafı 

abadlaĢdırılmıĢ, 2 min 300 kvadratmetr ərazidə bağ salınmıĢ, sakinlərin istirahəti üçün 

hərtərəfli Ģərait yaradılmıĢdır.  

Avstriyanın dövlət baĢçısı Azərbaycanın tanınmıĢ mədəniyyət və incəsənət 

xadimləri ilə görüĢdü, onlarla söhbət etdi.  

Prezident Ġlham Əliyev və Prezident Haynts FiĢer abidənin üzərindəki örtüyü 

götürdülər, önünə gül dəstəsi qoydular.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham ƏLĠYEV mərasimdə çıxıĢ edərək dedi:  

Hörmətli cənab Prezident!  

Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar!  

Sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün Avstriya-Azərbaycan əlaqələrinin tarixində 

çox gözəl və unudulmaz bir gündür. Əlaqələrimizin tarixində birinci dəfədir ki, Avstriya 

Prezidenti Azərbaycana səfər edir və bu, əlbəttə, əlaqələrimizin tarixində xüsusi yerə 

malik olan bir hadisədir. Bu gün, eyni zamanda, ona görə unudulmaz bir gün olacaq ki, 

biz dünya Ģöhrətli bəstəkar, dahi Avstriya bəstəkarı Volfqanq Amadeus Motsartın 

abidəsini bərabər açdıq. ġəhərimizin mərkəzində, bu gözəl parkda dahi Motsartın 

abidəsi ucaldılıbdır. Bu gözəl hadisə münasibətilə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik 

edirəm.  

Motsartın ölməz əsərləri bu gün yaĢayır və əbədi yaĢayacaqdır. Onun istedadını 

yəqin ki, sözlərlə ifadə etmək mümkün deyildir. Amma mən hesab edirəm ki, musiqi 

sənətinə o qədər də bələd olmayan və musiqidən uzaq olan insanlar da Motsartın 

əsərlərini sevirlər. Çünki baĢqa cür mümkün deyildir. Avstriya xalqı xoĢbəxtdir ki, onun 

Motsart kimi dahi Ģəxsiyyəti vardır. Azərbaycanda musiqi sənəti çox dərin köklərə 

malikdir və Motsart Azərbaycanda çox sevilir.  

Bu gün bu abidənin açılıĢı, eyni zamanda, Avstriya-Azərbaycan dostluğunun bir 

rəmzidir. Ancaq dost olan ölkələrdə baĢqa ölkənin görkəmli Ģəxsiyyətinə abidələr 

ucaldılır. Biz çox Ģadıq ki, bir müddət bundan əvvəl dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 

Hacıbəylinin Vyanada abidəsi açılmıĢdır. Bu addımların çox böyük mənası vardır və 

ölkələrimizi, xalqlarımızı birləĢdirən bir təĢəbbüsdür. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycanın 

dövlət himninin müəllifidir və eyni zamanda, Azərbaycanın klassik musiqisinin 

banisidir. Mən çox Ģadam ki, onun əsəri Vyanada səhnəyə qoyulmuĢdur.  

Bu gün dahi Motsartın abidəsinin Bakıda ucaldılması həm Azərbaycan xalqının 

dahi Ģəxsiyyətin xatirəsinə olan hörmətinin əlamətidir, eyni zamanda, Avstriya-

Azərbaycan dostluğunun inkiĢafı üçün çox vacib bir hadisədir. Cənab Prezident, biz bu 

gün səhərdən birlikdəyik və çox böyük iĢlər görmüĢük, danıĢıqlar aparmıĢıq. Biz 

Avstriya-Azərbaycan biznes forumundan buraya gəlirik. Bizim həm siyasi, həm iqtisadi 

sahələrdəki əlaqələrimiz çox sürətlə və çox böyük uğurla inkiĢaf edir. Ancaq əlbəttə, 

mədəniyyət sahəsindəki əməkdaĢlıq ümumi əməkdaĢlığımıza çox güclü töhfə verir.  



Mən hesab edirəm ki, bu park Avstriyanın bir parçası kimi Bakı sakinləri 

tərəfindən də yüksək qiymətləndiriləcəkdir. Artıq Avstriyanın Azərbaycanda səfirliyi 

fəaliyyət göstərir. Hesab edirəm ki, bu, ikinci Avstriya ünvanıdır ki, Bakıda yaradılır. 

Bildiyiniz kimi, Motsartın abidəsinin Bakıda ucaldılması haqqında qərar bir müddət 

əvvəl verilmiĢdi. Biz gözləyirdik ki, bu abidəni Sizinlə bərabər açaq.  

Bir daha Sizi və hamınızı bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKĠYƏNĠN 

DĠYANƏT ĠġLƏRĠ  

BAġQANI MEHMET GÖRMEZĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠNĠ  

QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq münasibətlərinin 

bütün sahələrdə uğurla inkiĢaf etdiyini vurğuladı. Dini-mənəvi dəyərlərlə bağlı 

ölkəmizdə bir sıra beynəlxalq tədbirlərin, o cümlədən ötən il Dünya Dini Liderlərinin 

Bakı Sammitinin yüksək səviyyədə keçirildiyini qeyd edən dövlətimizin baĢçısı 

əməkdaĢlığın geniĢlənməsində bu cür tədbirlərin önəmini vurğuladı. Prezident Ġlham 

Əliyev Türkiyə Respublikasının Diyanət ĠĢləri BaĢqanı Mehmet Görmezin Azərbaycana 

səfərinin bu sahədə əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsi iĢinə xidmət edəcəyini 

dedi.  

Diyanət ĠĢləri BaĢqanı Mehmet Görmez Türkiyə Respublikasının Prezidenti 

Abdullah Gülün və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin 

baĢçısına çatdırdı. Sonuncu dəfə beĢ il əvvəl Bakıya səfər etdiyini deyən qonaq ötən 

dövr ərzində ölkəmizdə çox yüksək inkiĢafın Ģahidi olduğunu qeyd etdi.  

Dövlətimizin baĢçısı Türkiyə Respublikasının Prezidenti Abdullah Gülün və BaĢ 

nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da 

salamlarını Türkiyənin Prezidentinə və BaĢ nazirinə çatdırmağı xahiĢ etdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSUDA “ġƏRƏDĠL” 

ĠSTĠRAHƏT MƏRKƏZĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bildirildi ki, son illərdə Azərbaycanda turizm infrastrukturunun yaradılması 

istiqamətində dövlətimiz tərəfindən ardıcıl addımlar atılır. Bu baxımdan “Azərbaycan 

Respublikasında 2007-2016-cı illər üçün turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı”nın 

qəbul edilməsi, 2011-ci ilin “Turizm ili” elan olunması ölkəmizin tezliklə dünyanın 

turizm mərkəzlərindən birinə çevrilməsi üçün geniĢ imkanlar açmıĢdır. 

Bildirildi ki, Mərkəzin 25 hektar ümumi sahəsi vardır. Ərazisinin dörd hektardan 

çox hissəsi tikintialtı sahədir. Mərkəzin əsas binasının birinci mərtəbəsində 120, ikinci 

mərtəbəsində isə 150 nəfərlik restoran-bar fəaliyyət göstərir. Ġstirahət mərkəzində VĠP 

otaqlar və xüsusi zal vardır. Mərkəzin ərazisindəki 20 kottecdən 11-i üç, digərləri isə 

ikiotaqlıdır. Burada dördü ikiotaqlı, dördü isə birotaqlı olmaqla 8 nömrədən ibarət otel 

də vardır. Bundan baĢqa, mərkəzdə qolf və voleybol meydançaları, tennis kortu, uĢaq 

əyləncə guĢəsi fəaliyyət göstərir.  

Prezident Ġlham Əliyev inĢa ediləcək “ġamaxı-Qrand” otelinin layihəsi ilə də 

tanıĢ oldu. Tikintisinə 2010-cu ildə baĢlanılan otelin gələn il istifadəyə verilməsi nəzərdə 

tutulur. Oteldə 95-i standart, 19-u isə lüks olmaqla ümumilikdə 114 nömrə turistlərin 

istifadəsinə veriləcəkdir. Oteldə hər biri 500 nəfərlik üç konfrans zalı yaradılacaqdır. 

Burada müxtəlif idman meydançalarının tikintisi də nəzərdə tutulmuĢdur. 

Dövlətimizin baĢçısı istirahət mərkəzində yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək 

qiymətləndirdi, “ġamaxı-Qrand” otelinin tikintisi ilə bağlı tövsiyə və tapĢırıqlarını verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSUDA UġAQ-

GƏNCLƏR BƏDĠĠ YARADICILIQ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı binanın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Bildirildi ki, mərkəzin təməli 2009-cu il oktyabrın 29-da Prezident Ġlham Əliyevin 

və xanımı Mehriban Əliyevanın iĢtirakı ilə qoyulmuĢdur. Heydər Əliyev Fondunun 

təĢəbbüsü ilə tikilmiĢ mərkəzin həyətində Ağsudan olan tanınmıĢ incəsənət xadimləri 

Mikayıl Mirzə, Səməndər Rzayev və Rasim Balayevə həsr olunmuĢ guĢədə onların 

həyatına və sənət fəaliyyətinə aid eksponatlar vardır. 

Mərkəzin yerləĢdiyi ərazidə geniĢmiqyaslı abadlıq iĢləri görülmüĢ, çoxlu sayda 

ağac və gül kolları əkilmiĢ, bütün lazımi infrastruktur yaradılmıĢdır. 

Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident Ġlham Əliyevin və 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətinə həsr 

olunmuĢ fotoguĢələr yaradılmıĢdır. 

Mərkəzlə tanıĢlıq zamanı dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, burada tar, 

kamança, piano və digər musiqi fənləri tədris olunacaqdır. Tədris sinifləri və digər 

yardımçı otaqlar ən müasir avadanlıqla təchiz edilmiĢdir. Xalq sənətinin tanınmıĢ 

nümayəndələrindən biri AĢıq ġakirə həsr olunmuĢ otaq da maraqlı eksponatları ilə 

diqqəti cəlb edir. Mərkəzin 80 yerlik zalında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər 

cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev Ağsu UĢaq Musiqi Məktəbinin Ģagirdlərinin ifasında Rauf 

Hacıyevin “Azərbaycan” mahnısını dinlədi.  

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSU MƏDƏNĠYYƏT 

VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKININ ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMADAN 

SONRA AÇILIġINDA  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, parkın 9 metr hündürlüyündə 4 sütunlu 

giriĢ qapısı milli Azərbaycan memarlığı üslubunda inĢa olunmuĢdur.  

Ġlyarım ərzində baĢdan-baĢa yenidən qurulmuĢ parkın ərazisi 1,6 hektardır. 

Burada yeni quraĢdırılmıĢ fəvvarə parka xüsusi yaraĢıq verir. Sakinlər üstü örtülü 6 

istirahət guĢəsindən istifadə edə biləcəklər. Mədəniyyət və istirahət parkında uĢaqlar 

üçün maraqlı attraksionlar quraĢdırılmıĢ, xalq nağıllarının motivlərini əks etdirən guĢə 

və səhnə yaradılmıĢdır. Parkda yaĢıllaĢdırma iĢləri zamanı əvvəldən mövcud olan 

həmiĢəyaĢıl bitkiləri saxlamaqla yanaĢı, 7,5 min kvadratmetr ərazidə yeni ağaclar və gül 

kolları əkilmiĢdir.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV UCARDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Ucar Ģəhərinin 

mərkəzində ucaldılmıĢ abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu.  

Prezident Ġlham Əliyevə abidənin ətrafında aparılan abadlıq-quruculuq iĢləri 

barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, ərazi əsaslı surətdə yenidən qurulmuĢ, geniĢ 

yaĢıllaĢdırma və abadlıq iĢləri aparılmıĢ, müasir park salınmıĢdır. Üç hektara yaxın 

sahəsi olan parkda dörd müasir fəvvarə, iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢ, dekorativ 

ağac və gül kolları əkilmiĢdir. Müasir görkəm almıĢ park ucarlılarla yanaĢı, rayona gələn 

qonaqların da sevimli istirahət guĢəsinə çevrilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev Heydər Əliyev abidəsinin müəllifi, Xalq Rəssamı Ömər 

Eldarov ilə görüĢdü.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti 

kəsdi. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü 

ilə milli memarlıq üslubunda inĢa olunan mərkəzdə ümummilli liderin zəngin irsinə həsr 

olunmuĢ ekspozisiya zalı vardır. Burada ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin bütün 

dövrlərini, eləcə də onun müxtəlif illərdə respublikamızın bölgələrinə səfərlərini əks 

etdirən fotoguĢələr yaradılmıĢdır. Zalda, həmçinin ulu öndərin zəngin irsinin gələcək 

nəsillərə çatdırılması üçün iki virtual tədris sinfi, kitabxana, ümummilli liderə aid 

sənədlərin saxlandığı xüsusi guĢə fəaliyyət göstərir.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin akt zalına baxdı. Orijinal dizaynda yaradılan 

200 nəfərlik zal rayon və respublika səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuĢdur. Buradakı tədris siniflərində ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti 

öyrənilməklə yanaĢı, onun mədəniyyətə, incəsənətə, idmana və digər sahələrə diqqət və 

qayğısı barədə məlumat veriləcəkdir. Burada, həmçinin xarici dillər mərkəzi, xalça və 

rəsm studiyaları yerləĢir. Mərkəzdə gənclərin müasir texnoloji yeniliklərlə yaxından 

tanıĢ olmaları, bilik və bacarıqlarını inkiĢaf etdirmələri üçün kurslar da təĢkil 

olunacaqdır. Bunun üçün internet sinfi və kompyuter mərkəzi qurulmuĢdur. 

Mərkəzin üçüncü mərtəbəsində müasir Azərbaycan rəssamlarının əsərlərinin 

nümayiĢ olunduğu rəsm qalereyası fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə burada müxtəlif 

sərgilərin təĢkili də nəzərdə tutulmuĢdur.  

Mərkəzlə yaxından tanıĢ olan Prezident Ġlham ƏLĠYEV rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüĢərək dedi:  

-Əziz dostlar! Bu gün çox gözəl bir gündür. Ucarda möhtəĢəm Heydər Əliyev 

Mərkəzinin açılıĢına toplaĢmıĢıq. Bu gözəl hadisə münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik 

edirəm. Sizə cansağlığı arzulayıram. Bu, doğrudan da möhtəĢəm mərkəzdir, saraydır. 

Ġndi Azərbaycanın bölgələrində, rayonlarında Heydər Əliyev mərkəzləri tikilibdir, 

fəaliyyət göstərir, tikilməkdədir. Deyə bilərəm ki, onların içində öz gözəlliyi və əzəməti 

ilə seçilən Ucardakı Heydər Əliyev Mərkəzidir. Həm xarici görünüĢü, həm daxili 

tərtibatı, dizaynı, eyni zamanda, mərkəzin funksional cəhətləri də çox gözəldir. Belə 

mərkəzlərin tikintisi ulu öndərin xatirəsinə Azərbaycan xalqının hörmətinin təzahürüdür. 

Eyni zamanda, bu mərkəzlərdə ulu öndərin siyasi irsi öyrənilir. Bununla bərabər, belə 

mərkəzlərdə müxtəlif tədbirlər də keçirilməlidir və keçirilir. Mən çox Ģadam ki, bu 

mərkəzdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün çox gözəl Ģərait vardır. Rayonun bütün 

vacib tədbirləri burada keçiriləcəkdir. Ġnternet imkanları vardır, dərnəklər fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Bir sözlə, bu mərkəz yaĢayacaq və Ucara əlavə yaraĢıq verməklə bərabər, 



mərkəzin ətrafında insanlar istirahət edəcəklər, gözəl meydan yaradılıbdır, böyük 

abadlıq iĢləri aparılıbdır.  

Mən çox Ģadam ki, Ucarda son illər ərzində abadlıq, quruculuq iĢləri uğurla gedir. 

Əminəm ki, gələcək illərdə də bu meyillər daha da güclənəcəkdir. Elə etməliyik ki, hər 

bir bölgə, hər bir rayon mərkəzi, hər bir kənd abadlaĢsın, gözəlləĢsin. Bunu etmək üçün 

imkanlarımız vardır. Belə gözəl mərkəzlərin yaradılması, gözəl meydanların salınması 

göstərir ki, Azərbaycan uğurla inkiĢaf edir, ölkə qarĢısında duran bütün vəzifələr uğurla 

icra edilir. Bütün uğurlarımızın təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢdur.  

Bu il biz müstəqilliyimizin bərpasının 20 illik yubileyini qeyd edərkən bir daha 

tarixə nəzər salaraq görürük ki, ulu öndərin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti 

qarĢısında müstəsna xidmətləri olmuĢdur. Ölkəmiz üçün ən ağır zamanlarda xalqın 

tələbi ilə rəhbərliyə gəlmiĢ Heydər Əliyev vəziyyəti sabitləĢdirdi və Azərbaycanı inkiĢaf 

yoluna çıxardı. Bu yaxınlarda müstəqilliklə bağlı tədbirlərdə bu tarix haqqında kifayət 

qədər geniĢ danıĢmıĢıq. Ölkəmizdə bütün bölgələrdə müstəqilliyin bərpası ilə bağlı 

müxtəlif tədbirlər keçirilmiĢdir. Azərbaycanda dövlətçilik əsaslarının qoyulması, hüquqi 

dövlətin qurulması, demokratik prinsiplərin bərqərar olması və islahatların aparılması 

iĢində Heydər Əliyev müstəsna xidmətlər göstərmiĢdir. Bu gün bu siyasət davam 

etdirilir. Biz bu siyasətə sadiqik. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev siyasətinə sadiqdir, 

onun xatirəsinə daim hörmət və ehtiramını bildirir. Bu siyasət Azərbaycanda yeni 

imkanlar açır. Son illər ərzində ölkəmizin bütün bölgələrində geniĢ quruculuq, abadlıq 

iĢləri aparılır. Hər bir rayonda iĢlər görülür, binalar, məktəblər tikilir, qazlaĢdırma gedir, 

kommunal infrastruktur layihələri icra edilir və ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı məhz bu 

amillərdən asılıdır.  

Bizim güclü iqtisadi potensialımız var, artıq bu, reallıqdır. Dünyada mövqelərimiz 

möhkəmlənir və bu reallıqlarla da hesablaĢırlar. Azərbaycan bu gün regional iĢlərdə 

lider dövlətdir, Cənubi Qafqazda lider dövlətdir. Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 83 faizi 

Azərbaycan iqtisadiyyatıdır. Siyasi sahədə təĢəbbüslərimiz bölgədə, regionda 

əməkdaĢlığın dərinləĢməsi üçün mühüm rol oynayır. Dünyada mövqelərimiz 

möhkəmlənir.  

Bu yaxınlarda Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik ġurasına üzv seçilməsi bir daha 

ölkəmizin qüdrətini göstərir. Bir daha Azərbaycan siyasətinin nə qədər düzgün olduğunu 

göstərir. Ölkə daxilində gedən proseslər, iqtisadiyyatla bağlı olan məsələlər statistik 

göstəricilərdə özünü əks etdirir. Bu məsələlərlə məĢğul olan qurumlar, insanlar, 

ekspertlər əlbəttə ki, Azərbaycanın uğurlu inkiĢafını görürlər və qiymətləndirirlər. 

BMT Təhlükəsizlik ġurasına böyük üstünlüklə seçilməyimiz isə bütün dünyaya 

Azərbaycanı müasir, qüdrətli, böyük nüfuza malik ölkə kimi təqdim etdi. Beynəlxalq 

birlik tərəfindən Azərbaycana böyük hörmət, etimad, inam göstərilir. 155 ölkə bizi 

dəstəklədi. 155 ölkə bizi müdafiə etdi, bizə inandı və ümid etdi. Əlbəttə ki, biz bu 

ümidləri doğruldacağıq. Ġlk növbədə biz Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrulduruq və 

doğruladacağıq. Ölkəmizdə aparılan islahatlar və görülmüĢ iĢlər bunun əyani sübutudur. 

Bizə inanan tərəfdaĢlarımızın, dost olan ölkələrin ümidlərini də doğruldacağıq. Biz 

dünyanın ən ali orqanı olan BMT Təhlükəsizlik ġurasında sadiq olduğumuz prinsipləri 

müdafiə edəcəyik. Ġlk növbədə ədaləti müdafiə edəcəyik. Biz bütün iĢlərə ədalət 

nöqteyi-nəzərdən yanaĢırıq. Həm ölkə daxilində gedən proseslər, həm də xarici 

siyasətimizlə bağlı təĢəbbüslər ədalət prinsipləri əsasında qurulubdur.  

Biz Təhlükəsizlik ġurasında beynəlxalq hüququn keĢiyində duracağıq. Biz bütün 

məsələlərin beynəlxalq hüquq əsasında həll olunmasının tərəfdarıyıq. Dünyada ikinci 

mexanizm yoxdur, ola da bilməz. Beynəlxalq hüquq prinsipləri ona görə dünya 

ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilir ki, bunlar ədalətli prinsiplərdir. Bizim ədalətli iĢimiz, 



Qarabağ münaqiĢəsi, torpaqlarımızın iĢğal altına düĢməsi məsələsi də yalnız beynəlxalq 

hüquq prinsipləri əsasında öz həllini tapmalıdır.  

Bu yaxınlarda üzv olduğumuz BMT Təhlükəsizlik ġurası Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı dörd qətnamə qəbul etmiĢdir. 

Ədalətli qərarlar qəbul etmiĢdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu qərarlar icra edilmir.  

Artıq biz bu mötəbər qurumun üzvüyük. Artıq dünya miqyasında seçilmiĢ 

ölkələrin sırasındayıq. Əlbəttə ki, öz maraqlarımızı müdafiə edəcəyik, Azərbaycanla, 

bölgə ilə bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə daha da geniĢ Ģəkildə çatdıracağıq. 

Ancaq onu da qeyd etməliyik ki, bu səsvermə bizim üçün nə qədər sevindirici və 

qürurverici olsa da, məsuliyyətimizi də bir o qədər artırır. Biz bu məsuliyyəti üzərimizə 

götürməyə hazırıq. Əks təqdirdə namizədliyimizi irəli sürməzdik. Eyni zamanda, bu 

səsvermə onu göstərir ki, Azərbaycan haqqında dünyada kifayət qədər məlumatlar 

vardır. Bəzi hallarda müxtəlif məsələlərdə dünya birliyinin fikrinə, rəyinə istinad edilir. 

Dünya birliyi bütün ölkələrdir. Onların mütləq əksəriyyəti Azərbaycanın yanındadır. 

Yəni, dünya birliyi bizimlədir. Gələcəkdə dünya birliyinə istinad edərkən hər hansı bir 

fikri, yaxud da ideyanı irəli sürmək istəyəndə bəzi dairələr bilməlidirlər ki, dünya 

birliyinin rəyi bax bu səsvermədə öz əksini tapıbdır. Azərbaycan dünya birliyi tərəfindən 

təqdirlə qeyd edilən ölkədir. Bu böyük nailiyyətdir, böyük uğurdur. Bu bir də onu 

göstərir ki, son illər ərzində Azərbaycan düzgün yol seçmiĢdir. Yenə də deyirəm, bu 

yolu bizə ulu öndər göstərmiĢdir. Biz son illər ərzində onun siyasi və mənəvi irsinə 

sadiq qalaraq, islahatları apararaq ölkəmizi böyük dərəcədə gücləndirə bilmiĢik.  

Biz həmiĢə konkret iĢlərlə məĢğul olmuĢuq və bu gün də məĢğuluq. Bütün 

bölgələrin abadlaĢması, bölgələrdə yeni iĢ yerlərinin açılması və belə gözəl sarayların 

tikintisi bugünkü Azərbaycan reallıqlarıdır. Dünya üçün ən çətin, ən böhranlı illərdə 

iqtisadiyyatımız artır, maaĢlar, pensiyalar artırılır, infrastruktur layihələrinin icrasında 

heç bir yubanma, geriləmə yoxdur. VerilmiĢ bütün vədlər yerinə yetirilir. 

Eyni zamanda, xarici siyasətimizlə bağlı ölkə daxilində fikir ayrılığı yoxdur. 

Ancaq özlərini ekspert adlandıran insanlar bəzi hallarda həm ölkə daxilində, həm də 

xaricdə bizim xarici siyasətimizlə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirirdilər. Bəzi hallarda 

tənqidi xarakterli fikirlər səsləndirirdilər ki, Azərbaycanın tarazlaĢdırılmıĢ siyasəti yanlıĢ 

siyasətdir. Azərbaycan hansısa bir qüvvəyə yaxın olmalıdır, hansısa qüvvənin qanadı 

altına keçməlidir. Bax bu səsvermə bütün bu yanlıĢ və zərərli fikirləri bir daha alt –üst 

etdi. Bu səsvermə göstərdi ki, yeganə düzgün siyasət Azərbaycan siyasətidir. Bu, 

balanslaĢdırılmıĢ siyasət deyil. Mən bunu bir daha demək istəyirəm ki, bu, müstəqil 

siyasətdir. Biz müstəqil ölkə kimi özümüzə hörmət edirik, xalqımıza, dövlətimizə 

hörmət edirik. Siyasətimizi yalnız Azərbaycan xalqının maraqları üzərində qururuq. 

Bütün ölkələrlə onların ölçülərindən, qüdrətindən asılı olmayaraq bərabərhüquqlu 

münasibətlər qurmuĢuq. Bu münasibətlər artıq oturuĢmuĢ münasibətlərdir. Azərbaycanı 

dünyada etibarlı tərəfdaĢ və ləyaqətli ölkə kimi tanıyırlar. Ona görə xarici siyasətlə bağlı 

bundan sonra əminəm ki, fikir ayrılığı olmayacaqdır. Siyasətimizin uğurlu olmasını ən 

yaxĢı Ģəkildə göstərən bu səsvermədir. Nə üçün mən bu məsələyə bu qədər diqqət 

verirəm. Təkcə ona görə yox ki, bu, bizim böyük qələbəmizdir və haqlı olaraq fəxr 

edirik ki, bu qələbəni biz qazanmıĢıq. Ona görə ki, artıq bu qələbə 20 illik müstəqillik 

dövrünə yekun vurur. Bu, bir mərhələdir. Ən yüksək səviyyədir ki, biz çatmıĢıq. Ancaq 

bu bizi sakitləĢdirməməlidir. Biz gələcəyə inamla baxırıq. Gələcək haqqında konkret 

planlarımız, proqramlarımız vardır və onlar icra edilir. Bundan sonra 20 il ərzində 

Azərbaycan hansı nailiyyətlərə çatacaqdır?! Əlli il bundan sonra Azərbaycan necə 

inkiĢaf edəcəkdir?! Bax o 50 il bundan sonrakı inkiĢafın təməlini biz bu gün qoyuruq.  



Mən bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin toplantısında demiĢəm ki, son səkkiz ildə 

iqtisadiyyatımız üç dəfə artıbdır. Heç bir ölkədə buna bənzər mənzərə yoxdur. Bundan 

sonrakı 10 il ərzində daha iki dəfə də artmalıdır. Bu, çox ciddi bir siqnaldır və böyük bir 

öhdəlikdir. Bunu icra etmək asan olmayacaqdır. Nəzərə alsaq ki, bugünkü iqtisadi 

potensialımız kifayət qədər güclüdür və bunu iki dəfə artırmaq böyük məharət və 

peĢəkarlıq tələb edəcəkdir. Ancaq mən inanıram və bilirəm ki, qəbul edilmiĢ 

proqramların düzgün icrası nəticəsində biz buna bəlkə də artıqlaması ilə nail olacağıq. 

Biz bu inkiĢafı ilk növbədə qeyri-neft sektorunun hesabına və bölgələrin hesabına təmin 

etməliyik. Ona görə hər bir bölgədə quruculuq–abadlıq iĢləri ilə bərabər, investisiya 

layihələri icra edilir, yeni müəssisələr yaradılır, iĢ yerləri açılır və ölkə iqtisadiyyatı 

sürətlə inkiĢaf edir.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bugünkü tədbir də, bu möhtəĢəm Heydər Əliyev 

Sarayı, bu gözəl meydan, əslində Azərbaycanın inkiĢafını təcəssüm etdirir. Bu gün 

inkiĢaf edən, çiçəklənən Azərbaycan üçün belə binalar lazımdır. Məktəblər, binalar, 

xəstəxanalar, yollar, abadlıq-quruculuq göz oxĢayır. Bu binalar yaraĢıq verir. Bu binalar 

Azərbaycanın uğurlu inkiĢafını əks etdirir.  

Əziz dostlar, mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik 

edirəm. Bütün ucarlılara cansağlığı və yeni uğurlar arzu edirəm. 

Sağ olun. 

 

30 oktyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 

MAHNI TEATRININ 

BĠNASININ ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI 

VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin baĢçısına məlumat 

verdi ki, teatrın binasında bərpa və yenidənqurma iĢlərinə 2010-cu ilin sentyabrından 

baĢlanmıĢdır. Bu, 1988-ci ildən bəri aparılan ilk əsaslı təmirdir. Yenidənqurma zamanı 

binanın memarlıq üslubu qorunub saxlanılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev teatr binasının tamaĢa zalı ilə tanıĢ oldu. Bildirildi ki, 214 

yerlik zalda ən müasir havalandırma sistemi qurulmuĢdur. Ötən müddətdə binanın 

fasadı, foyesi əsaslı təmir olunmuĢ, qapı-pəncərələr, oturacaqlar yenilənmiĢ, xidməti 

otaqlar, zal, səhnə yenidən qurulmuĢdur. Teatrın iĢıq qurğuları Ġtaliya, səs avadanlığı isə 

ABġ istehsalıdır.  

Bildirildi ki, Dövlət Teatrının binası yeni mövsümdə qapılarını tamamilə müasir 

görkəmdə tamaĢaçıların üzünə açacaqdır. 

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi, tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

1 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÜNYA TURĠZM 

TƏġKĠLATININ  

BAġ KATĠBĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Dünya Turizm TəĢkilatının baĢ katibi Taleb Rifai ölkəmizdə turizm sektorunun 

inkiĢafına yaradılan yüksək Ģəraitə görə dövlətimizin baĢçısına minnətdarlığını bildirdi. 

O, BMT-nin Dünya Turizm TəĢkilatının BaĢ Assambleyasının Koreyada keçirilən 

iclasında Azərbaycanın Avropa regionu üzrə təĢkilatın vitse-prezidenti seçilməsinin 

önəmini qeyd etdi. Taleb Rifai Azərbaycanın Dünya Turizm TəĢkilatının “Qızıl kitab” 

hərəkatına qoĢulması barədə təĢkilatın dəvət məktubunu dövlətimizin baĢçısına təqdim 

etdi. 

Ölkəmizdə 2011-ci ilin “Turizm ili” elan olunduğunu vurğulayan Prezident Ġlham 

Əliyev Azərbaycanda turizm sektorunun dövlətin əsas prioritet sahələrindən biri 

olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin baĢçısı gözəl təbiətə və müxtəlif iqlim qurĢağına 

malik olan ölkəmizdə ən müasir və cəlbedici turizm infrastrukturunun yaradılması üçün 

səylərin daha da artırılacağını dedi. 

 

15 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV OĞUZDA 

QƏHRƏMANLAR PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı parkda ucaldılmıĢ abidənin önünə gül dəstəsi qoydu.  

Məlumat verildi ki, tikintisinə 2011-ci ilin iyulunda baĢlanılan Qəhrəmanlar parkı 

8,4 min kvadratmetr ərazini əhatə edir. Burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır.  

Bildirildi ki, parkda geniĢ abadlıq iĢləri görülmüĢ, beĢ min kvadratmetr ərazidə 

yaĢıllıq zolağı salınmıĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır. Burada “Veteran” 

kafesi də yaradılmıĢdır. Qəhrəmanlar parkında quraĢdırılan fəvvarələrin kənarları təbii 

qranitlə üzlənmiĢdir.  

Parkda 600 kvadratmetr ərazi təbii qranitlə üzlənmiĢ, ümumi sahəsi iki min 

kvadratmetr olan iki kiçik meydança və parkdaxili gəzinti səkiləri tikilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi.  

 

16 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV OĞUZ ġƏHƏR 

MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, son illər Oğuzda sakinlərin asudə 

vaxtlarını səmərəli keçirmələri, onların istirahəti üçün mühüm iĢlər görülmüĢdür.  

Qeyd edildi ki, tikintisinə 2008-ci ildə baĢlanılan, ümumi sahəsi iki hektar olan 

parkın giriĢ qapısının üzərində dövlət bayrağının təsviri əks olunmuĢdur. Parkda örtülü 

kölgəliklər, su hovuzları və biri musiqili olmaqla beĢ fəvvarə, uĢaq əyləncə meydançası 

qurulmuĢdur. Mədəniyyət və istirahət parkında yaradılmıĢ 120 yerlik amfiteatrda 

müxtəlif tədbirlərin, o cümlədən konsert proqramlarının təĢkili üçün geniĢ imkanlar 

vardır. Burada, həmçinin günbəz formasında 12 istirahət guĢəsi yaradılmıĢdır.  

Bildirildi ki, parkda geniĢ abadlıq-quruculuq iĢləri həyata keçirilmiĢ, səkilər 

salınmıĢ, yaĢıllaĢdırma iĢləri görülmüĢ, dekorativ gül kolları və ağaclar əkilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyevə parkın yaxınlığında, Heydər Əliyev prospektinin 

baĢlanğıcında yaradılmıĢ Bayraq Meydanı haqqında da məlumat verildi.  

Qeyd edildi ki, ümumi ərazisi min kvadratmetr olan meydanın inĢasına 2011-ci 

ilin avqustunda baĢlanılmıĢdır. Burada quraĢdırılan bayraq dirəyinin hündürlüyü 50 

metrdir. Bu isə Azərbaycanın dövlət bayrağının Oğuz Ģəhərinin bir çox yerindən 

görünməsinə imkan yaradır. Bayrağın uzunluğu 15, eni isə 7,5 metrdir. Bayraq dirəyinin 

ətrafında ərazisi 200 kvadratmetr olan təbii qranitdən meydança, 300 kvadratmetr beton 

daĢlarla üzlənmiĢ sahə, 500 kvadratmetr yaĢıllıq zolağı salınmıĢ, müasir iĢıqlandırma 

sistemi quraĢdırılmıĢdır. Bundan baĢqa, meydanın ətrafında 3,5 min kvadratmetrədək 

ərazidə abadlıq iĢləri aparılmıĢ, yollar geniĢləndirilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı parkda Oğuz rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüĢdü.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham ƏLĠYEV Oğuz rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələrini salamlayaraq dedi:  

-XoĢ gördük, çox gözəl parkdır. Keçən dəfə Oğuzda olarkən parkın layihəsi ilə 

tanıĢ olmuĢdum. Ġndi isə park artıq hazırdır, gözəl Ģərait yaradılıb, Oğuza gözəllik verir. 

Ümumiyyətlə, rayonun bu hissəsi son illər ərzində böyük dərəcədə abadlaĢıbdır. 

Yadınızdadır ki, burada bir dənə də olsun bina yox idi. Birinci xəstəxana, sonra 

Olimpiya Ġdman Kompleksi, ondan sonra park tikildi. Beləliklə, Oğuzun giriĢ hissəsi 

böyük dərəcədə dəyiĢdi, abadlaĢdı, gözəlləĢdi. Bu, çox sevindirici haldır. Hər bir 

bölgədə olduğu kimi, Oğuzda da inkiĢaf var və bütün məsələlər öz həllini tapır. Həm 

sosial məsələlər, həm iqtisadi məsələlər.  

Bu gün parkın açılıĢı ilə bərabər, burada tikilmiĢ böyük sənaye müəssisəsinin 

açılıĢını da qeyd edəcəyik. Bu müəssisə də, deyə bilərəm ki, nəinki Azərbaycanda, bütün 

bölgədə yeganə qlükoza zavodudur. Bu zavodun fəaliyyətə baĢlaması, əlbəttə, iĢ 

yerlərinin açılmasına xidmət göstərəcək və eyni zamanda, kənd təsərrüfatının inkiĢafına 

da təkan verəcəkdir. Çünki bu zavodun xammalı kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. 

Bütövlükdə Oğuz rayonunun gələcəkdə inkiĢafı kənd təsərrüfatı və turizmin inkiĢafı ilə 

bağlı olacaqdır. Bizim siyasətimiz bundan ibarətdir.  

Turizmə gəldikdə, artıq ilkin addımlar atılmaqdadır. Keçən dəfə burada olarkən 

yeni otelin açılıĢını qeyd etmiĢik. Ġndi otel iĢləyir. Turistlərin sayı artmalıdır. Həm daxili 

turizm inkiĢaf etməlidir, həm xaricdən turistlər daha da çox gəlməlidirlər. Bunu etmək 

üçün imkanlar vardır. Dünən Dünya Turizm TəĢkilatının baĢ direktoru Bakıda idi. Biz 

onunla görüĢdük və Azərbaycanın turizm potensialı dünyada artıq böyük diqqətlə qeyd 

edilir. Əlbəttə, müxtəlif bölgələrdə müxtəlif turizm imkanlarımız vardır. Amma bu 



bölgənin özünə xas olan gözəl imkanları, təbiəti, havası, iqlimi var ki, bax biz bu 

nemətlərdən istifadə etməliyik. Mən ümid edirəm ki, gələcək illərdə Oğuz Azərbaycanın 

turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir. Ġndi bütün bu zonada abadlıq, quruculuq, 

infrastruktur layihələri icra edilir, yol çəkilir. Bakıdan Oğuza çəkilən yol, - demək olar 

ki, onun böyük hissəsi indi hazırdır, - Balakənə qədər davam edəcəkdir. Yol olan yerdə 

inkiĢaf da olur. 

Qəbələdə Beynəlxalq aeroportun açılıĢı gözlənilir. Bu da baĢqa ölkələrdən bu 

bölgəyə turistlərin birbaĢa gəliĢi üçün Ģərait yaradacaqdır, dəmir yolu iĢləyir. Yəni, 

bildiyiniz kimi, Oğuz rayonu əhali nöqteyi-nəzərdən böyük rayon deyildir. Ancaq 

potensialı kifayət qədər böyükdür. Biz rayonun potensialından maksimum dərəcədə 

istifadə etməliyik.  

Sosial məsələlərin həllinə gəldikdə, bir neçə il bundan əvvəl gözəl xəstəxana 

tikilmiĢdir. Ġndi mən maraqlanıram, iĢləyir, gözəl xidmət göstərir. Ġdmanla məĢğul 

olmaq üçün yüksək səviyyədə imkanlar vardır. Məktəblər tikilir və bu proses hələ 

davam etdirilməlidir. Bir neçə il bundan sonra da məktəb tikintisi ilə ciddi məĢğul 

olacağıq. Çünki hələ ki, qəzalı vəziyyətdə məktəblər vardır. Düzdür, onların sayı azalır, 

ancaq var, olmamalıdır və olmayacaqdır.  

Digər sosial məsələlərin həlli ilə bağlı bütün bölgələrdə, o cümlədən burada da 

iĢlər görülür, qazlaĢdırma gedir. QazlaĢdırma hələ ki, istədiyimiz səviyyədə deyildir. 

Mənə verilən arayıĢa görə, Oğuzda bu, təqribən 35 faiz səviyyəsindədir. Ancaq qarĢıya 

məqsəd qoyulub ki, biz bu səviyyəni maksimum dərəcəyə, təqribən 90 faizə 

çatdırmalıyıq. Buna görə də növbəti iki il ərzində Oğuz rayonunun qazlaĢdırılma ilə 

bağlı bütün əsas problemləri öz həllini tapmalıdır. Ġçməli su-kanalizasiya layihələri icra 

edilir. Yəqin ki, bu layihə də haradasa 1-2 il çəkə bilər. Ondan sonra içməli su ilə bağlı 

heç bir problem qalmayacaqdır. Kənd yollarının tikintisi də gündəlikdədir, körpülər 

tikilir. Yəni, hərtərəfli inkiĢaf olmalıdır və vardır. Həm burada, həm bütün baĢqa 

bölgələrdə. Hər bir bölgənin öz xüsusiyyətləri, öz təbii Ģəraiti, sənaye imkanları vardır. 

Bildiyiniz kimi, hər bir bölgə üçün xüsusi proqram hazırlanıb və icra edilir. Rayonların 

inkiĢafı üçün vaxtaĢırı əlavə vəsait ayrılır. Oğuz rayonuna da son üç il ərzində vəsait 

ayrılmıĢdır, yenə də ayrılacaq ki, burada bütün abadlıq-quruculuq iĢləri daha da sürətlə 

getsin.  

Mən birinci dəfə deyil ki, Oğuzdayam. Bu, mənim Prezident kimi Oğuza 

dördüncü səfərimdir. Əlbəttə ki, mənim Oğuza olan diqqətim buraya etdiyim səfərlərlə 

ölçülmür. Ancaq yenə də deyirəm, mən bütün bölgələrdə olarkən vəziyyətlə tanıĢ 

oluram və görürəm ki, biz əlavə nə etməliyik, daha hansı addımlar atılmalıdır və vaxtilə 

atılmıĢ addımlar və açdığımız müəssisələr, binalar, obyektlər necə iĢləyir. Bu, həm 

nəzarətdir, həm də gələcək üçün atılacaq addımların, necə deyərlər, hazırlanma 

mexanizmidir.  

Sizi bir daha salamlayıram. Bizim görüĢlərimiz hələ bundan sonra çox olacaqdır. 

Bütün oğuzlulara uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Rayon sakini Xalid BABAYEV oğuzlular adından dövlətimizin baĢçısına 

minnətdarlıq edərək dedi: 

-Ġcazə verin, Oğuza gəliĢiniz münasibətilə Sizi bütün oğuzlular adından salamlayım və 

Sizə “XoĢ gəlmisiniz!” deyim.  

Siz qeyd etdiyiniz kimi, artıq dördüncü dəfədir Oğuzda olursunuz, oğuzlularla 

görüĢürsünüz, Oğuzun problemləri ilə maraqlanırsınız. Doğrudan da Sizin hər dəfə 



gəliĢiniz oğuzlular üçün böyük bayram əhval-ruhiyyəsi yaradır. Burada insanlar böyük 

bayram təəssüratı ilə yaĢayırlar.  

Xalid Babayev respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, Oğuz rayonunda 

da kompleks yenidənqurma və abadlıq tədbirlərinin həyata keçirildiyini vurğulayaraq 

dedi: 

-Həqiqətən də, Siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi, buralar boĢ yerlər idi. Ġndi, bax, bu 

durduğumuz park, böyük idman kompleksi, xəstəxana binası müasir tələblər 

səviyyəsində yaradılıb. Qlükoza zavodu, yeddi yaĢayıĢ məntəqəsinə çəkilən su kəməri, 

Oğuz Ģəhərinin su-kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması, bunlar hamısı Sizin 

oğuzlulara göstərdiyiniz diqqətin, qayğının nəticəsidir. 

Cənab Prezident, biz bütün bunlara görə Sizə həmiĢə minnətdarıq.  

Ötən iyirmi illik müstəqillik dövründə Azərbaycanın böyük inkiĢaf yolu keçdiyini 

deyən Xalid Babayev respublikamızın BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının qeyri-daimi 

üzvü seçilməsini də ölkəmizin qazandığı ən mühüm uğurlardan biri kimi 

səciyyələndirdi.  

Xalid Babayev Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 20-ci ildönümü 

münasibətilə onu “Tərəqqi” medalı ilə təltif etdiyinə görə dövlətimizin baĢçısına 

minnətdarlığını çatdırdı. O, Oğuz rayonu sakinlərinin Prezident Ġlham Əliyevin 

siyasətini daim dəstəklədiklərini vurğuladı, dövlətimizin baĢçısına və ailəsinə oğuzlular 

adından ən xoĢ arzularını bildirdi. 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun, çox sağ olun. Ġyirmi illik dövr hər bir dövlət 

üçün bir mərhələdir. Azərbaycan da baĢqa müttəfiq respublikalar kimi 20 il bundan 

əvvəl müstəqilliyə qovuĢdu. Əlbəttə, bu 20 il ərzində görülən iĢlər bir də onu göstərir ki, 

biz tarixi imkandan, tarixi Ģansdan çox böyük uğurla, böyük məharətlə istifadə etdik. 

Xalqımız əsrlər boyu müstəqillik arzuları ilə yaĢamıĢdır. Ancaq müstəqil dövlət 

deyildik. Ġyirmi il ərzində bütün dünyaya sübut etdik ki, müstəqil dövlət kimi yaĢaya, 

inkiĢaf edə və dünyada böyük hörmətə layiq ola bilərik. 

Ölkə daxilində gedən proseslər göz qabağındadır. Hər bir bölgədə, o cümlədən bu 

bölgədə, bu rayonda görülən iĢlər də göz qabağındadır. Bu inkiĢaf hər bir bölgədə özünü 

büruzə verir. Daxili siyasətin əsas mahiyyəti və məqsədi ondan ibarətdir ki, ölkə 

vətəndaĢları daha da yaxĢı yaĢasınlar, daha da yaxĢı Ģərait yaradılsın. Sosial məsələlər 

daha da uğurla həll olunsun. Əmək haqları, pensiyalar artsın. ġəhərlər gözəlləĢsin və 

müasir tələblərə cavab versin. Ġndi Azərbaycanda bunu görməmək mümkün deyildir.  

O ki qaldı xarici siyasətə, bu sahədə əldə edilən uğurlar da hansısa bir nəticə ilə 

özünü göstərməlidir. Biz dəfələrlə demiĢik, mən bir daha demək istəyirəm və həyat da 

dediklərimi bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanın xarici siyasəti daxili siyasətin 

davamıdır. Bu siyasət Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin etmək üçün aparılır. Bu 

siyasət müstəqil siyasətdir. Biz sübut edə bilmiĢik ki, müstəqil dövlət kimi öz 

siyasətimizi aparacağıq. Bu siyasət, bir daha demək istəyirəm ki, heç kimə qarĢı 

deyildir. Bu siyasət ancaq əməkdaĢlığı geniĢləndirmək, dostların sayını artırmaq, bir də 

demək istəyirəm ki, milli maraqlarımızı maksimum dərəcədə müdafiə etmək üçün 

aparılır. 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik ġurasına seçkilər dünya birliyinin 

Azərbaycana olan hörmətini və inamını göstərdi. 155 ölkə Azərbaycanı dəstəkləyib. Bu, 

böyük amildir. BMT-də 200-dən bir qədər az ölkə vardır və onların 155-i bizimlədir, 

bizə inanır. Özü də bilirsiniz ki, bu səsvermə o qədər də rahat getmirdi, rəqabət çox 



güclü idi. On yeddi turdan sonra Azərbaycan qələbə qazandı. Özü də birinci turdan 

sonuncu turlara qədər daim biz böyük fərqlə qabaqdaydıq. Bu, doğrudan da 20 ilin 

məntiqi nəticəsidir, yekunudur və görünən nəticəsidir.  

Əslində nəticələr daha da çoxdur: bölgədə mövqeyimizin möhkəmlənməsi, 

tərəfdaĢlarımızın sayının artması, Azərbaycanın çevik diplomatiya aparması məsələləri, 

- onlar mütəmadi qaydada aparılır. Yəni, bu qələbə bir günün qələbəsi deyildir. Bu 

qələbəni əldə etmək üçün biz illərlə iĢləmiĢik. Həm müttəfiqlərimizin sayını, həm də 

ölkəmizin imicini, imkanlarını artırmıĢıq və dünyaya müasir, güclü, öz ənənələrinə sadiq 

olan ölkə kimi təqdim edə bilmiĢik. Daxili potensialımız, ölkə daxilində mövcud olan 

sabitlik və vətəndaĢ birliyi bizi əlbəttə ki, beynəlxalq məsələlərdə daha da gücləndirir. 

Əgər daxildə hər hansı bir ciddi problem olsaydı, istər-istəməz bölgədəki mövqeyimiz 

də zəif ola bilərdi. Bizim bölgədəki mövqeyimizin əsas səbəbi daxili sabitlikdir və 

xalqla iqtidar arasındakı birlikdir. Bax, budur bugünkü Azərbaycanın reallıqları. Ġyirmi 

il böyük dövrdür. Bu dövr ərzində böyük yol keçmiĢik. Növbəti 20 il ərzində 

Azərbaycan dünya miqyasında inkiĢaf etmiĢ ölkələrin sırasında olmalıdır.  

Növbəti illər üçün bizim artıq proqramlarımız hazırlanır. 2013-2018-ci illəri əhatə 

edəcək yeni Dövlət Proqramı hazırlanır. Onun konsepsiyası indi hazırlanır. Bu məsələ 

ilə bağlı mənim bir çox fikirlərim, planlarım vardır. Əminəm ki, Azərbaycan bu illər 

ərzində necə inkiĢaf edib, bundan sonra daha da sürətlə inkiĢaf edəcəkdir. 

Mən sizi bir daha salamlayıram, cansağlığı arzulayıram. XahiĢ edirəm ki, mənim 

salamlarımı bütün oğuzlulara çatdırasınız. Sağ olun. 

 

16 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA “EL RESORT” 

MEHMANXANASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı otelin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, paytaxt Bakı ilə yanaĢı, respublikamızın regionlarında da 

müasir turizm obyektlərinin inĢası Azərbaycana yüksək maraqdan, həmçinin ölkəmizdə 

istər yerli, istərsə də xarici iqtisadi qurumlar üçün yaradılmıĢ əlveriĢli investisiya 

mühitindən irəli gəlir. Turizmin inkiĢafı ölkəmizdə otel biznesinin geniĢləndirilməsini 

və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını zəruri edir. Qax rayonunda da turizm 

potensialının inkiĢaf etdirilməsi diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan yeni tikilmiĢ “El 

Resort” otel kompleksi də mühüm əhəmiyyət daĢıyır.  

Mehmanxanada yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə məlumat 

verildi ki, üçmərtəbəli kompleks 2,7 hektar ərazini əhatə edir. Ümumi sahəsi 3 min 660 

kvadratmetr olan mehmanxana lüks və VĠP otaqlardan, 120 yerlik yeməkxanadan, 60 

yerlik kafe–bar, oyun və kino zallarından ibarətdir. Qonaqlar burada türk və Çin 

hamamlarının, nəhəng hovuzun, yaz-yay terrasının, universal idman meydançasının 

xidmətlərindən istifadə edə biləcəklər. Buradakı otaqlar yüksək beynəlxalq standartlara 

cavab verir. Mehmanxananın otaqlarının və yeməkxananın mərkəzləĢdirilmiĢ kompyuter 

proqramı sistemi yaradılmıĢdır. Mehmanxananın bütün infrastrukturu - istilik, 

havalandırma, elektrik, rabitə, yanğınsöndürmə sistemləri ən müasir səviyyədə 

qurulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı sonra mehmanxananın tikilməkdə olan konfrans zalının 

layihəsini əks etdirən stendə baxdı. Üç zaldan ibarət olacaq ikimərtəbəli konfrans 

zalında eyni vaxtda bir neçə tədbirin keçirilməsi mümkün olacaqdır. Binanın tikintisi 

2012-ci ilin martında baĢa çatacaqdır.  

Mehmanxanada yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham Əliyev 

kollektivə uğurlar arzuladı.  

 

16 noyabr 2011-ci il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV SABĠT RƏHMAN ADINA ġƏKĠ DÖVLƏT  

DRAM TEATRININ BĠNASI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin baĢçısına məlumat 

verdi ki, 1973-cü ildə ipəkçilərin mədəniyyət sarayı kimi fəaliyyətə baĢlamıĢ bu bina iki 

ildən sonra Sabit Rəhman adına Dövlət Dram Teatrının kollektivinin ixtiyarına 

verilmiĢdir. Teatr maraqlı çıxıĢları ilə təkcə ġəkinin deyil, ölkəmizin bütün 

sənətsevərlərinin rəğbətini qazanmıĢdır. Teatr binasının uzun müddət əsaslı təmir 

olunmaması kollektivin fəaliyyətinə təsirsiz ötüĢməmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyevin 

Sərəncam və göstəriĢləri əsasında indi ölkəmizin bütün tarixi abidələri, sənət ocaqları 

əsaslı Ģəkildə yenidən qurulur. Buna uyğun olaraq, ġəki Dövlət Dram Teatrının 

binasının da əsaslı təmiri planlaĢdırılır.  

Dövlətimizin baĢçısı təmir-bərpa iĢlərinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

17 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ “AġAĞI 

KARVANSARAY” KOMPLEKSĠNĠN TƏMĠR-BƏRPA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Azərbaycan Prezidentinə məlumat 

verdi ki, qədim abidələrlə zəngin bölgələrimizdən olan ġəkidəki XIX əsrə aid “AĢağı 

Karvansaray” Yaxın ġərqdə ən böyük karvansaradır. Kompleksdə əsaslı təmir və bərpa 

iĢlərinin aparılması dövlətimizin tarixi keçmiĢimizin qorunmasına olan həssas 

münasibətindən qaynaqlanır. ġəkinin özünəməxsus memarlıq üslubunu əks etdirən və 8 

min kvadratmetr ərazini əhatə edən bu tarixi binada 200-dən çox otaq vardır. 

Dövlətimizin baĢçısı kompleksin əvvəlki vəziyyətini, təmir-bərpa iĢlərinin 

gediĢini və istifadədən sonrakı vəziyyətini əks etdirən stendə baxdı. 

Diqqətə çatdırıldı ki, xüsusi layihə əsasında aparılan bərpa iĢlərinə 2010-cu ilin 

yanvarında baĢlanılmıĢdır. Təmir-bərpa iĢlərinin bu ilin dekabrında baĢa çatdırılması 

nəzərdə tutulur. Hazırda iĢlərin birinci mərhələsi həyata keçirilir. 

Kompleksdə görülən iĢlər barədə məlumat verilərkən bildirildi ki, indiyədək 

uzunluğu 5,2, eni isə 4,3 metr olan 30 tağbənd qurulmuĢ, 5 min 197 kvadratmetrlik dam 

örtüyünün konstruksiyası yenidən quraĢdırılaraq kirəmitlə örtülmüĢdür. Bundan baĢqa, 

kompleksdə 5,2 min kvadratmetr damüstü sahə torpaqdan təmizlənmiĢ və yenidən 

qurulmuĢdur. Burada 3 min 146 kvadratmetr fasad, 16 min 428 kvadratmetr interyer və 

tağbəndlər köhnə suvaqdan təmizlənmiĢdir. Kompleksin Ģimal-qərb fasadları qarĢısında 

175 metr məsafədə 2,5 metr hündürlüyündə istinad divarları hörülmüĢdür. Ərazidə 5 

min 280 kvadratmetr sahəyə kərpic döĢənmiĢ, 3 min 82 kvadratmetr sahəyə yeni tirlər 

qoyulmaqla taxta döĢəmə vurulmuĢdur. Eyvanlar bərpa olunmuĢ, 8 tay darvaza, 170 

pəncərə, 128 qapı yenilənmiĢdir. Bundan baĢqa, kompleksdə 32 eyvan tağı bərpa 

edilmiĢdir. Burada ümumilikdə, zirzəmi də daxil olmaqla 253 otaq vardır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, “AĢağı Karvansaray” kompleksində aparılan tikinti-bərpa 

iĢlərinin ikinci mərhələsində 60-80 nəfərlik mehmanxananın tikilməsi nəzərdə tutulur. 

Kompleksdə ilk dəfədir ki, bu cür əsaslı təmir-bərpa iĢləri həyata keçirilir. 

Prezident Ġlham Əliyev tikinti və bərpa iĢlərinin yüksək keyfiyyətlə yerinə 

yetirilməsinə, eləcə də karvansaranın gələcəkdə istifadəsinə dair tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi. 

 

17 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ “GREEN HĠLL 

ĠNN” MEHMANXANASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mehmanxananın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, beĢmərtəbəli turizm kompleksinin ümumi ərazisi 1,2 

hektardır. Kompleksə daxil olan otel və kotteclərin ümumi sahəsi isə 5 min 

kvadratmetrdən çoxdur. Ərazidə mehmanxana binası ilə yanaĢı, yardımçı tikililər, böyük 

və kiçik hovuz yaradılmıĢdır. Mehmanxananın həyəti abadlaĢdırılmıĢ, geniĢ 

yenidənqurma iĢləri aparılmıĢ, yaĢıllıq zolağı salınmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev mehmanxananın ərazisində görülməsi nəzərdə tutulan 

iĢləri əks etdirən stendə baxdı, ən yuxarı mərtəbədən Ģəhərin mənzərəsini seyr etdi. 

ġəkidə həyata keçirilən geniĢ quruculuq-abadlıq iĢləri barədə dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verildi.  

Bildirildi ki, mehmanxananın 4 mərtəbəsi apartament nömrələrdir. Burada 4 

birotaqlı, 12 ikiotaqlı, 8 üçotaqlı, 3 dördotaqlı nömrələr qonaqlara təklif olunur. 

Mehmanxana binasının beĢinci mərtəbəsində isə 18 otaq yaradılmıĢdır. Nömrələrin 

hamısı ən son informasiya-kommunikasiya avadanlığı, o cümlədən internetlə təmin 

olunmuĢdur. Binada sürətli liftlər quraĢdırılmıĢdır. 

Qeyd edildi ki, müasir havalandırma sistemləri ilə təchiz edilən mehmanxana 

kompleksinin ərazisində, həmçinin kottec tipli istirahət və əyləncə otağı, SPA, fitnes, 

yeməkxana və asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi üçün otaqlar vardır. Mehmanxana 

kompleksində 200 nəfər iĢlə təmin edilmiĢdir.  

“Green Hill Ġnn” mehmanxanası ġəkinin turizm potensialının göstəricisi olmaqla 

bu bölgənin imkanlarını da nümayiĢ etdirir. Burada yaradılan Ģərait təsdiqləyir ki, 

müasir dövrdə turizmin əsas məqsədi ölkə iqtisadiyyatının kompleks inkiĢafını təmin 

etməkdir. Son illər Azərbaycanda turizmin ölkə iqtisadiyyatının mühüm hissəsinə 

çevrilməsi, bu sahədə xırda və orta sahibkarlıq üçün möhkəm bazanın yaradılması 

regionların infrastruktur cəhətdən inkiĢafını da təmin edir.  

Dövlətimizin baĢçısı mehmanxananın açılıĢı münasibətilə təbriklərini çatdırdı. 

 

17 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA 

“ĠÇƏRĠBAZAR” QALA KOMPLEKSĠNDƏ TĠKĠNTĠ VƏ YENĠDƏNQURMA 

ĠġLƏRĠNDƏN SONRA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bildirildi ki, Qaxda XVI əsrdən mövcud olan “Ġçəribazar” qala qapıları və 

divarları maddi-mədəniyyət abidəsinin yenidən qurulması tarixi irsimizin qorunması 

istiqamətində hazırda ölkəmizin bütün bölgələrində həyata keçirilən tədbirlərin bariz 

nümunəsidir. Aparılan tikinti və yenidənqurma iĢlərindən sonra “Ġçəribazar” qala 

kompleksi müasir və füsunkar görkəm almıĢdır. Burada əsrlərdən bəri qorunub 

saxlanılan bir çox maddi-mədəniyyət abidələri müasir Qax Ģəhərinin bir hissəsi olmaqla 

yanaĢı, onun tarixinə verilən dəyəri də nümayiĢ etdirir. Buradakı qədim eksponatlar - 

araba, xanımların istifadə etdikləri müxtəlif əĢyalar, xalçalar və digər məhsullar göz 

oxĢayır. Küçə boyunca qədimliyi özündə ehtiva edən qala divarları, drenaj sistemi, təbii 

daĢlar buraya turistləri daha çox cəlb edir. Mükəmməl layihə əsasında açıq səma altında 

yaradılan 300 yerlik teatr, tətbiqi sənət ustaları üçün 10 emalatxana binası inĢa olunmuĢ 

və Ġçəribazar küçəsi yenidən qurulmuĢdur. Kompleksdəki 4,4 min kvadratmetr sahədə 

düzülən sərbənd daĢlar bu ərazinin görkəminin rəngarəngliyinə əlavə çalarlar qatmıĢdır. 

Ərazidə 225 metr uzunluğunda su arxı da yenidən qurulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı kompleksin əvvəlki və yeni görüntülərini əks etdirən fotolara 

baxdı. 

Kompleksin ərazisini gəzən Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada 

tikinti və yenidənqurma iĢlərinə 2010-cu ilin aprel ayında baĢlanılmıĢ və qısa müddətdə 

yüksək keyfiyyətlə baĢa çatdırılmıĢdır. Dövlətimizin baĢçısının tapĢırığına uyğun olaraq, 

kompleksin ətrafla ümumi ansambl təĢkil etməsi və uzlaĢdırılması diqqət mərkəzində 

saxlanılmıĢdır. Ġçəribazar küçəsindəki fərdi evlərin dam örtükləri yenilənmiĢ, darvaza, 

pəncərə, tavan, sütun, balkonlarda sürahilər və digər hissələr taxta materialdan yüksək 

zövqlə yenidən iĢlənmiĢdir.  

Bildirildi ki, görkəmli bəstəkar, ictimai xadim Müslüm Maqomayevin atası usta 

Məhəmməd kiĢinin dəmirçi emalatxanası 1880-ci illərdə burada yerləĢmiĢdir. 1902-ci 

ildə Qori seminariyasında təhsil alarkən Müslüm Maqomayev atasının vəsiyyətinə 

əsasən, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli ilə burada olmuĢlar. Milli memarlıq üslubunda 

çapma daĢ və qırmızı kərpiclə nəfis Ģəkildə iĢlənilən, dekorativ suvaq vurulan küçə 

divarları da insanda xoĢ ovqat yaradır. Qalanın giriĢ və çıxıĢ qapıları da ölkəmizin 

memarlıq ənənələrinin təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kompleksdə 

yerli əhalinin, turistlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Ərazisində yaĢıllıq 

zolağının da salındığı kompleksin iĢıqlandırma sistemi dizaynı və mükəmməlliyi ilə 

diqqəti cəlb edir. Buradakı teatrın səhnəsində orijinal iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır.  

Kompleksə xüsusi gözəllik verən Nəsimi parkı yenidən qurulmuĢdur. Ġçəribazar 

küçəsinin içməli su və qaz xətləri də yenilənmiĢdir. Bir sözlə, əsaslı tikinti və 

yenidənqurmadan sonra “Ġçəribazar” qala kompleksi görkəmini tamamilə dəyiĢmiĢ və 

ölkəmizin ən gözəl istirahət məkanlarından birinə çevrilmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidenti Qaxın baĢ planını, Ģəhərin qədim hissəsinin bərpasını, 

perspektiv planını və yeni küçələrin abadlaĢdırılmasını əks etdirən stendlərə baxdı.  

“Ġçəribazar” qala kompleksində fəaliyyət göstərən tətbiqi sənət, ağacoyma, 

toxuculuq, ġərq Ģirniyyatı və təndirxana otaqları ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı Qax 

rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢdü. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV Qax rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini 

salamlayaraq dedi:  



-Sizi ürəkdən salamlayıram. Qaxda yenidən olmağımdan çox Ģadam, çox 

məmnunam. Bildiyiniz kimi, bu, Qaxa mənim birinci səfərim deyil. Hər dəfə Qaxda 

olanda, yenilikləri görəndə çox sevinirəm. Rayon inkiĢaf edir, gözəlləĢir, belə gözəl 

memarlıq əsərləri yaradılır. Deyə bilərəm ki, müasir Azərbaycanda belə gözəl guĢələrin 

yaradılması yəqin ki, Qaxdan baĢlayıb.  

Bizim tarixi bölgələrimiz çoxdur, bu cür gözəl tarixi binalarımız da, abidələrimiz 

də vardır. Ancaq tarixi binaları bu səviyyədə bərpa etmək üçün əlbəttə ki, böyük səylər 

göstərilmiĢdir. Bu kiçik qəsəbə böyük məhəbbətlə, zövqlə və tarixi həqiqəti saxlamaq 

Ģərti ilə yaradılmıĢdır. Əslində burada gördüklərimiz qədim tarixdən bizə miras qalan 

əsərlərdir. Ancaq bax bu gözəl binaları bu səviyyədə bərpa etmək, burada sözün əsl 

mənasında turizm mərkəzini yaratmaq böyük peĢəkarlıq və məharət tələb edirdi. Mən 

çox Ģadam ki, Qaxın tarixi simasını əks etdirən bu kiçik guĢə artıq fəaliyyətə baĢlayır. 

Burada sənətkarlar öz sənətlərini təqdim edirlər, açıq səma altında gözəl səhnə 

yaradılıbdır. Bir sözlə, belə guĢələr Azərbaycanda daha da çox olmalıdır.  

Çünki bir daha demək istəyirəm ki, bizim çox zəngin tariximiz, abidələrimiz 

vardır. Onların hamısı bərpa olunmalıdır. Həm Bakıda, həm bütün bölgələrdə. Tarixi 

abidələr baxımından Azərbaycan çox zəngin dövlətdir. Biz bu abidələri qorumalıyıq, 

bərpa etməliyik və xüsusilə ölkəmizin tarixi yerlərində qədim üsluba üstünlük 

verməliyik. Ġndi Qaxda çoxsaylı yeni binalar tikilir və tikiləcəkdir. Bu binalar da Qaxa 

xas olan üslubda tikilməlidir. Mən bunu alqıĢlayıram.  

Azərbaycanın bölgələri öz müxtəlifliyi ilə fərqlənir, seçilir. Hər bir bölgə, hər bir 

rayon üçün ayrıca bir Ģəhərsalma inkiĢaf planı hazırlanmalıdır. Bəzi yerlərdə artıq iĢlər 

baĢlamıĢdır, bəzi yerlərdə yaxın zamanlarda baĢlanacaqdır. Əlbəttə ki, bu gözəl yerlər 

turistləri cəlb edəcəkdir. Bu bölgənin inkiĢafı daha çox turizmlə bağlı olacaq və 

Azərbaycan bu məsələlərlə çox ciddi məĢğuldur. Bu il Azərbaycanda “Turizm ili” elan 

edilmiĢdir. Paytaxtda, bölgələrdə gözəl mehmanxanalar açılıb. O cümlədən Qaxda yeni 

mehmanxananın açılıĢında da iĢtirak etmiĢəm. Deyə bilərəm ki, ən inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrdə olan Ģəraitlə bu mehmanxanadakı Ģərait arasında heç bir fərq yoxdur. Bu, onu 

göstərir ki, investorlar Azərbaycanın gələcəyinə inanır. Baxmayaraq ki, Qax paytaxtdan 

uzaqda yerləĢir, indi tikilən və gələcəkdə tikiləcək yollar, aeroportlar Qaxı paytaxt ilə 

birləĢdirir. Bir də ki, burada yaradılan Ģərait, bütün bu gözəl təbiət bizi ruhlandırır. 

Ancaq əgər Ģərait yaradılmasa heç kim gəlməz, nə ölkə daxilindən, nə də ki, 

xaricdən. Gözəl təbiət və təbii Ģərait böyük üstünlüyümüzdür, xüsusilə Qax kimi 

mənzərəli yerlərdə. Ancaq burada yaradılan infrastruktur, xidmət obyektləri də bu 

təbiətə uyğun olmalıdır və mən bunu görürəm. Bir daha demək istəyirəm ki, mən artıq 

bir neçə dəfə burada olmuĢam və hər dəfə Qaxda olanda, yenilikləri görəndə çox 

sevinirəm.  

Turizm obyektləri ilə bərabər, rayonun gündəlik problemləri də həllini tapır. 

Bildiyiniz kimi, indi bütün infrastruktur layihələrinin icrası üçün konkret iĢlər görülür. 

Biz Qaxın su təchizatı ilə bağlı böyük layihəni baĢlamıĢıq. Ġki il ərzində Ģəhərin və bəzi 

ətraf kəndlərin su problemi yüz faiz həll olunacaqdır, kanalizasiya da həmçinin. Bu, 

təkcə Qax üçün deyil, bütün bölgələr üçün ciddi problemdir. Hər bir bölgədə bu 

layihələr icra olunur və indiki vəziyyət, əlbəttə ki, bizi qane edə bilməz. Su fasilələrlə, 

qrafiklə verilir. Ġndi Bakının bəzi bölgələrində də su fasilələrlə verilir və bu vəziyyəti 

dəyiĢmək üçün biz ciddi tədbirlər görürük. Hər bir bölgədə, hər bir rayonda bu iĢlər, o 

cümlədən qazlaĢdırma aparılır, yollar, həmçinin kənd yolları çəkilir və rayonun inkiĢafı 

ilə bağlı bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. Dövlət öz üzərinə düĢən vəzifəni icra 

edir. Dövlət vəsaiti ayrılır. Özəl sektor da bu iĢlərə qoĢulur, investorlar, iĢ adamları daha 

da geniĢ Ģəkildə qoĢulmalıdırlar ki, ölkəmizin iqtisadiyyatı hərtərəfli inkiĢaf etsin.  



Qaxın inkiĢafı üçün regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramında 

konkret tapĢırıqlar verilmiĢdir. Onlar icra edilir. Proqram 2013-cü ildə baĢa çatacaqdır. 

Əminəm ki, o vaxta qədər rayonun əsas infrastruktur, sosial və iqtisadi problemləri öz 

həllini tapacaq. Bütün infrastruktur yenidən qurulacaq və ondan sonrakı dövr üçün biz 

yeni proqram hazırlayacağıq. Bu proqram artıq sürətli inkiĢaf proqramı olacaqdır. Çünki 

2003-2013-cü illərdə diqqətimizi daha çox infrastruktur layihələri cəlb etmiĢdir. Yollar, 

elektrik enerjisi təchizatı, qazlaĢdırma, su-kanalizasiya layihələri, məktəblərin tikintisi, 

xəstəxanalar, idman qurğuları. Növbəti iki il ərzində ölkə miqyasında bu məsələlər öz 

həllini tam Ģəkildə tapmalıdır. Ondan sonrakı dövrdə də əlbəttə ki, həyat yeni tələbləri 

qoyacaq qarĢımızda. Həyat yerində durmur. Azərbaycan inkiĢaf edir və çox uğurla 

inkiĢaf edir.  

Mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, sizi alqıĢlayıram. Burada gördüyüm 

mənzərə əlbəttə ki, rayon rəhbərliyi tərəfindən icra edilir. Bu təĢəbbüsü rəhbərlik irəli 

sürmüĢdür, ancaq bilirəm ki, qaxlılar bu iĢlərdə böyük fəallıqla iĢtirak etmiĢlər. Mən 

əlbəttə əminəm ki, biz hamımız indi sevinirik, fəxr edirik ki, belə gözəl tarixi diyarda 

belə gözəl əsərlər yaradılıb. 

Sizə yeni uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Rayon sakini, 2 nömrəli orta məktəb-liseyin müəllimi Nazlı ĠSMAYILOVA Qaxa 

göstərilən diqqət və qayğıya görə qaxlılar adından dövlətimizin baĢçısına minnətdarlıq 

edərək dedi:  

-Möhtərəm cənab Prezident, Sizi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi 

xəttinin layiqli davamçısını, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidentini 

Vətənimizin ən gözəl, ən dilbər guĢələrindən biri olan Qax rayonunda salamlayır, Sizə 

rayon sakinləri adından “XoĢ gəlmisiniz!” deyirəm.  

Cənab Prezident, bu gün çox tarixi bir gündür. Düz 21 il bundan əvvəl ulu 

öndərimiz sovetlər birliyi dönəmində böyük cəsarət nümayiĢ etdirərək üçrəngli 

bayrağımızın dövlət atributu kimi qəbul edilməsinə nail olmuĢdur. Bu tarixi qərar 

müstəqilliyimizin təməl daĢı olmuĢdur. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuĢ bu müstəqillik Sizin tərəfinizdən daha da inkiĢaf etdirilmiĢ, 

möhkəmləndirilmiĢ, dönməz və əbədi olmuĢdur. Bu gün həm biz, həm də rayonun bütün 

sakinləri, respublikanın əhalisi fəxr edir ki, üçrəngli bayrağımız dünyada ən uca zirvədə 

dalğalanmaqdadır. 

Respublikamız bu gün sürətlə inkiĢaf edir, abadlaĢır, müasirləĢir, əhalinin sosial 

rifah halı yaxĢılaĢır. Buna əmin olmaq üçün regionların, o cümlədən Qaxımızın 

tərəqqisinə nəzər yetirmək kifayətdir. Qısa müddət ərzində Qaxda çoxlu təhsil, səhiyyə, 

idman, turizm kompleksləri tikilmiĢ, parklar, xiyabanlar salınmıĢ, yollar çəkilmiĢ, 

istehsal müəssisələri yaradılmıĢdır. Qədim Ġlisu kəndinin sel sularından qorunması üçün 

çəkilmiĢ bənd, tikilmiĢ körpü rayonumuzun sakinlərinə böyük töhfədir.  

Cənab Prezident, açılıĢını etdiyiniz mehmanxana kompleksi, avtovağzal 

Ģəhərimizə yaraĢıq verməklə yanaĢı, həm rayon sakinlərinə, həm gələn qonaqlara yaxĢı 

xidmət edəcək, turizmin inkiĢafına yeni imkanlar açacaqdır. Biz bu gün bir daha Ģahidi 

olduq ki, Siz tarixi yaddaĢımızın, eyni zamanda, mədəni irsimizin qorunması, gələcək 

nəsillərə ötürülməsinə nə qədər böyük diqqət və qayğı göstərirsiniz. Bütün bunlara görə 

həm Sizə, həm də Sizin yaxın silahdaĢınız olan, xalqımızın sevimli qızı Mehriban xanım 

Əliyevaya rayonumuzun sakinləri adından təĢəkkür edirəm. 



Cənab Prezident, müstəqilliyimizin 20 illiyi ilə əlaqədar tədbirdə qeyd etdiniz ki, 

əgər torpaqlarımız iĢğal olunmasaydı, bizə qarĢı etnik təmizləmə siyasəti aparılmasaydı 

daha böyük uğurlar əldə edə bilərdik. Bəli, cənab Prezident, hər bir azərbaycanlı, o 

cümlədən biz qaxlılar da görürük, bilirik ki, bu problemin həlli üçün Siz nə qədər gərgin 

fəaliyyət göstərirsiniz. Biz bütün bunları yüksək qiymətləndiririk, “daim Sizinləyik” 

deyirik. Sizin hər bir çağırıĢınıza hazırıq!  

Oktyabrın 24-də Azərbaycanın BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik 

ġurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi də hər bir azərbaycanlı kimi, bütün qaxlıları da 

ürəkdən sevindirdi. Bunu Sizin fəaliyyətinizin yeni bir uğuru kimi dəyərləndiririk. 

Bütün bunlara görə Sizə həm respublikamızın, həm də Qaxın əhalisi adından ürəkdən 

təĢəkkür edirik. Azərbaycanın bütövlüyü, inkiĢafı, müstəqilliyi uğrunda apardığınız hər 

bir iĢə görə Sizə minnətdarıq. Sizə uğurlar diləyirik, Allah yardımçınız olsun! 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun. Bu gün çox tarixi bir gündür. Hələ Sovet 

Ġttifaqı dönəmində ulu öndər Azərbaycanın milli bayrağını Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının dövlət bayrağı kimi elan etmiĢdir. O bayrağı dövlət rəmzi kimi o vaxt 

Naxçıvanın Ali Məclisi qəbul etmiĢdir və eyni zamanda, Azərbaycan Ali Sovetinin 

qarĢısında vəsatət qaldırılmıĢdır ki, bu bayraq Azərbaycan dövlətinin rəsmi bayrağı kimi 

elan edilsin. Ancaq, əfsuslar olsun ki, bu təĢəbbüsə dərhal reaksiya verilməmiĢdir. 

Halbuki verilməli idi.  

Bu addım və ondan sonrakı addımlar müstəqilliyimizi yaxınlaĢdırdı. 

Müstəqilliyimiz labüd idi, yəni, bu qaçılmaz idi. Aydın idi ki, Sovet Ġttifaqı dağılmaq 

ərəfəsində idi. Ancaq bu müstəqilliyi yaxınlaĢdırmaq və tezliklə əldə etmək üçün hər 

halda Azərbaycanda ilk addımlar məhz ulu öndər tərəfindən Naxçıvanda atılmıĢdır. 

Həm milli bayrağın dalğalanması, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, Sovet 

Ġttifaqının saxlanılması haqqında referendumun Naxçıvanda keçirilməməsi – bütün bu 

addımlar çox böyük siyasi iradə və cəsarət tələb edirdi. Çünki o zaman hələ Sovet 

Ġttifaqının nə vaxt dağılması haqqında qəti fikir yox idi və bugünkü Azərbaycan bax o 

çətin anlarda atılmıĢ addımların nəticəsində həm formalaĢmıĢ, həm özünü qoruya 

bilmiĢdir. Xüsusilə 1993-cü ildə ölkəmiz üçün ən ağır vəziyyətdə yenə Heydər Əliyev 

artıq respublika miqyasında bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürərək Azərbaycanı böyük 

bəlalardan xilas edə bilmiĢdir. Bu il biz müstəqilliyimizin 20 illiyini böyük sevinclə, 

böyük qürur hissi ilə, gözəl nəticələrlə qeyd edirik. Ölkə daxilindəki nəticələr göz 

qabağındadır. Hara getsən, hansı bölgəyə səfər etsən görərsən ki, hər yerdə inkiĢaf, hər 

yerdə tərəqqi, hər yerdə nikbinlik ovqatı vardır. Bundan sonra daha da yaxĢı olacaqdır. 

Beynəlxalq səviyyədə, qeyd etdiyiniz kimi, uğurlarımızın bariz nümunəsi dünya 

birliyinin bizimlə olması nəticəsində özünü göstərmiĢdir. Bu, böyük tarixi qələbədir, 

gördüyümüz iĢlərin nəticəsidir. Bu hadisə Azərbaycanın dünyadakı imicinin nə qədər 

yüksək səviyyədə olmasını göstərir.  

Mən tam əminəm ki, ölkə qarĢısında duran bütün vəzifələr icra ediləcəkdir. Daxili 

və xarici siyasətlə bağlı artıq bunu tam qətiyyətlə demək mümkündür. Daxili siyasət, 

iqtisadi inkiĢaf Azərbaycanda ən yüksək səviyyədədir. Bütün mötəbər beynəlxalq 

təĢkilatlar da bunu qeyd edirlər. Azərbaycanda son illər ərzində yaĢanan inkiĢaf tarixdə 

heç bir ölkədə olmamıĢdır, bəlkə də olmayacaqdır. Xarici siyasətlə bağlı dostlarımızın 

sayı artır, dünya birliyi Azərbaycanın yanındadır və bizə inanır. Bizim ən ağır 

problemimiz torpaqlarımızın hələ də iĢğal altında qalmasıdır. Biz çalıĢırıq ki, bu 

problemi danıĢıqlar yolu ilə həll edək. Ancaq hələ ki, bu, mümkün deyildir. DanıĢıqları 



aparmaqla yanaĢı, biz əlbəttə ki, ölkəmizi gücləndiririk. Ölkənin gücü təkcə maliyyə və 

iqtisadi meyarlarla ölçülmür. Hər bir bölgənin gücü, hər bir rayonun potensialının 

artırılması bizi gücləndirir. Gücümüz ondadır ki, bizdə iqtidarla xalq arasında birlik, 

inam, həmrəylik və əlbəttə ki, güclü ordumuz var. Biz ordumuzu böyük dərəcədə 

gücləndirə bilmiĢik və bu gün bizim ordu istənilən anda torpaqları hərbi yolla azad edə 

bilər. Biz bunu bilirik, düĢmənlərimiz də və bu məsələ ilə məĢğul olan vasitəçilər də 

bunu bilirlər. Çünki müasir dünyada nəyi isə gizlətmək mümkün deyildir. Biz heç 

qarĢıya belə məqsəd də qoymamıĢıq ki, nəyi isə gizlədək. 

Əksinə, biz Azərbaycanda keçirilən hərbi paradda ordu quruculuğunda əldə 

edilmiĢ nailiyyətləri xalqa nümayiĢ etdirdik. Bu, həm nümayiĢ, eyni zamanda, xalq 

qarĢısında hərbi sahədə görülmüĢ iĢlərlə bağlı hesabat idi. Ġndi Ermənistanla Azərbaycan 

arasında fərq elədir ki, bu, böyük bir uçurumdur və getdikcə daha da geniĢlənəcəkdir. 

Vasitəçilər də bunu bilirlər. Son zamanlar vasitəçilər fəallaĢmıĢlar və əlbəttə ki, biz bunu 

alqıĢlayırıq. Beynəlxalq təĢkilatların rəhbərləri ilə apardığım danıĢıqlar bunu bir daha 

göstərir ki, beynəlxalq vasitəçilər çox çalıĢırlar ki, məsələ tezliklə öz həllini tapsın, 

müharibə, münaqiĢə olmasın. Çünki hamı yaxĢı baĢa düĢür ki, bu dırnaqarası 

dondurulmuĢ vəziyyət çox çəkə bilməz. Həm Azərbaycanın iqtisadi gücü, həm 

Azərbaycan xalqının səbrinin tükənməsi, həm bizim hərbi potensialımız, demoqrafik 

üstünlüyümüz, hara baxsan, hansı sahəyə baxsan, hər yerdə Azərbaycan bir neçə pillə 

üstündür. Gələcəkdə bu fərq yalnız artacaqdır, azalmayacaqdır. Çünki biz bilirik ki, 

gələcəyimiz necə olacaqdır. Ġqtisadiyyatımız güclüdür, bizim təbii resurslarımız, insan 

potensialımız var, Azərbaycan xalqı gənc xalqdır. Bu da çox vacibdir. Ġndi bəzi 

ölkələrdə, xüsusilə Avropa ölkələrində xalqların yaĢlanması ilə bağlı çox böyük 

müzakirələr aparılır, narahatlıq ifadə edilir. Azərbaycanın çox böyük insan resursları 

vardır. Ölkəmizdə təhsilə, elmə göstərilən diqqət Azərbaycan gənclərinin peĢəkarlığını 

artırır. Gənclərimiz peĢəkar, bilikli, vətənpərvər olmalıdırlar. PeĢəkar, bilikli olmaq üçün 

dövlət Ģərait yaratmalıdır, vətənpərvər olmaq üçün əlbəttə ki, dövlət təbliğatı 

aparılmalıdır. Ancaq ölkədə elə vəziyyət yaradılmalıdır ki, hər bir vətəndaĢ qürur hissi 

ilə deyə bilsin ki, o, bu ölkənin vətəndaĢıdır. Bu gün biz bunu görürük. VətəndaĢlarımız, 

gənclərimiz fəxr edirlər ki, Azərbaycan vətəndaĢıdırlar.  

Hər bir xarici qonaq Bakıya və bölgələrə gələndə əgər qərəzsizdirsə görür və 

etiraf edir ki, Azərbaycan dünya miqyasında ən yüksək səviyyədədir, Bakı Ģəhəri dünya 

miqyasında ən gözəl Ģəhərlərdən biridir, vaxt gələcək ən gözəl Ģəhər olacaqdır. Yəqin 

siz bilirsiniz ki, Bakı ilə bağlı böyük planlarımız vardır. Planlarımız təkcə Bakı ilə bağlı 

deyildir. Çünki bizim iĢimiz nəyi isə kiməsə göstərməkdən ibarət deyildir. Yəni, bir 

vitrin yaratmaq deyildir. Biz ən ucqar bölgələrdə, ən ucqar kəndlərdə müasir 

infrastruktur yaradırıq, yollar çəkirik, abadlıq iĢlərini aparırıq ki, hər bir yerdə yaĢayan 

vətəndaĢ özünü yaxĢı, rahat hiss etsin və fəxr etsin ki, Azərbaycan vətəndaĢıdır.  

Mən əminəm ki, qaxlılar və bütün baĢqa bölgələrdə yaĢayan insanlar fəxr edirlər 

ki, Azərbaycan vətəndaĢlarıdırlar. Biz, hər birimiz ölkəmizi öz iĢimizlə, öz 

addımlarımızla, ümumi iĢə verdiyimiz töhfələrlə gücləndirməliyik.  

Sizi bir daha salamlayıram, sizə cansağlığı, xoĢbəxtlik arzulayıram. Hələ 

görüĢlərimiz çox olacaqdır. Çünki Qaxda gələcəkdə açılıĢlar çox olacaqdır. Yeni 

binaların, yeni obyektlərin tikintisi nəzərdə tutulur. Ona görə də açılıĢlar çox olacaq və 

biz sizinlə görüĢəcəyik. Sağ olun. 

 

17 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Mərkəzin eskiz layihələri ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, 

Heydər Əliyev Mərkəzi bir hektara yaxın ərazidə inĢa olunacaqdır. Tikinti iĢlərinin 

2012-ci ildə baĢa çatdırılması nəzərdə tutulmuĢdur. Sahəsi 2 min kvadratmetrə qədər 

olacaq əsas binada bir böyük konfrans zalı, eksplikasiya salonları, sinif otaqları və mini 

konfrans zalı da fəaliyyət göstərəcəkdir. Layihəyə əsasən mərkəzin mühəndis-

kommunikasiya sistemi də ən müasir standartlara cavab verəcəkdir. Mərkəzin ətrafında 

abadlıq və yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılacaqdır.  

Qeyd olundu ki, mərkəzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətini, xarici ölkələrə və respublikamızın regionlarına səfərlərini əks etdirən 

fotoguĢə yaradılacaqdır. Burada xarici dil, rəsm dərnəkləri və ən müasir avadanlıqla 

təchiz edilən xidmət otaqları fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzdə Ģagirdlər Azərbaycan 

ədəbiyyatını və tarixini dərindən öyrənəcəklər.  

Sonra Heydər Əliyev Mərkəzinin təməli qoyuldu.  

Prezident Ġlham Əliyev metal gilizi bünövrəyə buraxdı, beton qarıĢığı tökən 

qurğunun düyməsini basdı.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin tikintisinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

17 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ ġƏHƏR 

MƏSCĠDĠNĠN YENĠ BĠNASININ TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısını salamlayan məscidin axundu dedi: 

-XoĢ gəlmisiniz, cənab Prezident. Sizi Allahın adı ilə salamlayıram. Möhtərəm 

Prezident, gözəl Ģəhərimizdə belə bir məscidin tikintisi üçün göstəriĢ verdiyinizə görə 

bütün Qəbələ camaatı, bütün Qəbələ dindarları adından Sizə dərin təĢəkkürümüzü 

bildiririk. Hörmətli Prezident, müqəddəs kitabımız olan bu “Qurani- Kərim”i bizdən 

qəbul etməyinizi xahiĢ edirik. 

Məscidin axundu milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və inkiĢaf etdirilməsinə 

xüsusi diqqət və qayğı göstərən dövlətimizin baĢçısına müqəddəs “Qurani-Kərim” 

hədiyyə etdi. 

Prezident Ġlham Əliyev məscidin gələcək görüntülərini əks etdirən fotostendə 

baxdı. Məlumat verildi ki, Qəbələ Ģəhər məscidinin əvvəlki kiçik binası son dövrdə 

tamamilə yararsız vəziyyətə düĢmüĢdü. Məscidin binasının tikintisinə 2011-ci ilin 

martında baĢlanılmıĢ, bu məqsədlə 800 kvadratmetr torpaq sahəsi ayrılmıĢdır. Məscidin 

ikimərtəbəli əsas binasının, eləcə də giriĢ pilləkəninin, körpücüyün və 21,6 metr 

hündürlüyündə minarəsinin tikintisi artıq baĢa çatdırılmıĢdır. Minarələrin davamlılığını 

artırmaq məqsədi ilə 10 metr dərinliyində özülbərkitmə iĢləri aparılmıĢdır. Hazırda 

binanın daxilində iĢlər davam etdirilir.  

Azərbaycan Prezidentinə məscidin ərazisində aparılan abadlıq iĢləri barədə də 

məlumat verildi. 

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, məscidin ərazisindəki məiĢət 

binasında da əsas iĢlər görülmüĢdür. Burada kitabxana, mərasim zalı, dəstəmaz yerləri 

və digər otaqlar olacaqdır.  

Azərbaycan Prezidenti tikinti iĢlərinin milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla 

aparılmasına dair tapĢırıqlarını verdi.  

Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərov dedi: Bu cür məscidlər inĢa olunub və 

olunur. Bunun sayı-hesabı yoxdur.  

Prezident Ġlham Əliyev: Bəli. Həm inĢa, həm bərpa olunur.  

Fəttah Heydərov: Hər birinin həm memarlığına, həm də quruluĢuna diqqət 

yetirirsiniz.  

Prezident Ġlham Əliyev: Bakıda da məscidlər tikilib, bərpa olunub. Misal üçün, 

Təzəpir məscidi, Bibiheybət məscidi. Azərbaycanın ən qədim məscidi ġamaxı 

məscididir. Vaxtilə ermənilər ġamaxını dağıtmıĢ, məscidi yandırmıĢdılar, amma axıra 

qədər dağıda bilməmiĢdilər.  

Fəttah Heydərov: Torpağın altında qalmıĢdı. Bir balaca hissəsi görünürdü. Ġndi 

orada böyük kompleks yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev: Mən birinci dəfə ġamaxıda bu məscidi görəndə dedim ki, 

biz bunu mütləq bərpa etməliyik. Özü də necə bərpa?! Biz onu yenidən qururuq. Onun 

tarixi hissəsi, tarixi divarları qalır, yeni minarələr ucaldılır. Ən hündür minarələr orada 

olacaqdır. Bir də ki o tarixdir. O məscid 700-cü illərdə tikilibdir. 

Fəttah Heydərov: Milli mənəvi dəyərlərə bu cür diqqət və qayğıya görə insanlar 

hər yerdə Sizə minnətdarlıqlarını bildirirlər. Allah köməyiniz olsun. 

Prezident Ġlham Əliyev: Özü də bax belə, bu səviyyədə tikmək lazımdır – zövqlə, 

keyfiyyətlə, Ģəhər memarlığına, Ģəhərsalma qaydalarına uyğun Ģəkildə. Yerli icra 

orqanlarının razılığı ilə, qanuni Ģəkildə yerlər ayrılmalıdır. Belə gözəl əsərlər dini və 

memarlıq abidəsi kimi əbədi olaraq qalacaqdır.  



Fəttah Heydərov: Çox sağ olun. Mən bu rayondan Milli Məclisin deputatıyam. 

Ġnanın, insanlar Sizə çox minnətdarlıq edirlər. Çünki mənəvi ehtiyacları ödəmək üçün 

bura bir ocaqdır. Bu, azərbaycançılıq ideyasına xidmət edir. 

Prezident Ġlham Əliyev: Gəncədə Ġmamzadə dini-tarixi kompleksi yenidən 

qurulur. Bilirsiniz ki, o da qədim ibadət yeridir. O da tamamilə yenidən qurulur. Gözəl, 

möhtəĢəm bir yer, dini mərkəz olacaqdır. Axundun geyimi də mənim xoĢuma gəlir. Mən 

bu barədə Ģeyx həzrətlərinə də demiĢəm ki, bizim din xadimlərinin geyimləri də gözəl 

olmalıdır, əlbəttə ki, bizim bütün dinimizə xas olan ənənələri qorumaq Ģərtilə. 

Axund: Cənab Prezident, biz də çox minnətdarıq. Çox məmnunuq ki, mənəvi 

dəyərlərimiz olan ibadət ocaqlarımız, məscidlərimiz hər zaman Prezidentimizin diqqət 

mərkəzindədir. Allah Sizdən razı olsun.  

Prezident Ġlham Əliyev: Sağ olun.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ 

SPORT HOTEL”-ĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı otelin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi və turizm obyekti 

ilə yaxından tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, beĢulduzlu otelin tikintisinə 2010-ci ilin martında 

baĢlanılmıĢdır. Avanqard və klassik arxitektura üslublarının sintezi əsasında inĢa edilmiĢ 

binanın interyerinin tərtibatında xaricdə hazırlanan mebel və aksessuarlardan istifadə 

olunmuĢdur. Yeddimərtəbəli əsas korpusdan və kotteclərdən ibarət olan oteldə 98 nömrə 

vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev otelin nömrələrində yaradılan Ģəraitlə yaxından tanıĢ oldu. 

Bildirildi ki, nömrələrdə qonaqların yüksək səviyyədə istirahəti üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır. Bütün otaqlar rəqəmli seyf, minibar, havalandırma sistemləri, peyk 

televiziya və beynəlxalq telefon xətləri, simsiz internetlə təchiz edilmiĢdir.  

Məlumat verildi ki, otelin hər bir restoranına, barına və iclas zallarına qiymətli 

daĢların adı qoyulmuĢdur. Buradakı 300 nəfərlik “Lapis” iclas zalı bütün lazımi texniki 

avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. Zalda konfransların, iclasların, seminarların, təqdimat 

mərasimlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Otelin 134 yerlik “Mirvari” restoranında 

əsasən səhər yeməyi veriləcəkdir. Burada, həmçinin sifariĢlə iĢləyəcək 170 yerlik “Safir 

a la carte”, eləcə də konfranslar, seminarlar və el Ģənliklərinin təĢkil ediləcəyi 180 yerlik 

“Firuzə” restoranları da vardır. Restoranlarda qonaqlar Azərbaycan və dünya mətbəxinin 

ləziz təamlarını dada biləcəklər. Oteldə zəngin menyu təqdim edən bir neçə bar, eləcə də 

qapalı hovuz da fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Bildirildi ki, otelin idman mərkəzində təlim-məĢqlərin keçirilməsi mümkündür. 

Azərbaycan Prezidenti burada gənc taekvondoçuların nümunəvi çıxıĢlarını izlədi, 

onlarla xatirə Ģəkli çəkdirdi. 

Qeyd edildi ki, oteldə ayrıca SPA və sağlamlıq mərkəzi, fitnes zalı, sauna, türk 

hamamı, masaj otaqları, bərbərxana, gözəllik salonu və vitamin-bar da yaradılmıĢdır. 

Qonaqlar kompyuter, faks, avtodayanacaq, camaĢırxana, iĢ mərkəzi, avtobus, tibbi 

yardım xidmətlərindən də istifadə edə biləcəklər. 

Məlumat verildi ki, otelin ərazisində yüksək standartlara cavab verən, ailəvi 

istirahət üçün hər cür Ģəraitə malik 21 kottec inĢa olunmuĢdur. Burada, həmçinin açıq 

havada hovuz, uĢaq oyun meydançası da yaradılmıĢdır. 

Dövlətimizin baĢçısı oteldə yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi, kollektivə 

uğurlar arzuladı. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ “NĠZAMĠ” 

KĠNOTEATRININ BĠNASININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN 

SONRA AÇILIġINDA  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin baĢçısına və 

Azərbaycanın birinci xanımına əvvəlcə “Nizami” kinoteatrının fasadında aparılan 

yenidənqurma iĢləri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, “Nizami” kinoteatrı görkəmli 

memar Mikayıl Hüseynovun layihəsi əsasında tikilmiĢ və 1934-cü ildə istifadəyə 

verilmiĢdir. Ġlk dövrlərdə bu sənət ocağı “Bədaye” kinoteatrı adı altında fəaliyyət 

göstərmiĢdir. Daha sonra dahi Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi ilə 

əlaqədar “Nizami” kinoteatrı adlandırılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev kinoteatrın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva binanın foyesində kinoteatrın 

əvvəlki vəziyyətini, bərpa iĢlərinin gediĢini və yenidənqurmadan sonrakı görüntülərini 

əks etdirən fotolardan ibarət stendə baxdılar. 

Bildirildi ki, uzun illər bu kinoteatrda milli və xarici filmlərin nümayiĢindən 

baĢqa festivallar, müxtəlif mədəni tədbirlər təĢkil edilmiĢdir. Kinoteatrın yay zalının 

istismarı 1990-cı ildə dayandırılmıĢ, ciddi təmirə ehtiyac duyulan böyük qıĢ zalı isə 

2005-ci ildən bağlanmıĢdır. Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ 

“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə inkiĢafına dair Dövlət Proqramı” 

çərçivəsində burada aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma iĢləri yüksək səviyyədə baĢa 

çatdırılmıĢdır. Su və kanalizasiya xətlərinin nasazlığı, yeraltı sular binanın özülünü 

yararsız hala salmıĢdı. Ona görə də binanın bünövrəsi tamamilə qazılmıĢ, yükdaĢıyan 

konstruksiyalar gücləndirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, kinoteatrın binasında dörd zal 

yaradılmıĢdır. Xaricdə istehsal olunan rəqəmsal kinoproyektorlarla, digər kinoqurğularla 

təchiz edilmiĢ bütün zallarda iĢıq, səs, akustika sistemləri yenidən qurulmuĢdur. 

Birinci mərtəbədə yüksək zövqlə və müasir dizaynda qurulan 80 və 50 yerlik 

zallarda filmlərin izlənməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı ikinci mərtəbədə müxtəlif tədbirlərin və təqdimat 

mərasimlərinin keçirilməsi üçün ideal Ģəraiti ilə diqqəti cəlb edən foye ilə tanıĢ oldular.  

Azərbaycanda 3D filmlərinin nümayiĢi üçün ən böyük - 18 metrlik ekranın 

quraĢdırıldığı 500 yerlik əsas zal ilə tanıĢlıq zamanı məlumat verildi ki, burada beĢ dildə 

sinxron tərcümə sistemi yaradılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əsas zalda “Üç müĢketyor” 

filmindən fraqmentləri izlədilər. 

Dövlətimizin baĢçısı üçüncü mərtəbədə kino avadanlığı bölməsində oldu. 

Bildirildi ki, ilk dəfə olaraq kinoteatrda piratçılığa qarĢı ĢifrələnmiĢ rəqəmsal 

kinokopiyanın peyk, internet və ya sərt disk vasitəsilə çatdırılması, yüksək keyfiyyətlə 

nümayiĢ etdirilməsi və bütün kinozalların bir məntəqədən idarə olunması nəzərdə 

tutulmuĢdur. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı 24 nəfərlik VĠP zalı ilə tanıĢ oldular, 3D 

formatlı filmdən fraqmenti izlədilər.  

Məlumat verildi ki, kinoteatrda ayrıca konfrans zalı və kiçik kafelər də fəaliyyət 

göstərəcəkdir. 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva kinoteatrın beĢinci 

mərtəbəsində 250 yerlik “Cinema” restoranına baxdılar. Bildirildi ki, retro üslubunda 

qurulan restoranda səhnə yaradılmıĢ, divarlar məĢhur Azərbaycan filmlərindən 



fraqmentləri əks etdirən fotolarla bəzədilmiĢdir. Restoranda tamaĢaçıların istirahəti üçün 

hər cür Ģərait vardır. Restoranın ən böyük özəlliyi isə ölkəmizdə ilk dəfə məhz burada 

mövsümə uyğun olaraq mexaniki üsulla açılıb-bağlanan tavanın quraĢdırılmasıdır. 

Dövlətimizin baĢçısına və xanımına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və 

Balet Teatrının yenidən qurulmasının layihəsi də təqdim olundu. 

Prezident Ġlham Əliyev layihə ilə bağlı təkliflərini bildirdi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, “Nizami” kinoteatrında inzibati otaqlarla yanaĢı, mətbuat 

mərkəzi, televiziya qovĢağı da yaradılmıĢdır. Aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma 

iĢlərindən sonra kinoteatr tamaĢaçılar üçün yüksək rahatlığın təmin olunduğu 

mədəniyyət ocağına çevrilmiĢdir. Bu da kinoteatrda yeni filmlərin premyeralarının və 

möhtəĢəm kinofestivalların keçirilməsinə imkan verəcəkdir. 

“Nizami” kinoteatrında yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin 

baĢçısı tövsiyə və tapĢırıqlarını verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN MĠLLĠ 

ELMLƏR AKADEMĠYASININ MƏRKƏZĠ ELMĠ KĠTABXANASININ 

TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı kitabxananın eskiz layihəsi ilə tanıĢ oldu.  

AMEA-nın prezidenti Mahmud Kərimov və layihənin icraçısı “Azəraqrartikinti” 

Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Ağalar Vəliyev məlumat verdilər ki, kitabxana üçün 0,9 

hektar torpaq sahəsi ayrılmıĢdır. Binanın ümumi tikinti sahəsi isə 24 min 180 

kvadratmetrdir. 

Bildirildi ki, kitabxanada yaradılacaq qapalı və xüsusi Ģəraitli fondlar 3 milyon 

500 min nüsxə ədəbiyyatın saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Fondlar xüsusi 

havalandırma sistemləri ilə təchiz olunacaqdır. Açıq kitab fondları isə mərtəbələr üzrə 

mövzulara uyğun yerləĢdiriləcək və burada ümumilikdə bir milyonadək nüsxə 

ədəbiyyatın saxlanılması mümkün olacaqdır. Kitabxananın oxu zalları eyni vaxtda 700-

dək oxucuya xidmət göstərəcəkdir. Abunə xidməti eyni vaxtda 80 oxucuya 

hesablanmıĢdır.  

Birinci mərtəbədə muzey, gözləmə zalları və kafeteriya olacaqdır. Kitabxanada 

xüsusi bərpa, cildləmə və surətçıxarma emalatxanaları da fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Burada elektron axtarıĢ, ekspress abunə və sifariĢlər, fotolaboratoriya, mini mətbəə, 

kitab və sənədlərin çeĢidlənməsi və dəstləĢdirilməsi otaqları, kartoteka, arxiv 

yerləĢəcəkdir. Kitabxananın ikinci mərtəbəsində isə kitab satıĢı mərkəzi, üç oxu zalı, 

server və istirahət otaqları nəzərdə tutulmuĢdur. Digər mərtəbələrdə də konfrans, 

dissertasiya, elektron nəĢrlər və oxu zalları istifadəçilərin ixtiyarına veriləcəkdir.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, kitabxanada, həmçinin elmi-texniki 

sənədlər, elektron daĢıyıcılar, mübadilə, çertyojlar, xəritələr, film və mikrofilm fondları 

da yaradılacaqdır. Bundan əlavə, kitabxanada beynəlxalq mübadilə, dəstləĢdirmə, elmi-

informasiya, elmi-biblioqrafiya, kitabxanaçılıq və informasiya, yüksək informasiya və 

kommunikasiya Ģöbələri fəaliyyət göstərəcəkdir. ġöbələrin nəzdində isə dəqiq, 

humanitar və ictimai elmlər, siyasi, biblioqrafiya, akademiklər, neft kimyası, 

azərbaycanĢünaslıq mərkəzi, elektron kataloq tərtibatı, nadir və qiymətli nəĢrlər, 

incəsənət, xəritə və çertyojlar, təbiət və texniki elmlər, ictimai və humanitar bölmələri 

də fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada, həmçinin linqvistik mərkəz də yaradılacaqdır. 

Binada 10 müasir lift, birinci və ikinci mərtəbələrin arasında isə eskalator 

quraĢdırılacaqdır. Kitabxananın 2013-cü ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev metal gilizi bünövrəyə buraxdı, beton qarıĢığı tökən 

qurğunu iĢə saldı.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin tikintisinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYIT ġƏHƏR 

DƏNĠZKƏNARI MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA GÖRÜLƏN 

ƏSASLI YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya parkda həyata keçirilən 

əsaslı yenidənqurma və abadlıq iĢləri ilə bağlı məlumat verildi. Bildirildi ki, əsası 1956-

1960-cı illərdə qoyulmuĢ bu park 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin 

qərarına əsasən, mədəniyyət və istirahət parkı kimi fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Sahəsi 23 

hektar olan parkda küləyə və quraqlığa davamlı müxtəlif növ ağaclar əkilmiĢdir. 1978-ci 

ildə parka dahi Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin adı verilmiĢ, 2003-cü ildə isə 

burada Nəsiminin heykəli ucaldılmıĢdır. 

Bildirildi ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, 2001-ci ildən Nəsimi adına 

Sumqayıt dənizkənarı mədəniyyət və istirahət parkı ölkə əhəmiyyətli tarix və 

mədəniyyət abidələri siyahısına daxil edilmiĢdir. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin 

təĢəbbüsü və tapĢırığı ilə parkın yeni layihəsi hazırlanmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı parkın gələcək görüntülərini əks etdirən stendlərə 

baxdılar. Bildirildi ki, əsaslı yenidənqurma və abadlıq iĢlərindən sonra ərazi Ģəhər 

əhalisinin və qonaqların ən sevimli istirahət mərkəzinə çevriləcəkdir. Parkın ətrafındakı 

yaĢayıĢ binalarının fasadlarının və damlarının yenilənməsi və Ģəhərin müasir görkəminə 

uyğunlaĢdırılacağı da qeyd olundu. 

Parkda görülən iĢlərlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev abadlıq və yenidənqurma 

tədbirləri ilə bağlı müvafiq tapĢırıqlarını verdi. 

 

19 dekabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDAKI ƏJDƏRBƏY 

MƏSCĠDĠNĠN ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva məscidin açılıĢı mərasimində iĢtirak etmiĢlər.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı məscidin təmirdən əvvəlki və sonrakı vəziyyətini 

əks etdirən fotostendə baxdılar. 

Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin (QMĠ) sədri Ģeyxülislam AllahĢükür PaĢazadə 

Azərbaycan Prezidentinə və xanımına məsciddə görülmüĢ iĢlər barədə məlumat verdi. 

Bildirildi ki, 2010-cu ildə dövlətimizin baĢçısı müsəlmanların birliyinin rəmzi kimi ilk 

vaxtlar “Ġttifaq” məscidi adı ilə tanınan bu məbədin bərpası ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında Sərəncam imzalamıĢdır. Sərəncama əsasən, məsciddə yenidənqurma iĢlərinin 

yüksək keyfiyyətlə, Azərbaycanın çoxəsrlik milli memarlıq irsi ənənələrinə uyğun 

Ģəkildə aparılması üçün dövlət büdcəsində Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait 

ayrılmıĢdır. 

Qeyd edildi ki, Əjdərbəy məscidi 1912-1913-cü illərdə tanınmıĢ xeyriyyəçi 

Əjdərbəy AĢurbəyov tərəfindən tikilmiĢdir. Günbəzi göy rəngdə olduğuna görə xalq 

arasında “Göy məscid” kimi də tanınan və Bakının memarlıq incilərindən sayılan bu 

məbəd əvvəllər 400 nəfərin ibadəti üçün nəzərdə tutulmuĢdu. Ancaq Azərbaycan 

müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra məscidə gələnlərin sayı xeyli artdığından ərazidə 

böyük sıxlıq yaranırdı. Buna görə də məsciddə təmir-bərpa ilə yanaĢı, geniĢləndirmə 

iĢlərinə də zərurət yaranmıĢdı. Məhz milli mənəvi dəyərlərimizə xüsusi diqqət və qayğı 

göstərən Prezident Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə bu tarixi abidəyə yeni həyat verildi. 

Əjdərbəy məscidində aparılan bərpa və geniĢləndirmə tədbirlərini daim diqqətdə 

saxlayan dövlətimizin baĢçısı mütəmadi olaraq tikinti iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ olmuĢ, 

tapĢırıq və tövsiyələrini vermiĢdir. Bununla da paytaxtımıza xüsusi yaraĢıq verən 

Əjdərbəy məscidində bərpa iĢləri sürətləndirilmiĢ və qısa müddətdə bu ibadət ocağı 

möhtəĢəm görkəm almıĢdır. 

Məlumat verildi ki, təmir-bərpa iĢlərində müasir texnologiyadan istifadə olunsa 

da, tarixi abidə olması nəzərə alınaraq məscid yenidənqurma prosesində ilkin görkəminə 

uyğunlaĢdırılmıĢdır. Məsciddə kiĢi və qadınlar üçün ayrı-ayrılıqda dəstəmazxanalar 

tikilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva burada Qafqaz Xalqları Ali 

Dini ġurasının üzvlərini salamladılar.  

Məsciddə yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ olan Azərbaycan Prezidentinə və xanımına 

məlumat verildi ki, təmir-bərpa iĢlərindən sonra burada eyni vaxtda üç minə yaxın 

mömin ibadət edəcəkdir. Ümumi sahəsi 4 min kvadratmetr olan məscidin həyətində də 

ibadət üçün xüsusi sahə ayrılmıĢdır. Burada Mədinədəki Peyğəmbər məscidində olduğu 

kimi, hərəkətli tavanlar quraĢdırılmıĢdır. Məscidin müqəddəs Qurani-Kərimdən surələr 

yazılmıĢ divarları və sütunları Azərbaycan nəqqaĢlıq məktəbinin və ġərq 

ornamentlərinin nadir nümunələrindən istifadə olunmaqla dini rəmzlərlə bəzədilmiĢdir. 

Qeyd edildi ki, müasir iĢıqlandırma və havalandırma sistemlərinin quraĢdırıldığı 

məscidin giriĢində Əjdərbəy AĢurbəyovun məzarı yerləĢir. Burada qadınlar üçün də 

ayrıca ibadət yeri yaradılmıĢdır.  

Görülən iĢləri yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham Əliyev Qafqaz Xalqları Ali 

Dini ġurasının üzvləri ilə görüĢdü. 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham ƏLĠYEV ġura üzvlərini salamlayaraq dedi: 



-Bu gün, bizim hamımız üçün əlamətdar bir gündə – Əjdərbəy məscidinin 

fəaliyyətinin bərpa olunduğu gündə birlikdə olmaq ikiqat xoĢdur. Sağ olun ki 

gəlmisiniz. Bizim ziyarətgahların bərpa edilməsi fəaliyyətimizin ən mühüm 

istiqamətlərindən biri, mənəvi borcumuzdur.  

Bu məscid zəngin tarixə malikdir. Mənə çox xoĢdur ki, biz onu təkcə bərpa 

etməmiĢik, həm də geniĢləndirmiĢik. O, bəlkə də on dəfədən çox geniĢləndirilmiĢdir və 

yüzilliklər boyu qalacaqdır.  

Azərbaycanda bütün dini abidələr mühafizə olunur, bərpa edilir. Təzəpir 

məscidindəki görüĢümüz yadımdadır. Həmin məscid də bərpa olunandan və yenidən 

qurulandan sonra onu birlikdə açmıĢdıq. Bu gün Azərbaycanın ən qədim məscidlərindən 

biri – ġamaxı Ģəhərindəki Cümə məscidi bərpa olunur, əslində yenidən inĢa edilir. Ümid 

edirəm ki, lap yaxın vaxtlarda, yaxın bir-iki ildə biz gözəl ġamaxı Ģəhərində həmin 

məscidin açılıĢına birlikdə toplaĢacağıq.  

Mənə çox xoĢdur ki, sizin hamınızın bir-birinizlə bu cür gözəl dostluq 

münasibətləriniz vardır. Bu münasibətlər ölkələrimizin, respublikalarımızın qədim 

ünsiyyət mədəniyyəti ənənələrinə malik olan xalqları arasında münasibətləri də çox 

cəhətdən möhkəmləndirir. Mənə xoĢdur ki, irəli sürülmüĢ təĢəbbüsləri biz birlikdə 

reallaĢdırırıq. Sizin respublikalarla Azərbaycan arasında bu cür fəal əməkdaĢlıq yeni 

mərhələyə, yeni formaya keçir. Bu, bizim xalqların hamısı üçün, eləcə də Rusiya-

Azərbaycan münasibətləri üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Prezident Ġlham Əliyev din xadimləri arasında bu cür görüĢlərin əhəmiyyətinə 

toxunaraq bildirdi ki, bu formatda keçirilən tədbirlər ümumi maraq doğuran məsələlərin 

müzakirəsi baxımından önəmlidir. Dövlətimizin baĢçısı din xadimlərinin dostluq 

münasibətlərinin gənclər arasında əlaqələrin geniĢlənməsinə və möhkəmlənməsinə də 

nümunə olduğunu dedi və bu baxımdan Qafqaz Gəncləri Forumunun keçirilməsinin 

əhəmiyyətini qeyd edərək tədbirin gələcəkdə ənənəvi xarakter alacağına ümidvar 

olduğunu bildirdi.  

Prezident Ġlham Əliyev müftilərdən onun salamlarını təmsil etdikləri ġimali 

Qafqaz respublikalarının xalqlarına və rəhbərlərinə çatdırmağı xahiĢ edərək dedi:  

-XahiĢ edirəm, sizin təmsil etdiyiniz respublikaların bütün sakinlərinə, həmin 

respublikaların rəhbərlərinə ən xoĢ duyğularımızı çatdırasınız. Bildiyiniz kimi, bizdə 

rəhbərlik səviyyəsində münasibətlər də çox yaxĢıdır. Bu yaxınlarda biz Bakıda görüĢdük 

və çox yaxĢı danıĢıqlar apardıq. ƏməkdaĢlığı bundan sonra necə təĢkil etmək barədə 

yaxĢı söhbətimiz oldu. 

Biz hamımız Qafqazda sülh, əmin-amanlıq, əməkdaĢlıq, inkiĢaf olmasında 

maraqlıyıq. Siz hamınız öz xalqlarınızın parlaq nümayəndələrisiniz və əminəm ki, 

bütövlükdə bizim regionda əməkdaĢlıq da çox cəhətdən Qafqazın din xadimləri arasında 

sıx qarĢılıqlı əlaqələrdən, əməkdaĢlıqdan və dostluqdan asılı olacaqdır. 

Bir daha xoĢ gəlmisiniz.  

Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin sədri Ģeyxülislam AllahĢükür PAġAZADƏ 

Əjdərbəy məscidinin yenidən qurularaq istifadəyə verilməsinə göstərdiyi dəstəyə görə 

Prezident Ġlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi və ölkədə dini-mənəvi dəyərlərin hər 

zaman uca tutulmasında ulu öndər Heydər Əliyevin xidmətlərini xatırlayaraq dedi:  

-Allah-taala Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Heydər Əliyev həzrətlərinin təməl 

daĢını qoyduğu irsi bu gün Siz davam etdirirsiniz. O təməl daĢını qoyarkən mənə verdiyi 

nəsihətləri Qafqazın Ģeyxülislamı kimi, bu gün də yaddan çıxarmıram.  

Sonra Rusiya Federasiyasının Adıgey Respublikası və Krasnodar vilayətinin 

müftisi Yemij NURBIY çıxıĢ edərək dedi:  



-Cənab Prezident, biz Sizi Qafqaz müsəlmanları, Adıgey müsəlmanları adından 

salamlayırıq.  

Biz Bakıya gələndə özümüzü evimizdəki kimi hiss edirik, çünki burada bütün 

insanlar qonaqpərvərdir. Biz buraya gələndə insanların bekar oturmadıqlarını görür və 

hiss edirik. Bakı Ģəhəri və bütün Azərbaycan günbəgün, saatbasaat böyüyür.  

Ölkəmizdə böyük inkiĢafın Ģahidi olduqlarını deyən Yemij Nurbıy Azərbaycanda 

dini-mənəvi dəyərlərə verilən böyük önəmdən məmnunluğunu bildirdi, xalqımızın 

Vətən naminə Ģərəflə çalıĢdığını dedi, görülən iĢlərin gələcək nəsillərə bir ərməğan 

olduğunu diqqətə çatdıraraq bildirdi: 

-Vaxt olacaq ki, gələcək nəsil bizdən soruĢacaq: Biz onlara nə vermiĢik? Bu, 

bizim üçün əsasdır. Bu gün biz, burada olanlar, xüsusən liderlər onlara ötürmək üçün 

estafet çubuğu hazırlamalıyıq.  

Cənab Prezident, biz çox Ģadıq, bir daha təkrar edirəm, Sizinlə fəxr edirik. Bizim 

Ģeyxlə fəxr edirik. Biz iki-üç ay buraya gəlməyəndə onun üçün darıxırıq. Biz, ġimali 

Qafqaz müftiləri çox möhkəm bir ailə kimiyik və bizim çox yaxĢı iĢimiz vardır.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham ƏLĠYEV dedi:  

- Ölkəmiz haqqında, mənim barəmdə, möhtərəm Ģeyx barəsində xoĢ sözlərə görə 

sağ olun. Biz sizin fikirlərinizi çox qiymətləndiririk və çox minnətdarıq ki, bizim 

uğurlarımıza səmimi qəlbdən sevinirsiniz. Hesab edirik ki, respublikalarımızdan hər 

birinin uğuru bizim ümumi uğurumuzdur.  

Prezident Ġlham Əliyev ġimali Qafqaz xalqları arasında əsrlər boyu mövcud olan 

ənənəvi dostluq əlaqələrinin bölgədə əmin-amanlığın və sülhün möhkəmləndirilməsinə 

xidmət etdiyini bildirdi və bu baxımdan gənclərin xeyirxah, yaradıcılıq ruhunda tərbiyə 

olunmasının gələcək ümumi inkiĢafa töhfə verəcəyini dedi.  

Bakı Ġslam Universitetinin rektoru hacı Sabir HƏSƏNLĠ Qafqaz Xalqları Ali Dini 

ġurasının üzvlərinin Azərbaycan Prezidentinə müraciətini oxudu: 

 

“AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ  

ZATĠ-ALĠLƏRĠ CƏNAB ĠLHAM HEYDƏR OĞLU ƏLĠYEVƏ 

 

Çox hörmətli cənab Prezident!  

Biz, Qafqaz Xalqları Ali Dini ġurasının üzvləri regionun ən nüfuzlu ölkələrindən 

birinin baĢçısı, Azərbaycanın lideri, çox böyük siyasi nüfuza malik olan Zati-aliləri, 

möhtərəm cənab Ġlham Əliyevə səmimi arzularımızı bildirir və xeyir-dua veririk.  

Qafqaz ərazisində yaĢayan bütün xalqlar ölkənin dövlət müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan xalqının rifahının yüksəldilməsi naminə Sizin 

yorulmaz fəaliyyətinizin Ģahididir. Siz milli mənəvi dəyərlərin, dini və mədəni 

abidələrin qorunub saxlanmasına çox böyük diqqət və qayğı göstərən Ģəxsiyyətsiniz. 

Sizin geniĢmiqyaslı fəaliyyətiniz müsəlmanlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və 

onların qəlbində mənəvi dəyərlərə yüksək diqqətin ifadəsi kimi əks-səda tapır. Məhz bu 

səbəbdən Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri bütün Qafqaz regionunda yüksək 

qiymətləndirilən müdrik siyasət nümunəsidir.  

Bizim üçün çox vacib və Ģərəflidir ki, Sizin soykökünüzdən qaynaqlanan 

mənəviyyata hörmət hissi bu gün Zati-alilərinizin və Azərbaycanın birinci xanımı 

Mehriban Əliyevanın Ģəxsində ləyaqətlə davam etdirilir.  

Bizə məlumdur ki, çoxmillətli və çoxkonfessiyalı Azərbaycan Respublikasının 

bütöv bir tarixi epoxası ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu müraciəti 

imzalayanların çoxu Sizin mərhum atanızla və Sizinlə görüĢlərdən aldıqları dərin 

təəssüratları öz qəlblərində xoĢ bir xatirə kimi saxlayır.  



Tam əminliklə deyə bilərik ki, Sizin məqsədyönlü fəaliyyətiniz sayəsində 

yaranmıĢ ictimai-siyasi sabitlik, milli-mənəvi birlik, dini tolerantlıq Heydər Əliyev 

məktəbinin tarixi və mütərəqqi ənənələrindən qaynaqlanan uğurlu siyasətin məntiqi 

nəticəsidir.  

Hörmətli cənab Prezident, icazə verin, fürsətdən istifadə edərək böyük sevinc və 

hörmət hissi ilə Sizi 50 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edək və 

Sizə Qafqaz uzunömürlülüyü, cansağlığı və gələcək fəaliyyətinizdə böyük uğurlar 

diləyək. Biz dindarlar Azərbaycan xalqının firavanlığı və Qafqazda sabitliyin bərqərar 

olması naminə Sizin səylərinizi tamamilə bəyənir və dəstəkləyirik. Ümid edirik ki, 

Qafqazdakı bütün münaqiĢələr, o cümlədən Qarabağ problemi yaxın vaxtda beynəlxalq 

hüquq normaları çərçivəsində dinc yolla öz həllini tapacaqdır. ĠnĢallah, Sizin 

rəhbərliyinizlə Azərbaycan xalqı dünya səviyyəsində daha böyük uğurlar qazanacaqdır.  

Ulu Tanrı Sizə yar olsun. Bizim dualarımız və ümidlərimiz daim Sizinlədir. 

Amin. 

 

Qafqaz Xalqları Ali Dini ġurasının üzvləri:  

ġeyxülislam AllahĢükür PaĢazadə - sədr  

Soltan Mirzəyev, Çeçenistan Respublikasının müftisi – Ali Dini ġura sədrinin 

birinci müavini  

Yemij Nurbıy – Adıgey Respublikasının və Krasnodar diyarının müftisi  

Əhməd Abdullayev – Dağıstan Respublikasının müftisi  

Soltanəhməd Karlayev – Kalmık Respublikasının müftisi  

Hacımurad Qatsalov – ġimali Osetiya – Alaniya müftisi  

ġafiq Psixaçev – Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin Moskvadakı səlahiyyətli 

nümayəndəsi, müfti  

ġərafəddin Çaçayev – Kabarda-Balkar Respublikasının müftisinin müavini  

Aleksandr ĠĢein – Bakı yeparxiyasının və rus pravoslav kilsəsinin yepiskopu  

Semyon Ġxiilov – Dağ Yəhudiləri Ġcmasının baĢçısı  

Vladimir Fekete – katolik kilsəsinin nümayəndəsi  

Əli Əliyev – Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin Gürcüstandakı səlahiyyətli 

nümayəndəsi  

ġəhabəddin Kərimov – Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin Dərbənddəki qazısı.  

Bakı Ģəhəri, 22 dekabr 2011-ci il”.  

 

X X X 

 

Əjdərbəy məscidinin açılıĢına həsr olunmuĢ mərasim Quran ayəsinin oxunması ilə 

baĢlandı. 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə çıxıĢ etdi. 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

ÇIXIġI 

 

-Hörmətli Ģeyx həzrətləri!  

Hörmətli ġimali Qafqaz respublikalarının müftiləri! 

Hörmətli din xadimləri! 

Əziz dostlar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox gözəl və əlamətdar bir 

gündür. Əjdərbəy məscidi əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilir, qapılarını dindarların 



üzünə açır. Bu, çox gözəl və tarixi hadisədir. Əjdərbəy məscidi bizim milli 

sərvətimizdir. Bu məscid bir əsr bundan əvvəl məĢhur xeyriyyəçi hacı Əjdərbəy 

AĢurbəyov tərəfindən tikilmiĢdir. Oktyabr inqilabından sonra bağlanmıĢ, 1940-cı illərdə 

yenidən fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Ancaq son illər ərzində məscidin həm xarici görünüĢü, 

həm daxili vəziyyəti böyük vəsait tələb edirdi. Bir neçə il bundan əvvəl mənim 

Sərəncamımla Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait ayrılmıĢdır və məscidin əsaslı təmiri 

iĢləri baĢlanmıĢdır. Mən təmir gedən zaman vəziyyətlə dəfələrlə tanıĢ olmuĢdum və 

ondan sonra hörmətli Ģeyx həzrətlərinin təklifi ilə məscidin sahəsi böyük dərəcədə 

geniĢləndirilmiĢdir. Deyə bilərəm ki, bu gün məscidin sahəsi əvvəlkindən ən azı 10 dəfə 

böyükdür. Burada bütün təmir və yenidənqurma iĢləri böyük zövqlə, böyük məhəbbətlə 

həyata keçirilmiĢdir. Mən çox Ģadam ki, bu tarixi dini abidəmiz bu gün yüksək 

səviyyədə təmir edilib və öz qapılarını üzümüzə açır.  

Azərbaycan xalqı öz dini və tarixi ənənələrinə çox sadiqdir. Dinimiz, tariximiz, 

milli mənəvi dəyərlərimiz bizim üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Son illər ərzində 

bizim tarixi, dini abidələrimiz təmir edilir, yenidən qurulur. Bizim üçün çox böyük 

əhəmiyyət daĢıyan ziyarətgahlar, ibadət yerləri dövlət tərəfindən qorunur, təmir edilir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə Bibiheybət məscidinin əsas korpusu 1998-ci il 

iyulun 12-də istifadəyə verilmiĢdir. Bibiheybət ziyarətgahı böyük, çoxəsrlik tarixə malik 

olan bir ziyarətgahdır. XIII əsrdə orada məscid tikilmiĢdir. Keçən əsrin 30-cu illərində 

sovet rəhbərliyinin göstəriĢi ilə Bibiheybət məscidi dağıdılmıĢdır. Bibiheybət məscidinin 

bərpası ulu öndərin təĢəbbüsü ilə həyata keçirilmiĢdir və qeyd etdiyim kimi, 1998-ci ildə 

birinci, əsas korpus istifadəyə verilmiĢdir. Ondan düz 10 il sonra - 2008-ci il iyulun 12-

də Bibiheybət məscidinin əlavə tikililəri istifadəyə verilmiĢdir. Məscid böyük dərəcədə 

geniĢləndirilmiĢdir və bu gün Azərbaycanın ən gözəl məscidlərindən birinə çevrilmiĢdir. 

Ondan sorna - 2009-cu ildə yenə də dövlət vəsaiti ilə Təzəpir məscidində 

yenidənqurma, bərpa, geniĢləndirmə iĢləri aparılmıĢdır. Hörmətli qonaqlarımızla 

birlikdə biz Təzəpir məscidinin yenidən açılıĢını bərabər qeyd etmiĢdik. 

Bu gün, 2011-ci ilin sonunda Əjdərbəy məscidinin yenidən gözəl bir formada 

dindarların sərəncamına verilməsi də böyük və əlamətdar hadisədir. Onu da qeyd etmək 

istəyirəm ki, hazırda xalqımız üçün çox böyük mənəvi dəyər daĢıyan ġamaxı Cümə 

məscidində yenidənqurma, bərpa iĢləri aparılır. ġamaxı Cümə məscidi Azərbaycanın ən 

qədim məscididir. 743-cü ildə tikilmiĢ məscid ondan sonra təbii dağıntılara, zəlzələyə 

məruz qalmıĢdı, onun bir hissəsi dağıdılmıĢdı, ondan sonra bərpa edilmiĢdir. 1918-ci 

ildə ermənilər tərəfindən ġamaxı məscidi dağıdılmıĢdır, yandırılmıĢdır. Ancaq yenə də 

ġamaxı məscidi bir dini ocaq, tarixi memarlıq abidəsi kimi yaĢayırdı və bizim 

qəlbimizdə yaĢayırdı.  

ġamaxı Cümə məscidinin bərpası bizim müqəddəs borcumuz idi. Mən çox Ģadam 

ki, bu gün biz bu iĢlərə baĢlamıĢıq, dövlət tərəfindən vəsait ayrılmıĢdır. Mən dəfələrlə 

təmir-tikinti iĢləri ilə maraqlanmıĢam. ġamaxı Cümə məscidi yəqin ki, bütün təmir-

tikinti iĢləri baĢa çatdıqdan sonra Azərbaycanın ən böyük, ən möhtəĢəm məscidlərindən 

biri olacaqdır. Xalqımız üçün çox böyük əhəmiyyət daĢıyan Gəncədəki Ġmamzadə 

tarixi-dini kompleksinin yenidən qurulması prosesi gedir. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə 

biz Ġmamzadənin yenidən açılıĢını bərabər qeyd edəcəyik.  

Mən sadəcə olaraq, bir neçə böyük əhəmiyyət daĢıyan məscidlərin bərpası ilə 

bağlı görülən iĢlər haqqında fikirlərimi bildirdim. Azərbaycanda 2 minə yaxın məscid 

fəaliyyət göstərir. Təkcə son 8 il ərzində Azərbaycanda 117 məscid tikilmiĢdir. Onların 

bir hissəsi dövlət, bir hissəsi dini icmalar, bir hissəsi isə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

tikilmiĢ və təmir edilmiĢdir. Yəni, bu, özlüyündə onu göstərir ki, bu, bizim ümumxalq 

iĢimizdir. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı öz dini və mənəvi ənənələrinə 



sadiq olan xalqdır. Biz hesab edirik ki, bu sahədə iĢlər daha da sürətlə aparılmalıdır. 

Azərbaycanda din, vicdan azadlığı tam Ģəkildə təmin edilibdir. Biz müqəddəs dinimizə - 

Ġslam dinimizə sadiq olan xalqıq. Biz Ġslam dəyərlərini dünyada təbliğ etməliyik. Bu 

məqsədlə Azərbaycan çox böyük iĢlər görür - həm Azərbaycan dindarları, həm 

Azərbaycan dövləti. Biz öz dinimizi həm təbliğ etməliyik, həm də əsassız hücumlardan 

qorumalıyıq. 

Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda biz belə hallarla üzləĢirik - Ġslam dininə qarĢı 

ədalətsiz hücumlarla, islamofobiya meyilləri ilə rastlaĢırıq, bəzi kütləvi informasiya 

vasitələrində Ġslam dininə qarĢı böhtan kampaniyaları aparılır. Əlbəttə, biz bütün bu 

xoĢagəlməz hallara dərhal reaksiya verməliyik və veririk, sübut edirik ki, Ġslam dini sülh 

dinidir, qardaĢlıq dinidir, xeyirxahlıq dinidir, mərhəmət dinidir. Bizim dini 

bayramlarımız mərhəmət ideyalarını təcəssüm etdirir. Bizim dini ənənələrimiz ondan 

ibarətdir ki, kasıblara əl uzadılmalıdır, kömək göstərilməlidir. Bu, ümumbəĢəri 

dəyərlərdir. Bu ümumbəĢəri dəyərlərin hamısı Ġslam dinində təmsil edilir. Yəni, Ġslam 

dini bütün gözəl ümumbəĢəri dəyərləri ehtiva edir. Həqiqət bundan ibarətdir.  

Ancaq, əfsuslar olsun ki, Ġslam dininə qarĢı aparılan çirkin təbliğat kampaniyası 

hələ də davam edir. Biz həm bu yalan, böhtan üzərində qurulmuĢ kampaniyaları 

dağıtmaq üçün, həm öz təbliğat iĢimizi daha da güclü Ģəkildə aparmalıyıq, eyni 

zamanda, bizim birliyimiz – Ġslam dünyasının birliyi, birləĢməsi bu kampaniyanı 

aparanlara ən gözəl cavab ola bilər. 

Azərbaycan öz tərəfindən Ġslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün səylərini 

əsirgəmir. Biz Ġslam ƏməkdaĢlığı TəĢkilatına üzv olduqdan sonra bütün bu müsbət 

meyillərin gücləndirilməsinə töhfəmizi vermiĢik. Ġki il bundan əvvəl Bakı “Ġslam 

mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilmiĢdi. Bu, bizim üçün çox böyük Ģərəf, həm də çox 

böyük məsuliyyət idi və Ġslam dünyasının Azərbaycana göstərilən hörməti idi. Bu, Ġslam 

dünyasının Azərbaycanda Ġslam dininə olan hörmətinə verilən böyük qiymət idi. Onu da 

qeyd etməliyəm ki, bizim təĢəbbüsümüzlə 2018-ci ildə Azərbaycanın digər qədim Ģəhəri 

- Naxçıvan “Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilibdir.  

Bu səpkidə aparılan tədbirlər davam etdiriləcək və Azərbaycanda dini məsələlərin 

müzakirə edilməsi üçün müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Mən çox Ģadam ki, 

Azərbaycan bu məsələlərin müzakirəsində fəal rolunu artırır. Dünya ictimaiyyəti və 

dünya birliyi belə tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə də çox müsbət yanaĢır. Bir 

müddət bundan əvvəl Ģeyx həzrətlərinin yubiley günlərində böyük beynəlxalq tədbirə 

müxtəlif dinlərin nümayəndələri gəlmiĢlər, iĢtirak etmiĢlər, ürək sözlərini demiĢlər. 

Ondan sonra Bakıda dünya dinlərinin rəhbərlərinin zirvə görüĢü keçirilmiĢdir. Ötən il 

Bakıda keçirilən Birinci Beynəlxalq Humanitar Forumunda da məhz dini dözümlülük, 

tolerantlıq, müxtəlif dinlərə mənsub olan insanların əməkdaĢlığı mövzuları diqqət 

mərkəzində idi.  

Azərbaycan bu məsələlərin həlli üçün öz təcrübəsini bölüĢməyə hazırdır. Mən çox 

Ģadam ki, bizim təcrübəmiz artıq öyrənilir. Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələri 

rahat, bir ailə kimi yaĢayırlar. Azərbaycanda heç vaxt dini, yaxud da ki, milli zəmində 

heç bir qarĢıdurma, heç bir anlaĢılmazlıq olmamıĢdır və əminəm ki, olmayacaqdır. Mən 

tam əminəm ki, öz dininə hörmət edən insan mütləq baĢqa dinlərə də hörmətlə 

yanaĢmalıdır. Dinlərarası dialoq daha da gücləndirilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı müxtəlif 

fikirlər, müxtəlif yanaĢmalar vardır.  

Mən qeyd etməliyəm ki, Birinci Beynəlxalq Humanitar Forumunun 

mövzularından biri də multikulturalizm mövzusu idi. Bizim təĢəbbüsümüzlə bu mövzu 

gündəliyə salınmıĢdı, çünki buna böyük ehtiyac vardır. Çünki indi dünyada müxtəlif 

yanaĢmalar mövcuddur, fikirlər səslənir, bəziləri deyir ki, multikulturalizm artıq ölüb, 



multikulturalizmin gələcəyi yoxdur. Azərbaycanın fəaliyyəti və Azərbaycanın 

timsalında görülən iĢlər göstərir ki, multikulturalizm yaĢayır. Onun ünvanlarının biri 

məhz Azərbaycandır və digər ünvanlar vardır. Multikulturalizmə alternativ yoxdur. 

Multikulturalizmə alternativ özünütəcriddir.  

Yəni, biz istəyirik ki, dünyada müsbət meyillər, əməkdaĢlıq, dostluq, qardaĢlıq 

meyilləri güclənsin və burada din xadimlərinin çox böyük rolu vardır. Biz öz 

tərəfimizdən təĢəbbüsləri bundan sonra da irəli sürəcəyik. Azərbaycan burada yaĢayan 

bütün xalqların doğma vətənidir. Hər bir xalqın nümayəndəsi bizim dəyərli 

vətəndaĢımızdır. Biz bütün dinlərin nümayəndələrinə böyük hörmətlə və rəğbətlə 

yanaĢırıq. Bu gün Azərbaycanda xristian kilsələri, katolik kilsəsi, yəhudi sinaqoqları 

məscidlərlə yanbayan dayanır. Bunlar Azərbaycanın reallıqlarıdır və dünya xəzinəsinə 

verdiyimiz töhfələrdir. Mən hesab edirəm ki, bizim təcrübəmiz hələ ki, lazımi səviyyədə 

öyrənilməyib. Əgər öyrəniləcəksə mən tam əminəm ki, bizdə mövcud olan vəziyyət 

nümunə kimi istifadə oluna bilər. 

Eyni zamanda, hər bir ölkənin uğurlu inkiĢafı üçün din-dövlət əlaqələri çox böyük 

əhəmiyyət daĢıyır. Bu əlaqələr də Azərbaycanda çox yüksək səviyyədə həll olunur. Din-

dövlət əlaqələrinin sağlam zəmində qurulması hər bir cəmiyyət üçün çox vacibdir. 

Azərbaycanda bu məsələlər yüksək səviyyədə təĢkil edilir. Din-dövlət münasibətlərinin 

bu səviyyədə qurulmasında ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuĢdur. 

Onun Ģeyx həzrətləri ilə Ģəxsi dostluğu din-dövlət münasibətlərinin inkiĢafına böyük 

töhfə vermiĢdir. Bu gün bizim Ģeyx həzrətləri ilə Ģəxsi dostluğumuz və bir-birimizə olan 

rəğbətimiz din-dövlət əlaqələrinin güclənməsinə də öz töhfəsini verir.  

Biz hamımız çalıĢmalıyıq ki, ölkəmizi daha da inkiĢaf etdirək, gücləndirək. Bizim 

çox gözəl perspektivlərimiz vardır. Biz bu il müstəqilliyimizin bərpasının 20 illik 

yubileyini böyük təntənə ilə və böyük uğurlarla qeyd etmiĢik. Ġyirmi il ərzində 

Azərbaycan böyük və Ģərəfli yol keçmiĢdir. Bütün baĢqa sahələrdəki uğurlarla 

yanbayan, iqtisadi, sosial məsələlərin həlli ilə yanaĢı, Azərbaycanda ictimai vəziyyətin 

çox müsbət səviyyədə olması bizim böyük sərvətimizdir. Bu sahədə nüfuzlu insanların 

sözləri böyük əhəmiyyət daĢıyır.  

Mən bu gün bu gözəl tədbirdə bizimlə bərabər iĢtirak edən qonaqları xüsusi 

salamlayıram, onları xüsusilə alqıĢlayıram. Bu gün bizim qardaĢlarımız, ġimali Qafqaz 

respublikalarının hörmətli müftiləri bizimlə bərabər bu gözəl tədbirdə iĢtirak edirlər. Bu 

bizim dostluğumuzun rəmzidir. Biz dəfələrlə görüĢmüĢük və görüĢəcəyik. Nüfuzlu 

insanların sözlərinə böyük ehtiyac vardır. Mən çox Ģadam ki, Qafqazda indi 

əməkdaĢlığın yeni mərhələsi baĢlayır və bu mərhələnin yaradılmasında din xadimlərinin 

çox böyük zəhməti vardır. Məhz bizim görüĢlərimizin nəticəsi olaraq son müddət 

ərzində bir neçə gözəl tədbir keçirilmiĢdir. Biz Bakıda Qafqaz respublikalarının 

gənclərini bir yerə yığa bilmiĢik və bütün ġimali Qafqaz respublikalarının gəncləri 

Bakıya Qafqaz Gənclər Forumuna gəlmiĢlər. Bu yaxınlarda ġimali Qafqaz 

respublikalarının rəhbərləri bizim qonaqlarımız idi. Ondan sonra bizim böyük hökumət 

nümayəndə heyətimiz bütün ġimali Qafqaz respublikalarına səfər etmiĢdir, əlaqələr 

yaratmıĢdır. Ġqtisadi və investisiya sahələrində imkanlar araĢdırılmıĢdır. Yəni, bu gün 

Qafqazda əməkdaĢlığın yeni mərhələsi baĢlayır. Bu mərhələnin baĢlanmasında ġimali 

Qafqaz respublikaları və Azərbaycan xüsusi rol oynayır. Bu münasibətlər, eyni 

zamanda, Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin inkiĢafına çox müsbət təsir göstərir və 

Rusiya–Azərbaycan əlaqələrində Qafqaz mövzuları daim gündəlikdədir. Bizim ümumi 

fikrimiz ondan ibarətdir ki, Qafqazda sülhü birgə səylərlə daha da gücləndirməliyik, 

təhlükəsizliyi, əməkdaĢlığı təmin etməliyik və insanların yaxĢı yaĢaması üçün birgə 

səylər göstərməliyik.  



Mən çox Ģadam ki, bu gün ġimali Qafqaz respublikalarının və Azərbaycanın din 

xadimləri bir yerdədirlər. Əvvəlki dövrdə də əlbəttə ki, bütün Qafqaz xalqları bir–biri ilə 

daim əlaqədə idilər. Bizi tarixən dostluq, qardaĢlıq əlaqələri bağlayır.  

Bu, çox vacib məsələdir. Bütün Qafqaz üçün çox vacib məsələdir. Əlbəttə ki, bu 

əlaqələr bütün baĢqa sahələrə də öz təsirini göstərir.  

Biz indi Qafqazda sabitliyin, əməkdaĢlığın təmin edilməsi üçün çox ciddi 

addımlar atırıq. ġimali Qafqaz müftilərinin fəaliyyəti, onların öz respublikalarındakı və 

beynəlxalq səviyyədə nüfuzu əlbəttə, bir də onu göstərir ki, bu insanlar öz xalqlarının 

dəyərli nümayəndələridir.  

Mən bu gün bu gözəl gündə Ģeyx həzrətlərinin fəaliyyətini bir daha qeyd etmək 

istəyirəm. ġeyx həzrətləri böyük təcrübəyə malik olan həm din xadimidir, həm ictimai 

xadimdir, həm dünyada böyük nüfuza malik olan Ģəxsiyyətdir. Hazırda Qafqazı narahat 

edən problemlərin həlli üçün Ģeyx həzrətlərinin fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

O, dəfələrlə Qafqaz respublikalarına səfər edib. ġimali Qafqaz respublikalarında Ģeyx 

həzrətlərinin çox böyük nüfuzu vardır. Ona digər ölkələrdə böyük hörmət vardır.  

Bayaq qeyd etdiyim kimi, din-dövlət əlaqələri yüksək səviyyədə olduqda bu, 

bütün bölgədə yaĢayan insanların xeyrinədir. Bu, Azərbaycanın xeyrinədir. Çünki bu, 

həm Azərbaycanın mövqeyini gücləndirir, həm Azərbaycanı dünyaya təqdim edir. Eyni 

zamanda, bu, bütün bölgə üçün çox vacibdir. Çünki hazırda Azərbaycan bölgədə 

sabitləĢdirici amil kimi artıq dünya tərəfindən tanınır, dünyada Azərbaycana olan 

hörmət artmaqdadır və bunun ən gözəl göstəricisi Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik 

ġurasına üzv olmasıdır. Dünyanın 155 ölkəsi bizi dəstəkləmiĢdir, bizə inanmıĢdır və öz 

səsini bizə vermiĢdir. Yəni, bu, ölkəmizin 20 illik müstəqillik tarixində xarici siyasət 

sahəsində əldə edilən ən böyük uğurdur.  

Əziz dostlar, bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün doğrudan da çox gözəl, 

tarixi bir gündür. Əjdərbəy məscidi qapılarını tamamilə yeni görkəmdə dindarların 

üzünə açır. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, bütün qonaqları bir 

daha salamlayıram. Sizə cansağlığı və uğurlar arzulayıram. Sağ olun! 

 

22 dekabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN ĠTAR-TASS-IN BAġ 

DĠREKTORUNUN BĠRĠNCĠ MÜAVĠNĠ MĠXAĠL QUSMANA ĠTAR-TASS 

AGENTLĠYĠ VƏ “ROSSĠYA 24” TELEKANALI ÜÇÜN MÜSAHĠBƏSĠ 

  

-Cənab Prezident, Sizinlə görüĢmək imkanına görə çox sağ olun.  

Ġcazə versəniz, söhbətimizi adətən bizim “Hakimiyyət formulu” adlanan 

proqramın sonunda verilən sual ilə - hakimiyyət haqqında sual ilə baĢlamaq 

istərdim. Siz səkkiz ildir ki, hakimiyyətdəsiniz. Hakimiyyətin ləzzətini və onun 

bütün cəhətlərini artıq bilirsiniz. Bu gün, Prezident vəzifəsində səkkiz il iĢlədikdən 

sonra Sizin üçün hakimiyyət nədir və Sizin fikrinizcə, hakimiyyətin hansı alətləri 

daha vacibdir?  

-Ġlk növbədə deməliyəm ki, mən Prezident hakimiyyətini və gördüyüm iĢləri xalq 

qarĢısında böyük məsuliyyət və ölkənin taleyi üçün məsuliyyət kimi qəbul edirəm. 

Prezident respublikalarında bu hakimiyyət yəqin ki, ikiqat məsuliyyətli olmalıdır. 

Bundan əlavə, hakimiyyət, əlbəttə dövləti qurmaq və yaratmaq, möhkəmlətmək, siyasi 

təsisatları inkiĢaf etdirmək, insanların günbəgün daha yaxĢı yaĢaması üçün Ģərait 

yaratmaq imkanı verir. Mən xalqın mənə verdiyi səlahiyyətləri məhz bu baxımdan – 

böyük məsuliyyət kimi və öz ölkəsi üçün bəlkə hər kəsdən artıq iĢ görmək imkanı kimi 

qəbul edirəm. Deməliyəm ki, bu vəzifədə olduğum səkkiz ildə mənim hakimiyyət 

haqqında təsəvvürlərim dəyiĢməmiĢdir. Deyim ki, mən bu qiymətləri özümün 

prezidentliyimin ilk dövrlərində də söyləmiĢəm. Bu gün hakimiyyət haqqında bu anlayıĢ 

məndə yalnız möhkəmlənmiĢdir.  

-Amma hər halda yada salmağa çalıĢın, bu səkkiz ildə hansı qərarları qəbul 

etmək Sizin üçün daha çətin olmuĢdur, belə qərarlar isə yəqin ki, olmuĢdur. 

Məsələn, hansı qərarların qəbul edilməsi Prezident Ġlham Əliyevə yuxusuz gecələr 

bahasına baĢa gəlmiĢdir?  

-Deməliyəm ki, yuxusuz gecələrim olmamıĢdır. Dövlətimizin inkiĢafında 

mürəkkəb dövrlər olmuĢdur. Xüsusən mən Prezident vəzifəsinə seçiləndə mürəkkəb 

dövr idi, müəyyən qüvvələr Ģəraitin sabitliyini pozmağa cəhdlər göstərirdi. Prezident 

seçkilərindən sonra, 2005-ci ildə keçirilən ilk parlament seçkiləri və istər ölkənin 

daxilində, istərsə də onun hüdudlarından kənarda müəyyən dairələrin sabitliyi pozmağa 

cəhdləri. Bu iki mürəkkəb dövrdən baĢqa tarixi prosesin qalan hissəsi kifayət qədər 

sakit, rəvan keçmiĢdir. Buna görə də mən elə bir mürəkkəblik hiss etməmiĢəm.  

Qəbul edilmiĢ mühüm qərarlara gəldikdə isə, mən onların arasında Azərbaycanın 

strateji inkiĢafına təsir göstərənləri qeyd etmək istərdim. Bu, ilk növbədə ölkənin 

regional inkiĢafı proqramıdır. Bu, mənim ilk ciddi siyasi addımlarımdan, 

təĢəbbüslərimdən biri idi. Çünki aydın idi ki, paytaxt ilə regionlar arasında qeyri-

mütənasibliyi azaltmaq və tamamilə aradan qaldırmaq zəruridir. Bu proqram konkret 

maliyyə resursları ilə, əlbəttə, qəbul edilmiĢ qərarların icrasının idarə edilməsi və onlara 

nəzarət üzrə çox səmərəli siyasətlə dəstəklənmiĢdi. Lakin bu proqram dövlətin ümumi 

inkiĢafı, Azərbaycanın artıq postsovet ölkəsindən gələcək üçün çox böyük perspektivləri 

olan, dinamik inkiĢaf edən ölkəyə rəvan transformasiyasının və strateji inkiĢafının 

proqramına çevrildi. Əslində Azərbaycanın bütün gələcək inkiĢafı məhz 2004-cü ildə 

qəbul edilmiĢ bu proqramla müəyyən olunmuĢdur.  

Əlbəttə, həyat bir yerdə dayanmır və bu gün biz elə layihələr haqqında düĢünürük 

ki, səkkiz il bundan əvvəl onları bəlkə heç xəyala da gətirmək mümkün deyildi. Bu, onu 

göstərir ki, ölkə irəliyə doğru inkiĢaf edir. Beləliklə, keçən dövrü mən belə 

səciyyələndirərdim. Əlbəttə, həm daxili həyatda, həm də xarici siyasət sahəsində qəbul 

edilməli qərarlar çox idi. Bu illərdə Azərbaycan öz müstəqil fəaliyyət xəttini həyata 



keçirən ölkə kimi möhkəmlənmiĢdir. Bu, çox xoĢdur, lakin heç də həmiĢə asan deyil. 

Buna görə də xarici siyasi təĢəbbüslər, ətrafımızda baĢ vermiĢ və baĢ verən hadisələrə 

münasibət, əlbəttə, dürüst ölçülüb-biçilmiĢ xarici siyasət kursu, habelə bizim milli 

mənafelərin qorunmasında kifayət qədər cəsarət tələb edir.  

-Siz dəf edilməli çətinliklərdən danıĢdınız. Amma hər halda hamı etiraf edir 

ki, Azərbaycanın uğurları çox güclü təsir bağıĢlayır – sənayedə, iqtisadiyyatda, 

kənd təsərrüfatında, beynəlxalq aləmdə. Sizin fikrinizcə, bu uğurların rəhni, əsas 

amili nə olmuĢdur? Siz necə hesab edirsiniz, bu uğuru təmin edərkən nəyə 

güvənirdiniz?  

-ġübhəsiz, bu uğurun və bütövlükdə Azərbaycanın bu uğurlu tarixinin rəhni, ilk 

növbədə siyasi kursun varisliyidir. Mən prezident vəzifəsində iĢə baĢlayanda və hətta 

ondan əvvəl, seçkiqabağı dövrdə elan etmiĢdim ki, mənə etimad göstəriləcəyi təqdirdə 

atamın siyasətini davam etdirəcəyəm. Zaman sübut etmiĢdir ki, bu, yeganə düzgün 

siyasətdir. Bu siyasət Azərbaycanı hərc-mərclik, nizamsızlıq və faktiki parçalanma 

dövründən çıxarmıĢdır. Bu siyasətə sadiqlik yeganə düzgün seçim idi və Azərbaycan 

xalqı, o cümlədən 2003-cü ildə də bu seçimi dəstəklədi.  

Bununla yanaĢı, hakimiyyətin varisliyi və rəvan tərzdə keçməsi faktı Azərbaycan 

xalqının böyük əksəriyyəti tərəfindən dəstəkləndi və həm də bu fakt müasir 

Azərbaycanın tarixində yeni məqam oldu. Buna görə də bu, uğurun əsas rəhni idi. Lakin 

təbii ki, həyat bir yerdə dayanmır. Yerində saymaq və yalnız bugünkü günlə yaĢamaq 

olmazdı. Buna görə də Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı strategiyası iĢlənib hazırlandı. 

QarĢıya olduqca iddialı məqsədlər qoyuldu. Birinci mərhələdə onlar bəlkə də həyata 

keçirilməsi mümkün olmayan, hətta qeyri-real və vaxtından əvvəl müəyyənləĢdirilmiĢ 

məqsədlər kimi görünürdü. Mən isə belə hesab edirdim ki, məhz əlçatmaz görünən 

hədəfə daha asanlıqla nail olmaq mümkündür. Ölkənin inkiĢafının düzgün seçilmiĢ 

strategiyası, əlbəttə, Azərbaycandakı Ģəraitin bütün müsbət və mənfi cəhətləri ilə 

bərabər, düzgün təhlilinə, habelə dövlətin səmərəli idarə edilməsinə və qəbul olunmuĢ 

qərarların həyata keçirilməsinə çox təsirli nəzarətə əsaslanırdı. Əlbəttə, gizli deyil, çox 

vaxt elə olur ki, düzgün qərarlar qəbul edilir, sonra onlar unudulur, ya da bürokratiya 

onları bir növ pərdələyir. Buna görə də qərarların qəbul edilməsi, onların yerinə 

yetirilməsi, nəzarət mexanizmi, ən baĢlıcası, bizim bütün proqramlar və qərarlar həm 

maliyyə bazası ilə, həm də reallaĢdırılma mexanizmi ilə möhkəmləndirilmiĢdi. Uğurlu 

inkiĢaf üçün imkan yaradan da bunlar olmuĢdu. Güclü artım prosesi baĢlanan kimi 

inersiya qüvvəsi iĢə düĢdü. Yəni, artıq yerlərdən yeni təĢəbbüslər irəli sürülməyə 

baĢlandı, onlar bizim proqramları tamamlayır, gücləndirirdi. Cəmiyyətdə tamamilə nadir 

quruculuq ruhu yaranmıĢdı, hər bir vətəndaĢ öz sahəsində, öz həyətində, öz küçəsində 

həyatı daha yaxĢı və daha gözəl etməyə çalıĢır. Bax, bu cür ictimai ruh yüksəkliyi bizə 

çox kömək edir. Əvvələn, biz bütün təĢəbbüslərimizin dəstəklənməsini hiss edirik, digər 

tərəfdən, bu proseslərdə bütün cəmiyyətin iĢtirakı olmadan uğur qazanmaq mümkün 

deyil. DüĢünürəm ki, mənim qeyd etdiyim bu strateji istiqamətlər bu gün belə deməyə 

imkan verir ki, Azərbaycan həqiqətən çox dinamik və səmərəli inkiĢaf edir.  

-Siz Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə uğurunu xatırlatdınız. Bu yaxınlarda 

Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik ġurasının qeyri-daimi üzvü seçilmiĢdir. Bu, çox 

böyük nailiyyətdir. Özü də çox dramatik, bir neçə turdan ibarət mübarizə gedirdi 

– məncə 16 tur oldu. Azərbaycana azarkeĢlik edənlərin hamısı bu mübarizəni 

onlayn rejimdə izləyirdi. Lakin reputasiya hissəsindən əlavə, praktiki baxımdan 

Siz Azərbaycanın Təhlükəsizlik ġurasının qeyri-daimi üzvü kimi vəzifələrini, 

imkanlarını nədə görürsünüz?  



-Əvvələn, deməliyəm ki, bu qələbə müstəqil Azərbaycanın bütün tarixi ərzində 

bəlkə də ən vacib, ən əhəmiyyətli və sanballı qələbədir. Bu qələbə bizim həm ölkə 

daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə gördüyümüz bütün iĢləri əks etdirir. Müstəqilliyin 

20 ili ərzində biz buna nail olmuĢuq ki, 155 ölkə, sizin dediyiniz kimi, gərgin 

mübarizədə bizim namizədliyimizi dəstəkləmiĢdir. Lakin deməliyəm ki, Azərbaycan bu 

mübarizədə ilk turdan baĢlayaraq liderlik edirdi və bütün mərhələlərdə böyük fərqlə 

irəlidə gedirdi. Nəticədə biz beynəlxalq birliyin çox böyük dəstəyini qazandıq. Məhz 

beynəlxalq birliyin - çünki yalnız bu cür format elə dünya birliyi, beynəlxalq birlik 

deməkdir. Bu, çox böyük siyasi qələbə, diplomatik qələbə, çox böyük məsuliyyət, həm 

də ölkəmizə, siyasətimizə hörmətin ifadəsidir.  

Açığını deyim ki, bu 155 ölkənin heç də hamısı ilə bizim çox fəal 

münasibətlərimiz yoxdur. Əksəriyyəti ilə var, lakin bəzi ölkələr sadəcə olaraq bizə 

inanmıĢ və etimad göstərmiĢdir. Onlar inanmıĢlar ki, Azərbaycan Təhlükəsizlik 

ġurasında və bütövlükdə xarici siyasətdə müstəqil xətt yeridəcəkdir. Onlar inanmıĢlar ki, 

biz orada ədalət ideallarını müdafiə edəcəyik. Mənim fikrimcə, ilk növbədə buna çox 

böyük zərurət var – bugünkü aləmdə ədalət və beynəlxalq hüquq ideallarını müdafiə 

etmək lazımdır. Əlbəttə, bu məsuliyyət bizim üzərimizə yeni funksiyalar qoyur. Bu, ilk 

təcrübədir, biz hələ baĢlamamıĢıq, biz yenicə hazırlaĢırıq. Əminəm ki, sizin dediyiniz 

kimi, reputasiya, imic xarakterindən əlavə, bizim Təhlükəsizlik ġurasında 

üzvlüyümüzün praktiki səmərəsi olacaqdır. Özü də təkcə ölkəmizin maraqlarını təmin 

etmək üçün yox. Hərçənd, əlbəttə, biz çalıĢırıq ki, qarĢıdakı iki ildən maksimum səmərə 

ilə istifadə edək, maraqlarımızı, o cümlədən bizim üçün ən mürəkkəb və çətin məsələdə 

- Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin tənzimlənməsi məsələsində maraqlarımızı təmin edək. 

Əlbəttə, biz bu mövzunu daim Təhlükəsizlik ġurasının diqqət mərkəzində saxlayacağıq. 

Lakin biz həm də qlobal miqyasda sülhün, təhlükəsizliyin, əməkdaĢlığın 

möhkəmlənməsi iĢinə töhfəmizi verməyə çalıĢacağıq. Bu gün beynəlxalq birliyin bu yeri 

bizə etibar etməsi faktının özü ona dəlalət edir ki, Azərbaycan dünyada baĢ verən qlobal 

proseslərə töhfə verən və daha çox töhfə verə biləcək bir ölkə kimi qəbul edilir.  

-Siz, mənim baĢa düĢdüyümə görə, ən ağrılı problemə - Dağlıq Qarabağ 

probleminə toxundunuz. Siyasi problemlərin, əlbəttə, həlli tələb olunan mürəkkəb 

düyününə. Sizin fikrinizcə, bu, ipləri bir-bir dartmaqla açmaq mümkün olan 

düyündür, yaxud kəsib doğramaq mümkün olan qordi düyünüdür?  

-Siz öz sualınızda diqqəti məhz mövcud yollar üzərində çox düzgün 

cəmləĢdirdiniz. Doğrudan da yalnız iki yol vardır. Sizin dediyiniz yol beynəlxalq 

hüquqa əsaslanan qarĢılıqlı məqbul həll tapmaq cəhdidir. Ya da yenə beynəlxalq 

hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində baĢqa vasitələrdən istifadə edilməlidir. 

Azərbaycan buna çox ciddi tərəfdardır. Üçüncü yol yoxdur və bunu hamı baĢa 

düĢməlidir – həm qarĢı tərəf, həm də, əlbəttə, əminəm ki, vasitəçilər də bunu baĢa 

düĢürlər. Üçüncü yol – staqnasiya, konservasiya, dondurulma yoludur. Bu, mümkün 

deyil və elə Ģey yoxdur. Bu gün biz Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin, – bunlar isə 

Təhlükəsizlik ġurasının üç daimi üzvüdür, – rəhbərlərinin ən yüksək tribunalardan 

çıxıĢlarında eĢitdiyimiz status-kvonun qəbuledilməz olması və onun dəyiĢdirilməməsi 

barədə fikirlər belə ümid doğurur ki, siyasi tənzimləmə yolları vardır. Biz bu yolun 

tərəfdarıyıq. Əks halda Azərbaycan 20 ilə yaxın müddətdə, 1992-ci ildən danıĢıqlar 

prosesində olmazdı. MünaqiĢənin tənzimlənməsi yolları beynəlxalq hüquq 

müstəvisindədir. Bizim indi iĢtirak edəcəyimiz BMT Təhlükəsizlik ġurasının 

qətnamələrinin yerinə yetirilməsi təmin edilməlidir. Bu cür dörd qətnamə vardır. Onlar 

Ermənistanın iĢğalçı qüvvələrinin iĢğal edilmiĢ ərazilərdən dərhal və qeyd-Ģərtsiz 

çıxarılmasını tələb edir. Avropa ġurasının, Avropa Parlamentinin qətnamələri, ATƏT-in 



qərarları, Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının, digər təĢkilatların qətnamələri vardır. Onların 

hamısı eyni Ģeyi tələb edir – Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Bu, bizim 

suveren hüququmuzdur, dövlətimizin ərazi bütövlüyünün siyasi vasitələrlə deyil, açıq 

deyək, hərbi vasitələrlə bərpa edilməsi də bizim suveren hüququmuzdur. BMT 

Nizamnaməsinə uyğun olaraq bizim belə hüququmuz vardır. Biz sadəcə olaraq bundan 

istifadə etmək istəmirik. Ümid edirik ki, sağlam düĢüncə qalib gələcək, Ermənistan 

tərəfi, nəhayət qəti baĢa düĢəcəkdir ki, münaqiĢə tənzimlənməsə onların bu regionda 

olması getdikcə mürəkkəbləĢəcəkdir. Biz həm də vasitəçilərin – Minsk qrupunun, 

həmsədrlərin səylərinin fəallaĢacağına, münaqiĢənin mümkün qədər tezliklə həll 

edilməsinə və vətəndaĢlarımızın öz torpaqlarına qayıda biləcəyinə ümid edirik.  

-Siz dediniz ki, lap əvvəldən öz siyasətinizin əsas xətlərindən biri olan 

regional siyasəti seçmisiniz. Siz ölkədə çox səfərdə olursunuz. Mənim fikrimcə, Siz 

hər həftə regionların birində, uzaq kəndlərdə, sənaye obyektlərində, humanitar 

sahəyə aid obyektlərdə olursunuz. Bunu hamı görür. Mən baĢa düĢürəm ki, bu 

regional siyasətə neft rentası kömək edir. Bu, aĢkardır. Amma hər halda indiki 

mərhələdə, regionların diqqətə ehtiyacı olduğu, qarĢıda isə yeni məqsədlər 

durduğu bir vaxtda magistral hədəf, strateji xətt nədən ibarətdir?  

-Çox qısa desək, bu, Azərbaycanı tam transformasiya etmək və onu inkiĢaf etmiĢ 

ölkəyə çevirməkdir. Yəni, bizim qarĢımızda duran məqsəd budur. O, olduqca 

çoxĢaxəlidir, bütün sahələri əhatə edir. Bizim həyata keçirdiyimiz modernləĢmə də məhz 

bütün sahələri əhatə edir. Ġqtisadiyyat öz yerində, Azərbaycan iqtisadi inkiĢaf üzrə 

böyük uğurlar qazanmıĢdır və bütün aparıcı beynəlxalq iqtisadi qurumlar bunu etiraf 

edir. Siyasi transformasiya da belədir. Əgər siyasi islahatlar iqtisadi islahatlardan geri 

qalarsa, biz inkiĢaf etmiĢ ölkə ola bilmərik. Buna görə də məqsədimiz siyasi və iqtisadi 

islahatları paralel olaraq həyata keçirmək, regionda, habelə qlobal miqyasda, dünyada 

qonĢularımızla əlaqələri möhkəmlətməkdir.  

Bunun üçün bizim imkanlarımız vardır. Son səkkiz ildə biz iqtisadiyyatı üç dəfə 

artıra bilmiĢik, ÜDM 300 faiz artmıĢdır. Bunlar onu göstərir ki, potensial vardır. Bu gün 

bizim qarĢımızda baĢqa məsələlər durur. Əlbəttə, neft amili bizə çox kömək etmiĢdir. 

Lakin bu da bizim xidmətimizdir. Axı, çox ölkələrin nefti vardır. Nefti bizdəkindən qat-

qat çox olan ölkələr də çoxdur. Lakin resurslardan düzgün istifadə edilməsi, xalqın 

sərvətinin ədalətli bölgüsü, habelə vəsaitlərin xərclənməsində və akkumulyasiyasında 

maksimum Ģəffaflıq elə vəziyyətə nail olmağa imkan vermiĢdir ki, valyuta 

ehtiyatlarımız ilbəil artır və 8 ildə yoxsulluq səviyyəsi 5 dəfə azalaraq 49 faizdən 9 faizə 

düĢmüĢdür. Yəni, neft amili bu gün sabitləĢdirici amildir, lakin artıq, məsələn, beĢ il 

əvvəl olduğu dərəcədə əhəmiyyətli deyildir. Bu gün müasir texnologiyaların inkiĢafı, 

informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi prioritetdir. Gələn il biz 

Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peykini buraxacağıq. Biz kosmik sənaye yaradırıq. 

Yəni, biz bəzilərinin fikrincə, Azərbaycanın baxmalı olduğundan çox-çox uzağa baxırıq. 

Bizim planlarımız kimlərinsə düĢünə biləcəyi kimi Azərbaycanın malik olduğu 

imkanlardan bəlkə də qat-qat geniĢ və əhatəlidir. Qlobal mənada bu, yüksək həyat 

səviyyəsinə, inkiĢaf etmiĢ sənayeyə və regionda daha da möhkəmlənmiĢ mövqelərə 

malik olan müasir, dinamik inkiĢaf etmiĢ ölkədir.  

- Zənnimcə, ölkənin uğurla inkiĢaf etməsi üçün daxili aləm çox vacibdir. 

Azərbaycan ənənəvi olaraq multimilli, multimədəni ölkədir. Hərçənd 

multikulturalizm mövzusunun özü siyasi lüğətdə 25 il əvvəl yer almıĢdır. Elə bu 

yaxınlarda Sizin həmkarlarınız Kansler Merkel, Prezident Sarkozi, - bir az əvvəl 

Hollandiyanın BaĢ naziri Ryutte ilə söhbət etmiĢəm, - onların hamısı əlbir olub 

multikulturalizm anlayıĢının özünü “dəfn” etməyə baĢladılar. Sizcə, bu anlayıĢdan 



imtina etməyin vaxtı nə dərəcədə çatmıĢdır? Ümumiyyətlə, multikulturalizm 

Azərbaycana nə dərəcədə xasdır?  

- Bizim üçün bu, yüz illər, min illər boyu təĢəkkül tapmıĢ təbii mühitdir. Müasir 

Azərbaycanın ərazisində həmiĢə müxtəlif dinlərə etiqad edən müxtəlif etnik mənĢəli 

insanlar yaĢamıĢlar. Bütün tariximiz ərzində ictimai-siyasi vəziyyətdən və ya 

yaĢadığımız quruluĢdan asılı olmayaraq ölkəmizdə məskunlaĢan xalqlar arasında həmiĢə 

sülh olmuĢdur. Bu, Azərbaycan Rusiya imperiyasının bir hissəsi olmamıĢdan əvvəl də, 

həmin dövrdə də, Sovet Ġttifaqı zamanında da belə idi və müasir dillə desək, 

multikulturalizmin həmin ənənələri müstəqillik dövründə daha da möhkəmlənmiĢdir. 

Yəni bu, bizim üçün təbii həyat tərzidir və biz bunu baĢqa cür təsəvvür etmirik. Sadəcə, 

müəyyən mərhələdə baĢa düĢdük ki, bu, heç də hər yerdə belə deyildir və çox 

təəccübləndik. Yəqin ki, elə bu məqsədlə, bunun mümkünlüyünü göstərmək üçün biz 

müxtəlif beynəlxalq tədbirlər təĢəbbüsü ilə çıxıĢ etdik. Azərbaycanda dünya dinlərinin 

liderlərinin zirvə görüĢü böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Rusiya-Azərbaycan Humanitar 

Forumu çox böyük uğurla keçdi və bu yaxınlarda keçirilən Beynəlxalq Humanitar 

Foruma çevrildi. Bütün bu tədbirlər gözdən pərdə asmaq üçün keçirilmir, onların böyük 

praktiki əhəmiyyəti və mütərəqqi ictimaiyyətin multikulturalizmə təbii yaĢayıĢ mühiti 

kimi baxan hissəsinin səylərini birləĢdirmək əhəmiyyəti vardır.  

Əgər Azərbaycan tarixinə nəzər salsaq, - dünyada belə ölkələr az deyildir, - 

birmənalı Ģəkildə deyə bilərəm ki, multikulturalizm yaĢayır. Belə hesab edirəm ki, 

Azərbaycan yalnız onun daha məĢhur ünvanlarından biridir. Digər tərəfdən, bu 

prosesləri və sizin danıĢdığınız məsələni – Avropa ictimaiyyətinin həmin proseslərdə 

iĢtirakının müəyyən məyusluq doğurduğunu təhlil edərkən soruĢmaq lazımdır ki, “bəs 

alternativ nədir?”. Multikulturalizmin alternativi varmı? Əgər onu “dəfn” edirlərsə, 

deməli, alternativ olmalıdır. Bəs bu hansı alternativdir? Əgər bu, multikulturalizm 

deyilsə, bəs nədir? Əgər məntiqi düĢünsək, deməli, özünütəcriddir. Deməli, 

ictimaiyyətin qəbul etmədiyi müxtəlif dinlərin, xalqların nümayəndələrinin 

deportasiyası, rədd edilməsidir. Bu, heç bir yerə aparmayan yoldur. Bu yol çox 

təhlükəlidir. Təəssüf ki, bəĢəriyyət tarix boyu, o cümlədən XX əsrdə belə səhv siyasətin 

və mən deyərdim ki, cinayətkar diqqətsizliyin, yaxud da irqi, etnik və dini zəmində 

ədavət toxumlarının Ģüurlu Ģəkildə səpilməsinin nəticələri ilə üzləĢmiĢdir. Bu, çox 

təhlükəli meyildir. Hesab edirəm ki, humanitar xarakterli beynəlxalq tədbirlərin məhz 

Bakıda və əlbəttə ki, digər yerlərdə keçirilməsi ona gətirib çıxaracaqdır ki, bizim kimi 

multikulturalizmin yaĢadığını, onu qorumaq, müdafiə və çox təbliğ etmək lazım 

gəldiyini düĢünən insanların siyasi elitada çox olmasına və bunun ictimai Ģüurda 

üstünlük təĢkil etməsinə kömək edəcəkdir. Ona görə də bəzən, deyək ki, 

multikulturalizmin qəbul edilməməsi üzrə siyasi təĢəbbüslər ictimaiyyət tərəfindən 

qəbul edilməmək kimi inspirasiya olunur. Ġctimaiyyət tərəfindən qəbul edilməmə öz 

növbəsində bəzi kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən təbliğ olunur. Həmin KĠV-lər 

xeyirxahlığı təbliğ etmək əvəzinə, irqi dözümsüzlüyü, nifrəti, müxtəlif fobiyaları təbliğ 

edir. Bu, çox təhlükəli yoldur. Tarixən, əsrlər boyu təĢəkkül tapmıĢ multimədəni, 

çoxmillətli, çoxkonfessiyalı bir ölkə olan Azərbaycan üçün belə təhlükəli meyillər, 

sadəcə, milli təhlükəsizliyimizə təhdiddir. Əlbəttə, dünyada nələr baĢ verdiyinə 

baxmayaraq, biz həm öz siyasətimiz, həm də təĢəbbüslərimizlə həmin proseslərdə 

Azərbaycanda multikulturalizmi möhkəmləndirəcəyik. ÇalıĢacağıq ki, ölkəmizdə bütün 

dinlərin və etnik qrupların nümayəndələri bundan sonra da özlərini vahid ailə kimi hiss 

etsinlər, mehribanlıq, qardaĢlıq və qarĢılıqlı anlaĢma Ģəraitində yaĢasınlar. Yenə də 

təkrar edirəm ki, bizim üçün bu, təbii yaĢayıĢ mühitidir və qoruyacağımız 

dəyərlərimizdir.  



- Müstəqil Azərbaycanın 20 illiyidir. Bu, çox böyük hadisədir. Bütün ölkə 

tərəfindən təntənə ilə qeyd edilmiĢdir. Lakin tarixi planda, əlbəttə, bir göz 

qırpımıdır. Sizcə, müstəqil Azərbaycanın hansı dövlət təsisatlarını 

möhkəmləndirmək, inkiĢaf etdirmək tələb olunur. Sirr deyildir ki, kimsə bir dövlət 

mexanizmində, fərz edək, korrupsiyanın, digərində süründürməçiliyin baĢ alıb 

getməsindən Ģikayətlənir. Bütün bunlar gənc dövlət üçün bir növ normal haldır. 

Ölkədə real dövlət hakimiyyəti təsisatlarının möhkəmləndirilməsi vasitələri, yolları 

haradadır?  

- Hər Ģey siyasi iradədən və qəbul edilən qərarların düzgünlüyündən asılıdır. Əgər 

siyasi iradə varsa, hər Ģeyə nail olmaq mümkündür. Ölkəmizə gəldikdə isə axı, 20 il 

əvvəl Azərbaycanın inkiĢaf yollarını əvvəlcədən görmək mümkün deyildi.  

- Xaotik idi. 

- Tamamilə doğrudur. Müstəqilliyin ilk illəri hamımızın yaddaĢında faciəli illər, 

itkilər, müəyyən mənada milli rüsvayçılıq illəri kimi qalmıĢdır. Yəni, müstəqilliyimizin 

ilk iki ilində, təəssüf ki, hakimiyyətdə olanlar bütün bu məsuliyyəti baĢa düĢməmiĢ və 

bəlkə də baĢa düĢmək istəməmiĢlər, əslində, ölkəmizi fəlakətə, demək olar, 

parçalanmaya doğru sürükləmiĢlər. Heydər Əliyevin ölkəyə baĢçılıq etdiyi 1993-cü 

ildən Azərbaycanın davamlı inkiĢafı baĢlanmıĢdır. Lakin elə o vaxt da ölkənin necə 

inkiĢaf edəcəyi əhalinin böyük əksəriyyətinə bəlkə də aydın deyildi. Onda yollar və 

seçimlər olduqca çox idi. Azərbaycan hansı yolla gedəcəkdir? Azərbaycan necə bir 

ölkəyə çevriləcəkdir? Məhz siyasi təsisatların təĢəkkülünə, siyasi sistemin 

yaradılmasına, demokratik təsisatların, bazar iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsinə 

söykənən düzgün strateji seçim və müasir inkiĢaf, əslində, bu gün ona gətirib 

çıxarmıĢdır ki, Azərbaycan artıq dünyada daha dinamik inkiĢaf edən ölkə kimi qəbul 

edilir. Növbəti 20 il üçün qarĢıda duran vəzifələr bundan ibarət olacaqdır ki, dediyim 

kimi, bu müsbət təcrübəyə əsaslanan inkiĢaf etmiĢ dövlət yaradaq. DemokratikləĢmə, 

Ģəffaflıq, qanunun aliliyi olmadan inkiĢaf etmiĢ ölkə yaratmaq qeyri-mümkün olacaqdır. 

Əlbəttə, Azərbaycanın iqtisadi potensialı, təbii ehtiyatları, insan potensialı və coğrafi 

vəziyyəti elədir ki, siyasi yolun seçimindən asılı olmayaraq, Azərbaycan həmiĢə inkiĢaf 

edəcəkdir. Buna heç bir Ģübhəm yoxdur. Lakin məsələ bundadır ki, necə? Hansı sürətlə? 

Biz bu inkiĢafın nəticəsində nə əldə edəcəyik? Mən ölkəmizi qanunun aliliyinin bərqərar 

olduğu, çox güclü sosial siyasəti, inkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyatı və regionda möhkəm 

mövqeləri olan müasir və demokratik bir ölkə kimi görürəm. Dediklərimin böyük hissəsi 

artıq əldə edilmiĢdir. Lakin, necə deyərlər, təkmilləĢmə sərhəd tanımır. Gözümüzün 

qarĢısında inkiĢaf etmiĢ ölkələrin müsbət təcrübəsi vardır və əlbəttə, biz bu təcrübəni 

öyrənirik, lazım gəldikdə tətbiq edirik. Açığını deyim ki, kor-koranə istifadə etmirik, 

məhz bizə uyğun gələni və doğru saydığımızı tətbiq edirik. Buna görə də əminəm ki, 

yaxın perspektivdə qarĢıya qoyduğumuz məqsəd və vəzifələr həyata keçiriləcəkdir. Əgər 

8 ildə ümumi daxili məhsulun üç dəfə artırılmasına nail olmuĢuqsa, indi artıq üçqat 

artırılmıĢ ÜDM-i 2013-2023-cü illərdə iki dəfə artırmaq vəzifəsini qarĢımıza qoyur və 

ona hazırlaĢırıq. Yəni, bu vəzifə artıq qarĢıya qoyulmuĢdur. Hazırda hökumətdə həmin 

vəzifənin konsepsiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi istiqamətində iĢ gedir. 

Əgər üçqat artırılmıĢ ÜDM-i iki dəfə artırmaq kimi iddialı bir vəzifə qarĢıya qoyulursa, 

onda həm ehtiyatlar, həm vasitələr, həm elmi fikir, həm də intellektual potensial – hər 

Ģey bu vəzifəyə uyğun səfərbərliyə alınır. Odur ki, belə gözəl iqtisadi göstəricilərə malik 

olduğumuz halda, biz siyasi sistemin transformasiya edilməməsini özümüzə rəva görə 

bilmərik və biz bunu edirik. Axı, Azərbaycan 10 il əvvəl Avropa ġurasına təsadüfən 

daxil olmamıĢdır. Axı, həmin quruma daxil olanda baĢa düĢürdük ki, bu, üzərimizə 

böyük məsuliyyət qoyur və biz sərt tənqid atəĢinə məruz qalacağıq.  



- Avropa baxıĢı altında... 

- Bəli, monitorinq ilə və bu tənqid heç də həmiĢə xoĢ, heç də həmiĢə ədalətli 

deyildir. Biz buna Ģüurlu surətdə getdik. Bu təĢkilatın üzvü olmayan çox ölkələr vardır, 

lakin bu, onların seçimidir. Biz ölkəmizi transformasiya etmək istəyirik. Ġstəyirik ki, 

həm ictimai Ģüurun səviyyəsi, həm də mövcud tarixi təcrübə siyasi sistemin bizim 

düĢündüyümüz meyarlarına cavab versin. Çünki Azərbaycan müsəlman ġərqində 

demokratik respublika qurmuĢ, demokratik parlament yaratmıĢ, bir çox Avropa 

ölkələrindən xeyli əvvəl qadınlara seçmək hüququ vermiĢ ilk ölkədir. Yəni ölkəmizdə 

müasirlik və maarifçilik ənənələrinin dərin kökləri vardır. Biz müasir dövlətimizi bu 

baza üzərində qururuq və onu mütləq quracağıq.  

-Azərbaycan müstəqilliyinin 20 illiyini “Eurovision”da qazandığı böyük 

uğurla bayram etdi. Bu, həqiqətən böyük qələbə idi. Həmin gecə, demək olar, 

bütün gənclərin küçəyə axıĢdığını müĢahidə etmək olardı. Yeri gəlmiĢkən, elə 

Moskvada da gənclər - Azərbaycandan olan tələbələr bayram edirdilər. Əlbəttə, 

belə hadisələr cəmiyyəti çox birləĢdirir. Onlar ölkəyə bayram gətirir və bir növ 

əhval-ruhiyyəni daha da yaxĢılaĢdırır. Belə hadisələr nə dərəcədə vacibdir. Axı, 

prinsipcə, heç nə göydən düĢmür, bu, böyük zəhmətin nəticəsidir. Ġnsanları 

birləĢdirən belə bayramları, hadisələri yaratmaq üçün hazırda hansı 

istiqamətlərdə iĢlər aparılır? 

- Bilirsiniz ki, bu, həqiqətən də böyük qələbədir. Bu, ilk növbədə Azərbaycanın 

tanınmasıdır. Mənə çox xoĢdur ki, ictimai səsvermənin nəticələri bizim üçün daha 

əlveriĢli olmuĢdur. Çünki bildiyiniz kimi, “Eurovision”da qələbə iki komponentdən – 

münsiflər heyətinin səs verməsindən və ... 

- Demək olar, bütün tamaĢaçıların səs verməsindən asılıdır.  

- Bəli. Yəni, bütün Avropa bizə səs vermiĢdir. Demək olar, bütün Avropa. Biz 

böyük fərqlə qalib gəldik. Bu, olduqca vacib məqamdır. Əlbəttə, bu, bizim ifaçıların 

qələbəsidir. Gözəl mahnı, gözəl ifa və ifaçılarımızın obrazı – məhz gənc, müasir 

dövlətimiz kimi müasir, gənc obraz. Lakin eyni zamanda, həmin qələbə burada, əlbəttə, 

daha geniĢ mənada qələbə kimi qəbul edilir. Heç Ģübhəsiz, belə qələbələr birləĢdirir.  

Deməliyəm ki, biz, əslində, hər ay qələbələr əldə edirik. Lakin bəzən onlar 

görünmür, çünki cüzi və ya quru, cansıxıcı statistik məlumatların arxasında gündəlik 

həyatımızda ölkənin inkiĢafında nail olduğumuz böyük qələbələr dayanır. Lakin elə 

qələbələr də var ki, onları hamı görür. Ġndiki halda musiqi müsabiqələrində qələbələrin, 

əlbəttə, xüsusi əhəmiyyəti vardır. Mən, həmçinin idmandakı qələbələri qeyd edərdim. 

Burada idmançılarımızın hər bir qələbəsi böyük milli bayrama çevrilir. Bizim Olimpiya 

çempionlarımız, dünya çempionlarımız vardır. Bizdə hər bir idman qələbəsi cəmiyyətdə 

müsbət emosional təkan yaradır. Həmçinin BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasına seçilməyi 

qeyd edərdim. Çünki iqrisadiyyatdakı qələbələri də təbii ki, idmandakı kimi olmasa da, 

amma hər halda həm görmək və toxunmaq, həm də ailə büdcəsində hiss etmək olar. 

Lakin xarici siyasətdə bu, gözdən sanki daha uzaqdır. Mən həmiĢə deyirəm ki, 

Azərbaycan milli mənafeyə söykənən olduqca səmərəli, çevik xarici siyasət yeridir. 

Təbii ki, bunlar arxasında çox iĢlərin dayandığı sözlərdir. Lakin Təhlükəsizlik ġurasına 

seçilmək həm ölkə daxilində, həm də xaricdə hamıya göstərdi ki, bu, bizim layiq 

olduğumuz qələbədir. Təhlükəsizlik ġurasına seçilmək Azərbaycanın necə bir ölkə 

olduğu barədə bütün dünyaya siqnaldır. Bir çoxları üçün bu qələbə gözlənilməz oldu. 

Ancaq bizim üçün yox. Biz buna inanırdıq və əmin idik. Odur ki, belə əlamətdar 

hadisələr, heç Ģübhəsiz, birləĢdirir, müsbət enerji verir. Lakin həyatda olduğu kimi, belə 

enerjinin ömrü də çox qısadır. Onu vaxt məhdudlaĢdırır.  

- Yeni qələbələr tələb olunur.  



- Əlbəttə, dünya çempionatında və ya Olimpiya oyunlarında qələbədən sonra bir-

iki həftə, bəlkə də bir ay ərzində eyforiya yaĢanır, sonra hər Ģey normal həyata qayıdır. 

Belə qələbələr cəmiyyətin birləĢməsi üçün vacibdir, lakin barəsində danıĢdığım 

qələbələr heç də az əhəmiyyətli deyildir. Bu, gündəlik, həftəlik, aylıq zəhmətdir. Yeni 

yol, yeni məktəb, süni peyk, yeni qaz kəməri və sair və ilaxır. Yəni, əslinə baxanda, elə 

bu qələbələr haqqında danıĢdığımız görünən, necə deyərlər, əks-sədalı, əlamətdar 

qələbələrə aparır.  

- Cənab Prezident, Sizə bir neçə Ģəxsi sual da vermək istərdim. Burada bir 

qovluq var. DüĢünürəm ki, Siz bunu heç vaxt görməmisiniz, halbuki bütünlüklə 

Sizə həsr olunub. Bu, tələbə Əliyev Ġlham Heydər oğlunun Ģəxsi iĢidir. 

- Bəli, maraqlıdır. 

- DüĢünmürəm ki, Siz bunu nə vaxtsa görmüsünüz.  

- Bu, məxfi sənəddir? 

- Məxfi deyildir. Mən onu söhbətimiz üçün Moskva Dövlət Beynəlxalq 

Münasibətlər Ġnstitutunun (MDBMĠ) rektoru Vasili Torkunovdan iki günlüyə 

xahiĢ edib götürmüĢəm. O, bunu mənə verdi. Mən onunla tanıĢ olmuĢam. Burada 

Sizin barənizdə maraqlı, bütövlükdə müsbət olan çox Ģeylər vardır. Qəbul olunmaq 

haqqında əmrdən tutmuĢ Sizə MDBMĠ-nin məzununun müvafiq ixtisasının 

verilməsi barədə əmrədək. Maraqlı sənədlər, arayıĢlar, Ģərhlər çoxdur. Siz 

bilirsiniz ki, MDBMĠ-də hər bir kursdan sonra xüsusi attestasiya verirdilər. 

Ümumiyyətlə, Sizi həmiĢə tərifləyirlər, tərifləmiĢlər. Açıq deyirəm. Burada diqqət 

yetirdim ki, birinci kursda müəllimləriniz Sizin dərslərdən qaçdığınızdan 

Ģikayətlənirlər. Bununla belə, qiymətlər yaxĢıdır, dərslərdən isə qaçırdınız. Ona 

görə də Sizə belə bir sadə sualım vardır. Tələbə Ġlham Əliyev Moskvada MDBMĠ-

nin hələ köhnə binasından hara qaçırdı? Birinci kurs tələbəsinin qaçıb getdiyi o 

sirli yerlər hara idi? 

-Lakin qeyd etdiyiniz kimi, bu, yalnız birinci kursda olmuĢdur.  

- Ġkinci kursda daha yaxĢıdır. Düzünü deyirəm, burada hər Ģey yazılmıĢdır. 

Burada rəsmi sənədlər, möhürlər, imzalar, müəllimlərin soyadları vardır.  

- Özünüz düĢünün. Bakıda, məktəbdə oxuyan gənc üçün...  

- 6 nömrəli məktəbdə. Burada, yeri gəlmiĢkən, Sizin attestatınız vardır. 

Orada yalnız fizikadan dörddür, qalanları beĢdir.  

- Mən yaxĢı oxuyurdum.  

- YaxĢı, Ģikayətlənmək günahdır. Çünki əgər bu sənədlər pedaqoji sənədlər 

olmasaydı, mən sadəcə gülərdim. Lakin bunlar əsl pedaqoji sənədlərdir və oradakı 

qiymətlərin hamısı yaxĢıdır...  

- Baxın, indi mən əsaslandırmaq istəyirəm. Hərçənd düzünü  desəm, tez-tez 

qaçdığımı bir o qədər də xatırlamıram. Lakin... 

-Yox, burada var. Rəsmi surətdə, açıq-aydın. Hətta rəy də vardır. Bir neçə 

dərs buraxmısınız.  

- O vaxt deyildiyi kimi, fakt toplamaq.  

- Lakin yaxĢı sözlər danıĢırlar. Xasiyyətcə Ģən, yumor hissinə malik, 

ünsiyyətcildir, qrupun hörmətini və məhəbbətini qazanmıĢdır, ictimai iĢləri yaxĢı 

yerinə yetirir. Burada hər Ģey yazılmıĢdır.  

- Zənnimcə, 10 il Bakıda, 6 nömrəli doğma məktəbdə oxuyan,atası Azərbaycan 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olan gənc insanın Moskva kimi 

gözəl və böyük bir Ģəhərdə yeni mühitə düĢərək, xüsusən, birinci kursda görməli yerlərlə 

tanıĢlıq üçün öz vaxtından maksimum istifadə etməsi tamamilə təbiidir.  



-Yeri gəlmiĢkən, bir detalı qeyd etmək istəyirəm. Burada Sizin əlinizlə 

doldurulmuĢ bir anket var. Siz doğru dediniz ki, o vaxt Heydər Əliyev Azərbaycan 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi idi. Lakin Siz onun 

birinci katib olduğunu yazmırsınız. Siz yazırsınız: Azərbaycan KP MK-da iĢləyir. 

Onun MK-da birinci Ģəxs olmasını heç xatırlatmırsınız.  

-Elədir, ümumiyyətlə, mən həmiĢə bu məsələni qabartmamağa və özümü 

maksimum sadə aparmağa çalıĢmıĢam. Lakin sizin qeyd etdiyinizdən belə baĢa düĢdüm 

ki, bu hadisə MDBMĠ-nin köhnə binasında olmuĢdur...  

-Bəli, Moskvanın mərkəzində.  

-Yəqin onda baĢa düĢmək çətin deyil mən hara qaçırdım. Bilirsiniz ki, Qorki 

adına mədəniyyət və istirahət parkı yolun o tərəfində yerləĢir. Biz də oraya....  

-Yəni, ora Moskvada sevimli yer idi.  

-Bəli, bu, instituta ən yaxın yer idi...  

-Oraya qaçmaq olardı.  

-Oraya qaçmaq və qayıtmaq olardı. Buna görə sağ olun.  

-Lakin bu, hədiyyə deyil. Mən onu qaytarmalıyam, qol çəkib götürmüĢəm.  

-BaĢa düĢürəm ki, siz bunu qaytaracaqsınız, amma heç olmasa verin baxım.  

-Burada ciddi Ģərhlər var. Burada hətta Sizin fotoĢəkilləriniz də var. 

Bilirsinizmi, mən bu sualı Sizə hədər yerə vermədim. Bilirdim ki, gənclik illəriniz 

yaddaĢdan silinməyib. Əlbəttə, bu gün gənc nəsil baĢqadır. O, kompyuter gəncliyi, 

internet gəncliyidir - baĢqadır. Siz kifayət qədər gəncsiniz, bu mənada ki, həmin 

gənc nəsli yaxĢı xatırlayırsınız, bugünkü gənc nəsli də görürsünüz. Sizin fikrinizcə, 

bugünkü gənc nəsli Sizin gənclik illərinizlə müqayisə etsək, onun müsbət və mənfi 

cəhətləri nədədir?  

-Əvvələn, deməliyəm ki, müqayisə etmək mənim üçün yəqin çətin olacaqdır. Ona 

görə ki, bu gün verdiyim qiymət artıq mənim təcrübəmə əsaslanır. O vaxt baĢ verənlərə 

gəldikdə isə, təbii ki, mən özüm indi haqqında nəsə deməli olduğum həmin gəncliyin bir 

hissəsi idim. Lakin çalıĢaram ki, maksimum obyektiv olum. Mən belə hesab edirəm ki, 

indiki gənclik, əlbəttə, daha müstəqil, daha motivasiyalı və daha peĢəkardır. Bizim 

ölkədə baĢ verənlərə əsasən görürəm ki, indiki gənclərin uğur qazanmaq arzusu çox 

böyükdür. Onlar tamamilə baĢa düĢürlər ki, bu, yalnız yaxĢı təhsil olduqda mümkündür. 

Artıq diplom, yaxud hansısa sertifikat, yaxud hansısa qohumluq əlaqələri həmiĢə kömək 

edə bilmir. Yəni, əgər sənin potensialın yoxdursa, əgər sən peĢəkar deyilsənsə həyatda 

çətin olacaqdır. Əgər sən istedadlısansa, yaxĢı qabiliyyətlərin, vərdiĢlərin vardırsa, yaxĢı 

oxumusansa, onda təbii ki, yerini tapacaqsan və yaxĢı yaĢayacaqsan. Zənnimcə, bu 

anlayıĢ hələ o vaxt bizim gənclərdə yox idi. Əlbəttə, o vaxt da oxumaq istəyənlər vardı. 

Lakin elələri də vardı ki, onlar sadəcə diploma sahib olmaq istəyirdilər ki, anketlərində 

bu yazılsın. Sonrası isə artıq heç kəsi maraqlandırmırdı.  

Həm də düĢünürəm ki, indiki gənclər daha vətənpərvərdir. Bu, təbiidir, çünki 

Azərbaycanın indiki gəncləri müstəqillik Ģəraitində yaĢayır və böyüyür, onlar müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin bir hissəsidir. Mənə çox xoĢdur ki, bu belədir. Bu da mənə çox 

xoĢdur ki, qloballaĢmaya, bütün yeni fikirlərə baxmayaraq, bizim gənclər öz köklərinə 

çox bağlıdır. Mənə xoĢdur ki, bizim gənclərin əsas hissəsi, böyük əksəriyyəti 

Azərbaycan musiqisini dinləyir. Yəqin ki, bu çox mühüm göstəricidir. Bu gənclər 

Azərbaycan xalqının ənənələri, mənəvi dəyərlərimiz, mədəniyyətimiz, tariximiz 

əsasında tərbiyə olunmuĢlar. Yəni, mən deyərdim ki, bizim gənclərin milli ruhu çox 

güclüdür. Bu mənə çox xoĢdur və mən Prezident olaraq bu milli ruhun daha da 

möhkəmlənməsi üçün hər Ģeyi etməyə çalıĢıram. Əlbəttə, qlobal dünyada yaĢamağımızı, 

bizim bu dünyanın bir hissəsi olduğumuzu baĢa düĢməli, təbii ki, ən yaxĢı nə varsa 



hamısını və ən mütərəqqi texnologiyaları Azərbaycana gətirməliyik. Ümumiyyətlə, biz 

bunu edirik. Buna görə də mən bugünkü gəncləri ideallaĢdırmadan bu amilləri qeyd 

edərdim. Bundan əlavə, bugünkü gənclər bizim nəsil ilə müqayisədə daha çox risklərə, 

təhdidlərə məruz qalır və ümumiyyətlə bəĢəriyyətin müasir coĢqun inkiĢafının mənfi 

cəhətləri yəqin ki, bunlardır. Lakin keyfiyyət baxımından, bir daha demək istəyirəm, 

mənə belə gəlir ki, indiki gənclər bizim nəsli qabaqlayır. Yəqin ki, belə də olmalıdır. 

Lakin növbəti nəsil...  

-Dialektika, yəqin ki, Siz onu öyrənmisiniz...  

-Ġndiki nəsli qabaqlamalıdır.  

-Mən yenə Sizin Ģəxsi iĢinizə qayıtmaq istəyirəm. Burada çox maraqlı 

məsələlər var. Ġlham Heydər oğlu, Siz qəbul imtahanında yazdığınız inĢanın 

mövzusunu xatırlayırsınızmı?  

-Yox, xatırlamıram.  

-Mən yadınıza salaram. “PuĢkinin “Yevgeni Onegin” poemasında rus 

zadəganlığı və onun nümayəndələri” mövzusu. BeĢ. Əla yazılmıĢdır. Burada Siz 

Aleksandr Sergeyeviçdən bütöv bəndləri əzbərdən sitat gətirirsiniz.  

-O vaxt hər Ģeyi əzbərləməyə məcbur edirdilər.  

-Bəli, bəli, əla inĢadır. Özü də ĢifrlənmiĢdir, yəni onu yoxlayan müəllim 

müəllifin kim olduğunu bilmirdi. Bəs zadəganlıq nədir? Mən belə baĢa düĢürəm ki, 

zadəganlıq cəmiyyətin elitasıdır. Bilmirəm, təsadüfdür, yoxsa nəyi rəhbər tutaraq 

Siz “Rus cəmiyyətində elitanın rolu” mövzusunu seçmisiniz. Zadəganların rolu. 

Sizin fikrinizcə, müasir cəmiyyətin elitası nədir və Azərbaycan cəmiyyətinin 

elitasının bütövlükdə ġərq elitasına münasibəti necədir?  

-Əlbəttə, bütövlükdə elitalar mövzusunda çox deyilmiĢ, çox müdrik sözlər 

yazılmıĢ və təhlillər aparılmıĢdır. Hər hansı fəlsəfi mühakimələr yürütmək istəmirəm, 

hərçənd elitanın nə demək olması və ölkələrin, xalqların, bütövlükdə bəĢəriyyətin 

inkiĢafında onun rolu haqqında öz təsəvvürüm vardır. Yəni, bu, hər bir ölkə üçün 

tərəqqinin hərəkətverici qüvvəsidir. Ölkənin uğurlarını müəyyən dərəcədə, bəzən 

həlledici dərəcədə onun elitası müəyyən edir. Cəmiyyətin inkiĢafı da elitanın hazırlıq və 

motivasiya dərəcəsindən asılıdır. Mənim fikrimcə, əsas məsələ odur ki, tarazlıq, çox 

düzgün tarazlıq gözlənilsin və elita özünü bütövlükdə cəmiyyətdən təcrid olunmuĢ hiss 

etməsin. Ona görə ki, elita bu cəmiyyətin bir hissəsidir. Ən peĢəkar, hazırlıqlı, istedadlı 

hissəsidir və buna görə ən məsuliyyətli hissə olmalıdır. Hesab edirəm ki, bizim 

cəmiyyətdə tarazlığa riayət olunmuĢdur. Əvvələn, bizdə istər siyasi idarəçilikdə, istər 

biznes strukturlarında, istərsə də hər hansı baĢqa sahədə ayrı-seçkilik yoxdur. Biz 

maksimum dərəcədə çalıĢırıq ki, hamı bərabər olsun – həm qanun, həm də cəmiyyət 

qarĢısında. Buna görə də tarazlıq pozulmamıĢdır. Toxunulmazlar yoxdur. Xüsusi statusa 

malik adamlar da yoxdur. Elitanın davranıĢına gəldikdə isə onun ideya və tərəqqi 

daĢıyıcısı kimi yerinə yetirdiyi funksiyadan əlavə, mənim fikrimcə, əsas məsələ budur 

ki, o özünü cəmiyyətdən ayrılmıĢ hiss etməsin, özündən bədgüman olmasın, yetərincə 

təvazökar və vətənpərvər olsun. Bu halda bütövlükdə cəmiyyətin elitaya münasibəti 

müsbət olacaqdır. Mənim fikrimcə, görürəm ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir. Yəni, 

bizim cəmiyyətdə uğur qazananlara münasibət əsasən müsbətdir. Hər hansı böyük 

maddi nemətlərə nail olmuĢ, yaxud çoxlu pul qazanmıĢ adamlara, yaxud iĢləri uğurla 

gedən biznesmenlərə münasibət müsbət ehtiramlıdır. Əlbəttə, hisslər çox rəngarəngdir. 

Lakin mənim fikrimcə, bu hisslər arasında paxıllıq hissi Azərbaycan cəmiyyətində 

birinci yerdə deyildir.  

Mənə belə gəlir. Bəlkə də hörmət hissi birinci yerdədir. Hərçənd müxtəlif 

adamlar, müxtəlif yanaĢmalar vardır. Elitanın nümayəndələri də müxtəlifdir. 



Qınanmağa, bəzən cəzalandırılmağa layiq olanlar da var və bu, təbii ki, qanun 

çərçivəsində olur. Buna görə bütün bunlar üzvi Ģəkildə əlaqəli olmalıdır, elita təkəbbürlü 

olmamalıdır və belə deyək, hələ elita olmayanların da mənfi və narazılıq hissləri 

olmamalıdır.  

-Siz beynəlxalq münasibətlər üzrə təhsil almısınız. Bu, Sizin diplomunuzda 

göstərilmiĢdir və mən deyə bilərəm ki, Siz, həqiqətən bu sahənin mütəxəssisisiniz. 

Sizin bütün həyatınız bunu göstərmiĢdir. Burada əlimdə daha bir kiçik qovluq var. 

Mən söhbətə hazırlaĢmıĢam. Bu qovluğu tanıyırsınız? Yox?  

-Yox.  

-Bu, Sizin dissertasiyanızdır. Burada onun referatı var. Bu dissertasiya 

müasir mərhələdə Böyük Britaniyada müharibə əleyhinə hərəkata və siyasi 

partiyaların ona münasibətinə həsr edilmiĢdir.  

-Bu ad yadımdadır.  

-Bəli, bu həmin dissertasiyadır. Yeri gəlmiĢkən, ona tələbat olmuĢdur. 

Burada mənim əlimdə kitabxana kartı var. Mən onu MDBMĠ-nin kitabxanasından 

götürmüĢəm. Sizin dissertasiyanı oxumaq üçün tez-tez götürmüĢlər. Görünür, iĢ 

aktual olub, onunla maraqlanıblar. Yeri gəlmiĢkən, bundan əvvəl Siz 

Leyboristlərin parçalanması haqqında diplom iĢi yazmısınız.  

-Tamamilə doğrudur. Mən Folklend münaqiĢəsi haqqında da yazmıĢdım.  

-Bununla əlaqədar, mənim Sizə xarici siyasətlə bağlı bir sualım var. Belə 

baĢa düĢürəm ki, o, peĢəkarlıq baxımından Sizə yaxındır. Əlbəttə, Azərbaycan 

nadir geosiyasi məkanda yerləĢir. Burada çox müxtəlif tarixi amillər vardır. Sizin 

üçün öz ölkənizə tətbiqən geosiyasət nə deməkdir? Geosiyasi amillər Sizin siyasətə 

necə təsir göstərir?  

-Bu, bizim təbii varlığımızın, mövcudluğumuzun tərkib hissəsidir. Yəqin ki, bu 

sözlər bəlkə qonĢuları olmayan adalar istisna olmaqla hər bir ölkə üçün aktualdır, lakin 

onlar da siyasətə cəlb olunur.  

-Siz onlar haqqında da iĢ yazmısınız. Folklend adaları haqqında.  

-Əlbəttə, biz regionun bir hissəsiyik və regionda baĢ verən proseslər istədik-

istəmədik bizə təsir göstərir. Lakin prezident kimi mənim vəzifəm regional xarakterli 

proseslərin Azərbaycana mənfi təsirini minimuma endirmək və əksinə, Azərbaycanın 

regional proseslərə təsir göstərmək imkanlarını maksimum artırmaqdır. Əlbəttə, buna 

nail olmaq üçün xarici siyasət oriyentirlərini çox dürüst baĢa düĢmək, xarici siyasət 

təĢəbbüslərini düzgün seçmək zəruridir. Bəzən onlar iqtisadi, nəqliyyat xarakterli olur. 

Lakin son nəticədə bu, bizim xarici siyasət proqramının və ya paketinin bir hissəsidir. 

Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda rolunu və yerini möhkəmlətməliyik. Regional 

formata gəldikdə isə deməliyəm ki, bu gün bizim regionla məĢğul olan mütəxəssislərin, 

analitiklərin əksəriyyəti artıq baĢa düĢür ki, Azərbaycan regional planda xüsusi yer tutur. 

Ġqtisadiyyata gəldikdə, Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 

83 faizini təĢkil edir. Gələcəkdə bu rəqəm yalnız artacaqdır, çünki bizim planları, 

investisiyaları və iqtisadi inkiĢaf proqramlarını nəzərə alsaq, yəqin ki, bu rəqəm haçansa 

90-na da çatacaqdır. Lakin əsas məqsəd bu deyil. Biz heç vaxt qarĢıya belə məqsəd 

qoymamıĢıq. Sadəcə, gördüyümüz iĢlər avtomatik olaraq buna gətirib çıxarmıĢdır.  

Regional təĢəbbüslərə gəldikdə, biz nəqliyyat, energetika, təhlükəsizlik məsələləri ilə 

əlaqədar əsas, ən mühüm regional proqramların təĢəbbüsçüləri olmuĢuq. Bu gün 

Azərbaycanın iĢtirakı olmadan regionda heç bir layihə mümkün deyildir. Ġstər 

energetika, istər nəqliyyat, istərsə də xarici siyasət sahəsində. Nisbətən yaxın keçmiĢdə 

baĢ vermiĢ hadisələr göstərmiĢdir ki, kimin nə qədər səy göstərməsindən asılı 

olmayaraq, Azərbaycanın mənafeləri nəzərə alınmadan regionda xarici siyasi layihələr 



həyata keçirilə bilməz. Biz buna nail olmuĢuq. Fikrimcə, indi artıq hamı bunu baĢa 

düĢür. Əlbəttə, hər bir ölkə çalıĢır ki, onun ölkə hüdudlarından kənarda təsiri daha çox 

olsun. Biz bu məsələyə həm də regional əməkdaĢlığın möhkəmlənməsi baxımından 

yanaĢırıq. Yəni, biz ölkənin xarici siyasət təĢəbbüslərinə və geosiyasi mövqeyinə müsbət 

yanaĢırıq. Təzyiq göstərmək, Ģantaj, mənfi münasibət vasitəsilə deyil, müsbət münasibət 

vasitəsilə. Biz həmhüdud ölkələrdə investisiya qoyuluĢunu həyata keçiririk. QonĢu 

ölkələrdən qaynaqlanan, məqbul hesab etdiyimiz təĢəbbüsləri müəyyən qədər 

dəstəkləyirik. Bizim iqtisadi təĢəbbüslərimiz və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda 

realaĢdırdığımız investisiyalar sərmayə qoyulan ölkələrə kömək edir. Bununla da 

Azərbaycanın rolu daha da artır. Təsadüfi deyildir ki, həm regionda, həm də Avropada 

dostlarımızın və tərəfdaĢlarımızın çoxu Azərbaycanı özlərinin strateji sərmayədarları 

sırasında görmək istəyir. Bizə sənayenin strateji sahələrinə, energetikaya, nəqliyyata 

sərmayə qoyuluĢunda iĢtirak etmək təklif olunur və biz bu təklifləri çox diqqətlə 

nəzərdən keçiririk. Yəni, bunlar bizə etimadın dərəcəsinə dəlalət edir. Bu, o deməkdir 

ki, Azərbaycan etibarlı dost, tərəfdaĢ kimi qəbul edilir. Bununla da biz regionda öz 

mənafelərimizi geniĢ mənada təmin edirik və gələcəkdə bizim iqtisadi potensialın bir 

hissəsi bu gün Azərbaycanın hüdudlarından kənarda qoyduğumuz sərmayələr hesabına 

formalaĢacaqdır. Bu, bizim artıq həyata keçməkdə olan yeni iqtisadi siyasətimizin tərkib 

hissəsidir. Son dövrün bəlkə də ən xoĢ mövzusuna – Təhlükəsizlik ġurasına 

seçilməyimizə qayıdaraq demək istəyirəm ki, bu da məhz bizim həyata keçirdiyimiz 

siyasətin bir hissəsi və dünyada Azərbaycanın rolunun baĢa düĢülməsi göstəricisidir. Biz 

regionda, Xəzər regionunda, Qafqaz regionunda və daha geniĢ regionda real 

sabitləĢdirici amilik. Güman edirəm və əminəm ki, gələcəkdə nüfuzumuz yalnız 

artacaqdır.  

- Biz artıq bu barədə danıĢmıĢıq. Siz həyatınızın müəyyən hissəsini 

Moskvada yaĢamısınız. Sovet Ġttifaqının paytaxtı, indi isə Rusiyanın paytaxtı 

Moskvada oxumusunuz. Siz institutdan sonra da orada yaĢamısınız. Hazırda rəsmi 

və qeyri-rəsmi səfərlərlə tez-tez Rusiyada olursunuz. Rusiya Azərbaycanın 

qonĢusudur. Sizin Rusiya Federasiyasının həm keçmiĢ prezidenti Vladimir Putinlə, 

həm də hazırkı Prezidenti Dmitri Medvedevlə müəyyən siyasi, peĢəkar əlaqələriniz 

yaranmıĢdır. Siz də MDBMĠ-də bu movzu ilə bağlı deyildiyi kimi, “personal 

chemistry” vardır. Rusiya-Azərbaycan əməkdaĢlığının perpektivlərini necə 

görürsünüz? Orada ağrılı nöqtələr və ya hansısa açılmayan düyünlər varmı? Digər 

tərəfdən, bu inkiĢafın hansı perspektivləri vardır? 

- Perspektivlər mənə çox müsbət görünür. Münasibətlərin tarixi, həmçinin. Son on 

ilin tarixi, belə deyək, çox müsbətdir. Qeyd etdiyiniz kimi, mənim Rusiyanın həm 

Prezidenti, həm də BaĢ naziri ilə çox sıx qaĢılıqlı əlaqələrim, münasibətim vardır. 

Əlbəttə, bu Ģəxsi münasibətlər də ikitərəfli və regional xarakterli bir çox məsələlərin həll 

olunmasına kömək edir. Deməliyəm ki, Rusiya və Azərbaycan arasında münasibətlərin 

inkiĢafının yeni mərhələsi elə 2000-ci illərin əvvəlində - Vladimir Putin Rusiyaya 

baĢçılıq edəndə baĢlanmıĢdır. O, Rusiya Prezidenti kimi ilk rəsmi səfərini Azərbaycana 

etmiĢdir. Bununla da 1990-cı illərin heç də həmiĢə bizim istədiyimiz kimi alınmayan 

münasibətləri dövrünə yekun vurulmuĢ və münasibətlərin yeni səhifəsi açılmıĢdır. Bu 10 

il ərzində çox iĢ görülmüĢdür. Lakin əgər lap müxtəsər desək, ikitərəfli münasibətlərdə 

bütün ağrılı və ya mürəkkəb məsələlər həll edilmiĢdir. Hamısı. Biri də qalmamıĢdır. 

Sonuncu məsələ Prezident Dmitri Anatolyeviç Medvedevin Azərbaycana son səfəri 

zamanı həll edilmiĢdir. Dövlət sərhədi haqqında müqavilə imzalanmıĢdır. Bu, tarixi 

sənəddir. Zənnimcə, həmin sənəd bu illər ərzində razılaĢdırılmıĢ və imzalanmıĢ bütün 

sənədlərin zirvəsidir. Bizim gözəl qarĢılıqlı siyasi fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələrimiz 



vardır. Əmtəə dövriyyəsi 10 faizlərlə artmaqdadır. Zənnimcə, bu il az qala 50-60 faiz 

olmuĢdur. Mədəniyyət sahəsində, humanitar əməkdaĢlıqda vəziyyət, deyərdim ki, 

idealdır. Bu həm bizim, həm də Rusiya tərəfinin qiymətidir. Ġstisnasız olaraq bütün 

hüquq mühafizə strukturları arasında əməkdaĢlıq çox səmərəli və təsirlidir. Bu da bizim 

ümumi qiymətimizdir. Əgər soruĢsanız ki, daha nə etmək lazımdır, mənə cavab vermək 

çətin olacaqdır, çünki biz hər Ģeyi həll etmiĢik. Əlbəttə, növbəti mərhələdə müsbəti 

artırmaq, əməkdaĢlığı maksimum möhkəmləndirmək, regionda təhlükəsizliyin 

möhkəmləndirilməsi məsələlərinə maksimum kömək etmək lazım gələcəkdir. Biz iki 

qonĢu ölkə, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, iki Xəzər ölkəsi, iki Qafqaz ölkəsiyik. Yəni, 

bunlar bizim ümumi problematikamızdır. Biz ikimiz də elektrik enerjisi, neft və qaz 

hasilatçısıyıq. Təbii ki, təchizatçı kimi maraqlarımız üst-üstə düĢür. Biz burada da 

əməkdaĢlıq yolları tapırıq. Rəqabət deyil, məhz əməkdaĢlıq.  

- QarĢıdurma deyil.  

- Tamamilə doğrudur, məhz əməkdaĢlıq. Bu isə tamamilə mümkündür və biz 

buna artıq nail olmuĢuq. Odur ki, mən perspektivləri bugünkü kimi müsbət görürəm. 

Hesab edirəm ki, əgər 20 illik bütün qarĢılıqlı fəaliyyət dövrünü təhlil etsək, görərik ki, 

bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər daha səmərəli və daha yüksək 

səviyyədədir. Bu da, həmçinin özlüyündə beynəlxalq siyasətin mühüm amilidir. 

-Siz Rusiya MDBMĠ-də gözəl təhsil almısınız. Lakin Sizin siyasətdə, 

diplomatiyada, həyata, dünyaya baxıĢda əsas dərsləri hər halda Azərbaycanın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevdən aldığınızı desəm, çətin ki, səhv edərəm. Biz 

Sizinlə bu barədə danıĢmıĢıq. Hətta sırf praktiki planda götürsək, bu gün Siz 

Heydər Əliyev məktəbinin hansı əsas dərslərindən istifadə edirsiniz? 

- Əgər sadalamağa baĢlasam, bu, çox vaxt aparacaqdır. Çünki hər bir adam üçün 

atası necə yaxın və əzizdirsə, mənim üçün də atam elə yaxın və əziz insan idi. Eyni 

zamanda, o, mənim üçün elə bir insandır ki, ona sonsuz hörmət, etimad və heyranlıqla 

yanaĢmıĢam və yanaĢıram. Çünki onun bütün həyatı, mübarizəsi, taleyi, yenilməzliyi bir 

örnəkdir. Onun ömrünün son illərini yəqin ki, çoxları xatırlayır: gənc kursantlar 

qarĢısında çıxıĢ edəndə vəziyyəti pisləĢdi, müvazinətini itirərək yıxıldı, sonra getdi, 

qayıtdı və yenə yıxıldı, yenə də getdi, qayıtdı və nitqini bitirdi. DüĢünmürəm ki, onun 

yaĢında və belə vəziyyətdə olan kimsə, - demək olar, səksən yaĢı olan insanın səkkiz 

qabırğası sınmıĢdı, - eyni cür hərəkət edərdi. Lakin o, bunu etdi. O, baĢqa cür edə 

bilməzdi. Bu, onun bütün xarakterinin göstəricisidir. Onun mərdliyi və yenilməzliyidir. 

Əlbəttə, bu, hamımız üçün – həm mənim üçün, həm də bütün azərbaycanlılar üçün 

örnəkdir. Mənim xoĢbəxtliyim sadəcə bundadır ki, onun yanında olmuĢam. Mənim belə 

yaxın formatda ondan öyrənmək, ən mürəkkəb məqamlarda yanında olmaq imkanım 

olmuĢdur. Bu, heç Ģübhəsiz, bir məktəbdir. Sadəcə, onu məktəb kimi qəbul etmirsən. 

Axı, bu tədris prosesi deyildir. Əlbəttə, barəsində danıĢdığım bütün keyfiyyətlərlə 

yanaĢı, bu, varmaqdır, qavramaqdır, misilsiz təcrübədir və üstəgəl həm də siyasi 

müdriklikdir. Axı, onu əzən və təqib edən böyük bir sistemə, aparata qarĢı o, əslində, 

təkbaĢına müqavimət göstərirdi. Hələ 1990-cı ildə Azərbaycana qayıdanda, hər tərəfdən 

hücumlara və parlamentdə obstruksiyaya məruz qalanda təkbaĢına idi. Həmin parlament 

ki, bir neçə aydan sonra onu ayaq üstə alqıĢlamıĢdı. Bütün bunlar mənim gözlərim 

qarĢısında olmuĢdur. Onun ölkəni xaosdan, anarxiyadan necə çıxarması da, güclü dövlət 

yaratması da bir örnəkdir. Ona görə də azərbaycanlıların qəlbində onun daim öz yeri 

olacaqdır. Mənim sadəcə bəxtim gətirmiĢdir ki, o mənim atam, mən isə onun oğluyam. 

Bu, mənim üçün fəxrdir və bu gün praktiki baxımdan etdiyim hər Ģey onun 

baĢladıqlarının davamıdır. Əlbəttə, yeni formalar, yeni çağırıĢlar, dünya dəyiĢmiĢdir, 

mahiyyət isə olduğu kimi qalmıĢdır. Bu, layiqli siyasətdir, mərd siyasətdir, lazım 



gəldikdə cəsarətli siyasətdir. Əgər qəbul etdiyin qərarın düzgünlüyünə əminsənsə, heç 

nəyə baxmayaraq, onu həyata keçirmək lazımdır.  

- Cənab Prezident, bizim bütün söhbətimiz, Sizin danıĢdığınız hər Ģey sanki 

gələcəyin ssenarisidir. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Siz zaman maĢınında keçmiĢə 

qayıda bilərsiniz. Siz keçmiĢin hansı hadisələrini bir daha hiss etmək istərdiniz? 

KeçmiĢin hansı hadisələrini bir daha yaĢamaq istərdiniz?  

- Zənnimcə, mən bunu istəməzdim. Çünki əgər bu, artıq bir dəfə yaĢanmıĢsa, 

hətta ən fərəhli hadisə də baĢ verdiyi vaxtdakı effekti ikinci dəfə verməyəcəkdir. Odur 

ki, keçmiĢə qayıtmaq imkanı olsaydı, mən yəqin ki, getməzdim. Əgər imkan olsaydı, 

gələcəyə gedərdim. Fərz edək, 10 il qabağa. Planlarımın baĢ tutub-tutmadığına və nə 

dərəcədə alındığına, əgər alınmamıĢsa, bunun üçün nə etmək lazım gəldiyinə baxmaq 

istərdim. Bax, bunu çox böyük məmnuniyyətlə edərdim. KeçmiĢə gəldikdə isə, ora 

qayıtmaq imkanı olsaydı, əlbəttə, anamın və atamın yanına qayıtmaq istərdim.  

- Bilirsiniz, Ġlham Heydər oğlu, mən heç yerdə rast gəlməmiĢəm ki, Sizin 

hansısa ənənəvi xobbiniz vardır. Mən heç yerdə oxumamıĢam ki, haradasa tilovla 

oturmusunuz, yaxud marka və ya kəpənək toplayırsınız. Bəs, öz psixoloji gücünüzü 

haradan alırsınız? Psixoloji baxımdan necə bərpa olunursunuz, ümumiyyətlə, necə 

dincəlirsiniz? 

- Fiziki gücümü idman zalında bərpa edirəm. Ġdmanla məĢğul olmaq mənə özümü 

20-30 il əvvəlki kimi hiss etmək imkanı verir. Psixoloji cəhətdən isə evdə və yalnız evdə 

yaxınlarımın əhatəsində, ailəm arasında. Yəqin ki, bayağı səslənir. Əslində, Yer 

kürəsindəki insanların böyük əksəriyyətindən fərqlənmirəm. Lakin bu, heç də təkcə 

istirahət üçün ən yaxĢı vaxt deyildir. Gün ərzində ən yaxĢı vaxt axĢam evdə, ailəmlə 

birlikdə olmaqdır.  

-Prezidentin iĢinin harada baĢa çatdığının və Ģəxsi həyatının harada 

baĢlandığının bölgüsünü aparmaq olarmı? Yoxsa, bunlar bir-birinə qarıĢmıĢdır? 

Bilirsinizmi, bəzilərində belədir: vəssalam, ofisi bağladım, sonra evə, səhər isə yenə 

də iĢə.  

-Qismən. Məsələn, iĢ heç vaxt qurtarmır. Yəqin ki, bu, təkcə məndə deyil, bütün 

prezidentlərdə belədir. Ona görə ki, evdə də iĢdəsən, evdə də iĢlə əlaqə saxlayırsan, təbii 

ki, bir hadisə baĢ versə, sutkada 24 saat iĢləyirsən. Buna görə də iĢin qurtardığını və indi 

Ģəxsi həyatın baĢladığını demək, sadəcə olaraq mümkün deyil. Lakin əlbəttə, iĢlə Ģəxsi 

həyat bir-birinə qarıĢmır. AxĢam evimin kandarından içəri keçəndə, əgər heç bir 

fövqəladə hadisə, zəng yoxdursa, bütünlüklə, tamam baĢqa mühitə - onilliklər boyu 

olduğum ailə həyatı mühitinə düĢürəm. Mən problemləri, narahatlıqları, iztirabları, 

əsəbiliyi evə gətirmirəm, yaxınlarımı qoruyuram. Evdə də hər Ģey 20-25 il əvvəlki 

kimidir, dəyiĢiklik yoxdur.  

- Məhz indi, Sizinlə söhbət etdiyimiz bu vaxtda Sizin həyat yoldaĢınız, 

ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın baĢçılıq etdiyi Heydər Əliyev Fondu 

Romada, Vatikanda Azərbaycanın təbliği üzrə geniĢmiqyaslı tədbirlər keçirir. 

Mehriban xanımın fəal ictimai iĢlərindən hamının xəbəri vardır. O, möhtəĢəm iĢ 

aparır, UNESCO-nun, ĠSESCO-nun xoĢməramlı səfiri, Gimnastika 

Federasiyasının prezidenti, parlamentin deputatıdır. Bütün bunlar çox gözəl. 

Lakin mən belə baĢa düĢürəm ki, bu, total məĢğulluqdur. Ġndicə Siz də dediniz, 

mən də bilirəm ki, o özü hər dəfə evə can atır. Siz necə hesab edirsiniz, bu 

prioritetlər necə bölünür və onun prioritetləri sizinkilərə nə dərəcədə uyğundur?  

-Biz axĢamlar, yaxud bazar günü vaxtımızı evdə keçirməyi hər Ģeydən çox 

xoĢlayırıq. Bizim üçün bu, vaxt keçirməyin ən yaxĢı yoludur. Əlbəttə, öhdəliklər var. O, 

sizin qeyd etdiyiniz çox mühüm funksiyaları yerinə yetirir. Hazırda Ġtaliyada keçirilən 



bu günlər müstəqilliyimizin 20 illiyinə həsr edilmiĢ silsilə tədbirlərdir. Dünyanın bütün 

iri paytaxtlarında Azərbaycan günləri keçirilir. Moskvada, Parisdə, Berlində Azərbaycan 

günləri keçirilmiĢdir, indi Romada keçirilir. Yəni, bu, tədbirlər silsiləsidir. Əlbəttə, onun 

ictimai yükü çox böyükdür. Hətta birinci xanımın funksiyaları da – protokol tədbirləri 

və s. çox böyük qüvvə tələb edir. Bütün bunlar onu sevimli məĢğuliyyətindən, evdə, 

uĢaqların və nəvələrin əhatəsində olmaq, sadəcə divanda əyləĢmək və söhbət etmək, adi 

ömür sürmək imkanından ayırır. Lakin belə deyək, bizim bir yerdə olmadığımız hallar il 

ərzində çox olmur. Tədbirlərdə iĢtirak etmək lazım gələndə belə olur. Biz həmiĢə bir-

birimizə can atırıq, yanaĢı olmaq istəyirik. O, çox istedadlı adamdır, hər iĢdə 

istedadlıdır. Buna görə də o, hər iĢi görməyə, özü də yüksək səviyyədə görməyə macal 

tapır.  

-Ġlham Heydər oğlu, Siz istəsəniz də, istəməsəniz də əlli yaĢın 

astanasındasınız. Çox iĢ görülmüĢdür. Sadəcə Sizin söhbətinizdən görünür ki, 

xidmətləriniz çox olub. Ümumiyyətlə, indiyə qədər qazanılmıĢ uğurlardan həzz 

almaq və bu baqaja arxalanaraq irəli getmək olar. Lakin Sizi yaxĢı tanıdığımdan 

bilirəm ki, bu, Sizin xarakterinizə uyğun gəlmir. Siz növbəti yarım əsrdə Ģəxsən 

özünüz üçün qarĢınıza hansı məsələləri qoyursunuz?  

-Sizə səmimi deyim, mən həyatda heç vaxt heç nəyi qabaqcadan ürəyimdə 

tutmuram. ÇalıĢıram, tutmayım. Çünki əminəm ki, bunun heç bir yaxĢı nəticəsi 

olmayacaq.  

-Belə bir məsəl var, deyərlər, Allahı güldürmək istəyirsənsə, sabahkı 

planların barədə ona danıĢ.  

-Tamamilə doğrudur. Lakin mən Prezident olaraq, bunu özümə rəva görə 

bilmərəm. Ona görə ki, gələcək haqda düĢünməsək, bugünkü məsələləri həll etmək çox 

çətin olacaqdır. Əlbəttə, gündəlik məsələlərlə, Prezidentin mütəmadi iĢləri ilə 

kifayətlənmək, yaxud bunlara siyasi mübarizə və ya müəyyən siyasi səmərə 

prizmasından baxmaq olar. Lakin mən buna məhz sizin dediyiniz kimi, yarım əsr qabağa 

baxıram. Ona görə yox ki, 50 ildən sonra sizinlə burada əyləĢib söhbət etmək 

fikrindəyəm.  

-Mən etiraz etmirəm.  

-Buna görə demirəm. Bu barədə, necə deyərlər, fikirləĢmək də gülməli olardı. 

Məhz ona görə ki, 50 ildən sonra bizim ölkədə yaĢayacaq insanların həyatını 

yüngülləĢdirən iĢləri bu gün görmək üçün. Bizim həyata keçirdiyimiz təĢəbbüslərin çoxu 

gələcəyə yönəlmiĢdir. Energetika sahəsində yüz illik planlarımız var. Yəni ən azı 100 il 

Azərbaycan beynəlxalq enerji bazarında əvəzedilməz və çox mühüm oyunçu olacaqdır. 

Bunun təməli bu illər ərzində qoyulmuĢdur. Nəqliyyat sahəsində biz elə infrastruktur 

yaradırıq ki, o, əsrlər boyu ölkəmizin rifahına xidmət edəcəkdir. Bizim ölkənin coğrafi 

Ģəraiti nəzərə alınmaqla güclü logistik, nəqliyyat infrastrukturu külli məbləğdə vəsait 

qazanmağımıza, habelə ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyətini möhkəmlətməyə imkan 

verəcəkdir. Məsələn, təhsil sahəsində gördüyümüz iĢlər də bir neçə onilliyi əhatə edir. 

Kadrlar hazırlanması, informasiya texnologiyaları məsələlərində də belədir.  

-Bunlar gələcək üçün investisiyalardır.  

-Əlbəttə, yəni mənim planlarımda Azərbaycan-2050 və ya Azərbaycan-2060 

perspektivləri vardır. Lakin bu gün Azərbaycan-2023 proqramları ilə daha çox məĢğul 

oluram. Bu proqram iki ildən sonra baĢlanacaqdır. Onun uğurla həyata keçirilməsi 

Azərbaycan-2060, 2070 və sonrakı dövrləri təmin edəcəkdir. Hətta bu gün, məsələn, su 

təchizatı üzrə həyata keçirdiyimiz infrastruktur layihələri 2035-ci ilə qədər 

hesablanmıĢdır. Əhalinin, iqtisadiyyatın, müəssisələrin artması nəzərə alınmaqla. Yəni, 

bu gün biz 2035-ci ilə qədər nəzərdə tutulan iĢləri görürük ki, bizdən sonra gələnlər 



2030-cu ildə artıq 2067-ci ilə qədər lazım olan iĢləri görsünlər. Ölkə yalnız bu cür 

inkiĢaf edə bilər. Əgər sonra nə olacağı barədə strateji təsəvvür yoxdursa, idarə etmək 

olar, lakin bütün bunlar dayana bilər, halbuki dayanmamalıdır. Dünya irəliyə doğru 

hərəkət edir. Biz də onunla ayaqlaĢmalıyıq. Yaxın onilliklərdə dünyada kimlər üstünlük 

təĢkil edəcəkdir? Kimin biliyi çoxdursa onlar. Yalnız onlar. Energetika, yaxud deyək ki, 

hərbi sahə müasir texnologiyaların, nanotexnologiyaların, müasir istehsalatların, elmə 

investisiyaların inkiĢafı nəzərə alınmaqla dünyada baĢ verən hadisələrdə intellekt kimi 

aparıcı rol oynamayacaqdır. Əlbəttə, bir müddətdən sonra yüksək texnologiyalar 

sahəsində Azərbaycanın birinci yerdə olacağını gözləmək çətindir. Lakin biz harada 

olmalıyıq? Biz həmin texnologiyaları yaradanlardan bir addım arxada olmalıyıq. Bir Ģey 

yaradıblarsa, biz burada olmalıyıq, nə isə yeni bir Ģey istehsal ediblərsə, biz onu 

mənimsəməliyik. Bunu etmək üçün təkcə vəsaitə malik olmaq kifayət deyil, kadrlara, 

infrastruktura, konsepsiyaya, strategiyaya malik olmaq lazımdır. Vaxt gələcək, biz də 

dünya əhəmiyyətli məhsullar istehsal edəcəyik. Bəzən biz elə ambisiyalı planlarla 

yaĢayırıq ki, onlar həyata keçirilə bilməyəcək planlar təsiri bağıĢlayır. Lakin 

söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, onlar reallaĢır. Əgər istək, siyasi iradə və yaxĢı 

təĢəbbüskarlıq olsa, çox Ģey etmək olar.  

- Bununla bağlı sonuncu sualım var. 1961-ci il, əlbəttə, ailənizin həyatında 

Sizin dünyaya gəlməyinizlə əlamətdar oldu. DüĢünürəm ki, 1961-ci il bəĢəriyyət 

tarixində Yuri Qaqarinin kosmosa uçuĢu ilə yadda qaldı desəm, inciməzsiniz. Bu, 

tarixə belə düĢdü. Azərbaycan artıq 50 ildən sonra öz peykini orbitə çıxaracaqdır. 

Dünya əsaslı Ģəkildə dəyiĢmiĢdir. Yeni kompyuterlər, yeni texnologiyalar. 

Köhnəliklə, vaxtı ötənlərlə artıq vidalaĢmıĢıq. Sizin fikrinizcə, gələcək haqqında, 

bu gün haqqında danıĢarkən, özümüzlə keçmiĢdən nəyi götürməliyik ki, bu, bizi 

həmiĢə müĢaiyət etsin?  

- Mənim fikrimcə, bu sualın cavabı ilk növbədə insanın sırf mənəvi keyfiyyətləri 

müstəvisində olacaqdır. Tərəqqiyə, texnologiyalara, qloballaĢmaya, insan amilinin 

müəyyən dərəcədə nivelirlənməsinə baxmayaraq, mənəvi dəyərlər olmasa, bəĢəriyyət 

inkiĢaf edə bilməz. Axı biz robotların gələcəyinə doğru getmirik. Hər halda biz 

bəĢəriyyətin – daha çox inkiĢaf etmiĢ və daha müasir bəĢəriyyətin gələcəyinə doğru 

gedirik. Minilliklər boyu dünyanı dəyərlər idarə etmiĢdir. Yəqin ki, elə belə də 

olmalıdır. Buna görə də heç bir Ģəraitdə ləyaqət hissini keçmiĢdə qoymaq olmaz. Abır-

həya və insanlara xeyirxah münasibət hissi həmiĢə olmalıdır. Sözün yaxĢı mənasında 

vətənpərvərlik hissi inkiĢaf üçün əsas motivlərdən biri kimi daim olmalıdır. Mən 

vətənpərvərlik hissini ölkəmizin inkiĢafı üçün əsas motivlərdən biri hesab edirəm. Bu, 

öz ölkəsinə görə qürur hissi, onu daha yaxĢı etmək arzusudur. Qoy o, daha yaxĢı 

səslənsin, daha yaxĢı görünsün, daha yaxĢı olsun. Yəqin ki, bunun əsası vətənpərvərlik 

hissidir. Heç bir halda öz Vətənini sevməmək olmaz. Vətəni həmiĢə sevmək lazımdır. 

Mənim fikrimcə, hər kəs bu əsas məqamları həmiĢə özü ilə irəli aparmalıdır.  

-Çox sağ olun, cənab Prezident. 

-Sağ olun. 

 

26 dekabr 2011-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOBUSTAN DÖVLƏT 

TARĠXĠ-BƏDĠĠ QORUĞUNDA ĠNġA EDĠLMĠġ MUZEYĠN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev muzey haqqında dövlətimizin 

baĢçısına və xanımına məlumat verdi.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva muzey və inzibati binanın, 

eləcə də qoruqda atçılıq turizmi üçün nəzərdə tutulan sahənin planı ilə tanıĢ oldular.  

Bildirildi ki, Qobustan Tarixi-Bədii Qoruğunda Prezident Ġlham Əliyevin müvafiq 

Sərəncamına uyğun tikilən muzey və inzibati bina kompleksinin ümumi sahəsi 2 min 

460 kvadratmetrdir. Muzeyin giriĢində petroqliflərin qonaqlara təqdim edilməsi üçün 

Ģərait yaradılmıĢdır. Burada rəsmlərin həlqəvari zolaqlar Ģəklində düzülməsi canlı rəqsin 

hərəkətlərini təcəssüm etdirir. Muzeydəki məlumat mərkəzində qonaqlar sensor 

ekrandan istifadə etməklə müxtəlif dillərdə ətraflı informasiya əldə edə bilərlər. Müasir 

innovativ texnologiya ilə təchiz olunmuĢ muzeydə xüsusi mulltimedia proqramları ilə 

hazırlanmıĢ sensor ekranları, maarifləndirici və əyləncəli oyunlar, interaktiv stendlər, 3D 

video və s. turistlərin ixtiyarına veriləcəkdir.  

Qeyd edildi ki, muzeydə, qoruq əməkdaĢları üçün 15 xidməti otaq yaradılmıĢdır. 

Kitabxana ilə yanaĢı, burada fotolaboratoriya, elmi-tədqiqat Ģöbəsi də fəaliyyət göstərir.  

Bildirildi ki, muzeyin sərgi zalı müxtəlif bölmələrdən təĢkil olunmuĢdur. 

“Qobustan: UNESCO-nun ümumdünya mədəni irsi” zalında dünyadakı 200-ə yaxın 

oxĢar abidə haqqında məlumatlar əks olunmuĢdur. “Qobustanın təbii mühiti” zalında isə 

turistlər özlərini real landĢafta uyğunlaĢdırılan texnogen illüstrasiyalı mühitdə hiss 

edəcəklər. Sensor ekranda minilliklər ərzində Xəzər dənizinin necə dəyiĢdiyini əks 

etdirən animatik təqdimatı müĢahidə etmək, Qobustanın təbiəti, florası haqqında 

məlumatlar almaq mümkündür. Muzeyin “Qobustanda arxeoloji kəĢf“ zalında 

petroqliflərin aĢkar edilməsi və öyrənilməsi, qazıntıların aparılması prosesləri əks 

olunmuĢdur. Burada insan sümükləri, arxeoloji təbəqələrdən tapılan daĢlar, saxsı qablar 

və digər eksponatlar maraq doğurur. “Zamana səyahət” zalı isə tarixin müxtəlif 

dövrlərində Qobustandakı həyatı əks etdirir. Burada turistlər ilkin dövrdən baĢlayaraq 

Qobustanda gedən təbii dəyiĢikliklərin miqyasını, dünyada yaĢanan insan köçünün 

coğrafiyasını seyr edə bilərlər. “Qədim dövr insanlarının həyatı” zalında daĢ əmək 

alətlərinin hazırlanması və onların funksiyaları barədə məlumatlar əks olunmuĢdur. 3D 

ölçülü daĢ əĢyanın nümayiĢi, paleolit, mezolit və neolit dövrlərinə aid alətlər və onların 

hazırlanma üsulu 3 stenddə təqdim olunur. “Qədim dövr incəsənəti” zalı ibtidai 

insanların gözəllik anlayıĢını və bədii təxəyyülünü nümayiĢ etdirir. “Əsrlərdən gələn 

petroqliflər” zalı sayı 6 mindən çox olan ornamentləri, qayaüstü incəsənətin təkamülünü 

öyrənməyə imkan verir. “Petroqliflərin mənası” və “Qobustanın qədim dövr rəssamları” 

zallarında Qobustan qayaüstü rəsmlərinin mənası, “Heyvanlar və ovçular”, “Qobustan 

qayaüstü incəsənəti mədəni landĢaftı” zallarında isə qədim heyvan sümüklərinin 

qalıqları, o dövrün insanlarının ən çox ovladıqları heyvanlar haqqında məlumatlar 

verilir. Qoruq ərazisində 3D formatlı video ilə virtual uçuĢ da həyata keçirmək 

mümkündür. 

Məlumat verildi ki, muzeydə 3D formatında 45 tamaĢaçı üçün kinozal da 

yaradılmıĢdır. Zal 7 səsgücləndirici, monitor və proyektorla təchiz edilmiĢdir. Ġclas 

zalında müxtəlif konfransların, yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi 

üçün hərtərəfli Ģərait yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Qobustanda həyata 

keçiriləcək layihələrdən bəhs edən videoçarxa baxdılar. Layihə üzrə Qobustandakı 



BöyükdaĢ zirvəsində açıq səma altında muzeyin yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur. 

Buraya səyahət tunel vasitəsilə kiçik vaqonlarda həyata keçiriləcəkdir. BöyükdaĢ 

zirvəsində Azərbaycan mədəniyyəti və təbiətini əks etdirən mənzərənin yaradılması da 

planlaĢdırılır. 

Bildirildi ki, muzeydə 360 dərəcə fırlanan xüsusi aparatla istənilən abidənin 

üzərində dayanmaq olur. Muzeyin fondunda 100 mindən çox arxeoloji materiallar 

toplanmıĢdır.  

Muzeylə tanıĢ olduqdan sonra Prezident Ġlham Əliyevə Qobustan Dövlət Tarixi-

Bədii Qoruğuna gedən yolun, yolayrıcının hazırkı və gələcək vəziyyəti, buradakı 

körpüdə aparılacaq yenidənqurma iĢləri haqqında məlumat verildi.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Qobustan Dövlət Tarixi-

Bədii Qoruğu ərazisində aparılan yenidənqurma iĢləri ilə də tanıĢ oldular.  

Məlumat verildi ki, qoruq ərazisində ümumi sahəsi 283 kvadratmetr olan və 2 

teleskopun quraĢdırıldığı baxıĢ meydançası inĢa edilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı qədim musiqi aləti olan qavaldaĢa baxdılar.  

Anazağa mağarası ilə tanıĢlıq zamanı Azərbaycan Prezidentinə və xanımına 

məlumat verildi ki, ibtidai dövrdə insanlar burada çoxlu petroqliflər yaratmıĢlar. Bu, 

qoruqda tətbiq edilən xüsusi məlumat aparatında da əksini tapmıĢdır. 

Beləliklə, qədim qayaüstü təsvirlər Azərbaycan insanının keçmiĢini dövrümüzə 

daĢımıĢ, müasir azərbaycanlıların ulu əcdadlarının min illər ərzində yaratdıqları maddi-

mədəniyyət nümunələrini xalqımızın yaddaĢından silinməyə qoymamıĢ və bəĢəriyyətə 

dünyamiqyaslı tarixi abidəni - Qobustanı bəxĢ etmiĢdir. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ APARILAN ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 
 
Tikintinin layihəsi əsasında görülən və görüləcək iĢlər barədə Prezident Ġlham 

Əliyevə məlumat verildi. ĠnĢaat iĢlərinin ən müasir standartlara uyğun Ģəkildə həyata 

keçirildiyi bildirildi.  

Dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin həyətyanı sahəsində görülən 

inĢaat iĢləri ilə tanıĢ oldu. Burada aparılan iĢlər barədə Prezident Ġlham Əliyevə və 

xanımı Mehriban Əliyevaya məlumat verildi.  

Azərbaycan Prezidenti inĢaat iĢlərinin aparıldığı ayrı-ayrı tikinti sahələrini gəzdi, 

görülən iĢlərlə yerindəcə tanıĢ oldu.  

ĠnĢaatda istifadə olunacaq tikinti materialları barədə Prezident Ġlham Əliyevə 

məlumat verildi. Bildirildi ki, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi və qurucusu 

Heydər Əliyevin adını daĢıyan memarlıq abidəsi kimi ucaldılacaq bu mərkəz ölkənin 

ictimai-siyasi və mədəni həyatında böyük rol oynamaqla yanaĢı, beynəlxalq səviyyəli 

tədbirlərin, konfransların, müsabiqələrin, festivalların, sərgi, konsert və ziyafətlərin 

təĢkilinə imkan verəcəkdir. 

Prezident Ġlham Əliyev inĢaat iĢlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı müvafiq 

tapĢırıqlarını verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “JUMEĠRAH 

BĠLGAH BEACH HOTEL” KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya və Heydər Əliyev Fondunun 

vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya gül dəstələri təqdim edildi. 

Prezident Ġlham Əliyev kompleksin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, “Jumeirah Bilgah Beach Hotel” kompleksi dünyanın 12 

ölkəsində beĢulduzlu otellərin sahibi olan “Jumeirah Group”un MDB məkanında ilk 

otelidir. Beynəlxalq səviyyəli nadir memarlıq incilərindən olan bu otelin Bakıda 

tikilməsi ölkəmizdə turizmin inkiĢafının, istər yerli, istərsə də xarici Ģirkətlər üçün 

yaradılan əlveriĢli investisiya mühitinin bariz göstəricidir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, “Jumeirah Bilgah Beach Hotel” kompleksi original 

arxitektura üslubu ilə yanaĢı, yüksək keyfiyyəti və çoxsaylı xidmət növləri təklif etməsi 

ilə fərqlənir. Müasir dizaynı ilə seçilən bu kompleksdə beynəlxalq və milli memarlıq 

üslubu peĢəkarlıqla uzlaĢdırılmıĢdır.  

Qeyd edildi ki, 20 mərtəbədən ibarət oteldə ən müasir standartlara cavab verən 

texnologiya quraĢdırılmıĢdır. Burada ümumi sahəsi 4 min 670 kvadratmetr olan 350 

yerlik avtomobil qarajı vardır. Ərazidə geniĢ abadlıq iĢləri görülmüĢ, yaĢıllıq zolaqları 

salınmıĢ, minlərlə dekorativ kol və güllər əkilmiĢdir. 

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, dörd ilə tikilən otelin inĢasında 5 

min nəfərədək qədər iĢçi çalıĢmıĢdır. Gələcəkdə kompleksdə yerli kadrların iĢlə təmin 

olunmasına xüsusi diqqət veriləcəkdir.  

Otelin birinci mərtəbəsinin dizaynı özəlliyi ilə seçilir. Divarlarda 14 min metal 

Ģardan istifadə edilməklə yaradılan dekorativ kompozisiya buraya xüsusi yaraĢıq verir. 

Bu mərtəbədə hündürlüyü 58 metr olan çılçıraq quraĢdırılmıĢdır. Kompleksin zəngin 

kitabxanasında Fransadan gətirilmiĢ qiymətli kitablar toplanmıĢdır. Oteldə qeydiyyat 

mərkəzi və qonaqların istirahəti üçün rahatlığı ilə seçilən gözləmə otağı da xüsusi zövqlə 

iĢlənmiĢdir. 

Burada, həmçinin müxtəlif səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün müasir 

informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz edilmiĢ 450 nəfərlik konfrans zalı 

da vardır. 

ĠĢıqlandırma sisteminin mükəmməlliyi ilə seçilən otelin birinci mərtəbəsində 

dənizin cazibədar mənzərəsi görünən və müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə 

tutulan 400 nəfərlik zal yaradılmıĢdır. Bu mərtəbədəki 44 nəfərlik “Piano lunch” da 

qonaqların ixtiyarına veriləcəkdir. Dünya memarlığının ən son yeniliklərinin tətbiq 

olunduğu otelin dizayn elementləri turistlərdə xoĢ ovqat yaradacaqdır. Otelin 

restoranlarında qonaqlara yerli və xarici mətbəxlərin ləziz yeməkləri təqdim 

olunacaqdır.  

Məlumat verildi ki, kompleksin 14 mərtəbəsində 175-i deluks, 37-si isə suit 

olmaqla 212 nömrə yaradılmıĢdır. Qonaqların istirahəti üçün hər cür Ģəraitin olduğu 

bütün nömrələrdən Xəzər dənizinin füsunkar panoramını seyr etmək mümkündür. 

Otaqlar simsiz internet, fərdi kondisioner sistemi, fərdi seyflər və birbaĢa çıxıĢı olan 

telefonla təmin edilmiĢdir. Oteldə yüksək səviyyəli qonaqlar üçün ümumi sahəsi 175 

kvadratmetr olan nömrə, 125 kvadratmetrlik “Ambassador suit” də yaradılmıĢdır.  

Otelin zirzəmi qatında iĢgüzar Ģəxslərin müxtəlif tədbirlər keçirmələri üçün lazımi 

Ģərait yaradılmıĢdır. Buradakı 4 konfrans zalı müasir iĢıq və səsləndirmə sistemi ilə tam 

təchiz olunmuĢdur. Zallarda videomaterialların izlənməsi üçün iri monitor da 

quraĢdırılmıĢdır.  



Kompleksdə qonaqlar üçün 24 saat fəaliyyət göstərən 150 nəfərlik böyük restoran 

yaradılmıĢdır. Buradakı Talas SPA və ümumi sahəsi 2 min 600 kvadratmetr olan Fitnes-

Mərkəz müasirliyi ilə diqqəti çəkir. Bununla yanaĢı, qonaqlara pulsuz xidmətin 

göstəriləcəyi su divarı və masaj otaqları, türk hamamı, saunalar, buxar otaqları, 7 

müalicə otağı, 2 VĠP SPA yaradılmıĢdır. Bütün istirahət hollarında vitamin barları 

iĢləyir. Fitnes-Mərkəzdəki qapalı üzgüçülük hovuzunun uzunluğu 20, eni 10 metrdir.  

Turistlərin müxtəlif əyləncə mərkəzlərindən istifadə edə biləcəkləri 350 metrlik 

dəniz sahili ilə əhatələnmiĢdir. Ġlin isti aylarında dəniz sahilində açıq havada eyni vaxtda 

600 nəfərin istirahəti üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır. Kompleksin dənizin sahilinə 

çıxıĢında 250 nəfərlik “Promenad Lounge”, dənizin içərisində, estakada üzərində isə 400 

nəfərlik “Pier Grill” restoranları turistlərə yüksək xidmət göstərəcəkdir. Ümumilikdə 

oteldə 9 restoran, bar və gecə klubu vardır.  

Eyni vaxtda 475 nəfərə xidmət etmək iqtidarında olan kompleksdə ümumi ərazisi 

5 min 150 kvadratmetr olan Aqua-Park da yaradılmıĢdır. Burada, həmçinin tennis kortu, 

mini futbol, voleybol və basketbol meydançaları vardır. Kompleksin ərazisində mətbəxi, 

zalı, 3 yataq otağı və eyvanı olan ikimərtəbəli 14 kottec tikilmiĢdir.  

Otel kompleksi ilə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev kollektivlə görüĢdü. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV kollektivi salamlayaraq dedi: 

- Sabahınız xeyir olsun. Bu gün Ģəhərimizin tarixində çox əlamətdar bir gündür. 

Bakı Ģəhərində çox gözəl, müasir otel açılır. “Jumeirah-Bilgah” otelinin fəaliyyətə 

baĢlaması çox əlamətdar hadisədir. Otel çox gözəldir. Mən indi otelin bütün yerləri ilə 

tanıĢ olmuĢam. Çox gözəl otaqlardır, çox gözəl dizayn. Otaqların hamısı dəniz 

mənzərəli. Bu, otelin əlbəttə ki, dəyərini artırır. Ġctimai yerlər çox böyük zövqlə 

yaradılmıĢdır. Mənə verilən məlumata görə, burada 9 restoran, idman zalı, qapalı, açıq 

üzgüçülük hovuzları fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada iclasların, beynəlxalq tədbirlərin, 

Ģənliklərin keçirilməsi üçün bir neçə gözəl yer mövcuddur. Mən artıq “Jumeirah 

Group”un rəhbərinə dedim ki, bu oteldə, hər bir gözəl oteli fərqləndirən bütün əlamətlər 

cəmlənib. Nadir, gözəl, yaraĢıqlı, çox böyük zövqlə yaradılmıĢ bir oteldir.  

Əlbəttə, otelin üstünlüyü onun yerləĢməsindən asılıdır. Bu otelin yerləĢməsi də 

çox nadirdir. Dəniz kənarında, Ģəhərdən bir qədər aralı yerləĢir. Buranın havası da çox 

təmizdir. Amma, eyni zamanda, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna da çox 

yaxındır, cəmi 10-15 dəqiqə ərzində aeroporta çatmaq mümkündür. Bakıdan çəkilən 

gözəl yol da rahatlığı artırır. Səkkizzolaqlı yol tikilib və bu iĢ davam edir. Ümid edirəm 

ki, bir ildən sonra buradan Sumqayıta qədər də yeni yol açılacaqdır. Bilgəh-Sumqayıt 

yolunun tikintisi indi uğurla gedir. Bir sözlə, bu gün gördüyüm mənzərə məni çox 

sevindirir. Mən çox Ģadam ki, ölkəmizdə, Bakıda, Bilgəhdə dünya səviyyəli otel 

yaradılıbdır. “Jumeirah” otellər Ģəbəkəsi dünya Ģöhrətli Ģəbəkədir. Onun müxtəlif 

ölkələrdə otelləri vardır. Mən bəziləri ilə tanıĢam. Əlbəttə ki, mən o otellərin hamısı 

haqqında bir Ģey deyə bilmərəm. Amma, ümid edirəm ki, bu, “Jumeirah”ın ən gözəl 

otellərindən biri olacaqdır.  

Azərbaycanda təkcə bu il üçüncü beĢulduzlu otel açılıb. Bir qədər əvvəl 

“Kempinski”, ondan sonra “Hilton” istifadəyə verilib, indi də “Jumeirah” oteli açılır. Bir 

ildə beĢulduzlu üç otelin açılması çox böyük hadisədir. Bu, onu göstərir ki, investorlarda 

Azərbaycanın gələcəyinə, turizm potensialına çox böyük ümidlər, inam vardır. Yerli və 

xarici investisiyalar Azərbaycanda lazımi səviyyədə qorunur. Biz ötən 15 il ərzində 

ölkəmizə 100 milyard dollardan artıq investisiya cəlb edə bilmiĢik. Təkcə keçən il 16 

milyard, bu il hələ ki, hesablamalar gedir. Əminəm ki, vəsait Azərbaycan iqtisadiyyatına 

ondan artıq qoyulub. Bu vəsaitin bir hissəsi turizm infrastrukturunun yaradılmasına 

yönəldilir. 



Gələn il təkcə Bakıda yenə də beĢulduzlu üç otel fəaliyyətə baĢlayacaqdır - 

“Marriott”, “Four seasons” və “Bermond” otelləri. Beləliklə, iki il ərzində Bakıda, təkcə 

bir Ģəhərdə, beĢulduzlu, dünya Ģöhrətli 6 otel istifadəyə verilir. Mən hesab edirəm ki, bu, 

nadir bir hadisədir. Nəinki bu bölgədə, postsovet məkanında və geniĢ mənada qitədə 

nadir bir hadisədir ki, iki il ərzində bir Ģəhərdə dünyanın ən məĢhur 6 brendi öz otellərini 

müĢtərilərin üzünə açır. Bu, ölkəmizin ümumi inkiĢafını göstərir. Bu, onu göstərir ki, 

yerli və xarici Ģirkətlər Azərbaycana vəsait qoymaq üçün öz imkanlarını gücləndirirlər.  

Azərbaycan yaĢamaq, istirahət etmək üçün çox gözəl bir yerdir. Bakı dünyanın ən 

gözəl Ģəhərlərindən biridir. Biz Bakını gözəlləĢdiririk. Yeni infrastruktur layihələri icra 

edilir. Qədim Bakı nəzarət altındadır, dövlət tərəfindən qorunur. ĠçəriĢəhərdə təmir-

bərpa iĢləri böyük zövqlə aparılır. Bizim gözəl bulvarımız yenidən qurulubdur. Bakıda 

yeni bulvar tikilir. Biz bir neçə aydan sonra yeni bulvarın açılıĢını qeyd edəcəyik. Yeni 

bulvar Bayraq Meydanına qədər uzanacaq, Bayraq Meydanı ilə birləĢəcəkdir. Ġndiki 

bulvarımızın 4 kilometrinə əlavə ən azı 8 kilometr dənizkənarı gəzinti zolağı əlavə 

edilməlidir.  

Bakı, yenə də deyirəm, dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən biridir. Biz Bakını 

gözəlləĢdiririk, Bakını qoruyuruq, sevirik. Belə gözəl otellərin Bakıda yaradılması 

Ģəxsən məni çox sevindirir. Onu da qeyd etməliyəm ki, təkcə Bakıda deyil, digər 

bölgələrdə də hazırda beĢulduzlu bir neçə otel tikilməkdədir. Biri Qubada, üçü isə yeni 

yaradılan “ġahdağ” qıĢ-yay turizm kompleksi zonasında. Bu otellərin istifadəyə 

verilməsi Azərbaycanın turizm potensialını daha da gücləndirəcəkdir.  

Bu il Azərbaycanda “Turizm ili” elan edilibdir. Mən çox Ģadam ki, “Turizm 

ili”ndə dünya otel Ģəbəkələri Azərbaycanda gözəl otellər açırlar, gözəl memarlıq 

abidələri yaradırlar.  

Mən sizi və Bakının bütün sakinlərini, Bakıya gələn qonaqları bu gözəl hadisə 

münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, bu otel çox uğurla iĢləyəcək, 

burada çox gözəl xidmət göstəriləcəkdir. Bakı sakinləri və qonaqlar üçün Ģəhərimizdə 

yeni gözəl istirahət və əyləncə yeri yaradılıbdır.  

Fürsətdən istifadə edərək sizi qarĢıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edirəm, sizə iĢinizdə uğurlar 

arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

“Jumeirah Group”un icraçı sədri Cerald Loules Prezident Ġlham Əliyevə təĢəkkür 

edərək dedi: 

-Hörmətli cənab Prezident! 

Hörmətli birinci xanım! 

XoĢ sözlərə görə çox sağ olun. Bu, bizim MDB məkanında birinci otelimizdir. 

Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu, belə də olmalı idi. Biz çox Ģadıq ki, bu otel məhz 

Azərbaycanda açıldı.  

“Jumeirah” gənc Ģirkətdir. Biz 14 il bundan əvvəl öncə fəaliyyətə baĢladıq. Qeyd 

etmək istəyirəm ki, bu, sırf turizm oteli və yaxud asudə vaxtın keçirilməsi üçün 

mehmanxana deyildir. Bu, həmçinin istirahət üçün gözəl bir yerdir. Hesab edirəm ki, biz 

gələcəkdə də bir çoxlarının rəğbətini qazanacağıq.  

Mən hörmətli həmkarlarımızı da təbrik edirəm. Onlar bundan sonra burada, 

“Jumeirah”da iĢləyəcəklər. Burada olan həmkarlarımız nəinki Dubaydan, həmçinin 

dünyanın digər yerlərindən gəliblər. Hesab edirəm ki, biz belə bir mehmanxananın 

açılması ilə turizm sahəsinin inkiĢafına töhfəmizi verəcəyik.  



Siz burada qeyd etdiniz ki, ölkədə yeni otellər açılır. Bu, yaxĢı haldır. Biz də öz 

mehmanxana Ģəbəkəmizi artırırıq. Həm ġanxayda, həm də dünyanın digər yerlərində 

otellər açmaq fikrimiz vardır. Mən çox böyük fərəh hissi ilə qeyd edirəm ki, Bakıda da 

bizim belə gözəl bir otelimiz vardır. 

Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, bu il “Turizm ili”dir. Azərbaycan hökuməti 

turizm sahəsinə böyük diqqət yetirərək turizm infrastrukturunu davamlı Ģəkildə inkiĢaf 

etdirməkdədir. Çox yüksək dəyərləndirirəm ki, biz də bu sahədəki inkiĢafın bir hissəsinə 

çevrilirik. Ġstəyirik ki, bundan sonra turizm sahəsi daha da inkiĢaf etsin. Ġlbəil bütün 

dünyada turizm sahəsi artır, turistlərin sayı çoxalır. Bu da, həmçinin bu və ya digər 

ölkənin ÜDM-in daha da artmasına öz töhfəsini verir. 

Siz Davosda Dünya Ġqtisadi Forumunda iĢtirak etmisiniz və görmüsünüz ki, 

turistlərin sayı ildən-ilə nə dərəcədə artmaqdadır. Qeyd etmək istəyirəm ki, turizm 

sənayesi Azərbaycanda da intibah dövrünü yaĢayır. Yeri gəlmiĢkən, hamını Yeni il 

münasibətilə təbrik edirəm və sizə gələn ildə də uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda, 

bizim kiçik bir hədiyyəmiz vardır. Bizim münasibətlərimizin rəmzi olaraq, BirləĢmiĢ 

Ərəb Əmirliyində tikdiyimiz ilk otelimizin binasını əks etdirən hədiyyəni Sizə təqdim 

etmək istərdim. 

Cerald Loules hədiyyəni dövlətimizin baĢçısına təqdim etdi. 

 

28 dekabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ BÜLBÜL 

PROSPEKTĠNDƏKĠ PARKIN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNDƏN 

SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Görülən iĢlər barədə dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi. Bildirildi ki, parkın 

ərazisindəki asfalt örtüklü hissəyə yüksək keyfiyyətli mərmər üzlüklər döĢənmiĢ, ərazidə 

həmiĢəyaĢıl ağaclar və gül kolları əkilmiĢdir. Parkın mərkəzində yeni fəvvarə 

quraĢdırılmıĢdır. Müasir üslubu ilə diqqəti cəlb edən bu fəvvarə parka xüsusi yaraĢıq 

verir. Buradakı iĢıqlandırma sistemi yeniləri ilə əvəz olunmuĢdur. Paytaxtın gözəl 

guĢəsində yerləĢən bu parkda sakinlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Parkın əsaslı yenidənqurma iĢlərindən sonrakı vəziyyəti ilə yaxından tanıĢ olan 

Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıqlarını verdi. 

 

29 dekabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN HEYDƏR 

ƏLĠYEV PROSPEKTĠNDƏ SALINAN PARKIN VƏ MUSĠQĠLĠ ALOV 

FƏVVARƏSĠNĠN AÇILIġINDA  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov məlumat verdi ki, 

dövlətimizin baĢçısının tapĢırığı ilə Bakının Nizami rayonu ərazisində xüsusi dizaynla 

salınan parka üç tərəfdən giriĢ vardır. Bildirildi ki, əvvəllər sənaye müəssisələrinin 

yerləĢdiyi bu ərazi uzun illər baxımsız vəziyyətdə olmuĢdur. Ġndi burada salınmıĢ 

əzəmətli park Ģəhərimizin ən maraqlı istirahət guĢələrindən biridir. Nadir ağacların və 

gül kollarının əkildiyi parkda istirahət üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Parkda 65 

müasir oturacaq qoyulmuĢ, 82 iĢıq dirəyi quraĢdırılmıĢdır. 

Dövlətimizin baĢçısına və xanımına parkın ərazisində fəaliyyət göstərəcək 

müxtəlif iaĢə obyektləri barədə də məlumat verildi.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva parkın və yaxınlıqdakı 

yaĢayıĢ binalarının eskiz layihələri ilə tanıĢ oldular. 

Bildirildi ki, ərazidə abadlıq və tikinti iĢləri davam etdiriləcəkdir. Görülən iĢlər 

nəticəsində bu ərazi müasirləĢən paytaxtımızın gözəl guĢələrindən birinə çevriləcəkdir. 

Sonra dövlətimizin baĢçısı və xanımı parkın ərazisində quraĢdırılmıĢ musiqili alov 

fəvvarə kompleksi ilə tanıĢ oldular. Bildirildi ki, fəvvarədə quraĢdırılmıĢ iĢıq sistemi 

parka ecazkar gözəllik bəxĢ edir. 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva musiqili alov fəvvarə 

kompleksinin idarəetmə mərkəzinə baxdılar. Diqqətə çatdırıldı ki, kompleks bu 

mərkəzdən avtomatlaĢdırılmıĢ sistem vasitəsilə idarə olunur. Fəvvarənin postamenti 

yumru təpəcikdən ibarətdir. Musiqili alov fəvvarəsi ABġ, Almaniya və Ġngiltərə 

istehsalı olan büllurdan və paslanmayan metaldan hazırlanmıĢdır. Tikinti iĢlərinə ABġ, 

Almaniya və Ġngiltərə Ģirkətləri cəlb olunmuĢdur. Musiqili iĢıqlandırma iĢlərini Ġtaliya 

mütəxəssisləri yerinə yetirmiĢlər. Musiqili alov fəvvarə kompleksinin struktur hissəsinin 

konstruksiyası 60 kilometr/saniyə gücündə küləyə və 9 ballıq zəlzələyə davamlıdır. 

Alov simvolu cilalanmıĢ paslanmayan metaldan və kristaldan ibarətdir. Audio-video 

sisteminin qurulduğu musiqili alov fəvvarə kompleksi lazer projektorları ilə 

iĢıqlandırılır. 

Sonra dövlətimizin baĢçısı və xanımı musiqili alov fəvvarəsinin müxtəlif 

görüntülərini izlədilər.  

GörülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham Əliyev tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

30 dekabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GORANBOYDA NĠZAMĠ 

GƏNCƏVĠ ADINA PARKIN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, park Goranboy Ģəhərinə Goran 

istiqamətindən giriĢdə yerləĢir. Parkın giriĢ qapısı müasir üslubda inĢa olunmuĢdur. 

Burada dahi Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvinin möhtəĢəm heykəli ucaldılmıĢdır. 

Abidənin ətrafında Ģairin “Xəmsə”sinə daxil olan “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və ġirin”, 

“Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” və “Ġsgəndərnamə” poemalarının kompozisiyasını 

əks etdirən mozaik fotolar yaradılmıĢdır.  

Azərbaycan Prezidenti parkı gəzdi, burada yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu. Qeyd 

edildi ki, 1,1 hektar ərazini əhatə edən park bir il yarım ərzində baĢdan-baĢa yenidən 

qurulmuĢdur. Burada yaradılan 3 fəvvarə ətrafa xüsusi yaraĢıq verir. Sakinlərin 

üstüörtülü iki istirahət guĢəsindən istifadə edə biləcəkləri park uĢaqların daha çox 

xoĢuna gələcəkdir. Çünki bu istirahət guĢəsində xalq nağıllarının motivlərini əks etdirən 

kompozisiyalar yaradılmıĢdır. Parkda müasir iĢıqlandırma, fəvvarələrin iĢləməsi və 

yaĢıllıqların suvarılması üçün suvarma sistemləri quraĢdırılmıĢ, müasir bulaq kompleksi 

inĢa edilmiĢ, oturacaqlar qoyulmuĢdur. Parkda ümumilikdə 30 minə yaxın müxtəlif növ 

dekorativ ağac və gül kolları əkilmiĢdir. Bir sözlə, Goranboyda yeni istifadəyə verilən 

Nizami Gəncəvi adına parkda sakinlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev parkda yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GORANBOY 

MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN ƏSASLI TƏMĠRDƏN SONRA AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, 1960-cı ildə istifadəyə verilən 

Mədəniyyət Evi uzun müddət təmir olunmadığından yararsız hala düĢmüĢdü. Burada 

əsaslı təmir və yenidənqurma iĢlərinə 2011-ci ilin yanvarında baĢlanılmıĢdır. Görülən 

təmir-bərpa iĢləri nəticəsində binanın zalı, foyesi və otaqları yenidən qurulmuĢ, giriĢ 

hissəsi müasir memarlıq üslubunda inĢa edilmiĢdir. Müasir avadanlıqla təchiz edilmiĢ 

Mədəniyyət Evinin binası üzlük daĢla örtülmüĢdür. Binanın foyesində ümummilli lider 

Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢdur. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 

Ġlham Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətin və incəsənətin inkiĢafına göstərdikləri qayğını 

əks etdirən fotoguĢələr yaradılmıĢdır.  

Qeyd edildi ki, Mədəniyyət Evinin akt zalında rayon əhəmiyyətli tədbirlərin 

yüksək səviyyədə təĢkili üçün hərtərəfli Ģərait vardır. Ġnzibati otaqlar binanın ikinci 

mərtəbəsində yerləĢir. 

Dövlətimizin baĢçısı Mədəniyyət Evinin böyük zalı ilə də tanıĢ oldu. Bildirildi ki, 

400 nəfərlik zalda müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Goranboy Ģəhər uĢaq incəsənət məktəbinin xor 

kollektivinin ifasında bəstəkar Oqtay Zülfüqarovun “Mehriban insanlar” mahnısını 

dinlədi.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, Goranboy Mədəniyyət Evinin 

nəzdində rayonun mədəni həyatında fəal iĢtirak edən xalq teatrı və folklor qrupu ilə 

yanaĢı, müxtəlif dərnəklər də fəaliyyət göstərir.  

Mədəniyyət Evi ilə tanıĢ olan Azərbaycan Prezidenti kollektivə uğurlar arzuladı. 

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏNĠN GĠRĠġĠNDƏ 

YARADILACAQ “QALA” KOMPLEKSĠNĠN ESKĠZ LAYĠHƏSĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Gəncənin Bakıdan giriĢinin eskiz layihəsi ilə tanıĢ oldu. 

Məlumat verildi ki, inĢasına ötən ilin aprelində baĢlanılan “Qala” kompleksi Ģəhərin 

giriĢində, Gəncə-Bakı magistral yolunun hər iki tərəfində tikilir. Yolun sağı və solu 

geniĢləndirilərək 22 metrə çatdırılmıĢdır. Qala divarının hər birinin uzunluğu 47, 

hündürlüyü 15 metr, qala qülləsinin hündürlüyü isə 22 metrdir. Yol boyu hər iki tərəfdə 

istinad divarları tikilir. Qalanın Gəncə qapılarının eni 5, hündürlüyü 7 metrdir. Yuxarı 

hissədə 6 metr diametrində Gəncənin gerbi və gerbin hər tərəfində tuncdan hazırlanmıĢ 

Ģir heykəlləri qoyulacaqdır.  

Qeyd edildi ki, qalanın qarĢısında “Xəmsə” bulağı inĢa ediləcəkdir. Bundan 

baĢqa, “Qala” və Nizami Gəncəvinin məqbərə kompleksləri arasındakı 4,6 kilometrlik 

yol yenidən qurulur. Yol boyu Nizaminin “Xəmsə”sinə daxil olan əsərlərin adları həkk 

edilmiĢ 5 nəhəng kitab-abidə memarlıq elementi, habelə Ģairin ölməz qəhrəmanlarının 

obrazlarını canlandıran heykəllərin ucaldılması və fəvvarələrin tikilməsi nəzərdə tutulur. 

Yol boyu park zolağı salınacaq, 3 fəvvarə inĢa ediləcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

21 yanvar 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏKĠ 

“ĠMAMZADƏ” KOMPLEKSĠNDƏ APARILAN TƏMĠR-BƏRPA VƏ TĠKĠNTĠ 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı kompleksin eskiz layihələri ilə tanıĢ oldu. Məlumat verildi 

ki, kompleksin yerləĢdiyi 2 hektardan çox ərazidə indiyədək xeyli iĢ görülmüĢdür. On 

min kvadratmetrdən çox əraziyə asfalt örtüyü salınmıĢ, 4 min 400 poqonmetr bəzəkli 

səki daĢları döĢənmiĢdir. Hazırda ərazidə uzunluğu 100, eni 15 metr olan sahədə dini 

ayinlərin icra edilməsi üçün müxtəlif tikililər inĢa edilir, müasir iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılır. Layihə üzrə nəzərdə tutulan 36 günbəz artıq inĢa edilmiĢ, 5 böyük günbəzin 

quraĢdırılması isə baĢa çatmaq üzrədir. Dövlətimizin baĢçısının müvafiq Sərəncamı ilə 

Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan 3 milyon manat vəsait hesabına həyata keçirilən 

təmir-bərpa və tikinti iĢləri yüksək keyfiyyətlə icra olunur.  

Bildirildi ki, “Ġmamzadə”, yaxud “Göy imam” türbəsində beĢinci imam 

Məhəmməd Bağırın oğlu Ġbrahim dəfn olunmuĢdur. “Ġmamzadə” türbəsinin tikintisi 

XIV əsrin sonu - XV əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Ətrafındakı məscid, sərdaba və digər 

türbələr isə XVII-XVIII əsrlərdə inĢa edilmiĢdir. Bütün bu tikililər əzəmətli dini-tarixi 

kompleks kimi bu günədək qorunub saxlanmıĢdır. Müxtəlif vaxtlarda dağıntılara məruz 

qalan “Ġmamzadə” kompleksi sonuncu dəfə XIX əsrdə bərpa edilmiĢdir. Buna görə də 

kompleksdə bərpa iĢlərinə ehtiyac duyulurdu. Prezident Ġlham Əliyevin kompleksin 

bərpası ilə bağlı imzaladığı Sərəncam isə bu baxımdan tarixi əhəmiyyətə malikdir.  

Qeyd edildi ki, orta əsr Azərbaycan memarlığının dəyərli nümunələrindən olan bu 

kompleks ġərqin qədim karvan-ticarət yolunun üzərində yerləĢmiĢdir. “Ġmamzadə” 

əsrlərdən bəri Azərbaycandan, eləcə də baĢqa ölkələrdən gələn müsəlmanların 

ziyarətgahına çevrilmiĢdir. Bu dini mərkəz Gəncənin qədimliyini sübut etməklə yanaĢı, 

Ģəhərin islam aləmindəki yerini və nüfuzunu da göstərir.  

Dövlətimizin baĢçısı kompleksdə iĢlərin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 
 

ĠnĢaatçılar dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar. 

Prezident Ġlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzinin layihəsi ilə tanıĢ oldu. Qeyd 

edildi ki, mərkəzin yaxınlığında eni 20, uzunluğu 50, hündürlüyü isə 36 metr olan 

“Zəfər tağı” inĢa ediləcəkdir. “Zəfər tağı”nın ətrafı seyr etmək üçün 30 metr 

hündürlüyündə meydançası da olacaqdır. Meydançaya qalxmaq üçün 2 lift və pilləkənin 

quraĢdırılması nəzərdə tutulur.  

Bildirildi ki, mərkəzin üç mərtəbədən ibarət olacaq binasının ümumi sahəsi 4 min 

500 kvadratmetrdir. Birinci mərtəbədə sərgi zalı, ikinci mərtəbədə Azərbaycanın tarixini 

və müasir inkiĢafını əks etdirən ekskursiya zalı, elektron və adi kitabxana, üçüncü 

mərtəbədə köməkçi otaqlar, müĢavirə-konfrans zalı və 400 yerlik iclas zalı olacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin təməlini qoydu. 

Dövlətimizin baĢçısı beton qarıĢığı tökən qurğunun düyməsini basdı.  

Azərbaycan Prezidenti mərkəzin tikintisinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏKĠ 

“XƏMSƏ” ABĠDƏ KOMPLEKSĠNDƏ NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN HEYKƏLĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 
Dövlətimizin baĢçısı dahi Ģairin heykəlinin üzərindən örtüyü götürdü, önünə gül 

dəstəsi qoydu.  

Məlumat verildi ki, Nizami Gəncəvinin əsərlərinin motivlərinə həsr olunmuĢ 

kompleksin inĢasında qədim Azərbaycan memarlığına istinad edilmiĢdir. “Xəmsə” abidə 

kompleksi 8 künc, bürc, Ģam, çarhovuz və digər elementlərdən istifadə edilərək 

ucaldılmıĢdır. Kompleksdə Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun”, “Sirlər xəzinəsi”, 

“Yeddi gözəl”, “Xosrov və ġirin”, “Ġskəndərnamə” poemalarının hər birinə aid abidə 

qoyulmuĢdur. Bununla da Nizami yaradıcılığını əks etdirən son dərəcə nadir bir sənət 

abidəsi ərsəyə gəlmiĢdir. 

KeçmiĢə bağlılıq, əcdadlarımızdan gələn mədəni dəyərlərin qorunub saxlanılması 

Prezident Ġlham ƏIiyevin yürütdüyü siyasətin təməl prinsiplərindən biridir. Nizami 

Gəncəvinin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardan olan 

“Xəmsə” abidə kompleksi də dövlətimizin baĢçısının Nizami yaradıcılığına verdiyi 

önəmi bir daha təsdiqləyir.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ BAYRAQ 

MEYDANININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Gəncə çayının sağ sahilində inĢa 

olunan Bayraq Meydanı son dövrdə Ģəhərdə həyata keçirilən mühüm layihələrdən 

biridir. Burada 110 metr hündürlükdə dalğalanan üçrəngli bayrağın uzunluğu 50, eni 25 

metr, postamentin hündürlüyü isə 4 metrdir. Meydandakı qranit lövhənin üzərində 

Azərbaycanın dövlət himni və gerbi əks olunmuĢdur. Meydanın ətrafında abadlıq və 

yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev dövlət bayrağını qaldıran xüsusi qurğunun düyməsini 

basdı.  

GörülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirən dövlətimizin baĢçısı müvafiq tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏDĠM GƏNCƏDƏ 

NƏRĠMAN NƏRĠMANOV PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı parkın əvvəlki və sonrakı görüntülərini əks etdirən stendlərə 

baxdı, burada yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldu. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 4 min 823 

kvadratmetr olan Nəriman Nərimanov parkında geniĢ tikinti-quruculuq və abadlıq iĢləri 

aparılmıĢ, yeni fəvvarə inĢa edilmiĢdir. Gəncə sakinlərinin və Ģəhərə gələn qonaqların 

istirahəti üçün hər cür Ģəraitin yaradıldığı parkda görkəmli dövlət xadimi və mütəfəkkir 

Nəriman Nərimanovun büstü qoyulmuĢdur. Burada salınan yaĢıllıq zolaqları parkı 

istirahət üçün əvəzsiz məkana çevirmiĢdir.  

Bildirildi ki, Gəncədə park və xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən qurulması, o 

cümlədən Nəriman Nərimanov parkının gözoxĢayan görkəmə qaytarılması 

bölgələrimizin inkiĢafı istiqamətində atılan mühüm addımlardan biridir. Parkın 

dizaynına özünəməxsus elementlər əlavə edilmiĢ, zövqlü formalarla 

zənginləĢdirilmiĢdir. 

Parkda yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən 

razılığını bildirdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ DAHĠ 

NĠZAMĠNĠN MƏQBƏRƏSĠ ƏTRAFINDA APARILAN YENĠDƏNQURMA 

ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR  

 

Dövlətimizin baĢçısı məqbərənin ətrafında görülən iĢlərlə bağlı stendlərə baxdı. 

Məlumat verildi ki, dahi Nizaminin vətəni olan Gəncədə böyük mütəfəkkirin 

məqbərəsinin yenidən qurulması son illərdə ölkəmizdə aparılan abadlıq-quruculuq 

iĢlərinin tərkib hissəsidir. Burada 7 min 540 kvadratmetr sahəyə qranit lövhə döĢənmiĢ, 

dörd hovuz, iki Ģəlalə və fəvvarə yenidən inĢa edilmiĢ, beĢ buta qranitlə üzlənmiĢ, bir 

süni göl və körpü yenidən təmir olunmuĢdur. Məqbərənin qarĢısından keçən yolun hər 

iki tərəfindəki istinad divarları da yenidən qurulmuĢdur. Burada 11 hektar ərazidə 

yaĢıllıq zolaqları salınmıĢ, dekorativ ağaclar əkilmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə çatdırıldı ki, məqbərənin qarĢısında dahi 

Ģairin muzeyinin tikilməsinə baĢlanmıĢdır. Tikintisində Azərbaycanın tarixi-memarlıq 

üslubuna daha geniĢ yer veriləcək ikimərtəbəli muzeyin ümumi sahəsi 540 kvadratmetr 

olacaqdır. Bu muzeyin tikilməsi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi 

və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində mühüm addım olacaqdır. 

Prezident Ġlham Əliyev Nizami Gəncəvinin məzarı üzərinə gül dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin baĢçısı müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

Nizami irsi uzun zamandan bəri dünya elmi-ədəbi fikrinin diqqət mərkəzindədir. 

Ölkəmizdə dahi Ģairin əsərləri dəfələrlə nəĢr olunmuĢ, ədəbi irsinin öyrənilməsi və 

tanıdılması istiqamətində xeyli iĢ görülmüĢ, çoxlu sayda tədqiqatlar meydana gətirilmiĢ, 

eləcə də dünya nizamiĢünaslığında ilk dəfə olaraq əsərlərinin elmi-tənqidi mətni 

hazırlanmıĢdır. Bu proseslərin intensivləĢməsi əsasən Nizami Gəncəvinin anadan 

olmasının 800 illik yubileyi ərəfəsinə təsadüf edir. Dahi Ģairin yubileyinin dövlət 

səviyyəsində qeyd olunması ilə bağlı ilk qərar 1939-cu ildə qəbul edilmiĢdir. Lakin 

Ġkinci Dünya müharibəsinin baĢ verməsi ilə əlaqədar yubileyin yalnız 1947-ci ildə 

keçirilməsi mümkün olmuĢdur. Həmin illərdə Gəncədə dəfn olunduğu yerdə böyük 

filosof-Ģair Nizaminin möhtəĢəm məqbərəsi ucaldılmıĢ, xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi 

istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. 1970-ci illərdə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə qəbul edilən “Azərbaycanın böyük Ģairi və mütəfəkkiri 

Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəĢrini və təbliğini daha da yaxĢılaĢdırmaq 

tədbirləri haqqında” qərar bu istiqamətdə kompleks vəzifələr irəli sürərək, Nizami 

irsinin və ümumən orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin sistemli araĢdırılması üçün 

geniĢ perspektivlər açmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevin ötən ilin dekabrında Nizami Gəncəvinin 870 illik 

yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı Sərəncamı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu 

Sərəncam Nizami yaradıcılığının daha mükəmməl tədqiqinə stimul verərək Ģairin 

xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi istiqamətində də mühüm addımdır. 

 

21 yanvar 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏ DÖVLƏT 

FĠLARMONĠYASI BĠNASININ TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

ĠnĢaatçılar dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar.  

Məlumat verildi ki, filarmoniyanın köhnə binası qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün 

onun sökülməsinə, “Bakı” kinoteatrı və UĢaq Yaradıcılıq Mərkəzinin yerində isə yeni 

binanın tikilməsinə qərar verilmiĢdir. Bir hektardan çox ərazidə tikiləcək altımərtəbəli 

yeni binada layihə üzrə 1200 tamaĢaçı yeri olan konsert zalı, 2 kinozal, açıq havada yay 

estradası meydanı, Ģəkil qalereyası, baxıĢ qülləsi yaradılacaqdır. Hündürlüyü 26 metrə 

yaxın olacaq binada restoran və kafelərin, o cümlədən 800 kvadratmetrlik yeraltı qarajın 

tikilməsi də nəzərdə tutulur.  

Prezident Ġlham Əliyev Gəncə Dövlət Filarmoniyasının təməlini qoydu.  

Dövlətimizin baĢçısı beton qarıĢığı tökən qurğunu iĢə saldı.  

 

21 yanvar 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ARGENTĠNANIN 

TURĠZM NAZĠRĠ  

KARLOS ENRĠKĠ MEYERĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycan Respublikası ilə Argentina Respublikası 

arasında son illər ikitərəfli münasibətlərin uğurlu inkiĢafından məmnunluğunu bildirdi. 

Prezident Ġlham Əliyev Argentinada Azərbaycanın səfirliyinin fəaliyyətə baĢlamasının 

əməkdaĢlığımızın daha da geniĢləndirilməsi baxımından önəmini qeyd etdi. Ölkələrimiz 

arasında əlaqələrin möhkəmlənməsində qarĢılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini vurğulayan 

dövlətimizin baĢçısı Argentinanın turizm naziri Karlos Enriki Meyerin Azərbaycana 

səfərinin münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi iĢinə xidmət edəcəyinə əminliyini 

ifadə etdi. 

Argentinanın turizm naziri Karlos Enriki Meyer ölkəsinin Azərbaycan ilə 

əlaqələrin geniĢləndirilməsində maraqlı olduğunu dedi. ƏməkdaĢlığın inkiĢafında 

qarĢılıqlı təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayan qonaq bu baxımdan rəhbərlik 

etdiyi nazirlik tərəfindən Azərbaycanın turizm sektoru nümayəndələrinin Argentinaya 

təĢkil olunacaq səfərinin önəmini qeyd etdi. O, Azərbaycanda hər il keçirilən ənənəvi 

turizm sərgisində ölkəsinin turizm Ģirkətlərinin də iĢtirak etmək arzusunda olduğunu 

bildirdi. 

GörüĢdə əlaqələrimizin möhkəmlənməsində 2013-cü ildə Argentinada keçiriləcək 

Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin önəmi qeyd olundu. 

 

11 fevral 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti 

kəsdi.  

Bildirildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin ikimərtəbəli binasının tikintialtı sahəsi 

1060, ümumi sahəsi 1420 kvadratmetrdir. Mərkəzdə yaradılan Heydər Əliyev 

Muzeyindəki fotoĢəkillər və sənədlər ümummilli liderin həyatı və siyasi fəaliyyətinin 

müxtəlif dövrlərini əhatə edir. Muzeydə ulu öndərin büstü qoyulmuĢdur. Buradakı 

fotolardan aydın görünür ki, ümummilli lider istər sovet hakimiyyəti illərində, istərsə də 

müstəqillik dövründə ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə gələcəyə hesablanan siyasət 

reallaĢdırmıĢ, Vətəninin və xalqının rifahı naminə mühüm iĢlər görmüĢdür. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəliĢi ilə ölkəmiz tənəzzül 

dövründən tərəqqi mərhələsinə qədəm qoymuĢdur. Məhz bu dövrdə Azərbaycanın 

beynəlxalq nüfuzu artmağa baĢlamıĢ, respublikamız regional və beynəlxalq əhəmiyyətli 

layihələrin təĢəbbüskarına çevrilmiĢ və onları reallaĢdırmıĢdır. Bu gün ölkəmizdə bütün 

sahələrdə müĢahidə olunan uğurlu inkiĢafın təməlində Heydər Əliyevin müdrik siyasi 

zəkası və uzaqgörənliyi durur. Ötən dövrə nəzər saldıqda dahi rəhbərin mədəniyyət, 

təhsil, səhiyyə, idman, ordu quruculuğu, bir sözlə, bütün sahələrin inkiĢafındakı tarixi 

xidmətlərinin Ģahidi oluruq.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzində internet 

klub və kafe də fəaliyyət göstərir. Burada 12 kompyuter istifadəçilərin ixtiyarına 

verilmiĢdir. Mərkəzdə iclas zalı və elektron kitabxana yaradılmıĢdır. Bu kitabxana çoxlu 

sayda müxtəlif ədəbiyyatlarla zənginləĢdirilmiĢdir. Kitabxanada quraĢdırılan 16 

kompyuterdən istifadə etməklə istənilən elektron kitabı oxumaq mümkündür. Mərkəzdə 

yaradılmıĢ rəsm və xalçaçılıq dərnəkləri gənc nəslin qədim adət-ənənələrimizə 

bağlılığını artırır, onların rəsm və xalçaçılığın sirlərini öyrənmələrinə yardımçı olur. 

Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzdəki 118 yerlik kinozal ilə tanıĢ oldu.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı mərkəzin ikinci mərtəbəsindən ətrafı seyr etdi. 

Azərbaycan Prezidentinə kompleksin ərazisində görülmüĢ abadlıq-quruculuq iĢləri 

barədə məlumat verildi.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Daha sonra dövlətimizin baĢçısı kompleksin ərazisində inĢa olunmuĢ kafedə 

yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu. Bildirildi ki, kafedə sakinlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait 

vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev kafenin yay meydançasından Qusar Ģəhərinin mənzərəsini 

seyr etdi. Dövlətimizin baĢçısına Qusarda görülmüĢ iĢlər, eləcə də gələcəkdə həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər barədə məlumat verildi.  

Kompleksin ərazisində yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham 

Əliyev tövsiyə və tapĢırıqlarını verdi.  

 

16 fevral 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN QUSAR RAYONUNA 

SƏFƏRĠ 

ġAHDAĞ QIġ-YAY TURĠZM KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠNĠN BĠRĠNCĠ 

MƏRHƏLƏSĠ ÜZRƏ TAMAMLAMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev kompleksin tikintisinin gediĢi ilə 

bağlı dövlətimizin baĢçısına ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, ġahdağ qıĢ-yay turizm 

kompleksi dünyadakı bu tipli komplekslərdən nadirliyi və universallığı ilə 

fərqlənəcəkdir. Kompleksin tikintisinə hazırlıq iĢlərinə 2006-cı ildən baĢlanılmıĢdır. 

Həmin il keçirilən tenderdə dünyanın aparıcı Ģirkətləri qalib gəlmiĢdir. 2009-cu ilin 

sentyabrında Prezident Ġlham Əliyevin iĢtirakı ilə bu kompleksin təməli qoyulmuĢdur.  

Diqqətə çatdırıldı ki, ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksi Qusar rayonunun 

mərkəzindən 32 kilometr məsafədə ġahdağ Milli Parkının ərazisində yerləĢir. 

Dövlətimizin baĢçısının tapĢırığına uyğun olaraq, ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinə 

çəkilən avtomobil yolu geniĢləndirilir, körpülər salınır, torpaq sürüĢmələrinin qarĢısının 

alınması üçün mühafizə tədbirləri həyata keçirilir və digər müvafiq iĢlər görülür. 

Tikintinin aparıldığı ərazi ekoloji təmizliyi, flora və faunasının zənginliyi ilə seçilir. Bu 

turizm obyekti dəniz səviyyəsindən 1300-2300 metr yüksəklikdədir. Turizm 

kompleksinin əsas hissəsi isə dəniz səviyyəsindən 1440-1640 metr yüksəklikdəki 

yaylaqda yerləĢir. Kompleksin 2058 hektar ərazisi vardır. Azərbaycanda və 

ümumiyyətlə dünyada ən mükəmməl layihələrdən biri olan ġahdağ qıĢ-yay turizm 

kompleksi oxĢar istirahət mərkəzlərindən bənzərsizliyi ilə fərqlənəcək və il boyu 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu layihənin reallaĢdırılması respublikamızda dağ-xizək idmanı 

və digər qıĢ idman növlərinin inkiĢafı üçün hərtərəfli imkanlar açacaqdır. Turistlər yay 

mövsümündə də burada mənalı istirahət edə biləcəklər. 

Qeyd olundu ki, ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksi Azərbaycan tarixində ilk dağ-

xizək kurortudur. Kompleksin inĢası bir neçə mərhələdə aparılacaqdır. 2011-ci ilin 

fevralında Prezident Ġlham Əliyev kompleksin 2 nömrəli kanat yolunun və xizək 

eniĢinin açılıĢında iĢtirak etmiĢdir. Bu möhtəĢəm obyektin inĢasını daim diqqət 

mərkəzində saxlayan dövlətimizin baĢçısı ötən ilin sonunda tikintinin gediĢi ilə tanıĢ 

olmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev kompleksin lift bazasında həyata keçirilən iĢlərlə 

maraqlandı. Bildirildi ki, artıq lift bazasında tamamlama iĢləri görülür. Bu baza 

kompleksə 2-3 günlük istirahətə gələn turistlər üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Baza biri 

yeraltı olmaqla, üç mərtəbədən ibarətdir. Burada xizək avadanlığı kirayəsi bölməsi də 

vardır.  

Dövlətimizin baĢçısına xizək bölməsində istifadə olunacaq və turistlərin ixtiyarına 

veriləcək xizək avadanlığı barədə məlumat verildi. Bazada Prezident Ġlham Əliyevin 

tapĢırığına uyğun olaraq, uĢaqların dağ-xizək idmanı ilə məĢğul olmaları və əylənmələri 

üçün də hərtərəfli Ģərait yaradılmıĢdır.  

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, turistlərin xizək eniĢinə çatdırılması 

üçün kanat yolları inĢa olunur. 2, 4, 8 və 9 nömrəli liftlərin quraĢdırılması baĢa 

çatdırılmıĢ, 3 nömrəli liftdə sınaq iĢi aparılır, 7 nömrəli liftin inĢası isə yekunlaĢdırılmaq 

üzrədir. Kompleksdə turistlərin xizəklə sürüĢməsi və qıĢ istirahətini sığortalamaq 

məqsədi ilə süni qaryağdırma sistemi yaradılır. Bunun üçün bütün eniĢlərdə qar 

generatorları quraĢdırılmıĢdır. Bazada Almaniya istehsalı olan avadanlıqdan qarın 

bərkidilməsində və xizək trassının lazımi səviyyəyə gətirilməsində istifadə olunacaqdır. 

Burada birinci mərhələ çərçivəsində 9 kanat yolu fəaliyyət göstərəcəkdir. 



Diqqətə çatdırıldı ki, lift bazasındakı oteldə 40 otaq, restoran, bar, kafe, bilyard 

otağı, dükanlar, konfrans salonu, tibb məntəqəsi, əməkdaĢlar üçün otaqlar, on lift, 

avtomobil dayanacağı və digər obyektlər vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva nümunə üçün yaradılan otel 

otaqlarında Ģəraitlə tanıĢ oldular.  

Daha sonra yüksəklikdən kompleksin ərazisini seyr edən dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verildi ki, birinci mərhələ çərçivəsində qaz generator stansiyasının tikintisi, 

bütün zəruri daxili kommunikasiyalar və xarici infrastruktur üzrə də xeyli iĢ 

görülmüĢdür. Kompleksə Qusar rayonundan 35,7 kilometr uzunluğunda orta təzyiqli qaz 

kəməri çəkilmiĢdir. 35 kilometrlik kanalizasiya sistemi də istifadəyə hazırdır. 29 

kilometr uzunluğunda fiber lifli rabitə xəttinin çəkiliĢi tamamlanmaq üzrədir. 32,6 

kilometrlik 110 kilovoltluq elektrik xəttinin inĢası davam edir. Ġçməli su kəmərinin və 

təmizləyici qurğuların inĢası da baĢa çatdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya kompleksdə növbəti 

mərhələdə həyata keçiriləcək infrastruktur iĢləri barədə ətraflı məlumat verildi. Bildirildi 

ki, dövlətimizin baĢçısının tapĢırıqlarına əsasən ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin 

ərazisində otellər Ģəbəkəsi yaradılır. Artıq “Resort” otelində tamamlama iĢləri görülür. 

Yeddimərtəbəli oteldə turistlərə prezident nömrəsi, VĠP-suit otaq, hər biri ikinəfərlik 

170 nömrə, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün üç konfrans salonu, altı restoran, SPA 

mərkəzi, üzgüçülük hovuzu, uĢaq bağçası, xizək kirayəsi məntəqəsi, xizək məktəbi, 

yeraltı dayanacaq xidmət göstərəcək və digər xidmətlər təklif olunacaqdır. “Resort” 

otelinin yaxınlığında daha iki yüksək səviyyəli otel fəaliyyət göstərəcəkdir. Həmin 

otellərdən birinin artıq bünövrəsi qoyulmuĢ, digərinin isə hazırlıq iĢləri aparılır. 

Yaxınlıqda ən müasir standartlara cavab verən ticarət mərkəzi də fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Ərazidə bir kiçik otelin inĢası da tamamlanmaq üzrədir. Burada turistlər 

üçün 26 otaq, sağlamlıq klubu, restoran, bar, kafe və digər əyləncə mərkəzləri nəzərdə 

tutulur. Həmin otelin yaxınlığında elektrik stansiyası tikilir. QonĢuluqdakı digər 

infrastruktur obyekti isə yay mövsümündə ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksindəki bütün 

obyektlərin sərin hava ilə təmin olunmasını mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada həyata 

keçirəcəkdir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, ġahdağ qıĢ-yay turizm Kompleksi dünya turizm sənayesində 

xüsusi layihələrdən biri olacaqdır. Layihənin növbəti mərhələləri çərçivəsində yeni 

kanat yolları salınacaq, qolf meydançası, müxtəlif klublar, kiçik mehmanxanalar, 

pansionat, ġahdağ Gənclər Mərkəzi, 900 nömrəlik “Relax” mehmanxana Ģəbəkəsi, 200 

nəfərlik diskoteka binası inĢa olunacaq, at ferması fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Qeyd olundu ki, kompleksin birinci mərhələsi üzrə tikinti iĢləri dövlət tərəfindən 

maliyyələĢdirilir. Tikintiyə nəzarəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan 

ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin müdiriyyəti həyata keçirir. Kompleksin inĢasının 

növbəti mərhələlərində özəl sektorun da yaxından iĢtirakı nəzərdə tutulmuĢdur.  

Komplekslə yaxından tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə və xanımı Mehriban 

Əliyevaya əyləncə mərkəzlərinin yerləĢəcəyi məhəllə barədə ətraflı məlumat verildi. 

Dövlətimizin baĢçısı növbəti mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

17 fevral 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA XALQ 

QƏHRƏMANI KOROĞLUNUN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva mərasimdə iĢtirak etmiĢlər. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri dahi bəstəkar 

Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının uvertürasını ifa etdi. 

Dövlətimizin baĢçısı abidənin üzərindəki örtüyü götürdü. 

Azərbaycan Prezidenti abidənin önünə əklil qoydu. 

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycanın elm, təhsil və mədəniyyət ictimaiyyətinin 

tanınmıĢ nümayəndələri ilə görüĢdü. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV mərasimdə çıxıĢ edərək dedi: 

- Əziz dostlar! Bu gün Ģəhərimizin tarixində çox əlamətdar və unudulmaz bir 

gündür. Bu gün Bakının mərkəzində, Ģəhərimizin gözəl guĢəsində biz böyük Ģəxsiyyət, 

Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Koroğlunun abidəsinin açılıĢına toplaĢmıĢıq. Bu 

gözəl hadisə münasibətilə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm.  

Koroğlu bizim xalq qəhrəmanımızdır. Koroğlu vətənpərvərlik, igidlik rəmzidir. 

Azərbaycan xalqının qəlbində Koroğlu daim yaĢamıĢdır. Bütün dövrlərdə Koroğlunun 

xalq qarĢısında etdiyi xidmətlər Azərbaycan xalqının xatirəsində yaĢamıĢdır və bu gün 

də yaĢayır.  

Koroğlu obrazı vətənpərvərlik, igidlik, mərdlik, Ģücaət obrazıdır. Koroğlu 

Azərbaycan xalqına xas olan bütün gözəl xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. 

Vətənpərvərlik kimi bu gün də çox vacib olan amil Koroğlu obrazında bariz Ģəkildə 

özünü göstərir.  

Müxtəlif dövrlərdə bizim böyük sənətkarlarımız “Koroğlu” mövzusuna müraciət 

etmiĢlər. Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin 1930-cu illərdə yazdığı “Koroğlu” 

operası bu gün də yaĢayır və əbədi yaĢayacaqdır. Bütün təntənəli mərasimlərdə 

“Koroğlu” operasının uvertürası səslənir. Bu, bizim dövlət himnimizlə bərabər 

Azərbaycan xalqının ayrılmaz böyük dəyəri kimi bu gün də yaĢayır.  

Ölkəmizin müxtəlif Ģəhərlərində Koroğlu abidələri ucaldılmıĢdır. Ancaq Bakıda 

Koroğlu abidəsi yox idi və bu boĢluğu biz indi aradan qaldırdıq. Mən 2009-cu ildə 

Bakıda Koroğlu abidəsinin ucaldılması haqqında müvafiq Sərəncam imzalamıĢam. 

Bizim istedadlı heykəltəraĢımız Tokay Məmmədov gözəl və əzəmətli əsər yaratmıĢdır. 

Koroğlu abidəsi üçün müvafiq yerin seçilməsi prosesi baĢlanmıĢdı. Mən çox istəyirdim 

ki, Ģəhərimizin gözəl yerində gözəl, əzəmətli abidə ucaldılsın və bu gün biz bu tarixi 

hadisənin Ģahidiyik.  

Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində, bir daha demək istəyirəm ki, Koroğlu abidəsi 

vardır. Artıq Bakıda da bu abidə vardır. Artıq bu gündən etibarən bu parka da “Koroğlu 

parkı” adı verilib. 

Gənc nəslin tərbiyə edilməsində “Koroğlu” dastanı çox mühüm bir vasitədir. 

Çünki gənc nəslimiz vətənpərvərlik ruhunda böyüməli, tərbiyə almalıdır. Müstəqil 

Azərbaycanın vətəndaĢları öz Vətənini, xalqını sevməlidirlər. Koroğlu xalq içərisindən 

çıxmıĢ, xalq üçün yaĢamıĢ gözəl insan, böyük sərkərdə idi. Koroğlu, eyni zamanda, 

istedadlı insan idi - həm Ģair, həm aĢıq idi. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan 

xalqının ən gözəl xüsusiyyətləri onda var idi və bizim gənclərimiz keçmiĢimizdə olan 

müsbət obrazları da bilməlidirlər, yaxından, dərindən tanımalıdırlar. Biz keçən il 

müstəqilliyimizin 20 illiyini qeyd etmiĢik. Ancaq bizim çox böyük, zəngin tariximiz, 

mədəniyyətimiz vardır. ġifahi xalq yaradıcılığımız vardır. Gözəl əsərlərimiz, dahi 



Ģəxsiyyətlərimiz vardır. Bizim vətəndaĢlar, xüsusilə gənclər o dahi Ģəxsiyyətləri 

tanımalıdırlar.  

Koroğlu abidəsinin ucaldılması bir tərəfdən tarixi ədaləti əks etdirir, digər 

tərəfdən Koroğlu abidəsi bir daha Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu 

əyani Ģəkildə göstərir.  

Biz öz dahi Ģəxsiyyətlərimizin xatirəsinə böyük hörmətlə yanaĢırıq. Təkcə keçən 

il Bakıda görkəmli Ģəxsiyyətlərin abidələri ucaldılmıĢdır. Keçən il Zivərbəy 

Əhmədbəyovun, Fikrət Əmirovun abidəsi ucaldılmıĢdır. Bu gün biz Koroğlunun 

abidəsinin açılıĢını qeyd edirik. Yaxın gələcəkdə Bakıda, Ģəhərimizin gözəl yerlərində 

Babəkin, Qara Qarayevin, Bülbülün abidələri ucaldılacaqdır. Artıq müvafiq göstəriĢlər 

verilmiĢdir.  

Sovet dövründə də ulu öndər Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə xalqımızın görkəmli 

Ģəxsiyyətlərinin Ģərəfinə abidələr ucaldılmıĢdır. Bu gün bu siyasət davam etdirilir. Bu 

abidələr bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı nə qədər böyük, nə qədər istedadlı 

xalqdır, bizim nə qədər böyük tarixi Ģəxsiyyətlərimiz olmuĢdur. Onların fəaliyyəti, 

həyatı, xalqa bağlılığı bizim üçün də bir nümunədir, örnəkdir. Onlar bu yolu bizə 

göstərdilər. Bu yol ədalət yoludur. 

Koroğlu da haqq-ədalətin tərəfində idi. Koroğlu kasıbların tərəfində idi. Koroğlu 

ədalətsizliyə dözməyən və ədalətsizliyə qarĢı vuruĢan görkəmli Ģəxsiyyət, sərkərdə, 

gözəl vətəndaĢ idi. Biz, bir daha demək istəyirəm ki, gənc nəsli bu müsbət nümunələr 

əsasında tərbiyə etməliyik. Mən çox Ģadam ki, Azərbaycan gəncləri vətənpərvərdirlər, 

Vətənə bağlıdırlar, Vətəni sevirlər. Bizim vətəndaĢlar haqlı olaraq qürur hissi keçirirlər 

ki, biz hamımız Azərbaycan vətəndaĢıyıq. 

Ġyirmi il ərzində ölkəmiz böyük və Ģərəfli yol keçmiĢdir, bütün sahələrdə böyük 

uğurlara imza atmıĢdır. Uğurlarımızın təməlində məhz milli mənəvi dəyərlər dayanır. 

Güclü iqtisadiyyat yaratmaq olar, bölgədə güclü mövqelərə malik olmaq olar, - halbuki 

bunun üçün də çox çalıĢmaq lazımdır, - ancaq milli mənəvi dəyərlər olmadan heç bir 

ölkə, heç bir xalq inkiĢaf edə bilməz. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, gənc və 

güclü dövlətimiz möhkəm təməl üzərində qurulubdur. Çoxəsrlik tarix, mədəniyyət 

üzərində qurulubdur. Milli mənəvi dəyərlər bizim üçün ən vacib məsələdir. Biz təbii ki, 

ümumbəĢəri dəyərləri bölüĢürük. Ancaq bizim üçün baĢlıca dəyərlər öz milli 

Azərbaycan dəyərlərimizdir.  

Bu gün ölkəmizdə hər bir sahədə olduğu kimi, milli mənəvi sahədə də dirçəliĢ, 

inkiĢaf vardır. Biz güclü, müasir dövlət qururuq. Ancaq ənənələrimizə, tariximizə, 

keçmiĢimizə çox bağlıyıq. Dünyada qloballaĢma prosesləri gedir, istər-istəməz bizə də 

təsir edir. Yəni bu, heç bir ölkədən yan keçə bilməz. Xüsusilə, bu dövrdə milli dəyərlərə 

diqqət daha da böyük olmalıdır. Ġnsanlar milli ruhda tərbiyə olunmalıdırlar. Öz 

Vətəninə, öz keçmiĢinə, tarixinə, dahi Ģəxsiyyətlərinə hörmətlə yanaĢmalıdırlar. Mən 

çox Ģadam ki, bugünkü Azərbaycan reallıqlarını bu amillər müəyyən edir. Bizi bəzi 

baĢqa ölkələrdən fərqləndirən məhz odur ki, Azərbaycan dövləti güclü milli təməl 

üzərində qurulubdur. Eyni zamanda, Azərbaycanda yaĢayan bütün millətlərin, bütün 

dinlərin nümayəndələri ölkəmizin dəyərli vətəndaĢlarıdırlar və Azərbaycanın təcrübəsi 

bu baxımdan diqqətə layiqdir və böyük maraq doğurur.  

Bu gün bu abidənin açılıĢı, eyni zamanda, bu gözəl parkın abadlaĢmasına da Ģərait 

yaratdı. Abidənin yaradılması ilə bərabər, Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinə göstəriĢ 

vermiĢdik ki, bu park da abadlaĢsın, gözəlləĢsin. Bakıda böyük quruculuq iĢləri aparılır. 

Bütün parklar, bağlar yenidən qurulur, abadlaĢır. Ġnsanlar üçün gözəl istirahət yerləri 

yaradılır. Bakı doğrudan da indi dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən biridir. Bakının tarixi 

gözəlliyi vardır. Tarixi, qədim binalar Ģəhərimizə gözəllik verir. Eyni zamanda, Bakının 



müasir meqapolisə çevrilməsi prosesi də uğurla gedir. Bu iki istiqamət arasında heç bir 

ziddiyyət olmamalıdır və yoxdur. Həm müasir binalar, həm qədim Bakı bir-birini 

tamamlamalıdır və tamamlayır. ġəhərimizin gözəlləĢməsi hər bir Bakı sakini, hər bir 

Azərbaycan vətəndaĢı üçün çox vacib olan məsələdir. Bakıya gələn hər bir qonaq 

Ģəhərin gözəlliyinə heyran olur. Bakı da bizim böyük, milli sərvətimizdir.  

Mən bu gün bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Koroğlu abidəsinin ucaldılması 

böyük məna daĢıyır. Bu, həm tarixi Ģəxsiyyətə hörmətimizin əlamətidir, həm 

keçmiĢimizə olan münasibətdir, həm də Koroğlunun etdiyi fədakarlığa görə Azərbaycan 

xalqının qiymətidir. Bu gözəl əsər, əminəm ki, bütün Azərbaycan xalqını 

sevindirəcəkdir. Koroğlu abidəsi məhz belə olmalı idi. Gözəl, möhtəĢəm, qürurlu və 

əzəmətli. 

Bir daha əsərin müəllifinə, görkəmli heykəltəraĢ Tokay Məmmədova 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əsərin yaradılmasında iĢtirak etmiĢ bütün 

insanlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bakı sakinlərini və bütün Azərbaycan 

xalqını bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sağ olun! 

 

21 fevral 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV FRANSANIN MƏDƏNĠYYƏT 

VƏ KOMMUNĠKASĠYA NAZĠRĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTĠNĠ 

QƏBUL ETMĠġDĠR 

  

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycan ilə Fransa arasında əlaqələrin müxtəlif 

istiqamətlərdə, o cümlədən mədəniyyət sahəsində uğurla inkiĢaf etdiyini vurğuladı. 

Mədəniyyətlə bağlı keçirilən çoxsaylı tədbirlərə toxunan Prezident Ġlham Əliyev 

əlaqələrimizin sürətli inkiĢafında bu tədbirlərin önəmini qeyd etdi. Dövlətimizin baĢçısı 

Azərbaycanın Fransada təqdimatı çərçivəsində mədəniyyət sahəsi ilə bağlı keçirilən 

tədbirlərin əhəmiyyətini vurğuladı. Prezident Ġlham Əliyev Bakıda təĢkil olunacaq 

sərginin də bu sahədə əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəyini 

dedi. Dövlətimizin baĢçısı Fransa Respublikasının mədəniyyət və kommunikasiya naziri 

Frederik Mitteranın ölkəmizə səfərinin əməkdaĢlığımızın daha da geniĢləndirilməsi iĢinə 

xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.  

Ölkəmizə səfərindən məmnunluğunu bildirən Fransa Respublikasının mədəniyyət 

və kommunikasiya naziri Frederik Mitteran dedi: “Cənab Prezident, qəbula görə Sizə 

minnətdaram, atanız Heydər Əliyevin layiqli davamçısı kimi Sizinlə görüĢümdən böyük 

Ģərəf duyuram”.  

Nazir Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək 

onun təĢəbbüsü ilə Fransada keçirilən təqdimat tədbirlərinin Azərbaycanın tanınmasında 

böyük rol oynadığını qeyd etdi. Bakıda keçiriləcək “Fransa inciləri. Fransız incəsənəti 

Renessansdan bu günədək” sərgisinin də Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü və dəstəyi 

ilə təĢkil olunduğunu vurğulayan Frederik Mitteran ölkələrimiz arasında mədəniyyət 

sahəsində əməkdaĢlığın bir sıra istiqamətlərdə geniĢləndirməyin zəruriliyini bildirdi. 

 

9 mart 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLIDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN  

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġ, BÖLGƏ GƏNCLƏRĠNĠN 

NÜMAYƏNDƏLƏRĠ ĠLƏ GÖRÜġMÜġDÜR 

 

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov dövlətimizin baĢçısına məlumat verdi ki, 

mərkəzin tikintisinə 2011-ci ildə baĢlanmıĢdır.  

Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham 

Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətlərinin müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoguĢələr 

yaradılmıĢdır.  

Bildirildi ki, mərkəzin oyun zalı müasir avadanlıqla təchiz edilmiĢdir. Mərkəzdə 

rəsm qalereyası da gənclərin ixtiyarına verilmiĢdir. Burada gənc rəssamların sərgiləri 

təĢkil olunacaq və digər tədbirlər keçiriləcəkdir. 

Qeyd edildi ki, tir otağı iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə 10 metrlik 

məsafədən atəĢ açmaq üçün pnevmatik tir otağı yaradılmıĢdır. Almaniya avadanlığının 

quraĢdırıldığı bu otaqda pnevmatik tüfəng və tapançadan atəĢ açmaq mümkündür. 

Bunların hər ikisi idmanın olimpiya oyunları növüdür.  

Diqqətə çatdırıldı ki, otağın ikinci hissəsi interaktiv atıcılıq tiridir. Burada 30-a 

qədər müxtəlif proqramlardan istifadə etmək imkanı yaradılmıĢdır. Onlardan ikisi 

olimpiya idman növüdür.  

Prezident Ġlham Əliyev pnevmatik tapançadan hədəfə atəĢ açdı. 

Dövlətimizin baĢçısı kinozalda 3D formatlı filmə baxdı. 

Bildirildi ki, Gənclər Mərkəzində multimedia kitabxanası da fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Prezident Ġlham Əliyevin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə 

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə 

inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq kitabxanada böyük iĢlər görülmüĢdür. 

Kitabxananın fondunda 5 min nüsxə bədii ədəbiyyat, eləcə də ulu öndər Heydər 

Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin fəaliyyətinə həsr olunmuĢ qiymətli kitablar vardır.  

Məlumat verildi ki, kompyuter otağında yüksək sürətli internetə qoĢulmuĢ12 

kompyuter vardır. Burada kompyuter bilikləri üzrə xüsusi kurslar da təĢkil olunacaqdır. 

Qeyd edildi ki, açıq tipli kafedə gənclərin mənalı istirahəti üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır. Otuz nəfərlik konfrans zalında gənclərlə bağlı istənilən tədbirin 

keçirilməsi mümkündür. Burada ən son texnologiyaya əsaslanan səs avadanlığı 

quraĢdırılmıĢdır. Mərkəzdə gənclər üçün xarici dil kursları da təĢkil olunmuĢdur. 

Bütövlükdə yeni mərkəz gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təĢkilində və onların 

intellektual səviyyələrinin artırılmasında mühüm rol oynayır. 

Prezident Ġlham Əliyev Gənclər Mərkəzinin konfrans zalında Biləsuvar, 

Cəlilabad, Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik və Yardımlı rayonlarından olan gənclərin 

nümayəndələri ilə görüĢdü və çıxıĢ etdi. 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

ÇIXIġI 

 

- Bu gün biz Masallıda Gənclər Mərkəzinin açılıĢını qeyd edirik. Bu gözəl hadisə 

münasibətilə sizi təbrik edirəm. Çox gözəl mərkəzdir. Ümumiyyətlə, son illər ərzində 

Azərbaycanda gənclər evlərinin, gənclər mərkəzlərinin tikintisi geniĢ vüsət almıĢdır. Bir 

il bundan əvvəl mən yenə də cənub bölgəsində idim. Biz Astarada Gənclər Evinin 

açılıĢını qeyd etdik, bu gün isə Masallıda. 



Bütövlükdə hər bir bölgədə gənclər üçün gözəl evlər tikilir. Ən önəmlisi ondan 

ibarətdir ki, gənclər bu evlərdən səmərəli Ģəkildə istifadə etsinlər. Burada daim fəaliyyət 

olmalıdır və gənclər öz asudə vaxtlarını burada keçirməlidirlər. Ümid edirəm ki, yaxın 

illərdə ölkəmizin hər bir Ģəhərində gənclər evləri olacaqdır.  

Gənclər siyasəti Azərbaycanda uğurla aparılır. Müstəqilliyimizin ilk illərində ulu 

öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuĢ gənclər siyasəti bu gün uğurla davam 

etdirilir. Gənclər cəmiyyətimizin fəal təbəqəsidir. Mən çox Ģadam ki, Azərbaycan 

gəncləri çox fəaldırlar, vətənpərvərdirlər. Gənclər bu gün və xüsusilə gələcəkdə 

ölkəmizin inkiĢaf istiqamətlərini müəyyən edəcəklər.  

Bu gün də gənclər siyasəti Azərbaycanda çox önəmli bir sahəni əhatə edir və bu 

istiqamətdə əlavə konkret tədbirlər görülür. Keçən il “Azərbaycan Gəncliyi” Proqramı 

qəbul edilmiĢdir. Bu Proqramın qəbul olunması həm zərurət idi və hesab edirəm ki, eyni 

zamanda, dövlətimizin bu sahəyə diqqətini göstərir. Müzakirə zamanı mənim gənclərlə 

görüĢlərim əsnasında Proqrama əlavələr, dəyiĢikliklər edildi. Mən çox istəyirdim ki, 

gənclər bu Proqramın qəbul edilməsində fəal iĢtirak etsinlər və belə də oldu. Çox geniĢ 

ictimai müzakirələr aparıldı. Mənim gənclərlə görüĢlərim mütəmadi xarakter daĢıyır və 

xüsusilə Proqramın qəbul edilməsi ərəfəsində bu görüĢlərə böyük ehtiyac var idi. 

Beləliklə, biz çox dəqiq, konkret və iĢlək Proqram qəbul etdik. Əsas məqsəd də 

məhz bundan ibarət idi. Yəni, bu Proqram hansısa bir niyyətin ifadəsi, hansısa Ģüar 

naminə atılan addım deyildir. Bu, konkret xarakter daĢımalıdır, konkret xarakter də 

alıbdır.  

Proqramın icrası artıq baĢlamıĢdır. Orada vacib məsələlərdən biri Gənclər 

Fondunun yaradılması idi. Bu Fond təsis edildi və dərhal Prezidentin ehtiyat fondundan 

Fondun fəaliyyətinin geniĢləndirilməsi üçün 5 milyon manat vəsait ayrıldı. Mənim 

tərəfimdən göstəriĢ verildi ki, bu vəsaitdən səmərəli istifadə olunsun, müxtəlif 

proqramlar icra edilsin, layihələr, qrantlar verilsin ki, gənclərin fəaliyyətini biz belə 

maliyyə resursları ilə də dəstəkləyək. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan gəncliyi 

çox fəaldır və bu, doğrudan da çox vacibdir. Çünki siz gələcəkdə ölkəmizin inkiĢafını 

müəyyən edəcəksiniz. 

Ölkəmizin müstəqillik həyatı cəmi 20 il təĢkil edir. Bu, tarix üçün böyük bir dövr 

deyildir. Ancaq bu 20 il ərzində ölkəmiz sürətlə inkiĢaf etdi. Ölkədə bütün təsisatlar 

quruldu, dövlətçilik əsasları yaradıldı. Bizim əcdadlarımız əsrlər boyu müstəqillik eĢqi 

ilə yaĢamıĢlar. Biz əsrlər boyu baĢqa ölkələrin, imperiyaların tərkibində yaĢamıĢdıq. 

Ona görə, müstəqillik bərpa olunduqdan sonra ölkəmizin hansı istiqamətlər üzrə inkiĢafı 

ən vacib məsələlərdən biri idi. Çünki məhz o illərdə bugünkü Azərbaycanın reallıqları 

formalaĢırdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin strateji baxıĢları və gələcəyə atılmıĢ addımlar 

bugünkü reallıqları da mümkün etmiĢdir. 

Ġyirmi il ərzində ölkəmiz inkiĢaf etdi, müstəqillik möhkəmləndirildi, siyasi və 

iqtisadi islahatlar aparıldı və bu gün Azərbaycan bölgədə söz sahibidir. Bölgədə bizim 

iĢtirakımız olmadan heç bir layihə, heç bir təĢəbbüs uğurla nəticələnə bilməz. 

Azərbaycan ilə hesablaĢırlar. Azərbaycanın mövqeyi bir çox hallarda həlledici rol 

oynayır. Bütün bunlara biz cəmi 20 il ərzində nail ola bilmiĢik. Gələcək 10 il, 20 il üçün 

bizim konkret planlarımız, strategiyamız vardır. Əslində mən daha da qabağa baxmağa 

çalıĢıram. Əlli ildən sonra ölkəmiz necə, nəyin və hansı resursların hesabına inkiĢaf 

edəcəkdir?! Prezident kimi mənim və bu gün iqtidarda olan hər bir Ģəxsin vəzifəsi ondan 

ibarətdir ki, dayanıqlı inkiĢafımızı təmin edək. 

Bu gün iqtisadi uğurlarımız artıq reallıqdır. Azərbaycan siyasi cəhətdən də çox 

sabit bir ölkədir. Bölgədə də mövqelərimiz gündən-günə möhkəmlənir. Təbii 

resurslarımız da, insan resurslarımız da var və istedadlı insanlarımız da kifayət qədər 



çoxdur. Amma gələcəkdə biz necə inkiĢaf edəcəyik və siz gələcəkdə ölkəmizi necə idarə 

edəcəksiniz - bu, məni düĢündürən məsələlərdən biridir. Çünki Vətəni sevən hər bir 

insan gələcəyi düĢünməlidir.  

Ġyirmi illik tariximiz çox uğurludur. Ġyirmi ildə biz sözün əsl mənasında, müstəqil 

ölkə kimi özümüzü dünyaya təqdim etdik. Dünyada bizim nüfuzumuz artır. Dünya 

birliyi bizə hörmətlə yanaĢır. Keçən ilin oktyabr ayında BMT Təhlükəsizlik ġurasına 

bizim seçilməyimiz tarixi hadisədir, tarixi uğurdur. Xarici siyasət sahəsində bu, 20 il 

ərzində bəlkə də ən böyük uğurumuzdur. Çünki çətin, gərgin mübarizədə dünya 

ictimaiyyəti bizə öz dəstəyini verdi. Bizim güclü rəqiblərimiz var idi və 16 turdan sonra 

Azərbaycan o səsi haqlı olaraq qazandı, çünki bəri baĢdan, ilk turdan biz öndə idik. 155 

ölkə bizi dəstəklədi. Budur, “beynəlxalq ictimaiyyət”, “beynəlxalq aləm”, “beynəlxalq 

ictimai rəy” deyəndə biz məhz bunu nəzərdə tuturuq. Bu, doğrudan da tarixi bir 

nailiyyətdir. Növbəti iki il ərzində dünyanın ən mötəbər qurumu olan Təhlükəsizlik 

ġurasında biz öz siyasətimizi aparacağıq, ədaləti, beynəlxalq hüququ müdafiə edəcəyik.  

Yəni, bunlar 20 il ərzində görülən iĢlərdir. Bu barədə çox danıĢmaq olar. Həm 

iqtisadi sahədə, sosial sahədə inkiĢaf, bölgələrin inkiĢafı – hər Ģey göz qabağındadır. 

Bundan sonrakı dövr üçün də bizim kifayət qədər aydın fikirlərimiz və planlarımız 

vardır. Ancaq gələcəkdə Azərbaycan nəyin hesabına inkiĢaf edəcək - bu gün biz bu 

barədə düĢünməliyik, düĢünürük və siz də düĢünməlisiniz. 

Çünki bu, sizdən, Azərbaycan gənclərindən asılı olacaqdır. Gələcəkdə ölkənin 

müqəddəratı sizin əlinizdə olacaqdır və siz elə etməlisiniz ki, müstəqillik daim və daim 

güclənsin. Biz müstəqil siyasətimizdən bir addım belə kənara ata bilmərik. Müstəqillik 

ən böyük nemətdir, ən böyük sərvətdir və biz müstəqilliyi qorumalıyıq.  

Ġyirmi il əlbəttə ki, həm qısa bir dövr, həm də böyük bir dövr kimi qəbul edilə 

bilər. Ġyirmi il ərzində çox iĢ görmək olar və biz bu iĢləri görmüĢük. Ancaq tarix 

qarĢısında bu, 20 il bir andır. Biz elə etməliyik ki, müstəqilliyimiz əbədi olsun. Biz elə 

etməliyik ki, bölgədə mövqelərimiz daim güclənsin. Biz elə iqtisadiyyat qurmalıyıq ki, 

gələcəkdə neftdən, qazdan asılı olmasın. Bizim elə istedadlı insanlarımız olmalıdır ki, 

gələcəkdə Azərbaycan da dünyada elmi-texniki sahədə gedən proseslərə öz töhfəsini 

verə bilsin. Hələ ki, biz buna nail ola bilmirik. Bu da təbiidir. Nə edə bilərik?! Biz 

dünyanın ən qabaqcıl təcrübəsini Azərbaycana gətirə bilərik və gətiririk. Biz dünyada 

inkiĢaf istiqamətlərini bilirik. Dünya iqtisadiyyatı hansı yolla inkiĢaf edəcək, biz bunu 

bilirik və bu sahələr bizim üçün də prioritetdir. Ġnformasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları, müasir texnologiyalar, insan zəkasına əsaslanan yeniliklər! Bu amillər 

dünyanın gələcəyini müəyyən edəcəkdir. Biz bu sahədə indi elə hazırlıq iĢləri 

görməliyik ki, istedadlı insanlarımız gələcəkdə texnoloji tərəqqiyə öz töhfələrini verə 

bilsinlər. Çünki gələcək bununla bağlıdır. Gələcək neftlə, qazla, təbii resurslarla bağlı 

deyil. Əgər inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, bu ölkələr təbii 

resurslarla zəngin ölkələr deyildir. Əfsuslar olsun ki, təbii resurslarla zəngin olan 

ölkələrin tam əksəriyyəti inkiĢaf etmiĢ ölkələr deyildir. Biz bu mənfi təcrübəni də 

dərindən öyrənmiĢik. Bu gün Azərbaycanda neft-qaz sektorunda elə vəziyyət yaranıb ki, 

ölkəmizdə təbii sərvətlər insanların rifah halının yaxĢılaĢdırılmasına xidmət edir. Son 8 

il ərzində yoxsulluq səviyyəsi aĢağı düĢərək 7,6 faiz təĢkil etmiĢdir. 

Azərbaycanda təbii resurslar və o resurslardan əldə olunan gəlirlər ədalətli Ģəkildə 

bölünür. Ancaq bu, bizim üçün bir mərhələdir. Bu, bir sınaq idi və biz bu sınaqdan 

Ģərəflə çıxdıq. Öz enerji resurslarımızı Azərbaycan vətəndaĢının sərəncamına verdik və 

öz enerji siyasətimizlə bu gün bölgədə və Avropada gedən proseslərə də təsir edirik. 

Amma gələcək əlbəttə ki, ancaq biliklə bağlıdır. O ölkələr gələcəkdə üstünlük əldə 

edəcək ki, orada elmi-texniki tərəqqi, texnoloji yeniliklər vardır.  



Biz çalıĢmalıyıq ki, o ölkələrin sırasına düĢək. Bu, mümkündür. Mümkün 

olmayan heç nə yoxdur. Mən tam əminəm ki, Azərbaycanda ən yüksək həyat 

səviyyəsinə çatmaq, ölkəmizi inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevirmək üçün imkan vardır. Bizim 

yaxın tariximiz göstərir ki, biz istənilən məqsədə çata bilirik. Baxmayaraq ki, bu, bəzi 

hallarda çox çətin olur, bəzi hallarda o hədəf bizə əlçatmaz kimi görünür. Ancaq biz 

buna qadirik. Əminəm ki, biz düĢünülmüĢ siyasətlə xalqımızın gələcəyini də təmin edə 

biləcəyik. 

Mən Prezident kimi bu vəzifələri çox aydın görürəm. Ölkədə gedən inkiĢaf 

istiqamətlərini müəyyən edən Ģəxs kimi mən bu ideyalara dərindən inanıram. Əlbəttə ki, 

bundan sonra da çalıĢacağam ki, ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı üçün əlimdən gələni edim. 

Çox istəyirəm ki, bizdən sonra gələn nəsil bax bu müsbət meyilləri daha da gücləndirsin.  

Gənclər, ilk növbədə bilikli olmalıdır. Əminəm ki, siz hamınız bu barədə fikirləri 

bölüĢürsünüz. Bilik, savad, istedad, yenilik, müasirlik - hesab edirəm ki, gənclər üçün 

əsas istiqamətlər bunlardır. Ancaq təkcə bilikli olmaq kifayət deyildir. Gənclər nə qədər 

bilikli olsalar, bir o qədər də vətənpərvər olmalıdırlar. Çünki vətənpərvərlik olmadan 

heç bir ölkə inkiĢaf edə bilməz. Vətən sevgisi, Vətənə və xalqa olan bağlılıq - inkiĢafı bu 

amillər stimullaĢdırır. Ölkəmizdə gedən quruculuq-abadlıq iĢlərinin təməlində də məhz 

bu amil dayanır: Vətən sevgisi.  

Biz istəyirik ki, ölkəmiz daha da yaxĢı olsun, insanlar daha da yaxĢı yaĢasınlar, 

Azərbaycanın Ģöhrəti daha da artsın.  

Ona görə, gənclərimiz vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda tərbiyə olunmalıdırlar. 

Bu gün bu barədə biz bəlkə daha da geniĢ danıĢmalıyıq. Çünki dünyada gedən 

qloballaĢma prosesi, ondan sonra bəzi təsir dairələrinin fəaliyyəti və sair narahatedici 

məqamlar vardır. Ona görə gənclərimizin uĢaq yaĢlarından milli ruhda böyüməsi çox 

vacibdir.  

Əlbəttə ki, bu, hər bir ailədə hökm sürən ab-havadan asılıdır. Azərbaycan ailələri 

safdır, ailə dəyərləri bizim üçün çox əzizdir. Elə də olmalıdır. Bundan sonra da elə 

olmalıdır. Ancaq istər-istəməz qloballaĢma meyilləri bizdən də yan keçə bilməz. 

QloballaĢmanın müsbət tərəfləri də, çox mənfi tərəfləri də vardır. Mənfi tərəflərindən 

biri də məhz milli duyğuların elə bil ki, müəyyən dərəcədə əriməsi, yaxud da ki, onların 

kənara qoyulması məsələləri vardır. Ona görə, gənclər milli ruhda tərbiyə almalıdırlar. 

Bu, sadəcə olaraq gözəl sözlər deyil, bu, bir zərurətdir və biz elə etməliyik ki, 

Azərbaycan gənci vətənpərvər olsun, Vətənə bağlı olsun. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycan kimi ölkədə yaĢamaq, doğrudan da böyük Ģərəfdir və böyük xoĢbəxtlikdir. 

Gənclər, eyni zamanda, fiziki cəhətdən sağlam olmalıdırlar. Biz buna nail olmaq 

üçün çalıĢırıq səylərimizi göstərək. Bu gün Astarada Olimpiya Mərkəzinin, eyni 

zamanda, yeni xəstəxananın açılıĢını qeyd etdik. Bu, sağlamlıqla bağlı olan məsələlərdir. 

Masallıda əvvəlki dövrdə də oxĢar tədbirlər olmuĢdur. Ətraf rayonlarda sosial 

məsələlərin həlli, insanların sağlamlığı ilə bağlı olan tədbirlər çox gözəl tədbirlərdir. 

Fiziki sağlamlıq insana keyfiyyətli həyat bəxĢ edir. Adam özünü gümrah, fiziki cəhətdən 

sağlam hiss edəndə daxili əminlik də, əzmkarlıq da güclənir, iĢə olan zövq də artır. Ona 

görə fiziki sağlamlıq çox vacib olan məsələdir. Mən hər bir gəncə bunu tövsiyə edirəm. 

Öz təcrübəmdən istifadə edib tövsiyə edirəm. Ġnsanın sağlamlığı üçün fiziki fəallıqdan, 

idmanla məĢğul olmaqdan yaxĢı vasitə ola bilməz. 

Əlbəttə, gənclərimiz ölkədə gedən proseslərdə çox fəal iĢtirak etməlidirlər. Mən 

çox Ģadam ki, biz bunu görürük. Yəqin, hamımız istəyərdik ki, gənclərimiz daha da fəal 

olsunlar. Ġctimai həyatda, iqtisadi dirçəliĢdə, hər bir bölgədə proseslərin düzgün 

istiqamətdə getməsini müəyyən edən iĢlərdə gənclərin fəaliyyətindən çox Ģey asılıdır. 

Gənclər cəmiyyətimizin ən fəal təbəqəsidir və gənclik dövrü çox gözəl dövrdür. 



Əfsuslar olsun ki, bu dövr də baĢa çatır. Ancaq söhbət ondan getmir ki, sənin neçə yaĢın 

var. Əgər sən özünü yaxĢı hiss edirsənsə, özünü gənc hiss edirsənsə, yaĢdan asılı 

olmayaraq, əlbəttə ki, bu, fəallıq və əzmkarlıq daim səninlə olacaqdır.  

Ona görə mən gənclərin ictimai və iqtisadi həyatda fəaliyyətini çox yüksək 

qiymətləndirirəm. Bizim kadr siyasətimizdə də mən bütün qurumlara tövsiyə etmiĢəm 

ki, gənclərə üstünlük versinlər. Ġndi pensiya islahatı ilə bağlı yəqin bilirsiniz, yeni 

yanaĢmalar artıq tətbiq olunur ki, gənclərə yol açılsın. Hər bir dövrün öz gözəlliyi, öz 

xüsusiyyətləri vardır. Pensiya dövrünün də gözəl xüsusiyyətləri vardır. Biz elə etməliyik 

ki, pensiyaya çıxan insanların layiqli həyatını təmin edək. Keçən il, misal üçün 900 minə 

qədər pensiyaçının pensiyası 40 faizdən çox artmıĢdır. Yəni, sosialyönümlü bu tədbirlər, 

eyni zamanda, gənclərə yol açmaq məqsədini güdür. Gənclərimiz biliklidir, savadlıdır 

və onlar ölkəmizin inkiĢafında daha da fəal rol oynaya bilərlər və oynamalıdırlar. 

Xaricdə yaĢayan gənclər də Azərbaycan gəncliyinin ayrılmaz hissəsidir. Dünən 

Bakıda Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin təsis qurultayı keçirilmiĢdir. Bu çox gözəl 

hadisədir. Xaricdə yaĢayan gənclər Azərbaycanın təbliğində öz rolunu oynayırlar. 

Ümumiyyətlə, gənclərimiz ölkəmizin inkiĢafı üçün çox dəyərli iĢlər görürlər. 

Azərbaycanın dünyadakı mövqelərinin möhkəmləndirilməsində, Azərbaycan haqqında 

həqiqətlərin dünya birliyinə çatdırılmasında gənclər ön sıradadırlar. Ölkəmizin 

reallıqlarını dünyaya çatdırmaq üçün ən fəal insanlar gənclərdir. 

Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınmasında ilk sıralarda yenə də gənclərdir. 

Azərbaycanın idman, musiqi Ģöhrətini yüksəklərə qaldıran gənclərdir. Müstəqilliyimizin 

keĢiyində dayanan, bu gün səngərdə düĢmənlə üz-üzə dayanan yenə də gənclərdir. 

Gənclərimiz böyük qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiĢlər. Bütün bunlar reallıqdır və 

gənclərə olan münasibət məhz bu amillər üzərində qurulmalıdır. Cəmiyyətdə gəncləri 

daha da fəal ictimai həyata cəlb etmək üçün əlavə tədbirlər görülməlidir.  

Biznesdə gənclər çox fəaldırlar. Mən bölgələrdə və Bakıda indi iqtisadi inkiĢafla 

bağlı daim tədbirlərdə, açılıĢlarda oluram və görürəm ki, ən müasir müəssisələrdə 

gənclər iĢləyir, ən müasir texnologiyaları tələb edən dünya səviyyəli biznes 

qurumlarında gənclərdir, qabaqda gedən gənclərdir. Çünki onlar bu yeniliklərə daha da 

meyillidirlər və müasir inkiĢaf meyillərini də onlar yaxĢı bilirlər. Misal üçün, bizim 

ailədə mən əvvəlki nəslin nümayəndəsiyəm. Bizim ailədə, məsələn, kompyuterlə bağlı 

olan hər hansı bir məsələni həll etmək üçün mən öz uĢaqlarıma müraciət edirəm, 

onlardan soruĢuram. Bu da təbiidir və onlar bu iĢləri çox yaxĢı bilirlər. Mənim 

dövrümdə nə kompyuter, nə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları var idi. Ancaq 

uĢaqlarımız, gənclərimiz, yeniyetmələrimiz bütün bu iĢləri yaxĢı bilirlər. Belə də 

olmalıdır.  

Mən əminəm ki, Azərbaycanda nəsillərin dəyiĢməsi prosesində də biz nümunə ola 

bilərik. Ardıcıllıq olmasa bu inkiĢaf meyilləri pozula, qırıla bilər. Xüsusilə müsbət 

təcrübə əsasında yaradılmıĢ bu ardıcıllıq inkiĢafımızın səbəblərindən biridir. Bu 

ardıcıllıq davam etməlidir. Bizdən sonra gələn nəsillər bizdən də bilikli, savadlı, 

bacarıqlı olmalıdırlar. Əgər belə olmasa, onda inkiĢaf ola bilməz. Mən isə istəyirəm ki, 

daim inkiĢaf olsun. ĠnkiĢafın hüdudları ola bilməz. Biz indi qürur hissi ilə deyə bilərik 

ki, ölkə iqtisadiyyatı inkiĢaf edir, quruculuq iĢləri aparılır, Azərbaycan dünyada daha da 

güclü dövlət kimi tanınır. 

Hər birimiz daim iĢləməliyik və hər gün, hər an fikirləĢməliyik ki, ölkə üçün biz 

nə edirik, nə edə bilərik?! Mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Sizə xoĢ arzularımı 

bildirmək istəyirəm. Mən Azərbaycan gənclərinə inanıram, onları dəstəkləyirəm. Çox 

Ģadam ki, gənclərimiz ölkəmizin Ģöhrətini yüksəklərə qaldırırlar. Sağ olun.  



Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi Nigar ƏLĠYEVA: - Mən 

Prezident təqaüdçüsüyəm. Masallı rayonunun Bala Təklə kəndinin sakiniyəm. 

Möhtərəm cənab Prezident, bütün Masallı gəncləri adından Sizi salamlayıram. Doğma 

Masallımıza xoĢ gəlmisiniz. Bizimlə belə səmimi ünsiyyət saxladığınıza və dəyərli 

vaxtınızı bizə sərf etdiyinizə görə Sizə dərin təĢəkkürümüzü bildiririk.  

Möhtərəm Prezident, mən 2009-cu ildə 670 balla Bakı Dövlət Universitetinin 

mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuĢam. Sizin gənclərə göstərdiyiniz xüsusi 

qayğının, diqqətin və onların uğuruna verdiyiniz qiymətin nəticəsi olaraq Prezident 

təqaüdünə layiq görülmüĢəm. Artıq üç ildir ki, böyük səylə çalıĢaraq bu böyük fəxrli adı 

qoruyub saxlayıram. Sizin gənclərə göstərdiyiniz hər bir dəstək onların inamının, 

gələcəyə ümidinin mənbəyidir. 

Prezident Ġlham Əliyevin çıxıĢlarını gənclərin daim böyük maraqla izlədiklərini 

deyən Nigar Əliyeva dövlətimizin baĢçısının gənclərlə görüĢünün iĢtirakçısı olmağından 

qürur duyduğunu vurğulayaraq bildirdi:  

- Cənab Prezident, bu gün Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanımız yüksək 

səviyyədə inkiĢaf edir. Bu inkiĢaf Masallıda da özünü büruzə verir və verməkdədir. Çox 

təqdirəlayiq bir haldır ki, Sizin təĢəbbüsünüzlə bu gün rayonumuzda müasir standartlara 

uyğun Gənclər Mərkəzi inĢa olunub. Sevinirəm ki, bu mərkəzin açılıĢında mən də iĢtirak 

edirəm. Əminəm ki, bu mərkəzin fəaliyyəti nəticəsində gənclərimizin dünyagörüĢü, 

intellektual səviyyəsi daha da yüksələcək və onlar hərtərəfli inkiĢaf edəcəklər. Xüsusilə 

istərdim ki, ucqar kəndlərdə yaĢayan gənc qızlarımız bu mərkəzə cəlb olunsun və 

buradakı proqramlardan, informasiya texnologiyalarından istifadə etsinlər. Ġnanıram ki, 

gənclərimiz bu mərkəzin imkanlarından maksimum istifadə edib asudə vaxtlarını 

səmərəli keçirəcəklər 

Hörmətli cənab Prezident, bizə göstərdiyiniz qayğıya, bizim üçün yaratdığınız bu 

Ģəraitə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin gücünüzə, Azərbaycanımızın 

Sizin rəhbərliyiniz ilə xoĢbəxt, parlaq gələcəyə qovuĢacağına əminik və bu yolda bir 

vətəndaĢ olaraq Sizi daim dəstəkləyirik. Bu gün Sizin gəliĢiniz bizim üçün tarixi bir 

hadisədir. Eyni zamanda tarixiliklə bərabər, bu gün çox əlamətdar bir gündür. Çünki bu 

gün bizim milli adət-ənənələrimizi özündə əks etdirən çərĢənbə bayramıdır. Bu bayram 

münasibətilə Sizi və görüĢümüzün bütün iĢtirakçılarını təbrik edirəm. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. Daha kimin sözü var? 

Yeni Azərbaycan Partiyası Lənkəran Ģəhər təĢkilatı gənclər birliyinin sədri Yalçın 

ƏLĠYEV: 

- Hörmətli cənab Prezident, mən də öz növbəmdə Sizi Yeni Azərbaycan Partiyası 

Lənkəran Ģəhər təĢkilatı gənclər birliyinin çoxsaylı üzvləri adından salamlayıram. Bu 

gözəl Gənclər Mərkəzini biz gənclərə bəxĢ etdiyiniz üçün Sizə dərin minnətdarlığımızı 

bildiririk. Son dövrlər Azərbaycanımızın bütün sahələrində olduğu kimi, gənclər siyasəti 

sahəsində də çox böyük irəliləyiĢlər göz qabağındadır. Biz gənclərə olan diqqət hər 

zaman hiss olunur. Cənab Prezidentimiz, biz gənclər bu qayğıya görə Sizə dərin 

minnətdarlığımızı bildiririk. 

“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı”nın gənclərin 

hərtərəfli inkiĢafında və onların öz potensiallarını dolğun reallaĢdırmalarında mühüm rol 

oynayacağına əminliyini bildirən Yalçın Əliyev dedi: 

- Son dövrlərdə Azərbaycanımızın, gənclərimizin daha çox inkiĢafı, gənclərimizin 

beynəlxalq aləmdə Azərbaycanımızı təmsil etməsi bizi hədsiz sevindirir.  

Cənab Prezident, Azərbaycan gənci olaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası 

naminə həyata keçirdiyimiz siyasəti dəstəkləyirik, hər zaman Sizin ətrafınızda sıx 

birləĢdiyimizi bəyan edirik. 



Möhtərəm cənab Prezident, cənub bölgəsinin gəncləri adından söz veririk ki, 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ideyalarına daim sadiq olacağıq.  

Lerik Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Könül MUSTAFAZADƏ: 

- Möhtərəm cənab Prezident, mən Gəncə Ģəhərində anadan olmuĢam. Azərbaycan 

Tibb Universitetini bitirib Rusiyanın Moskva Ģəhərində mama-ginekologiya ixtisası üzrə 

ordinatura keçmiĢəm. Vətənimizə qayıdandan sonra Səhiyyə Nazirliyinin müqaviləsi 

əsasında bir illiyə Lerik rayonuna göndərilmiĢəm. Sözün açığı, ilk anda bunu eĢitdikdə 

inanmadım, bir qədər təĢviĢə də düĢdüm. Çünki Lerikin ucqar bir rayon olduğunu 

düĢünürdüm və burada üzləĢə biləcəyim məiĢət və iĢ Ģəraiti məni bir qədər narahat 

edirdi. Lakin rayona gəldikdə, buranın inkiĢafını gördükdə müsbət mənada xeyli 

təəccübləndim. Lerik rayonunda Sizin təĢəbbüsünüz və diqqətinizlə aparılan geniĢ 

abadlıq və quruculuq iĢlərinin Ģahidi oldum. Bölgəmizdə gedən inkiĢaf məni bir gənc 

kimi olduqca sevindirdi.  

Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, çalıĢdığı Lerik Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının da ən müasir avadanlıqla təchiz edildiyini, sakinlərə yüksək səviyyədə 

tibbi xidmətin göstərilməsi üçün hərtərəfli Ģəraitin yaradıldığını deyən Könül 

Mustafazadə bütün bunlara görə dövlətimizin baĢçısına minnətdarlığını çatdırdı. O, daha 

bir neçə məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirərək dedi: 

- Ġlk növbədə, cənab Prezident, onu demək istəyirəm ki, rayonda yaradılmıĢ 

Ģəraitə, iĢ yerlərinin təklifinə baxmayaraq, bir neçə sahədə kadr çatıĢmazlığı problemi 

hələ də qalmaqdadır. Gənclərimiz, xüsusən mənim kimi xaricdə təhsil alıb Vətənimizə 

dönən mütəxəssislərimiz regionlarımızda iĢləməyə meyil göstərmirlər. Lakin öz Ģəxsi 

təcrübəmdən deyə bilərəm ki, bu, heç də pis baĢlanğıc deyildir. Bu problemin də bir 

neçə səbəbləri vardır. Fikrimcə, ilk növbədə, gənclərimizin regionlara cəlb edilməsi 

yönündə aparılan təbliğat iĢləri bir qədər gücləndirilməlidir. Digər tərəfdən isə, cənab 

Prezident, düĢünürəm ki, gənc mütəxəssislərimiz bir qədər stimullaĢdırıla bilərlər. 

Onların məiĢət problemləri həll edilsə, məsələn, onlar yaĢayıĢ yeri ilə təmin edilsə, bu 

məsələ zənnimcə, aradan qalxar. DüĢünürəm ki, möhtərəm Prezident, regionlarımızda 

da müvafiq Ģərait yaradılarsa, gənc mütəxəssislərimiz təkcə paytaxtda deyil, o cümlədən 

bölgələrimizdə də öz ixtisaslarına uyğun iĢlə təmin edilə bilərlər. Diqqətinizə görə çox 

sağ olun. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. Mən sizinlə razıyam və dediyiniz məsələlər 

“Azərbaycan Gəncliyi” Dövlət Proqramında da öz əksini tapıbdır. Biz əlavə tədbirlər 

görməliyik ki, gənc mütəxəssisləri daha da stimullaĢdıraq. Lerik Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının açılıĢını səhv etmirəmsə, iki il bundan əvvəl qeyd etmiĢdik və çox gözəl 

xəstəxanadır, gözəl yerdə də yerləĢir - düz Ģəhərin mərkəzində. Mən Lerikdə dəfələrlə 

olmuĢam.  

Siz Gəncədə doğulmusunuz, Rusiyada oxumusunuz, gəlmisiniz Azərbaycana, 

Lerikə. Mən təsəvvür edirəm ki, siz oraya hansı fikirlərlə gedirdiniz. Amma gəlib Leriki 

görəndə əlbəttə ki, o fikirlər dəyiĢdi.  

Ġlk növbədə, Lerikin inkiĢafı ilə bağlı bizim addımlarımız Lənkəran-Lerik 

yolunun tikintisi idi. Bu yol çox bərbad vəziyyətdə idi. Ümumiyyətlə, oranın çətin 

relyefi vardır. Orada tez-tez uçqunlar, sürüĢmələr olur. Vaxtilə o yolu getmək üçün bir 

neçə saat vaxt lazım idi. Biz yolu tikəndən sonra rahatlıq yarandı. Ġkincisi, Lerikdə heç 

sovet dövründə qaz olmamıĢdı. Lerik bir neçə rayondan biridir ki, sovet dövründə qaz 

çəkməmiĢdilər, çünki iqtisadi cəhətdən səmərəsiz idi və bizim oraya qaz çəkməyimiz də 

sırf sosial məna daĢıyırdı. Çünki bu qaz xəttinə çəkilən xərclər heç vaxt qaz pulunun 

ödənilməsi ilə qayıtmayacaqdır. Ancaq onu da etdik və Lerikin mərkəzində və bəzi ətraf 

kəndlərində artıq qaz vardır.  



Orada sosial infrastrukturun yaradılması üçün əlavə tədbirlər görüldü, məktəblər 

təmir edildi. Ümumiyyətlə, Lerik Ģəhəri gözəlləĢdi və deyə bilərəm ki, belə təcrübələr 

çoxdur. Bizim regional inkiĢaf proqramımızın əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, insanlar 

yaĢadıqları bölgələrdən, miqrasiya etməsinlər, böyük Ģəhərlərə getməsinlər. Çünki 

Azərbaycanın bölgələri çox gözəldir. Hər bir bölgənin öz spesifikası, öz iqlim Ģəraiti 

vardır. Hər bir bölgə öz gözəlliyi ilə baĢqa bölgədən fərqlənir və seçilir. Hər bir bölgədə 

normal iĢ üçün, yaĢamaq üçün Ģəraitin yaradılması bizim prioritet məsələmizdir. 

YaĢamaq üçün nə lazımdır? Birinci növbədə, iĢ yeri, ondan sonra iĢıq, qaz, su, yaĢayıĢ 

yerləri və təhlükəsizlik. Bölgələrdə gedən quruculuq iĢləri məhz bu məqsədi güdür. Bu 

gün mən Astarada xəstəxananın açılıĢında iĢtirak etmiĢəm. O xəstəxana əslində var idi, 

amma heç ona xəstəxana demək mümkün deyildi. Oradakı fotoĢəkillər göstərir ki, bu 

xəstəxana bərbad vəziyyətdə idi. Yenidən quruldu. Olimpiya kompleksləri, məktəblər, iĢ 

yerləri. 

Bundan sonrakı dövrdə bölgələrə daha da böyük həcmdə investisiyalar 

qoyulacaqdır. Ġndi kənd yolları layihəsi baĢlamıĢdır. Bu, Masallıya da aiddir. Biz 

Astarada kənd yolunun açılıĢını qeyd etdik. Kəndlərdə yaĢayan əhalinin 80 faizi artıq bu 

layihələrin icrası nəticəsində gələn ilin sonuna qədər təmir edilmiĢ yollardan istifadə 

edəcəkdir. Bu inkiĢaf hərtərəflidir və mən gənc mütəxəssislərin bölgələrdə iĢləməsini 

alqıĢlayıram. Ancaq biz bölgələrdə elə Ģərait yaratmalıyıq ki, gənc mütəxəssislər ürəklə 

gedib orada iĢləyə bilsinlər. 

Bir misalı da gətirə bilərəm. Bildiyiniz kimi, bir neçə il bundan əvvəl biz dövlət 

xətti ilə istedadlı gənclərimizi xarici ali məktəblərə göndərməyə baĢlamıĢıq. Hər il 

Azərbaycan dövlət büdcəsindən bu məqsədlər üçün 15 milyon manat vəsait ayrılır. Biz 

bu Proqrama baĢlayanda sual yarandı ki, bəs biz uĢaqları göndərəcəyik, onları orada 

oxutduracağıq, birdən onlar qayıtmadılar, birdən orada qaldılar?!  

Dedim ki, biz ölkəmizdə elə Ģərait yaratmalıyıq ki, onlar qayıtsınlar. Çünki bizim 

gənclərimiz Vətənə çox bağlıdırlar. Əgər xarici ali məktəblərdə oxuyan gənc öz 

ölkəsində gözəl Ģərait görərsə, o, mütləq qayıdacaqdır. Ona görə, heç bir Ģərt qoymadan 

biz bu Proqrama baĢladıq və bu gün mən çox Ģadam ki, xaricdə təhsil almıĢ gənclərin 

böyük əksəriyyəti Vətənə qayıdır, Vətəndə iĢləyir və öz ölkəsinin inkiĢafına töhfə verir. 

Lənkəran Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər TəĢkilatının sədri Uğur 

QURBANZADƏ: Möhtərəm cənab Prezident, əvvəlcə, Sizə minnətdarlığımızı bildiririk 

ki, bu gözəl Gənclər Evini bizim istifadəmizə verdiniz. 

Cənab Prezident, Siz həmiĢə öz fəaliyyətinizdə gənclərlə iĢə xüsusi önəm 

vermisiniz. Ümumiyyətlə, son illər Azərbaycanda elm-təhsil sahəsində müxtəlif 

proqramlar, tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Biz gənclər və tələbələr də bu proqramlarda 

yaxından iĢtirak edir, üzərimizə düĢən məsuliyyəti dərk edirik.  

Gənclər Fondunun yaradılmasının xüsusi əhəmiyyətini qeyd edən Uğur 

Qurbanzadə həmin Fondun gənclərin gələcək inkiĢafına böyük töhfələr verəcəyini 

vurğulayaraq dedi: 

-Bununla yanaĢı, bəzi problemlər də vardır - bizim təhsil almağımızda bəzi 

maneçiliklər, çatıĢmazlıqlar vardır. Onları Sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 

Beləliklə, bölgəmizin ən böyük ali təhsil ocağı olan Lənkəran Dövlət Universitetində 

1547 tələbə təhsil alır. Onların təqribən 60 faizə qədəri digər rayonlardan gələn 

tələbələrdir. Tələbələrimizin yataqxana çatıĢmazlığı problemi vardır ki, onlar da 

məcburiyyət qarĢısında qalıb kirayədə qalırlar. Bu da onların maddi və təhsil durumuna 

mənfi təsirlər göstərir. Buna görə də tələbələrimizin, gənclərimizin daha yüksək 

səviyyədə təhsil almaları, yataqxana probleminin həlli üçün yeni tələbə Ģəhərciyinin 



salınmasına böyük ehtiyac vardır. Bu problem müsbət həll edilsə, cənab Prezident, bu, 

tələbələrə Sizin böyük bir töhfəniz olardı. Diqqətinizə görə təĢəkkür edirəm. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. Biz bu məsələ ilə məĢğul olacağıq. Bu 

təkliflərə baxılacaq və imkan daxilində biz bunu etməliyik və edəcəyik. Bütövlükdə 

yataqxana problemi çox ciddi problemdir, xüsusilə Bakı Ģəhərində. Çünki bildiyiniz 

kimi, erməni iĢğalından əziyyət çəkən soydaĢlarımız müharibə zamanı o yataqxanalarda 

yerləĢdirilmiĢlər. “Məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması Dövlət 

Proqramı”nın əsas istiqamətləri ondan ibarət idi ki, ilk növbədə çadır Ģəhərciklərində 

yaĢayan soydaĢlarımızı biz oradan köçürək. 2007-ci ildə buna nail olduq. Bizdə artıq bir 

dənə də çadır Ģəhərciyi yoxdur. Ondan sonrakı mərhələdə uĢaq bağçaları 

boĢaldılmalıdır. Çünki indi Bakının əksər uĢaq bağçalarında məcburi köçkünlər yerləĢir. 

UĢaq bağçalarına da böyük tələbat vardır. Bu tələbat, mənə verilən məlumata görə, cəmi 

17 faiz ödənilir. Yəni, ancaq 17 faiz valideyn öz övladını uĢaq bağçasına yerləĢdirə bilir. 

Ġndi biz bu uĢaq bağçalarının təmiri ilə çox ciddi məĢğul olmağa baĢlamıĢıq və 

tələbat daha da artır. Mən tez-tez yeni təmir olunmuĢ uĢaq bağçalarına baĢ çəkirəm və 

orada müəllimlərlə görüĢürəm. Deyirlər ki, tələbat həddindən artıq çoxdur. Xüsusilə, 

təmir edilmiĢ, gözəl Ģəraiti olan bağçalara. 

Ona görə, biz soydaĢlarımızı tədricən uĢaq bağçalarından köçürməliyik. Amma 

hara köçürməliyik? Evlərə köçürməliyik. Biz onlar üçün yaxĢı Ģərait yaradıb, onları 

oradan köçürməliyik. Fin evlərində yaĢayanlar var. Məktəblərdə, hərbi hissələrdə və 

yataqxanalarda yaĢayan qaçqınlar var. Ona görə, bu proses gedir. Bu il yataqxanalardan 

qismən köçkünlər evlərə köçürüləcəklər və bu proses getdikcə, əlbəttə ki, yeni 

yataqxanalar da tikiləcəkdir. Bakı üçün bu, daha da aktualdır, nəinki bölgələr üçün. 

Amma bir halda ki, siz məsələni qaldırırsınız, biz bu məsələyə ayrıca baxıb Lənkəran 

üçün də qərar verəcəyik.  

Mübariz Ġbrahimov adına Biləsuvar rayon məktəb-lisey kompleksinin 11-ci sinif 

Ģagirdi Gövhər AĞAZADƏ: Möhtərəm, cənab Prezident, Siz Mübariz Ġbrahimova, 

onun qəhrəmanlığına yüksək qiymət verdiniz və onu Azərbaycan qəhrəmanlığının 

zirvəsi ilə - Milli Qəhrəman adı ilə mükafatlandırdınız. Məktəbimizin qarĢısında 

Mübariz Ġbrahimovun Ģərəfinə abidə ucaldılıb. Oxuduğu məktəbə onun adı verilib. 

YaĢadığı kənddə onun ev-muzeyi yaradılıb. Ümumiyyətlə, rayonumuzda keçirilən bütün 

tədbirlərdə Mübariz Ġbrahimovun xatirəsi xüsusilə anılır. Onu demək istəyirəm ki, bu 

gün Mübariz Ġbrahimov kimi vətənpərvərlik ruhunda böyüyən gənclərimizin sayı 

çoxdur. Biz gənclər hər birimiz Sizin qaldırdığınız bayraq altında torpaqlarımızı 

düĢməndən azad etməyə hazırıq.  

Hazırda yüksək təhsil alan Azərbaycan gənclərinin ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı və 

rifahı naminə töhfələrini əsirgəmədiklərini vurğulayan Gövhər Ağazadə gənclərimizin 

Vətənə layiqli övlad olmaq üçün bundan sonra da səylə çalıĢacaqlarını söyləyərək dedi: 

- Bu gün təkcə Azərbaycanın qəhrəman oğulları deyil, həmçinin onlarla yanaĢı 

qızlarımız da torpaqlarımızı düĢməndən azad etmək uğrunda mübarizəyə qalxmağa 

qadirdir.  

Bizim güclü ordumuz vardır. Bunu bir fakt da təsdiq edir ki, Azərbaycanın təkcə 

hərbi büdcəsi Ermənistanın bütünlüklə dövlət büdcəsindən çoxdur. Lakin müharibə 

bəĢəriyyətə fəlakət və bədbəxtlikdən baĢqa bir Ģey gətirmir. Ona görə də biz sülh 

tərəfdarıyıq və düĢünürük ki, Dağlıq Qarabağ problemi sülh yolu ilə öz həllini 

tapacaqdır. Ġnanırıq ki, dünya ictimaiyyəti də ədalət tərəfində olacaq və biz tezliklə öz 

torpaqlarımızı geri qaytara biləcəyik. Sonda bir məsələni xüsusi vurğulamaq istərdim, 

biz - Mübariz Ġbrahimovun davamçıları olan gənclər daim Sizin arxanızda gedirik, Sizin 

ətrafınızda sıx birləĢib var gücümüzlə səfərbərliyə hazırıq. Sağ olun. 



Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ ol. Mübariz Ġbrahimov Azərbaycan xalqının 

böyük oğludur, böyük qəhrəmandır. Onun xatirəsi hər birimiz üçün çox əzizdir. Mən 

Prezident kimi onu ölümündən sonra Milli Qəhrəman adı ilə təltif etmiĢəm. O, 

ədalətsizliyə dözə bilmədi və əslində düĢməni, iĢğalçını məhv etmək üçün ölümə getdi. 

Onun qəhrəmanlıq nümunəsi məhz bundan ibarətdir. O, iĢğalçıya qarĢı vuruĢa gedəndə 

dəqiq bilirdi ki, döyüĢdən qayıtmayacaqdır. Bir neçə düĢməni məhv etdi və özü də 

qəhrəman kimi həlak oldu. Erməni vəhĢiliyi təkcə Xocalı soyqırımında özünü 

göstərmədi. Erməni vəhĢiliyi məhz Mübariz Ġbrahimovun meyitinin qaytarılmamasında 

da özünü göstərmiĢdir. 

Həyatın da, müharibənin də qanunları vardır. Ancaq erməni faĢistləri heç bir 

qanuna, heç bir mənəvi prinsiplərə riayət etmirlər. Hər bir müharibədə, ən Ģiddətli 

müharibələrdə həlak olanların meyitlərinin dəyiĢdirilməsi və qaytarılması praktikası 

vardır. Ermənilər isə Mübariz Ġbrahimovu bizə qaytarmaq istəmirdilər. Böyük səylər 

göstərdik, böyük iĢlər görüldü. Böyük çətinliklə biz nail olduq ki, Mübariz Ġbrahimovu 

qaytardıq və qəhrəman kimi dəfn etdik. Bu gün onun adı bir qəhrəmanlıq rəmzinə 

çevrilib. Bizim Mübariz kimi oğullarımız çoxdur. Mübariz kimi Vətəni sevən, Vətən 

üçün canından keçməyə hazır olan minlərlə, on minlərlə gənclərimiz vardır.  

Ancaq mən də istəmirəm ki, qan tökülsün, müharibə olsun. Kim istəyər ki?! 

Bizim görüləcək iĢlər çoxdur. Ölkəmiz inkiĢafdadır. Hər bir Azərbaycan vətəndaĢının 

həyatı bizim üçün əzizdir və doğmadır. Ancaq iĢğal ilə də barıĢmaq mümkün olmur. 

Əlbəttə, mən Prezident kimi çalıĢıram ki, bu məsələ öz həllini siyasi yollarla tapsın. 

Mübariz döyüĢçü kimi baĢqa yolla öz qəhrəmanlığını göstərdi və mən onun 

hərəkətlərinə böyük hörmətlə yanaĢıram. O, düĢmən əsgərlərini məhv etdi. 

Ermənilərdən fərqli olaraq o, dinc əhaliyə əl qaldırmadı. O, öz doğma torpağında 

iĢğalçılara qarĢı döyüĢə getdi. O, baĢqa ölkənin ərazisinə gedib döyüĢ aparmadı. Budur 

fərq. Biz öz doğma torpağımızdayıq. 

Ancaq əfsuslar olsun ki, 1980-ci illərin sonlarında baĢlanmıĢ və 1990-cı illərin 

əvvəllərində baĢa çatmıĢ Azərbaycana qarĢı müharibə bax, bu iĢğala imkan yaratdı. 

Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləĢdirməklə bağlı birinci cəhd 1987-ci ilin noyabr 

ayında olmuĢdur. Heydər Əliyev Siyasi Bürodan uzaqlaĢdırılandan iki həftə sonra 

erməni millətçiləri bu məsələni qaldırmıĢdılar ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana 

birləĢməlidir. Nə qədər Heydər Əliyev Azərbaycanda rəhbər vəzifədə iĢləyirdi və ondan 

sonra Moskvada Siyasi Büroda idi, onlar buna cürət etmirdilər. Ulu öndər vəzifədən 

uzaqlaĢdırılandan iki həftə sonra bu məsələ qaldırıldı. O vaxtkı sovet rəhbərliyi bu 

separatçı meyillərə təkan verdi və Azərbaycana, azərbaycanlılara qarĢı böyük 

qarayaxma kampaniyası baĢlandı. Mən yaxĢı xatırlayıram, ermənilər o vaxt bütün 

təbliğat resurslarını iĢə salmıĢdılar. Sovet rəhbərliyində təmsil olunan ermənilər öz 

fəaliyyətlərini geniĢləndirmiĢlər. Onların Azərbaycanı qaralamaq, ləkələmək və 

Azərbaycan haqqında mənfi rəy yaratmaq cəhdləri geniĢ vüsət almıĢdı.  

Əfsuslar olsun ki, onlar buna nail ola bilmiĢlər. Çünki birincisi, Azərbaycanın o 

vaxtkı rəhbərliyi yerində deyildi və bu böyük məsuliyyəti dərk etmirdi. Azərbaycanın 

maraqlarını müdafiə edə bilmədi və istəmədi, satqınlıq, yaltaqlıq etdi, mərkəz qarĢısında 

baĢ əydi. Bizim dərdimiz bundan ibarətdir. Əfsuslar olsun ki, 1980-ci illərin sonlarında, 

1990-cı illərin əvvəllərində ölkəyə rəhbərlik etmiĢ insanlar satqınlıq etdilər, xəyanət 

etdilər, satıldılar, əyildilər. Ermənilər isə xarici dəstək hesabına və Azərbaycandakı 

hərc-mərclikdən istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etdilər. 

Bu, məsələnin tarixi hissəsidir. Ġndi isə biz çalıĢırıq ki, öz ərazi bütövlüyümüzü 

bərpa edək. Bir çox amillər bizim mövqeyimizi gücləndirir və müdafiə edir. Ġlk 

növbədə, tarix. Dağlıq Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır. Burada iki fikir ola bilməz. 



Ermənilər də bunu yaxĢı bilirlər. Əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyət də artıq bunu bilir. 

Çünki biz beynəlxalq ictimaiyyətə real həqiqətləri çatdıra bilmiĢik. 

Beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. 

BMT Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Azərbaycan BMT-yə 

Dağlıq Qarabağla birlikdə üzv olmuĢdur və BMT BaĢ Məclisinin, Təhlükəsizlik 

ġurasının qətnamələri bizim mövqeyimizi hüquqi cəhətdən də möhkəmləndirir. Yəni, 

bir tərəfdən tarix və tarixi həqiqət, digər tərəfdən beynəlxalq hüquq bizim mövqeyimizi 

gücləndirir.  

Siyasi aspektə baxdıqda görərik ki, indi Azərbaycan ilə Ermənistan idmanda 

deyildiyi kimi, fərqli çəki dərəcələrindədir. Yəni, müqayisəedilməz dərəcədə fərq vardır. 

Azərbaycan siyasi cəhətdən çox uğurlu və dünya birliyində layiqli yer tutan bir ölkədir. 

Ermənistan isə siyasi uğursuzdur. Onlar 20 illik müstəqilliyi faktiki olaraq əldən 

verdilər. Bu iĢğalçı siyasət nəticəsində məcbur oldular ki, öz real müstəqilliklərini əldən 

versinlər. Ona görə, orada gedən siyasi proseslər kənar qüvvələrin təsiri altında baĢ 

verir. “Ermənistan iqtisadiyyatı” anlayıĢı, ümumiyyətlə yoxdur. Olan-qalan da xarici 

biznes qruplarının əlindədir və dünyada heç bir nüfuza malik olmayan bir ölkədir.  

Yəni, siyasi tərəf də bizim mövqeyimizi gücləndirir. Ġqtisadi sahədən heç 

danıĢmağa dəyməz. Bu, aydındır. Yəni, bütün bu amillər, o cümlədən ordu quruculuğu, 

siz də qeyd etdiniz, ordumuz son illər ərzində böyük dərəcədə inkiĢaf etmiĢdir. Bütün bu 

amillər torpaqlarımızın azadlıq olunacağı günü yaxınlaĢdırır. Mən hesab edirəm ki, hər 

ay, hər gün biz torpaqlarımızın azad olunması gününə yaxınlaĢırıq.  

Ancaq ermənilərin güclü xarici diasporu vardır və bu, real qüvvədir, əsas 

düĢməndir. Mən bunu demiĢəm və bir daha demək istəyirəm ki, bizim əsas düĢmənimiz 

dünya erməni lobbisidir və onun himayədarlığı altında olan rüĢvətxor xarici 

siyasətçilərdir ki, erməni lobbisinin pulu ilə fəaliyyət göstərir.  

Ermənistan bizim üçün rəqib deyil, rəqib də ola bilməz. Bizim əsas düĢmənimiz 

bir daha tam məsuliyyətlə deyirəm ki, erməni lobbisidir və onların nəzarəti altında olan 

qüvvələrdir. Azərbaycana qarayaxma, ləkələmə kampaniyası, xarici mətbuatda 

uydurmalar, iftiralar erməni lobbisinin fəaliyyətidir. Onlar üçün də bir nömrəli düĢmən 

Azərbaycandır. Nəyə görə? Çünki onlar da bilirlər ki, real qüvvə kimdir və nədir? 

Dünya erməniliyi tərəfindən son illər ərzində elə bil ki, yeni yanaĢma müəyyən edilibdir. 

Ġndi bir nömrəli düĢmən Azərbaycandır. Çünki ən böyük təhlükəni Azərbaycandan 

görürlər. Çünki bilirlər ki, torpaqlarımız azad olunmayana qədər biz sakitləĢməyəcəyik. 

Bilirlər ki, gec-tez biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bilirlər ki, qısamüddətli və 

uzunmüddətli perspektivdə Azərbaycan qarĢısında onlar duruĢ gətirə bilməyəcəklər. 

Onlar bunu bilirlər, biz də bunu bilirik. Biz özümüzü gücləndiririk ki, daha da qüdrətli 

olaq və eyni zamanda, iĢğal olunmuĢ torpaqlar bizi daha da səfərbər edir. Gün gələcək 

ki, biz Azərbaycan bayrağını Xankəndidə, ġuĢada qaldıracağıq. Mən buna tam əminəm. 

Mən də istəyirəm ki, bunu sülh yolu ilə edək. Amma bunu sülh yolu ilə etmək 

üçün biz bütün amillərdən istifadə etməliyik. Ermənistanın təcrid edilmiĢ vəziyyətini 

daha da dərinləĢdirməliyik. Biz Ermənistanı bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid edə 

bilmiĢik. Biz bunu etmiĢik. Ermənistana yeni nəfəs verə biləcək razılaĢmanın qüvvəyə 

minməməsində Azərbaycanın rolu olubmu? Bəli olub. Mən bu gün bunu açıq deyə 

bilərəm. Bunu onsuz da hamı bilir. Nəyə görə? Çünki bizim əsas təsir mexanizmlərimiz 

məhz iqtisadi amildir, nəqliyyat, enerji amilidir. Biz bundan sonra da maksimum 

dərəcədə çalıĢacağıq ki, Ermənistanı bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid edək.  

Neft-qaz kəmərləri, böyük dəmir yolu layihəsi Ermənistandan kənar keçir. Gələn 

ilin əvvəlində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi Ermənistanın 

rəsmən dalan ölkəyə çevrilməsi deməkdir. Bu yollardan biz istifadə edirik, eyni 



zamanda, öz siyasi gücümüzü artırırıq. Biz BMT Təhlükəsizlik ġurasının üzvüyük. Biz 

orada öz sözümüzü deyirik. Biz digər beynəlxalq təĢkilatlarda fəal iĢtirak edirik. Bizimlə 

dostluq, əməkdaĢlıq etmək istəyən ölkələrin sayı artır. Biz Avropanı enerji resursları ilə 

təmin edirik və daha böyük həcmdə edəcəyik. Avropanın enerji təhlükəsizliyi müəyyən 

dərəcədə bizdən asılı olacaqdır. Bu, bizim əlimizdə olan gözəl amillərdir, vasitələrdir. 

Bu siyasəti biz çox düĢünülmüĢ Ģəkildə aparırıq, həm bölgədə, həm dünyada, bütün 

qitələrdə. Baxın, ermənilər öz qondarma “soyqırımı”nın tanınması ilə əlaqədar 1960-cı 

illərdən fəaliyyətə baĢlamıĢlar. Əlli il ərzində bu yolu keçiblər. Biz təzə baĢlamıĢıq. 

Artıq iki ölkə Xocalı soyqırımını tanıyır, Pakistan və Meksika. Bu proses davam 

edəcəkdir. Biz Xocalı soyqırımının tanınmasında bundan sonra da fəal iĢlər aparacağıq. 

Əminəm ki, bu faciəni soyqırımı kimi tanıyan ölkələrin sayı artacaqdır.  

Beləliklə, qeyri-hərbi vasitələrdən hələ ki, istifadə edərək biz özümüz üçün daha 

da əlveriĢli vəziyyəti yaradacağıq. Ġndi həm də informasiya mübarizəsi gedir. Bu da çox 

vacib mübarizədir. Bəlkə on il bundan əvvəl bundan söhbət getmirdi, amma indi 

informasiya mübarizəsi müharibə növüdür. Burada qeyd etdiyim kimi, gənclər ön 

sıralardadırlar və daha da fəal iĢləməlidirlər ki, real vəziyyət haqqında dünyada daha da 

geniĢ məlumat olsun.  

Lənkəran Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi Sevinc ġĠRZADOVA: Cənab 

Prezident, bizimlə bu gün görüĢdüyünüz üçün Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Əlbəttə ki, bu gün bizim həyatımızda ən əlamətdar bir gün olaraq qalacaqdır. Mən özüm 

Astara rayonunda yaĢayıram, amma hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin riyaziyyat 

və informatika müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbəsiyəm. Ulu öndərimiz Heydər 

Əliyev universitetimiz haqqında demiĢdir: “Lənkəran Dövlət Universiteti bölgənin elm, 

təhsil ocağı olmaqla yanaĢı, həm də ən böyük mədəniyyət mərkəzlərindən biridir”. 

Doğrudan da, tələbələrimiz burada təkcə təhsil almır, onlar həm də mədəni, ictimai 

həyatda fəal iĢtirak edirlər. Tələbələrimizin ictimai fəallığında Heydər Əliyev 

mərkəzlərinin əvəzsiz rolu vardır.  

Respublikamızın bütün bölgələrində yaradılan Heydər Əliyev mərkəzlərinin ulu 

öndərin irsinin dərindən öyrənilməsi və təbliğində, gənclərin hərtərəfli inkiĢafında 

mühüm rol oynadığını bildirən Sevinc ġirzadova gənclərə yüksək səviyyədə dövlət 

qayğısına görə Prezident Ġlham Əliyevə minnətdarlığını çatdırdı. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik 

etmək istəyirəm. Yenə də demək istəyirəm ki, bu, bizim siyasətimizdir. Hər bir Ģəhərdə 

Gənclər Evi yaradılacaqdır. “Azərbaycan Gəncliyi” Dövlət Proqramı, əminəm ki, uğurla 

icra ediləcəkdir. Gənclər Fondunun fəaliyyətinə mən çox böyük ümidlər bəsləyirəm. 

Mən artıq nazirə də göstəriĢlər verdim ki, bu Fond doğrudan da, çox gözəl bir mexanizm 

olmalıdır. Əlbəttə, nazirliyin büdcəsində də gənclər siyasətinə vəsait ayrılır. Bu, ayrı, 

amma Fond ayrı. Yəni, burada gənclər öz təkliflərini irəli sürməlidirlər, öz layihələrini 

təqdim etməlidirlər. Mən hesab etdim ki, beĢ milyon manat birinci töhfədir. Çünki artıq 

Azərbaycanın dövlət büdcəsi formalaĢmıĢdır. Büdcədə əlavə mənbələr yoxdur. Ona görə 

vaxt itirməmək üçün mən qərara gəldim ki, Prezidentin ehtiyat fondundan ilkin 

ödəmələr ayrılsın. Ancaq o demək deyil ki, siz bu beĢ milyonla bütün bu iĢləri 

görəcəksiniz. Bu, birinci addımdır. 

Bütün bölgələrdən, hər bir rayondan mən gənclərdən təkliflər gözləyirəm. Hansı 

layihələri onlar icra edə bilərlər. Hansı layihələrə maddi dəstək lazımdır. Bu layihələr 

həm gənclər, həm onların yaĢadıqları Ģəhərlər, həm də ölkə üçün faydalı layihələr 

olmalıdır. Yəni, biz ölkə qarĢısında duran problemlərin uğurla həll edilməsi üçün hansı 

əlavə tədbirləri görməliyik.  



Əlbəttə ki, mən Prezident kimi bütün bölgələri gəzirəm. ÇalıĢıram ki, hətta hər bir 

kəndə gedim, orada da soruĢum vəziyyət necədir. Amma nə qədər istəsəm də bu, fiziki 

cəhətdən mümkün deyildir. Ona görə yerlərdən məlumatlar, məsələn, harada nə 

çatıĢmır, harada nə əlavə olunmalıdır, harada yerli icra orqanları pis iĢləyirlər, insanları 

incidirlər, insanlara laqeyd münasibət göstərirlər və sair barədə məlumatlar, o cümlədən 

gənclərdən də gəlməlidir. 

Fondun, əlbəttə ki, fəaliyyəti çox geniĢ olmalıdır. Yəqin ki, yaxın zamanlarda 

Fondun əsas istiqamətləri haqqında məlumat veriləcəkdir. Ancaq mən çox istərdim ki, 

bu vəsaitdən səmərəli Ģəkildə istifadə olunsun. Həm gənclər bu vəsaitdən faydalansın, 

həm ölkəmiz. Beləliklə, ölkəmizin uzunmüddətli, uğurlu və dayanıqlı inkiĢafı təmin 

edilsin.  

Bir daha sizi salamlayıram. Bir daha xahiĢ edirəm ki, mənim xoĢ arzularımı 

yaĢadığınız Ģəhərlərin, kəndlərin gənclərinə çatdırasınız. Sağ olun. 

 

13 mart 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLI MƏDƏNĠYYƏT 

EVĠNDƏ APARILAN ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mədəniyyət evinin təmirdən əvvəlki vəziyyətini və təmir 

iĢlərinin gediĢini əks etdirən stendə baxdı. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, 1956-cı ildə inĢa olunmuĢ 

mədəniyyət evi əsaslı Ģəkildə təmir edilməmiĢdir. Rayonun bu əsas mədəniyyət ocağının 

təmirinə ötən ilin avqustunda baĢlanmıĢdır.  

Qeyd edildi ki, 358 yerlik tamaĢaçı salonundan və digər yardımçı otaqlardan 

ibarət üçmərtəbəli mədəniyyət evinin bütün infrastrukturu hazırda tamamilə yenidən 

qurulur. Mədəniyyət evi təmirdən sonra yenidən rayonun əsas mədəni-kütləvi tədbirlər 

mərkəzinə çevriləcəkdir. 

Mədəniyyət evində aparılan əsaslı təmir iĢlərinin gediĢi ilə yaxından tanıĢ olan 

Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

13 mart 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYANDA ƏSASLI 

TƏMĠR VƏ BƏRPA EDĠLMĠġ CÜMƏ MƏSCĠDĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məscidin ərazisində aparılan abadlıq və yenidənqurma 

iĢləri barədə məlumat verildi. 

Prezident Ġlham Əliyev bu dini ocağın əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən 

stendlərə baxdı.  

Dövlətimizin baĢçısı Babazanan dağında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 

aĢkar edilən müxtəlif dövrlərə aid əmək alətləri, bəzək əĢyaları və digər tapıntılarla tanıĢ 

oldu.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev Cümə məscidində yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldu. 

Bildirildi ki, tarixi abidə olan Cümə məscidi 1865-ci ildə tikilmiĢdir. Sovet hakimiyyəti 

illərində məscidin 21 günbəzindən 6-sı sökülmüĢ və dini məbəddən anbar kimi istifadə 

olunmuĢdur. Sonralar məsciddə rayon rəsm qalereyası yerləĢmiĢdir. 1992-ci ildən isə 

yenidən məscid kimi fəaliyyət göstərir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, 2003-cü ildə Kür çayının daĢması ilə əlaqədar yaranan qrunt 

sularının təsiri nəticəsində daha 9 günbəzi uçmuĢ məscid yararsız vəziyyətə düĢmüĢdür. 

2010-cu ilin fevralından Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən məsciddə təmir-

bərpa iĢlərinə baĢlanılmıĢ, ötən ilin iyununda baĢa çatdırılmıĢdır. Hazırda məscid 18 

günbəz, 12 sütun və bir minarədən ibarətdir. Məsciddə ibadət üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır. Yeraltı sulardan mühafizə məqsədi ilə abidənin ətrafında drenaj sistemi 

quraĢdırılmıĢdır. 

Bildirildi ki, Cümə məscidi Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2001-ci ildən yerli 

əhəmiyyətli tarixi abidə kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunur. 

Məsciddə yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən 

razılığını bildirdi. 

 

13 mart 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYANDA UġAQ 

TEXNĠKĠ YARADICILIQ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Salyan UĢaq Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi 1985-ci ildən 

uyğunlaĢdırılmamıĢ binada fəaliyyət göstərirdi. Ötən ilin martından Heydər Əliyev 

Fondunun təĢəbbüsü ilə Mərkəz üçün yeni binanın tikintisinə baĢlanılmıĢdır. Bütün 

lazımi infrastrukturun yaradıldığı Mərkəzin yerləĢdiyi ərazidə geniĢmiqyaslı abadlıq 

iĢləri görülmüĢ, ağac və gül kolları əkilmiĢdir.  

Mərkəzin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident Ġlham Əliyevin və 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın çoxĢaxəli 

fəaliyyətlərini, həmçinin ümummilli liderin və dövlətimizin baĢçısının Salyan rayonuna 

səfərlərini əks etdirən fotoguĢələr yaradılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən 

fotostendə baxdı, sərgi salonunda uĢaqların əl iĢləri ilə tanıĢ oldu. 

Qeyd edildi ki, birinci mərtəbədə kitabxana, emalatxana və xidməti otaqlar vardır. 

Burada iki otaq rayon uĢaq kitabxanası üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Ġkinci mərtəbədə 

Mərkəzin fəaliyyətinə həsr olunan fotolar və uĢaqların müxtəlif müsabiqələrdə 

qazandıqları diplomlar nümayiĢ etdirilir. Əyləncəli fizika, gənc Ģahmatçılar, modelçilik, 

ibtidai texniki modelləĢdirmə, bacarıqlı əllər, gənc dizayner, ingilis dili dərnəkləri də 

uĢaqların intellektual inkiĢafı üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Ümumilikdə Mərkəzdə 1772 

uĢaq 10 dərnəkdə məĢğul olacaqdır. Mərkəz müasir avadanlıqla təchiz edilmiĢdir.  

Mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitdən məmnunluğunu bildirən Prezident Ġlham Əliyev 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

13 mart 2012-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “KÜR” OTELĠNĠN ƏSASLI 

YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, oteldə əsaslı yenidənqurma iĢlərinə 

2009-cu ildə baĢlanmıĢdır. Dördmərtəbəli oteldə 57 nömrə vardır. Nömrələr yüksək 

xidmət standartlarına cavab verir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, otelin nəzdində Ģadlıq sarayı, restoran, bar-kafe və mağaza 

tikilmiĢdir.  

Qeyd edildi ki, oteldə quraĢdırılmıĢ liftlər “Gilan” MMC-nin Qəbələ lift 

zavodunda istehsal olunmuĢdur. Burada mərkəzləĢdirilmiĢ havalandırma sistemi, 

transformator quraĢdırılmıĢ, su hovuzu tikilmiĢdir. Otelin ətrafı abadlaĢdırılmıĢdır.  

 

13 mart 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYAN RAYON ĠCRA 

HAKĠMĠYYƏTĠ VƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ BĠNA KOMPLEKSĠNDƏ APARILAN TĠKĠNTĠ 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Kompleksin texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə və eskiz layihələrinə 

baxan Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, Salyan Rayon Ġcra Hakimiyyəti və 

Heydər Əliyev Mərkəzi müasir memarlıq üslubunda, orijinal layihə əsasında inĢa 

olunur. Kompleksin tikintisinə ötən ilin dekabrında baĢlanılmıĢdır. Üçmərtəbəli binanın 

qarĢısında ulu öndərin əzəmətli abidəsi ucaldılacaqdır. Abidənin ətrafında fəvvarə 

kompleksləri tikiləcəkdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Heydər Əliyev Mərkəzində ümummilli liderin həyat və 

fəaliyyətinə həsr olunan stendlərdə ulu öndərin Salyana səfərlərini əks etdirən fotolar, 

dahi Ģəxsiyyətə məxsus sənəd və materiallar, imzaladığı məktub, qərar və sərəncamlar 

toplanacaqdır. Mərkəzin kitabxanasında ümummilli lider haqqında yazılmıĢ kitablar və 

digər mətbu nəĢrlər saxlanılacaqdır.  

Rayon Ġcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasında 78 xidməti otaq olacaqdır. 

Burada əməkdaĢların səmərəli fəaliyyəti üçün lazımi Ģərait yaradılacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev tikinti iĢlərinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

13 mart 2012-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA NOVRUZ BAYRAMI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ ÜMUMXALQ ġƏNLĠYĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan xalqının ən əziz bayramı olan Novruz yurdumuza qədəm qoyur. 

Ulularımızdan bizə yadigar qalan, milli ruhumuzu və yaddaĢımızı bütün zənginliyi ilə 

özündə əks etdirən bu bayram münasibətilə martın 19-da Bakıda ümumxalq Ģənliyi 

keçirilmiĢdir. Qədim Qız qalasının qarĢısındakı meydan yenə də izdihamlı idi. Ətrafdakı 

binalar al-əlvan plakatlarla bəzədilmiĢdi. Meydanda Novruzun rəmzi olan nəhəng 

səməni də var idi. 

Novruz xalqımızın mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən, 

dünyaya tanıtdıran qədim el bayramıdır. Xalqımızın mənəvi dünyasını, milli düĢüncə 

tərzini, məfkurəsini, qədim mifik görüĢlərini, folklorunu, milli varlığını Novruz qədər 

bütün zənginliyi ilə özündə ifadə edən ikinci bir bayram təsəvvür etmək çətindir.  

Novruz bütün türk dünyasına xas olsa da, Azərbaycanda daha möhtəĢəm qeyd 

edilir. Xalqımızın böyüklüyü ondadır ki, heç bir qadağa ona Novruzu unutdura 

bilməmiĢdir. O, ən çətin zamanlarda belə öz bayramını qoruyub yaĢatmıĢ, milli adət-

ənənələrini unutmamıĢ, onları bu günümüzə gətirib çatdırmıĢdır. 

Hələ respublikamıza rəhbərliyinin birinci dövründə - ulu öndər Heydər Əliyev 

sovet hakimiyyətinin qadağalarına baxmayaraq, milli ruhun yüksəliĢinə təkan verən 

amillərə xüsusi hörmətlə yanaĢırdı. Novruzun qədim köklərə malik olduğunu, 

xalqımızın qəlbində əbədi yaĢadığını vurğulayan ulu öndər Heydər Əliyev bu bayramı 

imperiyanın sərt rejimi dövründə respublika miqyasında yüksək səviyyədə keçirilməsinə 

nail olmuĢdur. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən sonra xalqımız nəcib adətlərin, 

milli dəyərlərin, xeyirxahlığın, insana, təbiətə məhəbbətin tərənnümçüsü olan Novruzu 

daha böyük təntənə ilə qeyd etməyə baĢlamıĢdır. Novruz çətinliklərdən keçərək öz 

haqqına qovuĢdu. Novruza ümumxalq mahiyyəti verən Heydər Əliyev bayramlarda 

xalqla bir yerdə olur, insanları təbrik edir, ona milli birlik və həmrəylik tövsiyə edirdi. 

Novruzu xalqımızın əziz bayramı kimi səciyyələndirən Heydər Əliyev bu xidməti ilə də 

xalqın qədim adət-ənənələrinə son dərəcə bağlılığını göstərmiĢdir. 

Təbiətlə əlaqədar olan bu gözəl bayramımızın indi dövlət səviyyəsində qeyd 

edilməsi həm də ulu əcdadlarımızın xatirəsinə dərin ehtiramın əlamətidir. Bu, 

keçmiĢimizi bu günümüzlə bağlamaq, onu qoruyaraq gələcəyə aparmaq deməkdir. 

Novruzu milli mənəvi dəyərlərimizin təcəssümü adlandıran Prezident Ġlham Əliyevin 

hər il bayram Ģənliklərinə qatılması, əhali ilə bayramlaĢması, Bakının qədim 

meydanındakı tonqalı alovlandırması bayram ovqatını daha da artırmaqla yanaĢı, xalqla 

iqtidar arasında sıx vəhdəti də sübut edir. “Novruz gələcəyə inam hissi aĢılayır, 

könüllərdə ən ali duyğuları oyadır, insanları daha xeyirxah, mərhəmətli və mehriban 

olmağa çağırır”, - deyən Prezident Ġlham Əliyev onun insanlarda qurub-yaratmaq əzmi 

aĢılayan bayram olduğunu da qeyd etmiĢdir.  

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

Əliyevanın səyləri nəticəsində xalqımızın bu əziz el bayramı da artıq UNESCO-nun 

qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiĢdir. 2010-cu il fevralın 23-də isə BMT 

BaĢ Məclisi 21 mart tarixini Beynəlxalq Novruz günü elan etmiĢdir. Bu layihə 

Azərbaycan dövlətinin təĢəbbüsü ilə həyata keçirilmiĢdir.  

Ġndi Azərbaycan Novruzu yeni siması ilə qarĢılayır. Paytaxtımızın və 

bölgələrimizin abadlaĢması istiqamətində görülən irimiqyaslı iĢlər təbiətin yeniləĢməsi 

ilə həmahənglik təĢkil edir. Hər tərəfdə gedən abadlıq-quruculuq iĢləri Azərbaycanın əsl 

yüksəliĢ, tərəqqi yolunda olduğunu bir daha təsdiqləyir. Bu iĢlərin qədimliyi, tarixiliyi 

qorumaq, müasir standartlar tətbiq etməklə aparılması ölkədə tarixi keçmiĢimizə 



diqqətdən xəbər verir. Dövlətin iqtisadi və sosial siyasətinin insanların həyat 

səviyyəsinin yaxĢılaĢmasına yönəlməsi isə sabaha inamı artırır. 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Novruz 

Ģənliklərində iĢtirak etmək üçün Qız qalasının qarĢısındakı meydana gəldilər. 

Meydana toplaĢmıĢ minlərlə Ģəhər sakini, paytaxtın qonaqları dövlətimizin 

baĢçısını və xanımını hərarətlə qarĢıladılar.  

Milli geyimli uĢaqlar Azərbaycan Prezidentinə və xanımına bayram xonçası 

təqdim etdilər. UĢaqlar Prezident Ġlham Əliyevi və Mehriban xanım Əliyevanı Novruz 

bayramı münasibətilə təbrik etdilər. 

ĠçəriĢəhərin qala divarları üstündə və meydanda qədim tariximizi xatırladan qılınc 

və qalxanlı döyüĢçülər dayanmıĢdılar. 

Dədə Qorqud xeyir-dua verərək, Bahar bayramının xalqımıza ruzi-bərəkət 

gətirməsini arzuladı.  

Milli geyimli uĢaqlar meydanda rəqs edirdilər. Ġncəsənət ustalarının baharı, 

Azərbaycanı tərənnüm edən mahnıları ətrafa yayılır, bayram Ģənliyinin iĢtirakçılarında 

xoĢ ovqat doğururdu. 

 

Prezident Ġlham Əliyev Novruz tonqalını alovlandırdı.  
Dövlətimizin baĢçısı bayram Ģənliyində nitq söylədi. 

 

 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

-Əziz dostlar,  

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən 

təbrik edirəm, hər bir Azərbaycan ailəsinə səadət, uğurlar arzulayıram.  

Novruz Azərbaycan xalqının ən sevimli bayramlarından biridir. Xalqımız əsrlər 

boyu bu gözəl bayramı qeyd edir. Hər bir ailədə Novruz əziz bayram kimi qeyd edilir. 

Müstəqil Azərbaycan ancaq 20 ildir ki, Novruzu dövlət bayramı kimi qeyd edir. Ġyirmi il 

ərzində bu bayram, doğrudan da, həm rəsmi bayram kimi qeyd edilir, həm geniĢ Ģəkildə, 

bütün ölkəmizdə hər bir Azərbaycan vətəndaĢı baharın gəliĢinə sevinir, hər bir 

Azərbaycan ailəsi bu bayram günlərində bir yerdə olur. Bir neçə il bundan əvvəl 

Azərbaycanda Novruz bayramının beĢ gün qeyd edilməsi ilə bağlı imzaladığım 

Sərəncamın da məqsədi məhz ondan ibarət idi ki, bu Novruz günlərində hər bir 

Azərbaycan ailəsi bu bayramı qeyd etsin. ġənbə və bazar günlərini də əlavə etsək, bu il 

bayram günləri yeddi gündür.  

Azərbaycan xalqı öz milli mənəvi dəyərlərinə sadiqdir. Dövlətimiz bu dəyərlər 

üzərində qurulubdur. Ġyirmi il ərzində milli dəyərlərə münasibətimiz, milli 

ənənələrimizə hörmətimiz bizi daha da gücləndirdi. Bu gün müstəqil Azərbaycan bu 

əsaslı və güclü milli təməl üzərində öz gələcəyini qurur. Biz müasir dövlət qururuq, 

dünyaya inteqrasiya edirik, dünya proseslərində uğurla, fəal iĢtirak edirik. Ancaq çox 

güclü milli mənəvi dəyərlərimiz bizim üçün əsasdır.  

Biz ümumbəĢəri dəyərlərə sadiqik, ümumbəĢəri dəyərləri bölüĢürük. Milli 

dəyərlər isə bizim üçün həm keçmiĢimizə olan münasibətdir, hörmətdir, eyni zamanda, 

gələcəyə atılan addımlardır. Mən çox Ģadam ki, Azərbaycanda gənclər də milli mənəvi 



dəyərlər əsasında tərbiyə olunurlar. Gənclər milli ruhda böyüyürlər. Milli ruhun yüksək 

səviyyədə olması bizi - azərbaycanlıları bir xalq kimi daim yüksəklərə qaldıracaqdır.  

Əsrlər boyu xalqımız müstəqillik arzusu ilə yaĢamıĢdır. Biz müxtəlif ölkələrin, 

imperiyaların tərkibində yaĢamıĢıq, ancaq milli mənliyimizi heç vaxt itirməmiĢik. Hər 

zaman milli dəyərlər, Azərbaycan dəyərləri bizi daha da gücləndirirdi. Xalqımız üçün ən 

çətin anlarda bir millət kimi özümüzü qorumaq üçün, ilk növbədə, milli dəyərlərimiz, 

ənənələrimiz, milli bayramlarımız, ana dilimiz öz rolunu oynamıĢdır.  

Bundan sonra müstəqil dövlət kimi Azərbaycan yalnız inkiĢaf yolu ilə gedəcəkdir. 

Müstəqilliyimizin qısa tarixi bunu deməyə əsas verir. Ġyirmi il tarix baxımından kiçik bir 

dövrdür. Ancaq bu illər ərzində ölkəmiz çox uğurlu yol keçmiĢdir. Müstəqilliyimizi 

bərpa etdikdə Azərbaycanda gedən xoĢagəlməz proseslər faktiki olaraq müstəqilliyimizi 

əlimizdən ala bilərdi. Ölkədə hökm sürən xaos, anarxiya, səriĢtəsizlik, siyasi rəhbərliyin 

xəyanəti ölkəmizi uçurum kənarına qoymuĢdu. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana 

gəlməsi, Azərbaycan xalqının ona göstərdiyi etimad və inam vəziyyəti köklü Ģəkildə 

dəyiĢdirə bilmiĢdir. Ölkəmiz 1993-cü ildən bu günə qədər inkiĢaf yolunu yaĢayır, 

beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir, daxildə vəziyyət müsbət istiqamətdə inkiĢaf 

edir. Azərbaycan dünya miqyasında ləyaqətli ölkə kimi özünü tanıtdıra bilmiĢdir.  

Ġyirmi il ərzindəki uğurlar deməyə əsas verir ki, ölkəmiz bundan sonra da inkiĢaf 

edəcək və Azərbaycan dünya miqyasında daha da böyük yerə malik olacaqdır. Keçən 

ilin oktyabr ayında biz dünyanın ən mötəbər qurumu olan BMT Təhlükəsizlik ġurasına 

seçildik. Bu, deyə bilərəm ki, 20 illik müstəqil həyatımızın və uğurlu siyasətimizin 

məntiqi nəticəsi olmuĢdur. Təsadüfi deyildir ki, BMT Təhlükəsizlik ġurasına 

seçilməyimiz müstəqilliyimizin bərpasının 20-ci ildönümünə təsadüf etmiĢdir. Bu, heç 

də təsadüfi deyildir. Bu, təsadüfdə əslində çox böyük məna, çox böyük rəmzi xarakter 

vardır. Çünki 20 il ərzində ölkəmiz o qədər inkiĢaf edib və dünyaya özünü o qədər 

tanıtdıra bilib ki, dünya birliyi bizə inandı, bizi dəstəklədi. 155 ölkənin Azərbaycana 

inanması və Azərbaycanı çox fəal Ģəkildə müdafiə etməsi bizim böyük uğurumuzdur, 

Azərbaycan dövlətinin böyük nailiyyətidir.  

Biz artıq BMT-də fəal iĢə baĢlamıĢıq. Əvvəlki dövrlərdə qeyd etdiyim kimi, biz 

BMT Təhlükəsizlik ġurasında ədaləti müdafiə edəcəyik. Dünyada buna böyük ehtiyac 

vardır. Biz beynəlxalq hüququ müdafiə edəcəyik. Çünki bəzi hallarda beynəlxalq hüquq 

iĢləmir, beynəlxalq hüquq normaları tapdalanır və bu baxımdan Azərbaycan öz 

təcrübəsini də ortaya qoyacaqdır.  

Bildiyiniz kimi, 20 ilə yaxındır ki, BMT Təhlükəsizlik ġurasının qəbul etdiyi 

qətnamələr icra edilmir və bu ədalətsizlik bu gün də davam edir. Bəzi hallarda qəbul 

edilmiĢ qətnamələr dərhal - saatlar içərisində icra edilməyə baĢlayır. Bizə gəldikdə isə, 

20 ilə yaxındır ki, bu qətnamələr kağız üzərində qalıb. Bu, ədalətsizlikdir, bu, 

beynəlxalq hüququn pozulmasıdır və böyük dövlətlərin beynəlxalq hüququn 

pozulmasına laqeyd münasibətinin təzahürüdür. 

Biz çalıĢacağıq ki, bu ədalətsizliyə öz imkanlarımızla və bizi dəstəkləyən 

ölkələrin fəal iĢtirakı ilə son qoyaq. Beynəlxalq hüquq normaları bərpa edilməlidir. 

Bizim əzəli torpağımız olan Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələr iĢğalçılardan azad 

edilməlidir. Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü bərpa 

edilməlidir. Azərbaycan ərazisində ikinci qondarma erməni dövlətinin yaradılmasına 

imkan verilməyəcəkdir. Azərbaycan suverenliyini, ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir və 

bərpa edəcəkdir.  

Bizim bu mötəbər quruma seçilməyimiz, eyni zamanda, ölkədə gedən proseslərin 

məntiqi nəticəsidir. Biz son illər ərzində uğurlu siyasi və iqtisadi islahatlar aparmaqla 

ölkənin dayanıqlı inkiĢafına nail ola bilmiĢik. Bu gün Azərbaycan ilə əməkdaĢlıq etmək 



istəyən ölkələrin, dostlarımızın sayı sürətlə artır. Bizim baĢqa ölkələrdə diplomatik 

nümayəndəliklərimizin də sayı artmaqdadır. Yəni, Azərbaycan bu gün nəinki region 

iĢlərində, dünya miqyasında müstəqil siyasəti ilə seçilən ölkədir. Biz 20 ildir, sözün əsl 

mənasında, müstəqil həyat yaĢayırıq. Azərbaycan xalqının taleyi Azərbaycan xalqının 

əlindədir, xüsusilə, böyük dövlətlərin maraqlarının kəsiĢdiyi bir bölgədə müstəqil siyasət 

aparmaq böyük siyasi iradə, cəsarət və müdriklik tələb edir. 

Mən çox Ģadam ki, Azərbaycan xalqı həmiĢə olduğu kimi, özünə xas olan bu 

gözəl xüsusiyyətlərini ölkəmiz üçün ən çətin anlarda nümayiĢ etdirir. Biz bundan sonra 

da müstəqillik yolu ilə uğurla gedəcəyik. Bu gün qarĢımızda bütün imkanlar, bütün 

üfüqlər açıqdır. Beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmdir. Daxildə siyasət sabitdir, ictimai-

siyasi vəziyyət çox yaxĢıdır. Ölkədə böyük sosial proqramlar icra edilir. Bu proqramlar 

haqqında danıĢmaq üçün yəqin ki, bir neçə saat vaxt lazım olacaqdır. Sadəcə olaraq iki 

məqamı qeyd etmək istəyirəm. Keçən il 900 minə yaxın pensiyaçının orta pensiyası 

əhəmiyyətli dərəcədə, təqribən 40 faizə yaxın artırılmıĢdır. Bu gün Azərbaycanda orta 

pensiyanın səviyyəsi orta maaĢ səviyyəsinin 40 faizini təĢkil edir. Bu, inkiĢaf etmiĢ 

ölkələr üçün xas olan nəticədir.  

Bu yaxınlarda sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılması ilə əlaqədar müvafiq 

Sərəncam imzalanmıĢdır. Bu da çox ciddi siyasi addımdır. Çünki müstəqil Azərbaycan 

dövləti keçmiĢ əmanətlərin qaytarılması iĢində hüquqi cəhətdən heç bir öhdəlik daĢımır. 

Ancaq mən hesab etdim ki, bu, ədalətli olar və dövlət büdcəsində böyük məbləğ nəzərdə 

tutulur ki, biz gələn ilin sonuna qədər bütün əmanətlərin qaytarılmasına nail olaq. Bir 

daha demək istəyirəm ki, bu, çox ciddi sosial və siyasi addımdır və bizim nə qədər güclü 

sosial siyasət aparmağımızı əyani Ģəkildə göstərir.  

Əlbəttə, biz nə sosial, nə xarici siyasət sahələrində uğurları güclü iqtisadi baza 

olmadan əldə edə bilməzdik. Məhz buna görə biz əsas istiqaməti bu sahəyə yönəltdik. 

Son 8 il ərzində iqtisadiyyatımız 3 dəfə, büdcəmiz təxminən 15 dəfə artmıĢdır. Bu gün 

biz güclü iqtisadiyyata malik olan ölkəyik. Bizim böyük valyuta ehtiyatlarımız vardır. 

Biz öz hesabımıza yaĢayırıq, heç kimdən asılı deyilik. Əksinə, biz artıq yeni iqtisadi 

strategiyamızı icra edərkən xarici ölkələrə kreditlərin verilməsinə baĢlamıĢıq. Hesab 

edirəm ki, bu da çox gözəl göstəricidir. Bu, bizə gələcəkdə həm iqtisadi, həm də siyasi 

cəhətdən böyük iqtisadi və siyasi dividendlər gətirəcəkdir və artıq gətirir. Biz bu siyasəti 

davam etdirəcəyik, maliyyə resurslarımızı ĢaxələndirilmiĢ Ģəkildə lazım olan layihələrə 

istiqamətləndirəcəyik. 

Ġqtisadi sahədə əldə edilmiĢ nailiyyətlər bölgələrdə də öz təsirini göstərir. Hər bir 

bölgədə canlanma, inkiĢaf, quruculuq var, abadlıq iĢləri gedir. Bölgələr, rayonlar 

arasında sağlam rəqabət aparılır. Bu da məni çox sevindirir. Mən tez-tez bölgələrdə 

oluram və görürəm ki, hər bir yerdə quruculuq iĢlərinə böyük həvəs vardır. Hər bir 

rayonda sakinlər istəyirlər ki, onların Ģəhərləri, kəndləri daha da gözəl, daha da abad 

olsun.  

Bir sözlə, ölkəmizdə ümumi ruh yüksəkliyi, ümumi quruculuq meyilləri çox 

güclüdür və bu, onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti sağlam cəmiyyətdir. Bir daha 

demək istəyirəm ki, bu sağlamlığın əsas mənbəyi milli dəyərlərimizdir. Biz bu dəyərlərə 

sadiqik və daim bu dəyərləri uca tutacağıq. Eyni zamanda, müasir dünyaya 

inteqrasiyamız da çox uğurludur. Biz müstəqil dövlət kimi ümumi iĢlərə öz töhfəmizi 

veririk, regional proseslərdə fəal iĢtirak edirik.  

Bu gün enerji, nəqliyyat layihələrinin icrasında Azərbaycan bölgədə söz sahibidir. 

Bizim təĢəbbüsümüzlə icra edilən layihələr nəinki bölgə üçün, Avropa üçün, dünya üçün 

əhəmiyyətlidir. Biz bunu bilirik. Biz gücümüzü yaxĢı bilirik. Bilirik ki, Azərbaycanın 

maraqlarını nəzərə almadan bölgədə heç bir təĢəbbüs uğurla nəticələnə bilməz. Biz bu 



təĢəbbüsləri enerji layihələrinin icrası ilə baĢlamıĢıq. Sonra isə bu, artıq nəqliyyat 

sektoruna təsirini göstərməyə baĢlamıĢdır. Nəticə etibarilə bu gün siyasi sahədə də 

istənilən təĢəbbüs, bölgədə irəli sürülən təĢəbbüs Azərbaycan ilə razılaĢdırılmalıdır. 

Yaxın tarixin mənzərəsi mənim sözlərimi çox gözəl Ģəkildə təsdiqləyir.  

Bizim siyasətimiz isə xoĢniyyətlidir. Biz bütün ölkələrlə qarĢılıqlı surətdə faydalı 

və qarĢılıqlı hörmət, bir-birinin iĢlərinə qarıĢmamaq əsasında münasibətləri qururuq. Bu, 

ədalətli və məntiqi mövqedir. Biz heç bir ölkənin daxili iĢlərinə qarıĢmırıq. Əlbəttə, heç 

vaxt imkan verə bilmərik ki, kimsə bizim daxili iĢlərimizə qarıĢa bilsin. Baxmayaraq, 

belə cəhdlər vardır və istisna edilmir ki, bundan sonra da olacaqdır. Halbuki, 

Azərbaycanın uğurlu inkiĢafı və bizim güclü iradəmiz artıq bu səylərin səngiməsinə 

gətirib çıxarmalıdır. Ümid edirəm ki, belə də olacaqdır.  

Hər halda seçdiyimiz yol inkiĢaf yoludur. Bizi bu yoldan heç kim döndərə bilməz. 

Heç bir qüvvə bizi seçdiyimiz yoldan çəkindirə bilməz. Çünki bu yol Azərbaycan 

xalqının rifahını təmin edən yoldur. Bu yol Azərbaycanın müstəqilliyinin 

möhkəmlənməsi üçün seçilibdir. Bu yol tərəqqi, demokratiya yoludur. Ölkəmizin bu 

böhranlı illərdə uğurlu inkiĢafı bir daha onu göstərir ki, seçdiyimiz yol düzgün yoldur. 

Bu gün keçmiĢdə bəzən bizə tövsiyələr verən beynəlxalq maliyyə qurumları da 

artıq razılaĢmağa məcburdurlar ki, seçdiyimiz yol düzgün yoldur. Avropada böhran 

davam edir. Ġqtisadi-maliyyə böhranının ikinci dalğası yaĢanır. Bəzi ölkələr defolt 

ərəfəsindədir. Bəzi ölkələrdə kredit reytinqləri əhəmiyyətli dərəcədə aĢağı salınır. 

Amma Azərbaycanın kredit reytinqləri yüksəlir. Həmin reytinq agentlikləri Avropa 

ölkələrinin reytinqlərini aĢağı salırlar, bizim reytinqlərimizi artırırlar. Bunu görməmək 

mümkün deyildir. Bəzi antiazərbaycan qüvvələri nə qədər çalıĢsalar da, bizdə gedən 

inkiĢafı görməmək, bunu inkar etmək mümkün deyildir.  

Bu inkiĢaf həm statistikada, həm də abadlaĢan Ģəhərlərdə, gözəlləĢən 

rayonlarımızda və gözəlləĢən Bakıda özünü göstərir. Bakı bizim paytaxtımızdır, Bakı 

bizim əziz Ģəhərimizdir. Hər bir azərbaycanlı üçün yaĢadığı yerdən asılı olmayaraq, 

Bakı mərkəzdir. Bu gün Bakı, doğrudan da, paytaxt Ģəhərinə layiq olan bir Ģəhərdir. 

Bakının tarixi gözəlliyi bu gün müasir infrastruktur layihələrinin tamamlanması ilə 

zənginləĢdirilir. 

Bakının kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkiĢaf Proqramı keçən ildən icra 

edilir və əminəm ki, gələn il uğurla baĢa çatacaqdır. Bütün qəsəbələrdə sosial 

infrastruktur layihələri icra ediləcəkdir. Bakı gözəlləĢir, Bakıda bütün tarixi binalar 

bərpa edilir. Bakı bu gün parklar, bağlar, bağçalar Ģəhəridir. Bakı bu gün dünya 

miqyasında ən gözəl Ģəhərlərdən biridir. Bu, reallıqdır.  

ġəhərimizin inkiĢafı ilə bağlı gələcək planlarımız vardır. Ġlk növbədə, biz tarixi 

keçmiĢimizə böyük hörmətlə və ehtiyatla yanaĢmalıyıq. “ĠçəriĢəhər” Dövlət Qoruğu çox 

böyük həssaslıqla, ehtiyatla və məhəbbətlə, tarixilik gözlənilməklə yenidən bərpa edilir. 

Bütün dini abidələrimiz, məscidlərimiz, ictimai yerlər, küçələr abadlaĢdırılır. Müasir 

Bakını təcəssüm etdirən bulvarımız geniĢləndirilir. Bulvarın tarixi uzunluğu 3,5 kilometr 

məsafəni əhatə edir. Yeni bulvar tikilir. Yeni bulvar yəqin ki, bir-iki aydan sonra artıq 

açılacaqdır. Yeni bulvarın uzunluğu 2 kilometrə yaxındır. Bu, gözəl bir bulvar olacaqdır. 

Yeni bulvardan sonra Dövlət Bayrağı Meydanı baĢlayır. Dövlət Bayrağı Meydanında 

tikilən dənizkənarı gəzinti yerləri, - əslində o da bulvarın davamıdır, - 7,5 kilometrdir. 

Yəni, biz tarixi bulvarımızı bir neçə dəfə artırırıq. Nəticə etibarilə bir-iki aydan sonra 

vətəndaĢlarımız və Ģəhərimizin qonaqları təqribən 13-15 kilometr məsafədə bu 

bulvardan istifadə edəcəklər.  

Bayraq Meydanında möhtəĢəm abadlıq iĢləri aparılır və yaxın zamanlarda hər bir 

Azərbaycan vətəndaĢı bu imkanlardan istifadə edəcəkdir. Orada indi son tamamlama 



iĢləri aparılır. Yeni parklar salınır. ġəhərimizin tarixini əks etdirən, paytaxtımızın 

rəmzlərindən biri olan funikulyor yenidən qurulur. Gözəl Xalça Muzeyi tikilir. “Bakı 

Venesiyası” yenidən qurulur və kanallar geniĢləndirilir. Əminəm ki, orada zövqoxĢayan 

bir mənzərə yaranacaqdır. Parklar abadlaĢır. Bütün parklarda quruculuq iĢləri aparılır. 

Bu yaxınlarda Koroğlu parkı yenidən qurulubdur. Ġndi Dədə Qorqud parkında böyük 

iĢlər gedir, süni göllər yaradılır.  

Yəni, bütün bunları biz insanların rahat yaĢaması üçün edirik. Bakıda iĢləmək və 

yaĢamaq üçün bütün imkanlar vardır. Mən istəyirəm ki, Bakı dünya miqyasında ən gözəl 

Ģəhərlərdən birinə çevrilir. Əminəm ki, gün gələcək və biz deyəcəyik ki, Bakı dünyanın 

ən gözəl Ģəhəridir. Belə də olmalıdır. Azərbaycan vətəndaĢları ən gözəl Ģəraitdə 

yaĢamalıdırlar. Həm böyük Ģəhərlərdə, həm kəndlərdə. Hər bir kənd üçün indi konkret 

proqramlar var və onlar icra edilir.  

Əziz dostlar, bu gözəl bayram günlərində hava da bizimlə həmrəydir. Bu qıĢ çox 

sərt keçmiĢdir və mən Ģəxsən xatırlamıram ki, Xəzər dənizi nə vaxtsa donsun. Ġndi 

məndən yaĢda daha da böyük olanlar xatırlayırlar ki, 1953-cü ildə Xəzər dənizi 

donmuĢdur. Yəni, bu, fövqəladə bir hal idi və biz hamımız səbirsizliklə bu gözəl günəĢli 

günləri gözləyirdik. Bu da çox rəmzi xarakter daĢıyır ki, məhz bayram günündə GünəĢ 

də bizimlə bərabərdir. Mən arzu edirəm ki, bundan sonra bütün dövrlərdə daim 

Azərbaycan səmasında GünəĢ saçsın! Daim bizim yolumuzu GünəĢ iĢıqlandırsın. Çünki 

bizim yolumuz haqq yoludur, ədalət yoludur, inkiĢaf yoludur. 

Bir daha sizi və bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibətilə ürəkdən 

təbrik edirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaĢına cansağlığı və uğurlar arzulayıram. Sağ 

olun.  

 

X X X 

 

Sonra Azərbaycan Prezidenti və xanımı Dənizkənarı Milli Parka gəldilər.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı Novruz 

bayramının əsas personajları olan Kosa və Keçəl qarĢıladılar. 

Kosa və Keçəl Prezidenti və xanımını bayram münasibətilə təbrik etdilər, 

dövlətimizin baĢçısı ilə yumurta döyüĢdürdülər.  

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini təmsil edən özfəaliyyət kollektivlərinin 

çıxıĢları maraqla qarĢılandı. Prezident Ġlham Əliyev və Mehriban Əliyeva aĢıqların, 

muğam ifaçılarının çıxıĢlarını dinlədilər.  

Milli Parkda təĢkil edilən “ġərq bazarı” bayram Ģənliyinə xüsusi çalar qatırdı. 

Burada ölkəmizin müxtəlif bölgələrində hazırlanmıĢ sənətkarlıq nümunələri nümayiĢ 

olunurdu.  

Dövlətimizin baĢçısına və xanımına hədiyyələr təqdim edildi.  

Bir tərəfdə isə gənc pəhləvanlar xalça üzərində qurĢaq tutur, idmançılar 

məharətlərini göstərirdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Ģənliyin digər 

iĢtirakçıları bu səhnələri maraqla izlədilər, qədim el sənətlərinin nümunələrinə baxdılar.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı bərəkətli Azərbaycan torpağında yetiĢdirilmiĢ 

məhsulların bayram Ģənliyi çərçivəsində təĢkil edilmiĢ sərgisi ilə tanıĢ oldular.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı burada biĢirilən plovun dadına baxdılar. Ulu 

babalarımızdan bugünkü nəslə yadigar qalan qədim el sənətlərinin nümayiĢ olunduğu 

mərasimdə, həmçinin Novruz bayramının rəmzi olan müxtəlif Ģirniyyat nümunələri də 

təqdim edilirdi. Prezident Ġlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva bayram 

Ģirniyyatları ilə çay içdilər.  



Dövlətimizin baĢçısı və xanımı, həmçinin gənc rəssamların, modelyerlərin və el 

sənətkarlarının əl iĢlərinə tamaĢa etdilər. 

Ġncəsənət ustaları, meyxanaçılar, aĢıqlar, kəndirbazlar, nağaraçılar xalqımızın 

adət-ənənələrini, qədim el sənətlərini nümayiĢ etdirirdilər.  

Milli parkda təĢkil edilmiĢ “ġərq bazarı”nda, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrində yetiĢdirilən və istehsal olunan ərzaq məhsulları da sərgilənmiĢdi. Bu sərgi 

bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan Prezidentinin ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunması ilə bağlı verdiyi tapĢırıqlar uğurla yerinə yetirilir. 

Azərbaycan Qol GüləĢi Federasiyasının üzvlərinin çıxıĢları diqqətlə izlənildi. 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva pəhləvanlar və güləĢçilərlə xatirə 

Ģəkli çəkdirdilər.  

Bahar qız Prezident Ġlham Əliyevə və Mehriban xanıma bayram xonçası təqdim 

etdi.  

Müxtəlif rayonlardan gətirilmiĢ Novruz mətbəxinin nümunələri də Ģənlik 

iĢtirakçılarında maraq doğurdu. 

Dənizkənarı Milli Parkda təĢkil olunan bayram tədbiri zamanı Prezident Ġlham 

Əliyevə Azərbaycanda keçiriləcək 17 yaĢadək qadın futbolçular arasında dünya 

çempionatına oyunların ilk bileti təqdim edildi. 

Dövlətimizin baĢçısına çempionatın oyunlarına bilet satıĢı barədə də məlumat 

verildi. Bildirildi ki, bu il sentyabrın 22-də Tofiq Bəhramov adına Respublika 

Stadionunda start götürəcək bu mötəbər yarıĢa biletlər aprelin 16-dan onlayn satıĢa 

çıxarılacaqdır. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı 2020-ci il Yay Olimpiya Oyunlarının Bakıda 

keçirilməsi ilə bağlı aparılan dəstək kampaniyası çərçivəsində Beynəlxalq Olimpiya 

Komitəsinə müraciət formasını imzaladılar. 

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Dənizkənarı Milli 

Parkdan Ģəhərin mənzərəsini seyr etdilər. 

Dövlətimizin baĢçısı onun piĢvazına və bayram gəzintisinə çıxmıĢ Bakı 

sakinlərinə və paytaxtımızın qonaqlarına Novruz münasibətilə bir daha xoĢ arzularını 

yetirdi.  

Novruz bayramı münasibətilə keçirilən Ģənliklərdə BaĢ nazir Artur Rasizadə, 

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz 

Mehdiyev və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak edirdilər.  

Bayram Ģənliyi incəsənət ustalarının, el sənətkarlarının ifasında rəngarəng konsert 

proqramı ilə axĢamdan xeyli keçənədək davam etdi.  

 

19 mart 2012-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA BEġULDUZLU “JW 

MARRIOTT ABSHERON” OTELĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 
 
Dövlətimizin baĢçısı otelin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı oteldə yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldular.  

Məlumat verildi ki, köhnə “AbĢeron” mehmanxanasının yerində tikilən yeni “JW 

Marriott Absheron” oteli dünya Ģöhrətli “Marriott International” Ģirkətinin ölkəmizdəki 

ilk otelidir. Bakıda beynəlxalq səviyyəli bu cür otellərin tikilməsi ölkəmizdə turizmin 

inkiĢafının istər yerli, istərsə də xarici Ģirkətlər üçün yaradılan əlveriĢli investisiya 

mühitinin bariz göstəricisidir.  

Qeyd edildi ki, oteldə otaqların layihələndirilməsi və tərtibatı zamanı 

Azərbaycanın təbiəti, memarlıq abidələri, eləcə də Xəzər dənizinin elementləri öz əksini 

tapmıĢdır. Oteldə yüksək kateqoriyalı “Executive studio”, “Executive Deluxe”, 

“Executive Premier” və “President luxe” də daxil olmaqla ümumilikdə 243 geniĢ otaq 

vardır.  

Oteldə ġərq mətbəxinin təamlarının təklif edildiyi “Fireworks Oriental Kitchen”, 

Ġtaliya mətbəxinin nümunələri olan “OroNero Bar&Ristorante” restoranları, 

“Razzmatazz Cocktail&Lounge” barı və “Zest Lifestyle” kafesi vardır. Burada, 

həmçinin Azadlıq meydanı tərəfdən xüsusi giriĢi olan restoranlar, bar və kafe fəaliyyət 

göstərir. 

Bildirildi ki, otelin binasının üst üç mərtəbəsini əhatə edən “AbĢeron Spa” 

mərkəzində qonaqlar Bakının və Xəzər dənizinin füsunkar mənzərəsini seyr etmək 

imkanına malik olacaqlar. Mərkəzdə altı prosedur otağı, daxili hovuz, buxar otağı və 

sauna vardır.  

Qeyd edildi ki, iĢgüzar görüĢlər və konfransların keçirilməsi üçün oteldə təbii 

GünəĢ iĢığı ilə iĢıqlandırılan 13 iclas zalı vardır. Otelin mirvarisi hesab olunan 1208 

kvadratmetrlik sütunsuz “ġərq” zalında böyük tədbirlərin, sərgilərin və digər 

mərasimlərin keçirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı otelin terrasında da yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldu. Məlumat 

verildi ki, otelin həyətindən bulvara çıxan yeraltı keçid də tikilir.  

“JW Marriott Absheron” oteli Azərbaycanın böyük turizm potensialına malik 

olmasını və tezliklə respublikamızın dünyanın elit turizm mərkəzlərindən birinə 

çevriləcəyini bir daha təsdiqləyir.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV otelin iĢçiləri ilə görüĢdü, onları salamlayaraq dedi: 

- Bu gün Ģəhərimizin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Bakıda gözəl, möhtəĢəm 

“Marriott” oteli açılır. Bu hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu, doğrudan 

da Ģəhərimizin inkiĢafı üçün çox vacib olan hadisədir. 

Mən çox Ģadam ki, “Marriott” oteli bütün dünya standartlarına cavab verir. Ən 

gözəl Ģərait yaradılıbdır. Qonaqların istirahəti, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 

bütün Ģərait vardır. Otelin xarici görünüĢü də, daxili dizaynı da çox gözəldir. Burada 

bütün iĢlər böyük zövqlə görülübdür. Mən əminəm ki, bu otel nəinki Azərbaycanın, 

bütün bölgənin ən gözəl otellərindən birinə çevriləcəkdir. ġübhə etmirəm ki, burada 

xidmət də yüksək səviyyədə olacaqdır. Çünki “Marriott” dünya Ģöhrətli otellər 

Ģəbəkəsidir. “Marriott”un Azərbaycana gəlməsi, eyni zamanda, Azərbaycanda gedən 

inkiĢafın əlamətidir. 

Eyni zamanda, qeyd etmək istəyirəm və çox Ģadam ki, otel öz tarixi “AbĢeron” 

adını da saxlayıbdır. Çünki 1980-ci illərdə burada “AbĢeron” otelinin tikilməsi o dövr 

üçün böyük hadisə idi. Bir tərəfdə “AbĢeron”, digər tərəfdə “Azərbaycan” otellərinin 



tikilməsi bizim əsas meydanımızın hüdudlarını da müəyyən etmiĢdi. Ġndiki dövrdə artıq 

həyat yeni inkiĢaf dinamikası tələb edir. Mən çox Ģadam ki, Bakının bugünkü 

mənzərəsində yenə bizim əsas meydanımız olan Azadlıq meydanı iki gözəl otellə əhatə 

olunub və beləliklə, bu gözəl meydan tamamlanır. 

Otelin tikintisi Azərbaycana investorlar tərəfindən göstərilən diqqətin də 

əlamətidir. Dünya Ģöhrətli otellər Ģəbəkələrinin Azərbaycana gəlməsi və fəaliyyətə 

baĢlaması Azərbaycanda gözəl investisiya iqliminin təzahürüdür. Biz bütün sahələrdə 

investisiyaları alqıĢlayırıq və çox Ģadam ki, hazırda turizm sektoruna, otelçilik sektoruna 

sərmayə qoyulur. Təkcə son bir il ərzində Ģəhərimizdə dörd beĢulduzlu otel istifadəyə 

verilibdir. Bu, dördüncüsüdür və yaxın aylar ərzində Bakıda daha iki beĢulduzlu otel 

açılacaqdır. Hesab edirəm ki, bu, bölgənin tarixində nadir bir hadisədir. Bir il, ilyarım 

ərzində bir Ģəhərdə beĢulduzlu altı otel yaradılır və bu Ģəhərin adı Bakıdır. Bakı bu 

inkiĢafa layiqdir. Çünki Bakı dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən biridir. Bakının tarixi 

gözəlliyi vardır. Qədim Bakının gözəlliyi vardır və bu, bizim qürur mənbəyimizdir. Eyni 

zamanda, gəncləĢən, müasirləĢən Bakı da dünya miqyasında artıq özünə yer tuta 

bilibdir.  

Otelin ətrafı da abadlaĢdırılır. Qonaqlar burada tikilmiĢ yeraltı keçid vasitəsilə 

bulvara çıxacaqlar. Bakının tarixi bulvarı buradan, bu nöqtədən baĢlayır. Tarixi 

bulvarımızın uzunluğu 3,5 kilometr təĢkil edir. Vaxtilə, Sovet Ġttifaqında məsafə 

baxımından ən böyük bulvar Bakı bulvarı idi. Ancaq müasir Bakının, müasir 

Azərbaycanın inkiĢafı tələb edirdi ki, biz bulvarın da uzunluğunu artıraq. Hazırda yeni 

bulvarın tikintisi, Bayraq Meydanında dənizkənarı zolaqların tikintisi nəticəsində 

ayyarım bundan sonra Bakı bulvarının - köhnə, yeni və Bayraq Meydanındakı bulvarın 

uzunluğu 14-15 kilometrə çatacaqdır.  

Bu məqsədlə bulvar üçün yeni kiçik avtobuslar sifariĢ edilibdir. Bulvardan Bayraq 

Meydanına qədər dəniz taksiləri iĢləyəcəkdir. Yəni, doğrudan da Ģəhərdə elə nadir Ģərait 

yaradılır ki, bunun analoqunu tapmaq çox çətindir. Qısa müddət ərzində bu qədər 

inkiĢaf, bu qədər investisiyalar, doğrudan da ölkəmizin yüksəliĢ dinamikasını göstərir. 

Ölkəmizin bölgələri də inkiĢaf edir. Bölgələrdə də beĢulduzlu otellər tikilir. 

ġahdağ QıĢ-Yay Xizək Mərkəzi bu ilin sonunda açılacaqdır. Bu da dünya miqyasında ən 

gözəl xizək kurortu olacaqdır. Hazırda orada da bir neçə beĢulduzlu otel tikilir.  

Gələcəkdə Azərbaycana turistlərin gəliĢi nəticəsində ölkəmiz dünyanın turizm 

xəritəsində də öz yerini tapacaqdır. Bu gün bölgənin iqtisadi, siyasi mərkəzi 

Azərbaycandır. Bu gün qitənin enerji mərkəzi Azərbaycandır. Mən çox istəyirəm ki, 

Azərbaycan bölgənin və dünyanın turizm mərkəzlərindən birinə çevrilsin. Buna 

imkanlar vardır.  

Bizim çox gözəl ölkəmiz, çox gözəl insanlarımız vardır. Azərbaycan vətəndaĢları 

çox qonaqpərvərdirlər. Xarici qonaqlara həmiĢə böyük hörmət və diqqət vardır. Gözəl 

iqlimimiz vardır. Təhlükəsizlik Ģəraiti çox yaxĢıdır. Gecə-gündüz insanlar təhlükəsiz 

Ģəraitdə gəzə, dincələ bilirlər. Gözəl coğrafi vəziyyətimiz vardır. ġəhərin infrastrukturu 

yeniləĢir və artıq gözəl, möhtəĢəm otellərimiz vardır. Ġstənilən beynəlxalq tədbiri 

Azərbaycanda keçirmək üçün çox gözəl Ģərait vardır.  

Mən dünyanın müxtəlif yerlərində olmuĢam. Müqayisə aparmaq üçün kifayət 

qədər imkanlarım vardır. HəmiĢə çalıĢmıĢam ki, biz dünyada ən gözəl təcrübəni 

Azərbaycanda tətbiq edək, əlbəttə ki, öz xüsusiyyətlərimizi nəzərə almaq Ģərti ilə. Deyə 

bilərəm ki, dünya miqyasında çox kiçik bir ərazidə bu qədər gözəl otellərin tikintisinə 

çox nadir hallarda rast gəlmək olar. Bakıda biz bunu görürük. Bakıda yaĢamaq, iĢləmək, 

dincəlmək üçün bütün Ģərait vardır.  



Mən, eyni zamanda, Ģadam ki, “Marriott” oteli memarlıq baxımından da çox 

gözəldir. Biz buna da daim fikir verməliyik. Çünki bizim gözəl Ģəhərin özünəməxsus 

memarlıq ənənələri vardır. Qədim Ģəhərimizin, burada XIX əsrdə tikilmiĢ binaların və 

müasir binaların memarlığı çox gözəldir. Əsas məsələ ondan ibarət idi ki, bu stillərin 

arasında olan fərqlər ümumi mənzərəni pozmasın, əksinə, ümumi mənzərəyə gözəl 

məqamları əlavə etsin. Mən hesab edirəm ki, biz buna nail ola bilmiĢik. Çünki Bakıda 

qədim binalar, müasir binalar bir-biri ilə harmoniya təĢkil edir. Bütün iĢlər böyük zövqlə 

görülür. Əlbəttə ki, Ģəhərimizin hər bir guĢəsində aparılan quruculuq-abadlıq iĢləri daim 

mənim diqqətimin mərkəzindədir.  

Biz Bakını bağlar, parklar, bulvarlar Ģəhərinə çeviririk. Bakı bizim gözəl 

Ģəhərimizdir və bu gün tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, dünyanın ən gözəl 

Ģəhərlərindən biridir.  

Əlbəttə, belə gözəl otellərin tikintisi, beynəlxalq brendlərin, dünya Ģöhrətli otel 

Ģəbəkələrinin Azərbaycana gəlməsi imkanlarımızı, bizə olan inamı daha da artırır, digər 

sahələrə investisiyaların qoyuluĢunu təĢviq edir. 

Sual yarana bilərdi ki, nə üçün Ģəhərdə bir il yarım ərzində beĢulduzlu altı otel 

tikilir? Bu otellər necə iĢləyəcək? Kifayət qədər qonaq olacaq, yoxsa yox? Mən əminəm 

ki, olacaqdır. Mən əminəm ki, bu beĢulduzlu altı otel bizə kifayət etməyəcəkdir. Çünki 

ölkəmizin, Ģəhərimizin inkiĢafı o qədər sürətlə gedir, Bakıya gəlmək istəyənlərin sayı o 

qədər sürətlə artır ki, mən hesab edirəm, gələcəkdə də otellərin tikintisinə böyük ehtiyac 

vardır. 

Ancaq əlbəttə ki, Ģəhərimizin tarixi, gözəl yerləri vardır. Bu yerlər demək olar ki, 

artıq tutulub, Azadlıq meydanı, Azneft meydanı, Ģəhərimizin yuxarı hissəsində 

beĢulduzlu otellər tikilir. Bu otellər arasında sağlam rəqabət aparılacaqdır. Ġki il bundan 

əvvəl Bakıda bəlkə bir və ya iki beĢulduzlu otel var idi, bir növ monopoliya 

yaradılmıĢdı. Ancaq indi sağlam rəqabət Ģəraitində hər bir brend öz imkanlarını ortaya 

qoyacaqdır və bir daha demək istəyirəm ki, bu, əlbəttə, bizim ümumi inkiĢafımıza böyük 

töhfədir.  

Bu, məni çox sevindirir. Mən bu gün çox Ģadam ki, bu gözəl, müasir, möhtəĢəm, 

böyük zövqlə tikilmiĢ otel fəaliyyətə baĢlayır. Əminəm ki, burada çalıĢan insanlar da 

hazırlıqlı, peĢəkar insanlardır. Əminəm ki, siz də qonaqlara gözəl xidmət 

göstərəcəksiniz.  

Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm və sizə uğurlar 

arzulayıram. Sağ olun. 

 

1 aprel 2012-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANI VƏ 

ĠDMAN-KONSERT KOMPLEKSĠNDƏ ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına layihə üzrə görülən iĢlər barədə məlumat verildi. Qeyd 

edək ki, Bakı-Ələt avtomobil yolunun Dövlət Bayrağı meydanınadək hissəsi 8 zolaqdan 

ibarət olacaq və ən müasir standartlara cavab verəcəkdir. Burada rahat gediĢ-gəliĢi təmin 

etmək məqsədi ilə yol boyu piyada keçidlərinin inĢa olunacağı nəzərdə tutulub.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Dövlət Bayrağı Meydanında 

və onun ətrafında həyata keçirilən abadlıq və quruculuq iĢlərinə də baxdılar. Dövlət 

baĢçısı və xanımı ərazidə inĢa olunan Ġdman-Konsert Kompleksində aparılan tikinti 

iĢlərinin gediĢi ilə də tanıĢ oldular.  

ĠnĢaat iĢləri ilə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev həyata keçirilən 

tədbirlərlə bağlı müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

3 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

PRAQA ġƏHƏRĠNDƏKĠ QƏDĠM KARL KÖRPÜSÜ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, hazırda Çexiyanın paytaxtında 

turistləri ən çox cəlb edən tarixi abidələrdən biri də Praqa Ģəhərini iki hissəyə ayıran 

Vltava çayı üzərində salınmıĢ Karl körpüsüdür. 1357-1400-cü illərdə Çexiya kralı və 

Müqəddəs Roma imperatoru IV Karlın əmri ilə memar Peter Parler tərəfindən inĢa 

olunan körpünün uzunluğu 516, eni isə 10 metrdir. Paytaxtın qərbi ilə Ģərqini 

qovuĢduran bu körpü 1841-ci ilə qədər Praqanın qəsrlərlə zəngin olan hissəsi ilə köhnə 

məhəllələrini Vltava çayı üzərindən birləĢdirən yeganə vasitə olmuĢdur.  

Qeyd edildi ki, tarixən Karl körpüsü ġərqi və Qərbi Avropanın ticarət yollarının 

qovĢağında yerləĢdiyindən mühüm əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Hər iki tərəfində tikilmiĢ 

qüllələrdən körpünün təhlükəsizliyi təmin olunurdu. Körpünün Köhnə ġəhərə giriĢi 

təmin edən Ģərq tərəfindəki qüllə orta əsrlər Avropasının ən gözəl tikililərindən biri 

sayılır. Qüllənin üzərini imperator IV Karla tabe olan ərazilərin hakimlərinə məxsus 

gerblər bəzəyir. Qüllənin ikinci mərtəbəsində körpünün himayədarı müqəddəs Vita, IV 

Karl və IV Vatslavın heykəlləri qoyulmuĢdur. Körpünün qərb hissəsində inĢa olunan 

digər qüllə də öz gözəlliyi ilə diqqəti cəlb edir. Körpünün kənarlarında 1700-cü ildə 

barokko üslubunda irili-xırdalı 30-a qədər heykəl quraĢdırılmıĢdır. Bu heykəllər 

körpünün cəlbediciliyini daha da artırır. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, gündüzlər qələbəlik olan körpüdə 

küçə sənətkarları öz bacarıqlarını nümayiĢ etdirir, insanlarda xoĢ ovqat yaradırlar. 

Əsrlərin sınağına sinə gərən bu qədim möhtəĢəm qurğu onunla tanıĢ olanlarda zəngin 

təəssürat doğurur. 

 

5 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ APARILAN ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Mərkəzdə həyata keçirilən iĢlərin hazırkı vəziyyəti barədə dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verildi. Tikinti iĢlərinin ən müasir standartlara uyğun Ģəkildə həyata keçirildiyi 

bildirildi.  

Prezident Ġlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzində görülən iĢlərlə yaxından 

maraqlandı. Azərbaycan Prezidenti inĢaat iĢlərinin aparıldığı ayrı-ayrı sahələri gəzdi, 

görülən iĢlərlə yerindəcə tanıĢ oldu. ĠnĢaatda istifadə olunan tikinti materialları barədə 

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi. Dövlət baĢçısı inĢaat materiallarının 

keyfiyyəti ilə maraqlandı.  

Qeyd edək ki, mərkəzin ərazisində yol-nəqliyyat və digər infrastruktur ən müasir 

standartlara uyğun Ģəkildə qurulacaq, ərazidə yaĢıllıq zolaqları salınacaq. Buraya gələn 

qonaqların rahat gediĢ-gəliĢini təmin etmək üçün müasir eskalatorlar quraĢdırılıb.  

Xalqımızın ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin adını daĢıyan müasir 

memarlıq nümunəsi müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, müsabiqələrin, 

festivalların, sərgi, konsert və ziyafətlərin yüksək səviyyədə təĢkil olunmasına imkan 

verəcəkdir. 

Görülən iĢlərlə yaxından tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev ətraf ərazilərin 

abadlaĢdırılması ilə bağlı da müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

 

10 aprel 2012-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TOVUZDA GÖYTƏPƏ 

NEOLĠT DÖVRÜ 

ARXEOLOJĠ ABĠDƏSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, qədim Göytəpə arxeoloji abidəsi 

Azərbaycan ərazisində, eyni zamanda, Cənubi Qafqazda neolit dövrünün erkən 

mərhələsinə aid yaĢayıĢ məskənlərinin ən böyüyüdür. Bu yaĢayıĢ məskəni 2 hektardan 

çox ərazini əhatə edir.  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya 

Ġnstitutunun arxeoloji ekspedisiyası 2006-cı ildə Fransa mütəxəssisləri ilə birlikdə 

Göytəpə qədim yaĢayıĢ məskənində kəĢfiyyat müĢahidələri apararaq, təpənin toroplanını 

çəkmiĢ, yerüstü materiallar toplamıĢlar. Abidənin dəqiq tarixinin təyin edilməsi üçün üst 

qatdan götürülən kömür qalıqlarının üzərində Fransanın Milli AraĢdırmalar Mərkəzində 

radio-karbon analizi aparılmıĢdır. Analizin nəticəsinə əsasən, Göytəpə yaĢayıĢ 

məskəninin bizim eradan əvvəl VI minilliyə aid olduğu müəyyən edilmiĢdir. Bu da onu 

deməyə əsas verir ki, Tovuzun 8 min illik Ģəhər mədəniyyəti tarixi vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev Göytəpə neolit dövrü arxeoloji abidəsinin ərazisini gəzdi.  

Məlumat verildi ki, abidənin qədimliyi dünyanın bir çox nüfuzlu elm adamlarının 

və mütəxəssislərin ciddi marağına səbəb olmuĢdur. 2008-ci ildən baĢlayaraq hər il 

Fransa Milli AraĢdırmalar Mərkəzinin, Tokio Universitetinin əməkdaĢlarının iĢtirakı ilə 

stasionar arxeoloji qazıntılar aparılmıĢdır. Göytəpə yaĢayıĢ yeri Azərbaycanda və 

Qafqazın cənubunda neolit dövründə baĢ verən inkiĢaf prosesinin əsas xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Burada aparılan arxeoloji qazıntı iĢləri 

neolit dövrünə aid tikinti mədəniyyətini, Kür çayının orta axarı boyunca erkən neolit 

həyat tərzinin öyrənilməsinə imkan yaratmıĢdır.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı yaĢayıĢ məskənində aĢkar edilən daĢ və sümük alətlərə 

baxdı. Bildirildi ki, aĢkar olunan maddi-mədəniyyət nümunələrinin elmi təhlili Tovuz 

ərazisinin Qafqazın ən qədim yaĢayıĢ məskəni olduğunu sübut edir. Dünya 

arxeologiyasında Göytəpə yaĢayıĢ məskəni tipli neolit dövrünə aid arxeoloji abidələr 

ilkin sivilizasiyanın baĢlanğıc nöqtəsi, proto-Ģəhər, yəni insanların yığcam yaĢayıĢ 

tərzinin bərqərar olduğu ilkin Ģəhər mədəniyyətinin formalaĢması dövrü kimi 

dəyərləndirilir. 

Daha sonra Prezident Ġlham Əliyev Göytəpə qədim yaĢayıĢ məskənində bu günə 

qədər görülən iĢlər və əldə olunan nəticələri, eləcə də aĢkar olunmuĢ tikililərin bərpası, 

abidənin açıq səma altında muzeyə - arxeoparka çevrilməsi istiqamətində təklifləri əks 

etdirən stendlərə baxdı. Qeyd olundu ki, 2008-2011-ci illərdə Göytəpədə aparılan 

qazıntılar qədim yaĢayıĢ yerinin neolit dövrünə aid olan mükəmməl memarlığını üzə 

çıxarmıĢdır. Tədqiqatçıların fikirlərincə, Göytəpədə aĢkar olunan tikililərin 

möhkəmliyinə Azərbaycanın heç bir neolit dövrü abidələrində rast gəlinməmiĢdir. 

Dəyərli maddi-mədəniyyət nümunələri ilə zəngin olan abidənin 2009-cu ildə Tokio 

Universitetində, 2010-cu ildə Londonda fəaliyyət göstərən “Britaniya Muzeyi”ndə, 

həmin ildə Parisdə “Kollec-de-Frans” təhsil müəssisəsində, 2011-ci ildə Rusiya Elmlər 

Akademiyasının Arxeologiya Ġnstitutunda və Gürcüstanın Milli Tarix Muzeyində 

təqdimatı olmuĢdur. Ötən ilin avqustunda Rusiya, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, 

Özbəkistan və Qırğızıstan nümayəndələrinin iĢtirakı ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 

“Cənubi Qafqazın qədim mədəniyyətləri” mövzusunda beynəlxalq layihə çərçivəsində 

MDB-nin gənc mütəxəssislərindən ibarət “Gənc arxeoloqların yay məktəbi” tədbiri 

Göytəpə yaĢayıĢ məskəni ərazisində keçirilmiĢdir.  



Məlumat verildi ki, abidə rayonun turizm marĢrutuna daxil edilmiĢdir. Ölkəmizdə 

“2010-2014-cü illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, cari 

ildə abidənin ətrafının abadlaĢdırılması, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Elmin ĠnkiĢafı Fondunun qrant–layihəsinə uyğun olaraq əsaslı Ģəkildə elmi tədqiqat 

iĢlərinin davam etdirilməsi və ərazidə arxeoparkın yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur.  

YaĢayıĢ məskəni ilə tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

12 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TOVUZDA “AYAN 

PALACE” OTELĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyevə bildirildi ki, avanqard arxitektura üslubunda inĢa edilən 

binanın interyerinin tərtibatında xaricdə hazırlanan mebel və aksessuarlardan istifadə 

olunmuĢdur. Oteldə qonaqların rahat istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır, 120 

nəfərlik restoran fəaliyyət göstərir. Otelə bitiĢik 700 nəfərlik salon da inĢa olunmuĢdur.  

Salonla tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, burada beynəlxalq 

və respublika əhəmiyyətli tədbirlərin, konfransların keçirilməsi üçün lazımi Ģərait 

yaradılmıĢdır. Bu salonda, həmçinin müxtəlif ziyafətlərin, təqdimat mərasimlərinin 

keçirilməsi də mümkündür. Salon ən müasir səs və iĢıq sistemləri ilə təchiz olunmuĢdur. 

Oteldə günün istənilən vaxtında müĢtərilərə xidmət göstərən 70 nəfərlik bar, müxtəlif 

ofis və mağazalar da fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, “Ayan Palace” otelində 65 nömrə vardır. Nömrələr otelin 1-

5-ci mərtəbələrində yerləĢir və ən yüksək standartlara cavab verir. Prezident nömrəsi isə 

üçüncü mərtəbədə yerləĢir.  

Otaqlarla tanıĢlıq zamanı Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada 

dünya otel biznesində mövcud olan ən yüksək xidmət göstəriləcəkdir. Otaqlarda 

qonaqların istirahəti üçün maksimum Ģərait yaradılıb. Bütün otaqlar rəqəmli seyf, mini 

bar, havalandırma sistemləri, peyk televiziya antenası, beynəlxalq telefon xətti, kabelsiz 

internetlə təchiz edilmiĢdir. Qonaqlar, eyni zamanda, otaqlardan Tovuz rayonunun gözəl 

mənzərəsini də seyr edə biləcəklər.  

Dövlətimizin baĢçısı turizm obyektinin zirzəmi qatındakı SPA və Sağlamlıq 

Mərkəzi ilə də yaxından tanıĢ oldu. Ən yüksək Ģəraitin yaradıldığı mərkəzdə qadın və 

kiĢilər üçün fitnes zalları, qapalı hovuz, sauna, türk və fin hamamları, masaj otaqları və 

hidroterapiya xidməti kabinetləri fəaliyyət göstərəcəkdir. Oteldə, həmçinin müxtəlif 

səviyyəli görüĢlərin keçirilməsi üçün 40 nəfərlik iclas zalı yaradılmıĢdır.  

Məlumat verildi ki, hazırda oteldə 50 nəfər iĢləyir. ĠĢçilərin 90 faizi rayon 

sakinidir. Onlara xarici mütəxəssislər tərəfindən kurslar keçilmiĢdir. Yaxın aylarda 

iĢçilərin sayının 110-a çatdırılması nəzərdə tutulmuĢdur.  

Bildirildi ki, ”Ayan Palace” otelinin istifadə verilməsi ölkəmizin Ģimal-qərb 

bölgəsinə gələn turistlərin sayına da müsbət təsir göstərəcəkdir.  

Otel ilə yaxından tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı. 

 

12 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSTAFADA YENĠDƏN 

QURULMUġ SƏMƏD VURĞUN ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT 

PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġ, ZĠYALILARLA GÖRÜġMÜġDÜR 

 

Parkda Xalq ġairi Səməd Vurğunun büstü qoyulmuĢdur. Büstün fonunda 

görkəmli Ģairin yaradıcılığını əks etdirən möhtəĢəm “Kitab abidəsi” kompleksi 

tikilmiĢdir. 

Dövlətimizin baĢçısı Səməd Vurğunun abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, Heydər Əliyev prospektində yerləĢən 

park 2,8 hektar sahəni əhatə edir. Parkın gəzinti sahəsinə 4,5 min kvadratmetr plitə 

döĢənmiĢdir. Parkın ərazisi qarĢı tərəfdən 140 metr uzunluğunda, fasadı ağlay daĢı ilə 

üzlənmiĢ dekorativ hasarla əhatə olunmuĢdur. Yanlardan və arxa hissədən isə parkı 

uzunluğu 300, hündürlüyü 3,5 metr olan qədim memarlıq nümunələrimizdən hesab 

edilən “qala divarları” dövrələmiĢdir. Burada yaraĢıqlı fəvvarə quraĢdırılmıĢ, hər biri 4,5 

metr uzunluğunda yarımkürə formasında doqquz, metaldan hazırlanmıĢ 20 oturacaq 

qoyulmuĢdur. Parkda dekorativ bəzək və gül kolları əkilmiĢ, iĢıqlandırma və yaĢıllığın 

suvarılması sistemləri müasir standartlara uyğunlaĢdırılmıĢ, müasir tipli 73 iĢıq dirəyi 

quraĢdırılmıĢdır. 

Parkda simsiz internet Ģəbəkəsi yaradılmıĢ, “Yazıçılar evi” və “Vurğun kafesi” 

inĢa edilmiĢdir.  

Parkla tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı “Yazıçılar evi”ndə bölgə ziyalıları 

ilə görüĢərək çıxıĢ etdi. 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

ÇIXIġI 

 

- Mən yenidən qərb bölgəsində olmağımdan çox məmnunam. Birinci dəfə deyil 

ki, sizinlə görüĢürəm. Hər dəfə qərb bölgəsində olarkən, burada inkiĢafı görərkən çox 

sevinirəm. Bu gün səhər Qazaxda, indi burada – Ağstafada tədbirlərdə iĢtirak edirəm. 

Bundan sonra Tovuza gedəcəyəm. Bir gün ərzində həm bölgə, həm də ölkəmiz üçün çox 

vacib tədbirlər keçirilir, çox vacib açılıĢlar təĢkil edilir – kənd yollarının, yeni sənaye, 

emal müəssisələrinin açılıĢları. Bütün bu iĢlər ölkəmizin dinamik inkiĢafını göstərir. 

Azərbaycanın inkiĢafı bölgələrin inkiĢafından asılıdır. Uzunmüddətli dayanıqlı inkiĢaf 

istəyiriksə, mütləq qeyri-neft sektoru inkiĢaf etməlidir. Mən çox Ģadam ki, həm 

Ağstafada, həm Qazaxda, digər bölgələrdə bu sahədə görülən iĢlər təqdirəlayiqdir.  

Ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatı sürətlə inkiĢaf edir. Bölgələrdə proseslər müsbət 

istiqamətdə gedir. Vaxtilə qəbul olunmuĢ regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət 

Proqramı uğurla icra edilir. Azərbaycan bu gün, sözün əsl mənasında, öz inkiĢaf 

dövrünü yaĢayır. ÇalıĢmalıyıq ki, bu dinamik inkiĢaf templərini saxlayaq.  

Ġndi qarĢımızda yeni məsələlər dayanır. Ümumi daxili məhsuldakı struktur 

islahatları bundan sonrakı dövrdə də aparılmalıdır. Biz növbəti 10 il ərzində inkiĢafımızı 

daha çox qeyri-neft sektoru hesabına təmin etməliyik. Belə olan halda, əminəm ki, 10 

ildən sonra Azərbaycan dünya miqyasında yüksək gəlirli ölkəyə çevriləcəkdir. Bu gün 

açılan yeni müəssisələr – bu bölgədə yerləĢən yeni müəssisələr minlərlə iĢ yeri 

deməkdir. Hər bir iĢ yerinin açılması ölkə iqtisadiyyatına da böyük töhfədir, hər bir 

ailəyə də böyük dəstəkdir. ĠĢ yeri olan zaman əlbəttə ki, insanlar yaxĢı maaĢ alırlar, 

iĢləyirlər və biz idxaldan asılılığımızı daha da azaldırıq.  

Ġqtisadi sahədəki bütün bu müsbət meyillərlə yanaĢı, baĢqa sahələrdə də uğurlar 

göz qabağındadır. Ölkəmizin ümumi inkiĢafı artıq dünya birliyi tərəfindən qəbul edilir 



və tanınır. Dünya birliyi Azərbaycanı çox dəyərli və etibarlı, dost və tərəfdaĢ kimi qəbul 

edir. 

Bizim 20 illik müstəqillik tarixində ən böyük diplomatik uğurumuz BMT 

Təhlükəsizlik ġurasına üzv seçilməyimizdir. Çox gərgin, amma ədalətli mübarizədə biz 

dünya birliyinin böyük dəstəyini əldə etmiĢik. 155 ölkə Azərbaycanı dəstəkləmiĢdir. 

Gənc müstəqil ölkə üçün bu, həddindən artıq çox böyük nəticədir. Bizim bu mötəbər 

quruma seçilmək cəhdlərimiz də uğurla nəticələndi. Birinci dəfədən Azərbaycan böyük 

səs çoxluğu ilə seçilibdir. Bu fakt özlüyündə bir çox məsələlərə eyham vurur. 

Birinci növbədə, Azərbaycanın dünyadakı mövqeləri möhkəmlənir, Azərbaycanı 

daha da çox tanıyırlar. Ġkinci tərəfdən, Azərbaycanda gedən müsbət iĢlər, islahatlar 

ölkəmizin gücünü artırır. Ġndi bizimlə əməkdaĢlıq etmək istəyən ölkələrin sayı çoxalır. 

Yəni, bu sahədə də görülən iĢlər müsbətdir. Beləliklə, Azərbaycan indi nəinki regionda, 

dünyada da qlobal məsələlərin həllində öz sözünü deyir və deyəcəkdir. Biz birinci 

gündən Təhlükəsizlik ġurasında fəallığımızla seçilirik və prinsipial mövqeyimizi ortaya 

qoyuruq. Deyə bilərəm ki, müstəqillik tarixinin, bu 20 ilin ən yaddaqalan 

məqamlarından biri odur ki, biz müstəqil siyasət aparırıq. Artıq bu siyasətlə 

hesablaĢmaq lazımdır, bu siyasət öz düzgünlüyünü təsdiq etmiĢdir və 20 il ərzində həm 

ölkə daxilində, həm regionda, həm dünyada Azərbaycan özünü göstərmiĢdir.  

Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir, güclü dövlətçilik əsaslarımız vardır. Elə 

etməliyik ki, bu müsbət dinamikanı gələcək illərdə də saxlayaq, ölkəmizin hərtərəfli 

inkiĢafına nail olaq və ölkə qarĢısında duran bütün məsələləri həll edək. Bu məsələlər 

var, həm sosial, həm iqtisadi sahədə islahatların aparılması davam etdirilməlidir. Biz 

bütün bunlar haqqında kifayət qədər açıq və geniĢ proqrama malikik. Bu proqram 

vətəndaĢlara təqdim edilib və vətəndaĢların dəstəyi ilə bu iĢləri aparırıq.  

Bu gün bu görüĢdə bölgə ziyalıları toplaĢmıĢlar. Mən ziyalılarla tez-tez 

görüĢürəm, həm bölgələrdə, həm Bakıda. Bu görüĢlərin çox böyük mənası, çox böyük 

əhəmiyyəti vardır. Həm xarici, həm daxili siyasətlə, həm də sosial sahə ilə bağlı bütün 

məsələlər həll olunur. Ancaq dövlətimizin əsasları bizim milli, mənəvi dəyərlərdir. Mən 

bu barədə dəfələrlə fikirlərimi bildirmiĢəm, bir daha demək istəyirəm ki, bu, sadəcə 

gözəl sözlər deyil, həqiqətdir. Əgər biz dövlətçiliyimizi güclü milli dəyərlər üzərində 

qurmasaydıq, bugünkü inkiĢaf yarımçıq olardı, uzunmüddətli olmazdı.  

Xüsusilə indiki zəmanədə dünyada gedən proseslər əlbəttə ki, dünyanın həm 

siyasi xəritəsini dəyiĢdirir, həm ölkələr arasındakı münasibətlər yeni müstəviyə keçir. 

QloballaĢma meyilləri güclənir. QloballaĢmanın həm müsbət, həm mənfi tərəfləri vardır 

ki, biz bu barədə açıq danıĢmalıyıq və hər halda mən fürsət olanda bu barədə öz 

fikirlərimi ifadə edirəm. Belə olan halda mütləq hər bir dövlət, hər bir xalq öz mənəvi 

dəyərlərinə daha da bağlı olmalıdır. 

Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, çox gözəl ənənələrimiz, gözəl 

dəyərlərimiz vardır. Bunlar Azərbaycan dəyərləridir. Bizim dəyərlər ümumbəĢəri 

dəyərlərin bir hissəsidir. Azərbaycan dəyərləri deyə bilərəm ki, dünya üçün örnək ola 

bilər.  

Gənc nəsil milli ruhda böyüməlidir. Gənc nəslin milli ruhda böyüməsi üçün gənc 

nəsil öz ölkəsində rahat yaĢamalıdır, qürur hissi keçirməlidir ki, Azərbaycan 

vətəndaĢıdır. Ona görə güclü Azərbaycan dövləti, eyni zamanda, bu milli mənəvi 

dəyərləri də gücləndirir. Bu dəyərlər təkcə keçmiĢdən bizə miras qalan dəyərlər deyildir. 

Halbuki əsas bundan ibarətdir.  

Bugünkü uğurlu inkiĢaf, bizim hər sahədəki nailiyyətlərimiz, qələbələrimiz hər bir 

vətəndaĢı daha da çox ruhlandırır. Hər bir vətəndaĢ öz ölkəsini daha çox sevir, ölkəsinə 

daha çox bağlı olur. Biz tariximizi yaxĢı bilməliyik. Əfsuslar olsun ki, bizim nəsil, 



məndən yaĢlı olanlar çox məhdud ideoloji çərçivələr arasında böyümüĢdür. 

Müstəqillikdən sonra tariximizlə bağlı olan reallıqları dərk etməyə baĢlamıĢıq. 

GörmüĢük ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı nə qədər böyük əziyyətlər çəkib, bizə qarĢı 

nə qədər ədalətsizliklər olub. Azərbaycan xalqının iradəsini sındırmaq istəyənlərin 

səyləri nə qədər çox olub. Amma buna baxmayaraq, biz milli mənliyimizi, 

dəyərlərimizi, ənənələrimizi saxlaya bilmiĢik. 

Bu gün əlbəttə ki, gənc nəsil və biz tarixə, keçmiĢə ədalətli mövqedən yanaĢırıq. 

Yəni, tarixi yenidən öyrənirik. Gənc nəsil bu tarixi bilməlidir, vətənpərvərlik ruhunda, 

milli ruhda tərbiyə almalıdır. Buna nail olmaq üçün, ilk növbədə, əsas vəzifə əlbəttə ki, 

dövlətin, dövləti idarə edənlərin, eyni zamanda, ziyalıların üzərinə düĢür.  

Mən çox istərdim ki, bizim ziyalılar bundan sonra da əsərləri, fikirləri, baxıĢları 

ilə bu müsbət meyilləri daha da gücləndirsinlər. Azərbaycan cəmiyyətində ziyalılara 

bütün dövrlərdə böyük hörmət olub - ictimai-siyasi quruluĢdan asılı olmayaraq, sovet 

dövründə də, ondan əvvəlki dövrdə də, müstəqillik dövründə də. Bu, çox müsbət bir 

haldır. Biz heç də hər bir cəmiyyətdə buna rast gələ bilmərik. Bu, bizim 

xüsusiyyətimizdir və biz bu ənənəni yaĢatmalıyıq.  

Dövlət tərəfindən ziyalılara olan qayğı, dəstək artır, son zamanlar özünü daha da 

çox büruzə verir. Sovet Ġttifaqı dağıldıqda və müstəqilliyin ilk illərində imkanlarımız da 

yox idi. Dövlətin imkanları da yox idi ki, ziyalılara daha da çox diqqət göstərsin. Ancaq 

indi imkanlar artdıqca, ilk növbədə, bu məsələyə diqqət göstərilir. Yüzlərlə ziyalımız 

Prezident təqaüdü alır, mükafatlandırılırlar. Müxtəlif tədbirlər keçirilir. Uzun fasilədən 

sonra kitabların nəĢri bərpa edilib və bu gün daha geniĢ vüsət almalıdır.  

Ziyalılar da öz növbəsində, əlbəttə, vətəndaĢlıq mövqeyi ilə ümumi iĢimizə 

töhfəsini verməlidirlər, verirlər. Öz əsərləri, fikirləri ilə qarĢıda duran məqsədlərimizə 

çatmaq üçün səylərini daha da artırmalıdırlar.  

Keçən il müstəqilliyimizin 20 illiyi qeyd olundu. Bu, tarix baxımından çox qısa 

bir dövrdür. Ġyirmi il tarix üçün bir an, bir saniyədir. Ancaq eyni zamanda, 20 il ərzində 

çox iĢ görmək olar və çox iĢ də görülübdür. Haradan haraya gəlmiĢik. Biz dağıdılmıĢ, 

xaos içində çabalayan, heç bir dövlətçilik əsası olmayan ölkədən bu gün dünyanın 

sayılıb-seçilən ölkələri sırasına daxil olmuĢuq, həm ölkədə gedən islahatlarla, həm 

beynəlxalq mövqelərimizin gücləndirilməsi hesabına. 

Bu 20 illik müstəqillik tarixi hesab edirəm ki, bizim həm ədəbiyyatda, həm 

publisistikada, həm də digər sahələrdə daha da çox öz əksini tapmalıdır. Yəni, 20 il bir 

dövrdür ki, artıq bu dövrü təhlil etmək üçün imkanlar vardır. Əgər biz bunu düzgün, 

dəqiq təhlil etsək, həm tarixi həqiqətə töhfəmizi verərik, eyni zamanda, gələcək üçün də 

bir yol açılar. Yəni, 20 il arxada qaldı. Bundan sonra 20 il ərzində bizi nələr gözləyir?! 

Bizim planlarımız, ideyalarımız, fikirlərimiz nədir?! Əlbəttə ki, ölkə siyasətini siyasi 

hakimiyyət müəyyən edir. Ona görə də insanlar siyasi lideri – Prezidenti seçirlər, ona 

etimad göstərib seçirlər. Ancaq eyni zamanda, gələcəyə baxıĢlarımızın spektri çox geniĢ 

olmalıdır. Burada cəmiyyətin ziyalı zümrəsi, elitası öz rolunu oynamalıdır.  

Mən çox istərdim ki, həm bizim 20 illik müstəqillik tariximizlə, həm də əvvəlki 

tariximizlə bağlı daha da dolğun, daha da mənalı və çoxsaylı materiallar üzə çıxsın. 

Əlbəttə ki, bu da çox vacibdir və bu istiqamətdə də iĢlər gedir. Ümumiyyətlə, ölkəmizin 

gələcək inkiĢafı ilə bağlı geniĢ fikir mübadiləsi aparılmalıdır.  

Əsas istiqamətlər müəyyən edilibdir. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi bundan 

sonra əbədi yaĢayacaqdır. Müstəqil siyasət aparan ölkə kimi Azərbaycan dünya 

miqyasında özünü tanıtdıra bilibdir və bu reallıqlarla istər-istəməz bütün ölkələr 

hesablaĢmalıdır. Bizi müstəqil siyasətdən döndərə biləcək bir qüvvə yoxdur. Bizim 



siyasətimiz xoĢniyyətlidir, milli maraqlarımızı müdafiə edəndir, əməkdaĢlığa geniĢ 

mənada hazırıq.  

Biz gərək perspektivlərimiz haqqında dəqiq proqramları tətbiq edək. Bu 

proqramlar var, onlar daha çox iqtisadi və sosial məsələləri əhatə edir. O ki qaldı 

dövlətimizin ideoloji əsasları ilə bağlı məsələlərə, biz bu sahədə daha da çox iĢləməliyik. 

Biz 20 il bundan sonra ölkəmizi necə görmək istəyirik?! Bu gün yeniyetmə yaĢında olan 

gəncləri biz necə tərbiyə edəcəyik?! Onlar hansı ruhda tərbiyə olunacaqlar, onlar öz 

dövlətinə nə qədər bağlı olacaqlar, öz milli mənliyini necə qoruyub saxlayacaqlar!? 

Çünki qloballaĢma meyilləri gedir və bəzi hallarda böyük güc mərkəzləri qloballaĢma 

adı altında öz siyasətini yeridirlər. Bu da heç kimə sirr deyil ki, kənar qüvvələrin bəzi 

çox gözəl Ģüarlar altında maraqlarını təmin etmək üçün səylər göstərilir. Gənclərimiz 

buna hazır olacaqlarmı?! Biz buna hazırıq və istənilən təzyiqə dözürük, dözəcəyik və öz 

seçimimizi müdafiə edirik və edəcəyik.  

Ancaq qloballaĢma dövründə təhsil, mədəniyyət, yenə də deyirəm, ziyalıların 

sözü müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bugünkü görüĢdə biz 

bu məsələlər ətrafında danıĢmalıyıq. Azərbaycanın bugünkü reallıqları belədir ki, yenə 

də demək istəyirəm, bizi gələcəkdə ancaq və ancaq inkiĢaf gözləyir. Mən buna tam 

əminəm və ölkəmizin bugünkü reallıqları, gələcək planlarımız bu əminliyi yaradır. 

Bizim 2023-cü ilə qədər artıq konkret proqramlarımız vardır. Yəqin ki, 2014-cü ildə 

yeni onillik inkiĢaf proqramı təsdiq olunacaqdır.  

Ancaq sosial və iqtisadi məsələlərdən baĢqa, yenə də demək istəyirəm ki, ideoloji, 

siyasi məsələlər, daxili siyasətlə bağlı məsələlər vardır. Bizim uğurlu inkiĢafımızı təmin 

etmək üçün bax bütün bu vacib amillər olmalıdır.  

Mən bir daha sizi salamlayıram. Mən çox Ģadam ki, qərb bölgəsinin ziyalıları 

həmiĢə olduğu kimi çox fəaldırlar. Bu gün də belədir, istəyirəm ki, gələcəkdə belə olsun. 

 

X X X 

 

GörüĢdə “Ağstafa” qəzetinin redaktor müavini Firdovsi HEYDƏRLĠ Prezident 

Ġlham Əliyevin Ağstafaya növbəti səfərinin rayon sakinləri arasında yaratdığı yüksək 

əhval-ruhiyyədən danıĢaraq dedi:  

- Çox hörmətli cənab Prezident, sonsuz məhəbbətlə, böyük səbirsizliklə yolunuzu 

gözləyirdik. Bu bir neçə gündə çox xoĢbəxt anlar yaĢayan bütün ağstafalılar adından, 

Ağstafanın ziyalıları, ağsaqqalları adından Sizi ürəkdən salamlayır və bu təravətli bahar 

günlərində elimizə, obamıza “XoĢ gəlmisiniz!” deyirəm. 

Böyük minnətdarlıq, razılıq və fəxarət hissi ilə demək istəyirəm ki, bünövrəsi ulu 

öndərimiz, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan sosial-

iqtisadi və mədəni inkiĢaf strategiyası müstəqil respublikamızın bütün bölgələrində 

olduğu kimi, bizim Ağstafada da çox böyük uğurla həyata keçirilir. Bircə kəlmə deməyi 

özümə borc bilirəm ki, bizim rayonumuzda baĢ verən yenilikləri, inkiĢafı, möhtəĢəm 

yenidənqurmanı Ağstafanın nə keçmiĢi, nə də 4-5 il bundan əvvəlki vəziyyəti ilə 

müqayisə etmək qəti mümkün deyildir. Çox gözəl inkiĢaf baĢ veribdir.  

Siz bizim bölgədə bir neçə dəfə olmusunuz. Amma mən bu gözəl gündə o 

səfərlərinizdən birini yada salmaq istəyirəm. Siz o vaxt Bakı-Ceyhan neft kəmərinin 

çəkiliĢi ilə əlaqədar “Qızıl qaynaq” mərasimində iĢtirak etmək üçün Böyük Kəsik 

ərazisinə gəlmiĢdiniz. Əlbəttə, oradakı böyük təntənədən sonra Siz Bakıya qayıtmaq 

üçün həmin bu Ağstafa vağzalına gəldiniz və gördünüz ki, burada çoxlu insanlar 

toplaĢıb. Siz onlarla səmimi söhbət etdiniz. O səmimi söhbət zamanı Siz onları 

dinlədiniz, onlara sözünüzü dediniz, onlar Sizə öz sözlərini çatdırdılar və axırda, gedənə 



yaxın çox gözəl söz dediniz. Bildirdiniz ki, bu Ağstafanın gözəl, füsunkar təbiəti, onun 

gözəl coğrafi mövqeyi, mehriban, hər Ģeyə düzgün qiymət verməyi bacaran insanları 

mənim çox xoĢuma gəldi. Mən bugünkü görüĢdə sizə söz verirəm ki, yaxın zamanlarda 

Ağstafanı respublikanın qərb qapısında ən gözəl bir diyara çevirmək üçün əlimdən 

gələni əsirgəməyəcəyəm.  

Bu qiymətli sözlər mənim yadımdadır və onu xatırlatmaqda məqsədim vardır. Bu 

gün iftixar, çox böyük fəxarət hissi ilə demək olar ki, Siz ölkənin doğrudan da gözəl 

Prezidenti, həmiĢə xalqın güzəranını, yaĢayıĢını fikirləĢən dövlət baĢçısı kimi o vədə 

əməl etdiniz. Özünüz gəldiniz, gəzdiniz, görülən iĢlərə baxdınız. Əminəm ki, bu da son 

tədbir deyildir.  

Həm Ağstafa ziyalıları, həm ağsaqqalları adından əmin edirəm ki, Sizin hər bir 

addımınız, hər bir tədbiriniz ağstafalılar tərəfindən çox böyük razılıq hissi ilə qarĢılanır. 

Minnətdarlıq bildirmək üçün adam söz tapmaqda çətinlik çəkir. Bu qədər gözəl iĢin 

müqabilində Prezidentə nə qədər böyük minnətdarlıq etsək də azdır. Çünki qədim tarixə 

malik Ağstafanın həyatında indiyədək belə yenilik, belə inkiĢaf heç vaxt görünməyibdir. 

Ona görə, biz ziyalılar, ağsaqqallar öz aramızda söhbət edəndə həmiĢə deyirik ki, 

Ağstafa yeni bir həyat yaĢamağa baĢlayıb.  

Möhtərəm Prezident, bunun da hamısı həqiqi mənada Sizin sayənizdədir. Çox sağ 

olun, bütün ağstafalılar adından, ziyalılar adından Sizə möhkəm cansağlığı arzulayıram, 

Allah Sizi qorusun! Qoy Ulu Tanrı Sizi heç vaxt bütün xalqımızın, o cümlədən Ağstafa 

camaatının baĢı üstündən əksik etməsin. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun, xoĢ sözlərinizə görə çox minnətdaram. 

Mən çox Ģadam ki, doğrudan da Ağstafada gözəl, sürətli inkiĢaf vardır. Mən beĢinci 

dəfədir ki, Prezident kimi Ağstafadayam. Əlbəttə, çox istəyirəm ki, bu rayon daha 

sürətlə inkiĢaf etsin. Bilirsiniz, indi bütün vacib olan proqramlar qəbul edilib.  

Dövlət Ġnvestisiya Proqramında, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı dövlət 

proqramlarında bütün məsələlər öz əksini tapır. 

Hər bir rayon, hər bir kənd üzrə bizim proqramlarımız vardır. Bu, təkcə Ağstafanı 

deyil, bölgəni deyil, bütün rayonları əhatə edir. Əsas məsələ ondadır ki, yerlərdə bu 

proqramlar düzgün icra olunsun. Yerlərdə iĢləyən məmurlar öz vəzifə borcunu ləyaqətlə 

yerinə yetirsinlər. Hesab edirəm ki, indiki dövrdə bizim əsas vəzifəmiz bundan ibarətdir. 

Burada əlbəttə ki, kadrların düzgün seçilməsi məsələsi gündəmə gəlir. Mən 

çalıĢıram ki, bu kadrlar maksimum təhlil aparmaq Ģərti ilə seçilsin, təyin edilsin. Hər 

dəfə, hər bir yerə, hər bir rayona icra baĢçısı təyin edərkən dəvət edirəm, tövsiyələrimi, 

göstəriĢlərimi, istiqamətləri verirəm ki, necə iĢləməlisən. TapĢırıram ki, təmiz 

iĢləməlisən, insanlarla bir yerdə olmalısan, insanların qayğıları ilə yaĢamalısan, öz 

təĢəbbüsünü də göstərməlisən. Çünki indi bölgələrdə layihələrin bir çoxu dövlət 

qurumları tərəfindən icra edilir. QazlaĢdırma, su, kanalizasiya layihələri, elektrik 

xətlərinin çəkiliĢi, böyük investisiya layihələri. 

Ancaq yerli icra orqanlarının da öz imkanları vardır. Onlar bu imkanlardan 

istifadə etməlidirlər. Harada ki, seçim düzgündür, orada iĢlər daha yaxĢı gedir. Harada 

ki, bu seçimdə səhvə yol verilib, orada iĢlər o qədər də yaxĢı getmir, yaxud da ki, pis 

gedir. Mən sizə deyə bilərəm ki, 8 ildən artıqdır ki, Prezidentəm. Bu illər ərzində elə 

yerlər var ki, orada icra baĢçısı bir neçə dəfə dəyiĢilib. Bir neçə dəfə. Etimadı 

doğrultmaq lazımdır. Harada ki, icra baĢçısı bunu doğruldur o, mənim tərəfimdən 

qiymətləndirilir, dəstəklənir. Harada ki, özünü doğrultmur əlbəttə ki, orada biz tədbirlər 

görürük və mənim bölgələrə səfərlərimin səbəblərindən biri də məhz bundan ibarətdir 

ki, gedim öz gözümlə görüm. Özüm görüm ki, insanların əhval-ruhiyyəsi necədir?! 

Abadlıq iĢləri, ümumən iĢlər necə gedir?! Əlbəttə, Prezidentin çox geniĢ, gərgin iĢ 



qrafiki vardır. Ancaq bölgələrə səfərlərim çox əhəmiyyətlidir, həm mənim üçün, həm də 

burada yaĢayan insanlar üçün. Bu, dövlət məmurlarını da daim səfərbər vəziyyətdə 

saxlayır. Belə də olmalıdır.  

Mən misal üçün, bu gün həm Qazaxda, həm Ağstafada görürəm ki, bax, bir il 

keçməyib həm oraya, həm buraya yeni icra baĢçılarını təyin etmiĢəm. Görürəm ki, 

inkiĢaf vardır. Ġnsanlar da görürlər, reaksiya da müsbətdir. Ona görə ziyalılar da, rayon 

fəalları da, bütün vətəndaĢlar da bir yerdə olmalıdırlar. Dövlət nümayəndələri, 

vətəndaĢlar, ziyalılar bir yerdə olmalıdırlar. Onda bütün iĢlərimiz daha da uğurla 

gedəcəkdir. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qazax bölməsinin sədri Barat VÜSAL dövlətimizin 

baĢçısı ilə hər bir görüĢün hamı kimi, sənət adamlarında da sonsuz məmnunluq və qürur 

hissi doğurduğunu diqqətə çatdıraraq dedi: 

- Qərb bölgəsində Siz dəfələrlə olarkən biz hiss etmiĢik ki, sənətə və sənət 

adamlarına çox böyük ehtiram göstərirsiniz. Respublikada Heydər Əliyev dövründən 

qalan ənənəni yaĢadırsınız. Mənim yadımdadır, Siz hakimiyyətə gələndə dediniz ki, mən 

Azərbaycanın gələcəyinə inanıram. Amma bu gələcək bircə Ģeydən asılıdır - Heydər 

Əliyev siyasətini davam etdirməkdən.  

Siz həmin siyasəti çox böyük qüdrətlə dünya səviyyəsində Azərbaycana böyük 

nüfuz gətirəcək Ģəkildə davam etdirirsiniz və biz Sizi alqıĢlayırıq. Demək istəyirəm ki, 

qərb bölgəsi, Qazax-Ağstafa bölgəsi tarixən birlikdə Qazax mahalı adlanır. Bu mahaldan 

çox böyük ədəbi simalar çıxıbdır. 

Xalq ġairi Səməd Vurğun bu bölgəni vaxtilə “ġairlər vətəni” adlandırmıĢdır. 

Səməd Vurğun onların içərisində xüsusi yer tutur. Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi bir 

sözü xatırlatmaq istəyirəm: “Xalq ġairi Səməd Vurğun millətimizin baĢını uca edən 

Ģəxsiyyətlərdəndir”. Bəli, ölkəmizdə millətinin, xalqının baĢını uca edən hər bir adama 

böyük hörmət, ehtiram, qayğı vardır. Sizin verdiyiniz sərəncamlar əsasında Qazaxda 

Mütəfəkkirlər Parkı, Xalq yazıçıları Mehdi Hüseynin, Ġsmayıl ġıxlının həm heykəlləri 

ucaldılıb, həm də onların adını daĢıyan parklar salınıb, Dədə Qorqud Meydanı 

yaradılıbdır. Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuĢ “Poeziya evi” Sizin tövsiyələriniz 

əsasında yüksək Ģəkildə bərpa olunub istifadəyə verilmiĢdir.  

Bu qayğını və diqqəti bölgəmizin əhatə etdiyi beĢ rayonun ədəbi qüvvələrinin 

timsalında da aydın görürük. Bu bölgədə yaĢayanlar Səməd Vurğun ədəbi məktəbindən 

öyrənirlər. Bayaq Siz dediyiniz kimi, mənəvi dəyərlərimizə nəsə əlavə etmək üçün 

əllərindən gələni edirlər. Deyim ki, burada olan yazıçıların hamısının kitabları çap 

olunur, onların bir çoxu Prezident təqaüdünə layiq görülmüĢdür, mükafatlar, fəxri adlar 

almıĢlar. Hətta təvazökarlıqdan uzaq olsa da, deyim ki, keçən il 60 illiyimdə Siz mənə 

“Əməkdar Ġncəsənət Xadimi” fəxri adını verdiniz. Fürsətdən istifadə edib bütün bölgə 

yazarları adından təĢəkkürümü bildirirəm.  

Bu ehtiram, bu diqqət əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi, 

millətimizin milli dəyərlərinin artması üçündür. Biz bu sahədə həmiĢə Sizə yardımçıyıq, 

köməkçiyik. Sizin tövsiyələriniz bizim üçün həmiĢə əsasdır. Deyim ki, bu etimadı 

vaxtilə Səməd Vurğunun dediyi bir söz daha çox doğruldur. Nə mənada? Bu gün biz 

Ağstafadayıq. Ağstafada Səməd Vurğunun adını daĢıyan möhtəĢəm park təzədən bərpa 

olunmuĢdur. Ġnandırım ki, göz oxĢayır. Üstəlik də, Ağstafada indi söhbət etdiyimiz yer 

“Poeziya evi” adlanır. Bunlar çox böyük hörmət hissi doğurur. Səməd Vurğunun o 



misralarını xatırlatmaq istəyirəm ki, “Bizdə Ģer də var, sənət də vardır. ġairə, sənətə 

hörmət də vardır!”. 

Bütün bunların hamısı üçün Sizə təĢəkkürümüzü bildiririk. “Var olun!” deyirik. 

Ġcazə versəniz, mən Qazax ziyalıları adından bir təklifi demək istərdim. Qazaxda, - Siz 

özünüz də vaxtilə ziyarət etmisiniz, - Mütəfəkkirlər Parkı heykəllər, büstlərdən ibarət 

möhtəĢəm bir parkdır. O parkda əgər məsləhət bilsəydiniz, biz çox istərdik ki, gələcəkdə 

Bakıdakı Ədəbiyyat Muzeyinin filialı yaradılsın. Çünki Qazax elə bir strateji nöqtədə 

yerləĢir ki, qonaq-qarası çox olur. Bizdə Vaqif Xatirə Muzeyi köhnə bir binada yerləĢir. 

Yazıçılar Birliyinin filialı da onun kimi. Məsələn, məsləhət olsaydı və belə bir bina 

tikilsəydi, Vaqif Xatirə Muzeyi də, Yazıçılar Birliyinin filialı da oraya köçürülərdi. 

Sonra orada ayrı-ayrı otaqlar müxtəlif yazıçılara ayrılardı, əlyazmaları toplanardı, 

Mütəfəkkirlər Parkına ziyarətə gələnlər həmin muzeyin timsalında böyük bir mədəni 

xəzinə ilə tanıĢ olardılar. Əgər məsləhət bilsəydiniz. Bunu bir təklif kimi deyirəm. 

Sonda icazə versəydiniz, bölgə yazarlarının, yəni, həm Qazax, həm Ağstafa 

yazarlarının əsərlərindən ibarət, Səməd Vurğunun bir misrası ilə adlanan “ġairlər vətəni 

– bizim tərəflər” antologiyasını Sizə hədiyyə edərdim. 

Sizə bütün iĢlərinizdə müvəffəqiyyətlər və cansağlığı arzulayıram. Var olun! 

Millətimiz var olsun! Azərbaycanımız var olsun! 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Dediyiniz xoĢ sözlərə və verdiyiniz təklifə görə çox 

sağ olun. Mən bu təklifə mütləq baxacağam. Siz bəlkə bunu daha da konkretləĢdirəsiniz 

və orada yeni bir muzey tikmək o qədər də böyük problem olmaz. Əsas odur ki, bunun 

daxili tərtibatı və funksional tərəfi də müsbət olsun. Filial kimi də öz fəaliyyətini göstərə 

bilər. Ümumiyyətlə bu, müsbət təklifdir.  

Qeyd etdiyiniz kimi, bu gün biz Səməd Vurğun parkında toplaĢmıĢıq. Bu park 

doğrudan da yenidən qurulub. Yeni büst qoyulub. Abadlıq iĢləri aparılıb. Gözəl bir kitab 

yaradılıb. Səməd Vurğunun ölməz əsərləri orada əks olunub. Doğrudan da bu, böyük 

milli sərvətimizdir. Ulu öndərin dediyi sözlər tam həqiqətdir. Ondan yaxĢı bu sözləri heç 

kim deyə bilməzdi. Bir daha demək istəyirəm ki, siz də xatırlatdınız, mənim prezidentlik 

dövrümün əvvəlində və ondan əvvəl prezident seçkiləri ərəfəsində, 2003-cü ildə 

demiĢdim ki, əgər xalq etimad göstərərsə, mən Heydər Əliyev siyasətinə sadiq 

olacağam. ÇalıĢıram ki, bu illər ərzində bu siyasəti davam etdirim. Bu siyasət bu gün 

yaĢayır, sabah da yaĢayacaqdır. Biz vaxtilə ulu öndər tərəfindən göstərilən təĢəbbüsləri 

də davam etdiririk. Məsələn, Səməd Vurğun “Poeziya evi” vaxtilə ulu öndər tərəfindən 

tikdirilmiĢdir. Bəlkə xatırlayırsınız, 2004-cü ildə mən Gürcüstandan qayıdarkən yolüstü 

Ağstafada, Qazaxda oldum, “Poeziya evi”nə baĢ çəkdim və oradakı vəziyyətlə tanıĢ 

oldum. Sözün düzü, bu, məni heç açmadı. Çünki vaxtilə tikilmiĢ gözəl bina artıq 

yararsız vəziyyətə düĢmüĢdü. Bütün ekspozisiyalar köhnəlmiĢdi. Divarlar demək olar ki, 

tökülürdü. Qabağındakı parkda bütün daĢlar sındırılmıĢdı. Bakıya qayıdarkən dərhal 

göstəriĢ verdim və Sərəncam imzaladım ki, biz bu “Poeziya evi”ni bərpa edək. Bərpa 

etdik də. Ondan sonra yenidən orada oldum və gördüm ki, artıq bu, dahi Ģairimiz Səməd 

Vurğunun adına layiq olan bir “Poeziya evi”dir. Bu park da Səməd Vurğunun adını 

daĢıyır. 

Bu gün Səməd Vurğun sevgisi Azərbaycan xalqının ürəyində yaĢayır. Dahi 

Ģəxsiyyət, dahi insan idi. Çox gözəl insan idi. Əlbəttə, onun ölməz əsərləri əbədi 

yaĢayacaqdır.  



Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu gün biz gənc nəslin tərbiyə 

olunmasından söhbət açırıq. Ġnsanlarımız Səməd Vurğunun, bizim digər görkəmli 

ədiblərimizin, Ģairlərimizin əsərləri əsasında tərbiyə almalıdırlar. Yəni, Azərbaycan 

dilini onlardan öyrənməliyik. Biz buna da çox böyük diqqət göstərməliyik, xüsusilə 

ziyalılar. Çünki sovet dövründə Azərbaycan dilinə istər-istəməz baĢqa dilin kəlmələri 

daxil edilmiĢdi. Əlbəttə, o vaxt təsir var idi. Ġndi televizora baxanda bəzən görürəm ki, 

baĢqa təsirlər də göstərilir. Biz Azərbaycan dilinin saflığını qorumalıyıq. Bu, çox ciddi 

məsələdir. Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Dünyada 50 milyondan artıq azərbaycanlı 

yaĢayır. 

Bu azərbaycanlılar, bizim qardaĢlarımız Azərbaycan dilində danıĢırlar. 

Azərbaycan dilində. Yəqin, xatırlayırsınız ki, ulu öndər hakimiyyətə gələndən bir qədər 

sonra Azərbaycan dili ilə bağlı yeni diskussiyalar aparılırdı. Bəzi insanlar bizim 

dilimizin adını dəyiĢdirmək istəyirdilər. 

Məhz ulu öndərin qətiyyəti, qətiyyətli mövqeyi və onun daxildən gələn duyğuları 

və inamı bax indiki vəziyyəti bərpa etdi. Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Bizim 

dilimiz türk dilləri qrupuna aiddir. Bunu indi filoloqlar, dilçilər, ziyalılar yaxĢı bilirlər 

ki, müxtəlif dil qrupları var. Roman, slavyan, türk dilləri qrupları vardır. Bütün bu dil 

qruplarına aid olan dillər ancaq ayrı-ayrı dillərdir. Mən yenə də deyirəm, Azərbaycan 

dilində danıĢan insanların sayı əlli milyondan çoxdur. Bizim çox zəngin dilimiz vardır. 

Əlbəttə ki, Ģairlər bunu hamıdan çox yaxĢı bilirlər. Yəni, dilimiz o qədər zəngindir ki, 

biz indi baĢqa türkdilli dövlətlərə gedərkən bir çox hallarda onların nə dediyini 

anlayırıq, baĢa düĢürük. Onlar da bizi baĢa düĢürlər. Azərbaycan dili sinonimlərlə 

zəngindir. Yəni, bir məfhumun bir neçə sözlə ifadəsi vardır. Bu, dilimizin zənginliyidir. 

Ona görə də biz Azərbaycan dilini qorumalıyıq. Mən bu barədə dəfələrlə demiĢəm. Mən 

son dəfə Milli Elmlər Akademiyasının illik iclasında da demiĢəm. Digər elmi 

istiqamətlərlə, elmin inkiĢafı ilə bağlı digər məsələlərlə yanaĢı, biz ilk növbədə, bu 

məsələyə diqqət verməliyik. Bizim dilimizə kənardan təsir artır və ola bilər ki, 

artacaqdır. Bəzi hallarda bu, təbii, bəzi hallarda süni xarakter daĢıyır. Biz dilimizi 

qorumalıyıq. Kim bunu qorumalıdır? Ġlk növbədə ziyalılar, ədiblər, Ģairlər, eyni 

zamanda, nüfuzlu insanlar, söz sahibləri, bizim televiziya kanalları. Mən də baxıram 

bizim kanallara. BaĢqa qüsurlarla yanaĢı, bax bu, məni çox incidir. Bizim dilimizə aid 

olmayan kəlmələr iĢlədilir. Nə üçün?! Axı bizim eyni məna daĢıyan bir neçə kəlməmiz 

vardır. Sən Azərbaycan sözündən istifadə et. BaĢqa dili bilmək lazımdır. Mən hesab 

edirəm ki, bizim vətəndaĢlarımız nə qədər çox dil bilsə, o qədər də yaxĢıdır. Xüsusilə 

gənclərimiz. Həm rus dilini, ingilis dilini, həm türk dilini bilməlidirlər. Ancaq biz 

dilimizi qorumalıyıq. Ona görə ki, bu, çox ciddi məsələdir.  

Mən müvafiq göstəriĢlər vermiĢəm. Yəqin siz də bilirsiniz ki, keçmiĢdə də olub. 

Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlı, dilimizin saflığı ilə bağlı müvafiq göstəriĢlər 

verilmiĢdir. Bəzən bunlar mətbuatda da dərc edilib, bəzi Ģifahi göstəriĢlər də olmuĢdur. 

Hesab edirəm ki, burada biz hamımız, xüsusilə mətbuata çıxıĢı olan insanlar daha da 

diqqətli olmalıyıq. Ziyalılar öz sözünü deməlidirlər. Nəinki öz əsərləri, Ģeirləri ilə, həm 

də biz bir ziyalı kimi Azərbaycan dilini qorumalıyıq. Hesab edirəm ki, bu, dövlət iĢi 

olmalıdır. Belə də olacaqdır. Eyni zamanda, biz Azərbaycan dilinin nə qədər zəngin dil 

olduğunu həm bizim insanlara, həm bütün türk dünyasına, həm də bütün dünyaya 

göstərməliyik. 

 

X X X 

 



ġairə Cığatel QASIMOVA dövlətimizin baĢçısının Ağstafaya qayğısının yaradıcı 

ziyalılara da xüsusi ilham verdiyini vurğulayaraq dedi: Biz Ģairlər ilhamı gözəllikdən 

alırıq. Sizin xüsusi qayğınız, xüsusi göstəriĢiniz sayəsində ölkəmizin bütün bölgələri 

kimi, bizim Ağstafamız da inanılmaz dərəcədə gözəlləĢmiĢ və gözəlləĢməkdədir. Bu da 

biz Ģairlərin, yaradıcı insanların daha gözəl yazıb-yaratmağına böyük təkan verir. 

Siz bizi mənən ruhlandırmaqla yanaĢı, həm də gözəl yazıb-yaratmağımıza böyük 

Ģərait yaradırsınız. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, Qazax mahalının, Ağstafanın, 

Azərbaycanın deyil, bütün türk dünyasının Ģairi olan, bizim dahi Səməd Vurğunun adını 

daĢıyan bu gözəl parkda Sizin göstəriĢinizlə yeni quruculuq iĢləri aparılmıĢdır. Bu 

parkda yeni fəvvarələr, Səməd Vurğunun yeni büstü, indi əyləĢdiyimiz “Poeziya evi”, 

Vurğun kafesi və açıq etiraf etsək, ölkəmizin heç bir yerində olmayan Kitab abidəsi 

qurulmuĢdur. Bu da ağstafalıları çox sevindirir və biz yazıçıları daha gözəl yazıb–

yaratmağa ruhlandırır. 

Cənab Prezident, bizim ulu öndərimiz “keçmiĢi qoru, gələcəyi qur” demiĢdir. 

Mən bir azərbaycanlı kimi, keçmiĢini qoruyan və gələcəyini milli mənəvi dəyərlər 

üzərində quran insanlar adından Sizə və Sizinlə çiyin-çiyinə çalıĢan Azərbaycanın 

birinci xanımı Mehriban Əliyevaya dərin təĢəkkürümü bildirirəm. Siz layiq olanı 

layiqincə qiymətləndirir və onun qayğısına qalırsınız. Azərbaycan gəlininin, - bəli, mən 

Mehriban xanıma Azərbaycan gəlini deyirəm, çünki Heydər Əliyev elə Azərbaycan 

deməkdir,- bizim ana laylamız olan muğamımızı, Dədə Qorqud yadigarı olan sazımızı 

dünyaya tanıtması bütün azərbaycanlılar kimi, biz ağstafalıları da çox sevindirir.  

Cənab Prezident, anadan rəhbər doğulan ulu öndərimiz keçmiĢi yaxĢı bilir, 

gələcəyi gözəl görür və deyirdi: “Azərbaycan dünyaya günəĢ kimi doğacaqdır!”. Mən 

Ağstafanın bir Ģair qızı olaraq Sizin Ģeirə, sənətə verdiyiniz qiymətdən ürəklənib 

istəyirəm ki, ulu öndərin bu kəlamını bir bənd Ģeirlə ifadə edim. Əlbəttə ki, Sizin 

icazənizlə:  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Buyurun. 

Cığatel QASIMOVA : 

Yurdum Odlar yurdudur, rəmzidi altun buta 

Butaya kəc baxanı, butanın ahı tuta, 

Görürdü gələcəyi, deyirdi Heydər ata: -  

“Mən azərbaycanlıyam, baĢım qar, sinəm ocaq, 

Azərbaycan dünyaya GünəĢ kimi doğacaq”. 

Bəli, cənab Prezident, Azərbaycan dünyaya GünəĢ kimi doğmaqdadır. Çünki: 

Torpaq qədim, kök dərin, üstü yaĢıl budaqdır, 

GünəĢdən qidalanan budaq kökə dayaqdır, 

Azərbaycan Anadır, sığınana qucaqdır,  

Anasını sevməyən körpə ağlağan olur, 

Rəhbər, rəhbər olanda ölkə firavan olur.  

Mənim gözəl Vətənim əlanın əlasıdır, 

Yurduma sahib olmaq xəbisin xülyasıdır,  

Gözəlliyi görməmək, gözlərin bəlasıdır,  

Açılar bəsirəti görəcək zaman olur. 

Rəhbər, rəhbər olanda ölkə firavan olur. 

Cənab Prezident, rəhbər, bax belə gözəl rəhbər olanda ölkə firavan olur. Biz çox 

sevinirik ki, bizim Sizin kimi rəhbərimiz var, cənab Prezident. 

Professor Nizami CƏFƏROV: Cənab Prezident, Ağstafa Ģairləri Qazax 

Ģairlərindən çox güclüdür. Bir dəfə hesabladıq, Qazaxda Səməd Vurğundur, amma 



Hüseyn Arif, Nəriman Həsənzadə, Vidadi Babanlı, Ġsa Hüseynov - hamısı 

ağstafalıdırlar.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Ġndi Qazax Ģairinin buna cavabı olacaq?! 

Barat VÜSAL: Amma Ağstafa da Qazax mahalıdır. Səməd Vurğun, Osman 

Sarıvəlli, Ġsmayıl ġıxlı, Mehdi Hüseyn, Vaqif, Vidadi... 

Nizami CƏFƏROV: Onlar keçmiĢ Ģairlərdir.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Əlbəttə, sağlam rəqabət olmalıdır.  

Barat VÜSAL: Cənab Prezident, icazə versəydiniz, yəni elə söhbət gəlib yerinə 

çıxdı. Nizami müəllim, yadınızda olar, 91-ci ildə yazıçıların qurultayında mən Heydər 

Əliyevin dərin yaddaĢına orada bir daha heyran oldum. Heydər Əliyev Moskvadan yeni 

gəlmiĢdi. Qurultayda fasilə zamanı bir nəfər dedi ki, Siz nəyə görə Moskvadan 

qayıtdınız. Cavab konkret idi: “Ġstidir hər quĢun doğma yuvası”. Oradakı ya alimlərdən, 

ya da ki, Ģairlərdən biri dedi: Bu, Vaqifin sözüdür. Ulu öndər cavab verdi ki, xeyr, bu, 

Səməd Vurğunun “Vaqif” dramında Vidadinin sözüdür.  

Nizami CƏFƏROV: Ulu öndərimiz bir dəfə Səməd Vurğunu çox qəribə müdafiə 

etdi. Çünki Səməd Vurğunun kommunizm ruhunda Ģeirləri çoxdur. Bu söhbətlər olanda 

dedi ki, heç kim Səməd Vurğunun əvəzindən üzr istəməsin. Müdrik söz idi. Yəni ki, 

dövr ayrı Ģeydir və heç kimi günahkar çıxarmaq lazım deyil. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Bilirəm, bu barədə mənim xəbərim var, onu eĢitmiĢəm. 

Sonra ailəmizdə də bu barədə söhbət olubdur. Onu o vaxt çox dərindən incitmiĢdi ki, 

belə cəhdlər olub və o, buna çox dərindən kədərlənmiĢdi. 

 

X X X 

 

Qazax Ģəhər 2 nömrəli orta məktəbin müəllimi, “Ġlin ən yaxĢı müəllimi” 

müsabiqəsinin qalibi Samir HÜSEYNOV ümummilli lider Heydər Əliyevin elmə, 

təhsilə və mədəniyyətə verdiyi önəmin bu gün də davam etməsinin məmnunluq hissi 

doğurduğunu bildirərək dedi: 

-Gənclərin formalaĢmasında biz müəllimlərin də böyük rolunu, xidmətini əvəzsiz 

hesab edirəm. Sizin biz müəllimlərə, ziyalılara böyük diqqət və qayğınız və 2008-ci 

ildən artıq “Ġlin ən yaxĢı müəllimi”, “Ġlin ən yaxĢı məktəbi” müsabiqəsinin qaliblərinin 

sərəncamlarınızla mükafatlandırılması biz müəllimlərə daha da böyük ruh verir. Biz 

gələcək nəslin təlim-tərbiyəsində, onun formalaĢmasında əlimizdən gələni edəcək, var 

gücümüzlə çalıĢacaq, gələcəkdə qloballaĢan dünyada ölkəmizi təmsil edəcək, yüksək 

ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasında bilik və bacarığımızı ortaya qoyacağıq.  

Cənab Prezident, mən rayonumuzun bütün ziyalıları adından Sizə cansağlığı, bizə 

olan bu diqqət və qayğınız qarĢısında minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi əmin edirəm ki, 

biz ziyalılar gənc nəslin tərbiyəsində və təhsil almasında əlimizdən gələni edəcəyik. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun. Əminəm ki, Ağstafa-Qazax ziyalıları 

həmiĢə olduğu kimi, ölkəmizin güclənməsi iĢində öz səylərini göstərəcəklər. Bizim 

ümumi iĢimiz vardır. Ümumi iĢimiz ondan ibarətdir ki, ölkəmizi daha da gözəl, abad, 

firavan görmək, Azərbaycanın dünyadakı mövqelərini möhkəmləndirmək, daxildəki 

vəziyyəti daim sabit saxlamaqdır. Mən əminəm ki, biz gələcəkdə bundan böyük 

hədəflərə çatacağıq. Biz həmiĢə qarĢıya bəlkə də əlçatmaz kimi görünən çox böyük 

hədəfləri qoyuruq və o hədəflərə çatırıq. Əminəm ki, biz həyatda bütün hədəflərimizə 

çatacağıq və Azərbaycan dünya miqyasında daha da qüdrətli dövlətə çevriləcəkdir. 

 

X X X 

 



Gənc Ģairə ġahinə HƏSƏNZADƏ dövlət gənclər siyasətinin uğurlarından 

danıĢaraq dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident, mən də Ağstafa gəncləri adından Sizi salamlayıram, 

doğma Ağstafamıza “XoĢ gəlmisiniz” deyirəm. Sizin rəhbərliyiniz altında, xüsusən ulu 

öndərimiz Heydər Əliyevin ölməz idealları sayəsində Azərbaycanımız bu gün inkiĢafın 

ən yüksək mərhələsini yaĢayır. Bu inkiĢafın nəticəsidir ki, Ağstafa rayonunda da geniĢ 

abadlıq-quruculuq iĢləri həyata keçirilir. Xüsusən inĢa edilib bu gün istifadəyə verilən 

Gənclər Mərkəzi Ağstafa gənclərinin intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə, 

yaradıcılıq potensialının artmasına xidmət göstərəcəkdir. Buna inanırıq. Biz Ağstafa 

gənclərinə bu Mərkəzi bəxĢ etdiyiniz üçün Sizə bütün Ağstafa gəncləri adından dərin 

təĢəkkürümüzü bildiririk, “çox sağ olun” deyirik.  

Mən istərdim ki, bir Ģeyi də qeyd edim. YoldaĢlar da qeyd etdilər ki, Siz dahi 

mütəfəkkirlərimizə yazıçı və Ģairlərimizə həmiĢə qayğı-diqqət göstərmisiniz. Bunun ən 

bariz nəticəsidir ki, dahi mütəfəkkirlərimizin, yazıçı və Ģairlərimizin kiril əlifbası ilə 

olan kitablarının kütləvi surətdə latın qrafikası ilə nəĢrinə Sərəncam verdiniz və nəĢr 

olundu. Həmin kitablar respublika kitabxanalarına hədiyyə olaraq verildi. Bu, 

Azərbaycanın yazıçı və Ģairlərinə, o cümlədən Azərbaycan oxucusuna göstərilən ən 

böyük ehtiramdır. Mən gənc yazıçı olduğum üçün Sizin gənc yazıçılara xüsusi 

diqqətinizi də vurğulamaq istəyirəm. Xüsusən gənc yazıçılara, gənc Ģairlərə Prezident 

təqaüdünün verilməsi biz gənc yazıçıları çox ruhlandırır. Buna görə də çox sağ olun, bir 

daha minnətdaram, var olun. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun ki, bu məsələyə toxundunuz. Doğrudan 

da, çox ciddi məsələdir. Mən xatırlayıram, o vaxt - prezident seçkiləri ərəfəsində kiril 

əlifbasında dərc edilmiĢ kitabları latın əlifbasında yenidən dərc etmək üçün mənə 

ziyalılar tərəfindən müraciət olmuĢdu. Ziyalılarla görüĢdə Yazıçılar Birliyinin sədri 

Anar bu məsələni qaldırdı. Çünki doğrudan da, çox böyük problem yaranmıĢdı. Bizim 

məktəblərdə oxuyan uĢaqlar latın əlifbasında dərs alırlar, amma bütün kitablar kiril 

əlifbasında olduğundan oxuya bilmirdilər. Çox qısa müddət ərzində bütün kitabları – 

həm Azərbaycan müəlliflərinin, həm də dünya müəlliflərinin kitablarını biz latın 

əlifbasında çap etdirdik və bu problem artıq öz həllini tapmıĢdır. Yəni, bu, ziyalıların 

təĢəbbüsü idi və mən bu təĢəbbüsü dəstəklədim. Doğrudan da, çox qısa müddət ərzində 

biz buna nail olduq. Bəziləri inanmırdı ki, biz buna nail olacağıq. O vaxt bizim dövlət 

büdcəmiz o qədər də böyük deyildi, indikindən 20 dəfə az idi. O vaxt bu məsələyə 

diqqət göstərmək və bu məqsədlər üçün pul ayırmaq çox çətin bir məsələ idi.  

Bir neçə ay ərzində müzakirə edildi, nə qədər vəsait ayrılacaq, necə ayrılacaq?! 

Mən o vaxt dedim ki, bir halda, bu lazımdır və bir halda mən söz vermiĢəm, mütləq biz 

buna nail olacağıq.  

Ġkinci, qaldırdığınız gənclər evlərinin, gənclər mərkəzlərinin tikintisi məsələsi də 

Azərbaycanda çox geniĢ vüsət alıb. Bu da çox böyük layihədir. Bildiyiniz kimi, keçən il 

“Azərbaycan gəncliyi” Dövlət Proqramı qəbul edilmiĢdir. O proqramda hər bir yerdə 

gənclər evlərinin tikintisi nəzərdə tutulur, artıq Gənclər Fondu təsis edilib. Prezidentin 

ehtiyat fondundan ilkin ödəmə təĢkil edilib, beĢ milyon manat ayrılıb və əminəm ki, hər 

bir bölgədə bu vəsaitdən istifadə edəcəklər. Əlbəttə ki, sonra biz bu məbləği artıracağıq.  

Bu gün həm Qazaxda, həm Ağstafada gənclər mərkəzləri açılıbdır. Çox gözəl 

mərkəzlərdir. Həm istirahət etmək üçün internet-klub, həm də karaoke vardır. Yəni, 

gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün gözəl Ģərait yaradılıb.  

Gənclər bizim gələcəyimizdir. Gələcəkdə bizim ölkəmizi gənclər idarə edəcəklər. 

Ona görə, bir daha qayıdıram söhbətimizin əvvəlinə, gənclər həm bilikli, savadlı, həm 

də vətənpərvər olmalıdırlar. ġadam ki, bizim gənclər belədirlər. Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSTAFADA 

GƏNCLƏR MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 450 kvadratmetr olan 

mərkəzin birinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin 

gənclər siyasətinin uğurlarını, eləcə də Ağstafa rayonuna səfərlərini əks etdirən 

fotoguĢələr yaradılmıĢdır. Bu mərtəbədə fəaliyyət göstərən karaoke-diskoteka salonunda 

ən müasir səs-akustika sistemi quraĢdırılmıĢdır. Ġkinci mərtəbədə kafe, interaktiv və 

pnevmatik stend atıcılığı salonu yaradılmıĢdır. Ən son avadanlıqdan istifadə olunmuĢ 

salonda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Sərrast atıcı qələbənin təminatçısıdır” 

kəlamı baĢlıca meyar götürülərək gənclərin bu sahədə ibtidai hazırlıq keçmələrində və 

onların interaktiv, pnevmatik avtomat və tapançadan atəĢaçma bacarıqlarının 

yüksəldilməsi üçün məqsədyönlü iĢlər aparılacaqdır.  

Bildirildi ki, Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası respublikamızın regionlarında 

atıcılığın Olimpiya idman növləri üzrə perspektivli gənclərin aĢkar olunması və onların 

bu sahədə inkiĢafı istiqamətində hərtərəfli kömək göstərilməsi ilə bağlı konkret tədbirlər 

həyata keçirir. Bundan baĢqa, mərkəzdəki 3D formatlı sinema klub da orijinallığı ilə 

diqqəti cəlb edir. Klubda ABġ, Fransa və Yaponiya istehsalı olan ən son avadanlıq 

quraĢdırılmıĢ, 2D və 3D formatlı filmlərin nümayiĢi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

Burada yüksək sürətli internet-kafe də fəaliyyət göstərir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, mərkəzin yaxınlığında 260 yerlik yay kinoteatrı və diskoteka 

meydançası tikilmiĢdir. Bu obyekt Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkına 

üz tutan yerli sakinlərin və qonaqların rahatlığının təmin edilməsi üçün əlavə imkan 

yaradır.  

Gənclər Mərkəzində yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham 

Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi.  

 

12 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSTAFADA YENĠDƏN 

QURULMUġ HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT 

PARKINDA GÖRÜLMÜġ ĠġLƏRLƏ  

TANIġ OLMUġDUR  

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, parkın ətrafında əsaslı yenidənqurma 

iĢləri görülmüĢdür. Parkın yerləĢdiyi Hüseyn Arif küçəsinə asfalt döĢənmiĢ, səkilər, 

məhəccərlər ən müasir səviyyədə yenilənmiĢdir. Yol boyunca abadlıq və yaĢıllaĢdırma 

iĢləri görülmüĢ, ətrafdakı bütün binalar yenidənqurmadan sonra müasir görkəm almıĢdır.  

Bildirildi ki, parkın ümumi ərazisi 4,8 hektardır. Burada hər birinin uzunluğu 12, 

eni isə 5 metr olan üç fəvvarə inĢa edilmiĢdir. Fəvvarələrin ətrafında sakinlərin 

istirahətinin yüksək səviyyədə təmin olunması məqsədi ilə yarımkürə formasında 

mərmərlə üzlənmiĢ on oturacaq qurulmuĢdur. Gəzinti yerlərinə 8,5 min kvadratmetr 

yanmıĢ qranit döĢənmiĢdir. Bütün bu tədbirlər nəticəsində park yeni görkəm almıĢdır. 

Parkda iĢıqlandırma və yaĢıllıqların suvarılması sistemləri tamamilə yenidən qurularaq 

ən müasir avadanlıqla təchiz edilmiĢdir. Ərazidə, həmçinin müasir tipli 124 iĢıq dirəyi 

quraĢdırılmıĢdır. Ġstirahət guĢəsindəki müxtəlif xidmət obyektlərində 50 nəfər iĢlə təmin 

olunmuĢdur.  

Parkda ulu öndər Heydər Əliyevin abidə kompleksi ucaldılmıĢdır. Abidənin 

fonunda hər birinin hündürlüyü 7, uzunluğu 25 metr olan 12 qranit sütundan ibarət 

xüsusi guĢə yaradılmıĢdır. Burada bir metr hündürlüyündə və 11 metr uzunluğunda 

fəvvarə quraĢdırılaraq qranitlə üzlənmiĢdir. Sütunların arxası boyunca əkilmiĢ 

həmiĢəyaĢıl ağaclar abidə kompleksini tamamlayır. Parkın ərazisində Gənclər Mərkəzi, 

yay kinoteatrı, həmçinin “Ana və uĢaq” kafesi, veteranlar klubu fəaliyyət göstərir. Bu 

obyektlər müasir tikinti materialları ilə iĢlənərək modern üslublu istirahət guĢələrinə 

çevrilmiĢdir. Ərazidə simsiz internet Ģəbəkəsi də yaradılmıĢdır.  

Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək 

qiymətləndirən Prezident Ġlham Əliyev görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi. 

 

12 aprel 2012-ci il 
 



 AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAZAXDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, Gənclər Mərkəzinin tikintisinə bu 

ilin yanvarında baĢlanılmıĢ, apreldə sona çatdırılmıĢdır. Mərkəzin ikimərtəbəli binasının 

ümumi sahəsi 1160 kvadratmetrdir. Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin 

və Prezident Ġlham Əliyevin Qazax rayonuna səfərlərini, ölkəmizdə idmanın inkiĢafına 

göstərdikləri diqqət və qayğını, gənclərlə görüĢlərini əks etdirən fotolardan ibarət 

guĢələr yaradılmıĢdır. Burada, həmçinin ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢdur. 

Bütün lazımi avadanlıqla təchiz edilən konfrans zalında müxtəlif mədəni-kütləvi 

tədbirlərin keçirilməsi və 3D formatlı filmlərin nümayiĢi nəzərdə tutulmuĢdur. 

Mərkəzdə yaradılan rəsm qalereyasında gənc rəssamların sərgiləri təĢkil olunacaqdır. 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin binasının ikinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən 

elektron kitabxana ilə tanıĢ oldu. Bildirildi ki, kitabxananın fondunda ulu öndər Heydər 

Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin siyasi fəaliyyətinə həsr edilən, eləcə də uĢaqlar 

üçün və digər sahələrə dair kitablar yer almıĢdır. Bildirildi ki, kompyuter otağında 

sürətli internetə qoĢulmuĢ 9 kompyuter vardır. Burada kompyuter bilikləri, o cümlədən 

xalçaçılıq və xarici dil üzrə xüsusi kursların təĢkili də planlaĢdırılır. 

Mərkəzdəki kafe-barda gənclərin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

Buradakı linqafon otağında isə gənclər üçün xarici dil kurslarının təĢkili nəzərdə 

tutulmuĢdur. Mərkəz gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təĢkilində, onların ictimai 

fəallığının yüksəldilməsində mühüm rol oynayacaqdır. 

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

12 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “AĠTF-2012” XI 

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TURĠZM VƏ SƏYAHƏTLƏR SƏRGĠSĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin baĢçısına məlumat 

verdi ki, 62 turizm istiqamətini təqdim edən “AĠTF-2012” sərgisinə dünyanın 32 

ölkəsindən 201 Ģirkət qatılmıĢdır. Ölkələrin və turizm istiqamətlərinin müxtəlifliyinə 

görə bu, rekord göstəricidir. 

Bildirildi ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi, “ĠTE Group plc” və 

onun tərəfdaĢı “Ġteca Caspian” MMC Ģirkətlərinin təĢkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə 

tərəfdaĢ ölkə kimi Türkiyə, rəsmi hava yolları qismində isə “Azərbaycan Hava Yolları” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti çıxıĢ edir. Builki sərgi “Bütün dünya-bir sərgi” devizi 

altında keçirilir. 

Prezident Ġlham Əliyev sərginin pavilyonları ilə yaxından tanıĢ oldu.  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin stendi ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verildi ki, milli motivlərlə zəngin olan bu stend Azərbaycan xalqının 

qonaqpərvərliyini əks etdirir. Burada geniĢləndirilmiĢ “GoMap.az” elektron onlayn 

naviqatorunun rəsmi təqdimatı da keçirildi. Onlayn naviqatora ilk dəfə Gürcüstanın da 

elektron xəritəsi daxil edilmiĢdir. Bu xəritədə Azərbaycan və Gürcüstan ərazisində 

mədəni, tarixi obyektlərə rahat Ģəkildə gedib çıxmağa imkan verən məlumatlar vardır. 

Qeyd edildi ki, Dünya Turizm TəĢkilatının sərgidə ayrıca stendlə çıxıĢ etməsi bu 

qurumla Azərbaycan arasında əməkdaĢlıq əlaqələrinin mühüm göstəricilərindən biridir. 

Prezident Ġlham Əliyev “Gilan” turizm Ģirkətinin stendi ilə də tanıĢ oldu. 

Bildirildi ki, bu Ģirkət hazırda Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafına öz töhfəsini verən 

“Gilan” MMC-yə məxsusdur.  

Diqqətə çatdırıldı ki, “Four seasons Hotel Baku”nun stendi bulvarın yaxınlığında 

yerləĢən bu otelin imkanlarını nümayiĢ etdirir. ĠnĢası davam etdirilən bu otel Bakının 

tarixi zənginliyi və müasirliyi ilə həmahəngdir. 

Azərbaycan Prezidenti sərgidə Dubay stendinə də baxdı. Bu stenddə Dubay 

Əmirliyində turizm sektorunun planlaĢdırılması, idarə olunması və inkiĢafı üzrə 

məlumatlar əksini tapmıĢdır. Dövlətimizin baĢçısına Dubayda Azərbaycan haqqında 

ingilis və ərəb dillərində nəĢr edilən jurnal təqdim edildi. Bu jurnalda da Azərbaycanın 

turizm imkanları haqqında məlumatlar əksini tapmıĢdır.  

Məlumat verildi ki, sərgidə təmsil olunan “Çex turizm” Ģirkəti Çexiyada 

jurnalistlər, səyahət agentlikləri və bu sahənin digər mütəxəssisləri ilə təmas quraraq 

onlar üçün tanıĢlıq səfərləri təĢkil edir. 

Dövlətimizin baĢçısı Hindistana məxsus stendə də baxdı. Fərqli adət-ənənələrin, 

vəhĢi təbiət və ekosistemlərin heyranedici kaleydoskoplarının yerləĢdiyi Hindistan 

turistləri ən çox cəlb edən ölkələrdəndir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, builki sərginin daha bir özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 

ekspozisiyanın bir hissəsi sağlamlıq mərkəzləri və sanatoriyalarda istirahətə həsr 

olunmuĢdur. Rusiyanın Stavropol diyarının stendində müxtəlif xəstəliklər sahəsində 

sanatoriya müalicəsi üzrə özünəməxsus metodlarla məĢhur olan Yessentuki, 

Jeleznovodsk, Kislovodsk, Mineralnıe vodı kimi kurort-Ģəhərlərin təklifləri ilə tanıĢ 

olmaq mümkündür.  

Gürcüstana məxsus stendlə tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, bu dövlətin Milli Turizm 

Administrasiyasının məqsədi ölkəni dünya miqyasında turizm məkanı kimi təbliğ 

etməkdir. 



Sərgidə müalicə turizmi istiqamətində fəaliyyət göstərən bir sıra debütantlar da 

təmsil olunur. Onların arasında Litvanın Milli SPA Assosiasiyası da vardır. Burada 

Prezident Ġlham Əliyevə Litvadakı müalicə kurortları, müalicəvi palçıqlar haqqında 

məlumat verildi. 

Sloveniya stendinə baxan dövlətimizin baĢçısının diqqətinə bu ölkənin kurortları 

və orada göstərilən xidmətlər barədə məlumat da çatdırıldı. Bu stenddə termik müalicəvi 

SPA və sağlamlıq kurortları, dəniz sahilində məzuniyyət, xizək mərkəzləri və digər qıĢ 

kurortları haqqında informasiyalar əksini tapmıĢdır.  

Bildirildi ki, “AĠTF-2012” sərgisində qonaq ölkə qismində Bolqarıstan iĢtirak 

edir. Bu ölkəyə məxsus stenddə Bolqarıstanda kurort və müalicəvi istirahətin bütün 

xüsusiyyətlərindən bəhs edilir.  

Məlumat verildi ki, sərgidə dünyanın aparıcı aviaĢirkətləri də təmsil olunur. 

Regionun ən böyük aviaĢirkəti olan “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti də burada xidmətlərini təqdim edir. Beynəlxalq uçuĢ təhlükəsizliyi 

standartlarına cavab verən “Azərbaycan Hava Yolları” keyfiyyətli xidməti və 

geniĢmiqyaslı uçuĢ coğrafiyası ilə də diqqəti cəlb edir.  

Bildirildi ki, ardıcıl olaraq 3-cü ildir sərginin tərəfdaĢ ölkəsi qismində çıxıĢ edən 

Türkiyə öz milli stendində 16 aparıcı turizm Ģirkətini təqdim edir. 

Qeyd olundu ki, “AĠTF-2012” hər il dünya turizm sənayesinin nümayəndələrini 

bir araya gətirir və Azərbaycanın müasir turizm infrastrukturu sahəsində nailiyyətlərini 

nümayiĢ etdirir. 

Turizm sənayesinin mütəxəssisləri və qonaqlar bu sərgidə tur-operatorların xüsusi 

təklifləri ilə tanıĢ olur, turizm marĢrutları və əlveriĢli qiymət təklifləri haqqında məlumat 

əldə edirlər.  

Sərgiyə aprelin 14-də yekun vurulacaqdır.  

13 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKDĠLLĠ DÖVLƏTLƏRĠN 

ƏMƏKDAġLIQ ġURASININ BAġ KATĠBĠ XƏLĠL AKINCINI  

QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

GörüĢdə türkdilli ölkələr arasında əlaqələrin ikitərəfli və çoxtərəfli formatda daha 

da möhkəmlənməsində Türkdilli Dövlətlərin ƏməkdaĢlıq ġurasının həyata keçirdiyi 

tədbirlərin önəmi qeyd olundu, təĢkilatın fəaliyyətinin perspektivləri ilə bağlı məsələlər 

ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.  

 

17 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GENERAL HƏZĠ 

ASLANOVUN ABĠDƏSĠNĠN, 

BAKI FUNĠKULYORUNUN ƏSASLI ġƏKĠLDƏ YENĠDƏN QURULMASI,  

DAĞÜSTÜ PARKDA ĠSTĠQLAL MUZEYĠNĠN ĠNġASI VƏ 

DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKIN GENĠġLƏNDĠRĠLMƏSĠ ĠLƏ BAĞLI 

HƏYATA KEÇĠRĠLƏN ĠġLƏRĠN GEDĠġĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyevə iki dəfə Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı, general Həzi 

Aslanovun abidəsinin təmiri, abidənin ətrafında həyata keçirilən abadlıq və quruculuq 

iĢlərinin gediĢi barədə məlumat verildi.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev Bakı funikulyorunun “ġəhidlər xiyabanı” 

stansiyasında aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ oldu. Yeni 

funikulyorun müasir standartlara uyğun layihə əsasında iĢlənib hazırlandığı qeyd edildi. 

Dövlətimizin baĢçısı Bakı funikulyorunun “Bəhram Gur” stansiyasında görülən iĢlərin 

gediĢi ilə də yaxından tanıĢ oldu, yeni gətirilmiĢ vaqonlara baxdı. Prezident Ġlham 

Əliyev funikulyorun ətraf ərazilərində də abadlıq iĢlərinin aparılması ilə bağlı göstəriĢlər 

verdi.  

Dövlətimizin baĢçısı Dağüstü parkda inĢa olunan Ġstiqlal muzeyinin tikinti 

iĢlərinin gediĢi ilə də maraqlandı. Burada görülən iĢlər barədə Prezidentə məlumat 

verildi. Dövlət baĢçısı Dağüstü parkdan Dənizkənarı Milli Parkın ərazisinə baxdı. Sonra 

Prezident Ġlham Əliyev Dənizkənarı Milli Parkın geniĢləndirilmiĢ ərazisində görülən 

iĢlərin gediĢi ilə yerindəcə tanıĢ oldu. Burada həyata keçirilən iĢlər barədə də 

dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi. Abadlıq və yenidənqurma iĢlərinin gediĢi ilə 

tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

 

25 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ,  

NƏRĠMANOV RAYONU ƏRAZĠSĠNDƏKĠ YOLDA VƏ “HILTON” OTELĠNĠN  

QARġISINDAKI PARKDA GÖRÜLƏN ĠġLƏRLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə Heydər Əliyev 

Mərkəzində həyata keçirilən tikinti iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ oldular. ĠnĢaat iĢlərinin ən 

müasir standartlara uyğun Ģəkildə həyata keçirildiyi bildirildi.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı ayrı-ayrı tikinti sahələrində görülən iĢlərlə 

yerindəcə tanıĢ oldular.  

Mərkəzdə aparılan iĢlərlə yaxından tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev müvafiq 

tapĢırıqlarını verdi. 

 

X X X 

 

Sonra dövlət baĢçısı və xanımı paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində 

Qədirbəyov və Həsənoğlu küçələrinin kəsiĢməsində yeni çəkilmiĢ 1 kilometrə yaxın yol 

ilə tanıĢ oldular. Bildirildi ki, 32 metr eni olan ikitərəfli yol 4 zolaqlıdır. Xətai 

prospektinin davamı olan bu yola ən yüksək keyfiyyətli polimer asfalt döĢənmiĢ, iki 

komponentli yol zolaqları çəkilmiĢdir. Yol boyu 3400 poqonmetr qranit daĢlardan 

bardürlər düzəldilmiĢ, 3800 kvadratmetr ərazisi olan səkilərə qranit daĢlar döĢənmiĢdir. 

Burada müasir iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır. 

 

X X X 

 

Daha sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Hilton” otelinin 

qarĢısındakı parkda həyata keçirilən abadlıq və quruculuq iĢləri ilə tanıĢ oldular.  

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov görülən iĢlərlə bağlı 

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, 7800 kvadratmetr ərazisi olan 

parkın 5700 kvadratmetr hissəsinə qranit daĢlar döĢənmiĢdir. Burada böyük fəvvarələr 

kompleksi quraĢdırılmıĢdır. Parkda Ġtaliyadan gətirilmiĢ 12 illik 18 ədəd maqnoliya və 

26 illik 28 ədəd Ģaxtaya davamlı palma ağacları əkilmiĢ, 2010 kvadratmetrlik ərazi 

yaĢıllaĢdırılmıĢdır. Parkın iĢıqlandırma sistemi ən müasir standartlar səviyyəsində 

qurulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı görülən iĢləri yüksək qiymətləndirdi.  

 

6 may 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “EUROVISION-2012” 

MAHNI MÜSABĠQƏSĠNĠN KEÇĠRĠLƏCƏYĠ  “BAKU CRYSTAL HALL” 

KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı kompleksin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Azərbaycan Prezidentinə və xanımına “Baku Crystal Hall”da görülən iĢlər, eləcə 

də müsabiqəyə hazırlıqla bağlı ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, 25 min nəfərlik 

tamaĢaçı yeri olan kompleks orijinal arxitekturası ilə fərqlənir və paytaxtın memarlıq 

quruluĢuna xüsusi yaraĢıq verir. Kompleksdə gələcəkdə baĢqa beynəlxalq tədbirlərin 

keçirilməsi də mümkündür. “Baku Crystal Hall”un əhəmiyyətini artıran mühüm 

amillərdən biri də onun Dövlət Bayrağı Meydanı ətrafında yerləĢməsidir. 

“Baku Crystal Hall” Prezident Ġlham Əliyevin Bakı Ģəhərində müasir idman-

konsert kompleksinin inĢa edilməsi haqqında 2011-ci il iyulun 11-də imzaladığı 

Sərəncama əsasən inĢa olunmuĢdur. Bu il yanvarın 15-də isə Avropa Yayım Birliyi 

müsabiqənin məhz “Crystal” sarayında keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmiĢdir. 

Almaniyanın Düsseldorf Ģəhərində “Eurovision-2011” beynəlxalq mahnı 

müsabiqəsində 43 ölkə arasında möhtəĢəm qələbə qazanan Azərbaycan 2012-ci ilin 

mayında bu yarıĢmanı Bakıda keçirmək hüququ qazanmıĢdır. Özlüyündə böyük 

mədəniyyət hadisəsi olan, lakin siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti ilə daha çox önəm daĢıyan 

bu hadisə göstərdi ki, Qərblə ġərqin kəsiĢməsində yerləĢən Azərbaycan bütün dövrlərdə 

diqqət mərkəzində olmuĢdur. Bu uğurun əhəmiyyətini artıran əsas cəhətlərdən biri də 

Avropanın musiqi həyatında mühüm hadisə olan “Eurovision”nun tarixdə ilk dəfə 

Cənubi Qafqazda keçirilməsi ilə bağlıdır. “Eurovision”nu regiona gətirən Azərbaycan 

bu uğura müstəqil olduğu 20 il ərzində müsabiqəyə cəmi 4 dəfə qatılmaqla nail 

olmuĢdur.  

 

7 may 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ 

PARKIN  

YENĠ TĠKĠLƏN HĠSSƏSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Dənizkənarı Milli Parkın yeni tikilən hissəsinin rəmzi 

açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı elektromobillərlə yeni bulvarın ərazisini 

gəzdilər, burada yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldular.  

Bakının əvəzsiz incilərindən olan Dənizkənarı Milli Park maddi 

mədəniyyətimizin əsrarəngiz nümunəsi olmaqla yanaĢı, paytaxtın tarixi və müasir 

simasını təĢkil edən xüsusi təbii kompleksdir. Son illərdə Prezident Ġlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında ölkədə baĢ verən sürətli sosial-iqtisadi inkiĢaf meqapolisə çevrilməkdə 

olan Bakının simasını nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyiĢmiĢdir. Təbii ki, bu, Dənizkənarı 

Milli Parkdan da yan keçməmiĢdir. ġəhərsalma, istirahət və turizm infrastrukturu, 

gözəlləĢən paytaxtımızın ekoloji təhlükəsizliyi Dənizkənarı Milli Parkla bağlı 

strategiyanın həyata keçirilməsi üçün daha böyük imkanlar açmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısının Dənizkənarı Milli Parkın Dövlət Bayrağı Meydanına 

qədər uzadılması ilə bağlı tapĢırıqları əsasında Ģəhərimizin sahil boyuna xüsusi yaraĢıq 

verən və ümumi sahəsi 20 hektar, uzunluğu 1,8 kilometr olan yeni bulvar tikilmiĢdir. 

Bu, Prezident Ġlham Əliyevin Azərbaycanın müasir simasının yaradılması istiqamətində 

həyata keçirdiyi tədbirlər silsiləsinin mühüm tərkib hissəsidir. Aparılan quruculuq və 

abadlıq iĢləri sayəsində paytaxt Bakı tədricən öz görkəmini dəyiĢmiĢ və dünyanın ən 

gözəl Ģəhərləri sırasında yerini möhkəmləndirmiĢdir. 

Prezident Ġlham Əliyev Dənizkənarı Milli Parkın “Azneft” meydanından Dövlət 

Bayrağı Meydanına qədər olan hissəsinin yenidən qurulmasını nəzərdə tutan layihənin 

icrasını daim diqqət mərkəzində saxlamıĢdır. Mütəmadi olaraq əraziyə gələn 

dövlətimizin baĢçısı iĢlərin yüksək keyfiyyətlə görülməsinə dair tapĢırıq və tövsiyələrini 

vermiĢdir. Bu çərçivədə paytaxtda həyata keçirilən abadlıq-quruculuq iĢlərinin tərkib 

hissəsi kimi yeni bulvarın ərazisində yerləĢən köhnə zavodlar, sosial və iqtisadi 

səmərəsini itirmiĢ, böyüyən paytaxtın tələblərinə cavab verməyən, ən çox da ekoloji 

tarazlığı pozan müəssisələr baĢqa yerə köçürülmüĢdür. Bununla da yeni bulvarın 

yaradılması üçün bütün maneələr aradan qaldırılmıĢdır.  

Məlumat verildi ki, üç növbədə aparılan yenidənqurma və abadlıq iĢləri 

nəticəsində ərazidə yaĢıllıq zolağından avtomobil yolunadək uzanacaq daha bir xətt inĢa 

olunmuĢdur. Bu xətt bulvar ərazisində hərəkət edən avtomobillər, qatarlar, kiçik ölçülü 

gəzinti avtobusları üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Yeni ərazidə xüsusi xətt də salınmıĢdır ki, 

bu da velosiped sürənlərə maneəsiz hərəkət etmək imkanı verir. Ərazidə həm kölgəlik 

yaradan ağaclar, həm də xüsusi gözəlliyi olan nadir bitki nümunələri əkilmiĢ, müasir 

iĢıqlandırma sistemi qurulmuĢdur. Yaxın gələcəkdə burada istirahət obyektləri, 

attraksionlar da quraĢdırılacaqdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, bulvarda uzunluğu 450 metr olan estakada dənizin 

içərilərinə doğru daha 100 metr uzadılmıĢdır. Gələcəkdə isə bulvarın uzunluğu 25 

kilometrə çatdırılaraq, Zığ və ġıx çimərliklərini birləĢdirərək böyük bir istirahət 

zonasına çevriləcəkdir. Bulvarda taksi katerlər vasitəsilə Xəzərdə yerləĢən adalara 

səyahət etmək də mümkün olacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ģəhər əhalisinin və Bakıya 

gələn qonaqların istifadəsi üçün nəzərdə tutulan gəzinti gəmilərində yaradılan Ģəraitlə də 

tanıĢ oldular. Bildirildi ki, Dənizkənarı Milli Parkın geniĢləndirilməsi çərçivəsində 



əhalinin Xəzər dənizində gəzintisi də diqqət mərkəzində saxlanılmıĢ və bu məqsədlə 

paytaxta 3 yeni gəmi gətirilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı yeni bulvar xətti boyunca salınan piyada keçidlərinə də 

baxdı.  

Qeyd edək ki, Prezident Ġlham Əliyev 2012-ci il aprelin 27-də Dənizkənarı 

Bulvarın geniĢləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında növbəti Sərəncam 

imzalamıĢdır. 

 

7 may 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ ĠNġAATÇILAR 

PROSPEKTĠNDƏ SALINAN YENĠ ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

  

Yasamal Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Ġbrahim Mehdiyev görülən iĢlərlə 

bağlı dövlətimizin baĢçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, parkın yerləĢdiyi ərazi uzun 

müddət baxımsız qalmıĢdır. Bakı Ģəhərində park və xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən 

qurulması ilə bağlı Prezident Ġlham Əliyevin tapĢırıqlarına əsasən, bu ərazidə xüsusi 

layihə əsasında dörd ay ərzində müasir səviyyədə yeni park salınmıĢdır. Parkın ərazisi 

3,5 min kvadratmetrdir. YaĢıllaĢdırılan ərazidə avtomatik suvarma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır. Parkın iĢıqlandırma sistemi ən müasir standartlar səviyyəsində 

qurulmuĢdur. Parkda uĢaqların əylənmələri üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Ən müasir 

standartlar səviyyəsində qurulan park paytaxt sakinlərinin və qonaqların sevimli istirahət 

mərkəzlərindən biri olacaqdır.  

Görülən iĢlərlə yaxından tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev tövsiyə və 

tapĢırıqlarını verdi.  

 

9 may 2012-ci il 



BAKIDA HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ AÇILMIġ, ULU ÖNDƏRĠN ANADAN 

OLMASININ  

89-CU ĠLDÖNÜMÜ VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN FƏALĠYYƏTƏ 

BAġLAMASININ  

8 ĠLLĠYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ TƏNTƏNƏLĠ MƏRASĠM KEÇĠRĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva 

və ailə üzvləri mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti 

kəsdi.  

Dünya arxitekturasının nadir incilərindən olan Heydər Əliyev Mərkəzinin 

quruluĢunda Bakının memarlıq koloriti dəqiqliklə nəzərə alınmıĢdır. Dünyada bənzəri 

olmayan Mərkəzin yaradılması ideyasının arxitekturada mükəmməl formada əks 

olunması onun quruluĢuna xüsusi özəllik verir. Ümummilli liderin azərbaycançılıq 

fəlsəfəsinin təbliği, gələcəkdə Azərbaycan vətəndaĢlarının dünyada gedən müasir 

proseslər çərçivəsində Vətəninin və xalqının taleyi ilə bağlı geniĢmiqyaslı layihələrdə 

iĢtirakının, onların arzu və istəklərini gerçəkləĢdirmək əzminin təmin olunması 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən Heydər Əliyev Mərkəzinin inĢası 

Azərbaycanın müasir reallıqlarını əks etdirir. Bununla yanaĢı, ölkəmizin ictimai-siyasi 

həyatında mühüm hadisəyə çevriləcək bu mədəniyyət ocağının yaradılması 

Azərbaycanda Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlərin 

miqyasını və əhəmiyyətini göstərir. 

Dövlətimizin baĢçısı mərasimdə çıxıĢ etdi. 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar,  

Əziz dostlar! 

Bu gün biz Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin anadan olmasının 

89-cu ildönümünü qeyd edirik. Bu əziz gündə biz Heydər Əliyev Mərkəzinin açılıĢına 

toplaĢmıĢıq. Mən bu münasibətlə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  

Heydər Əliyev Mərkəzi nadir memarlıq abidəsidir. Mərkəzin yaradılması 

haqqında fikirlər təqribən 6-7 il bundan əvvəl yaranmağa baĢlamıĢdı. O vaxt belə bir 

fikir yarandı ki, Bakıda çoxfunksiyalı gözəl memarlıq abidəsi olan mərkəz yaradılsın. 

Mərkəzə ulu öndərin adı verilsin. Biz araĢdırmalar aparmağa baĢladıq. Əsas məsələ 

yerin düzgün seçilməsi idi. Bildiyiniz kimi, bu ərazidə uzun illər bundan əvvəl 

yaradılmıĢ Səttarxan zavodu fəaliyyət göstərirdi. Əslində, zavod köhnəlmiĢdi və burada 

istehsal olunan məhsullar müasir tələblərə cavab vermirdi. Buna baxmayaraq, zavodun 

fəaliyyətini dayandırmamaq məqsədi ilə o baĢqa yerə köçürüldü, ərazi təmizləndi və 

tikinti baĢlandı. Zavodun ərazisi 16 hektar təĢkil edirdi. Ġndi bu ərazidə bu möhtəĢəm 

bina ucaldılmıĢ və gözəl park yaradılmıĢdır. 

Ġkinci məsələ mərkəzin memarlıq tərəfi idi. Bu məqsədlə dünya Ģöhrətli memar 

Zaha Hadid öz təkliflərini irəli sürmüĢdü. Dərhal onun təklifləri təhlil edilməyə baĢlandı 

və qərar qəbul edildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzi məhz bu layihə əsasında yaradılmalıdır. 

Çünki bu, nadir memarlıq əsəridir. Dünyada analoqu olmayan, müasirliyi özündə 

təcəssüm etdirən çoxfunksiyalı bir binadır. Binanın xarici görünüĢü müxtəlif fərziyyələr 



irəli sürməyə imkan verir. Bəziləri bu mərkəzi dalğaya, bəziləri küləyə bənzədirlər. Bu, 

təbiidir, hər bir insanın öz fantaziyaları əsasında fikirləri yarana bilər. Hər halda bu bina 

həm memarlıq baxımından, həm funksional baxımdan nadir binadır. 

BeĢ il bundan əvvəl – 2007-ci ildə binanın bünövrəsi qoyuldu, tikintisi baĢlandı. 

Əlbəttə, bu gözəl memarlıq əsərini reallığa çevirmək lazım idi və mən bu gün bu 

fürsətdən istifadə edərək həm dünya Ģöhrətli memar Zaha Hadidə, eyni zamanda, 

binanın tikintisi ilə məĢğul olan bütün insanlara bu gözəl əsəri yaratdıqlarına görə 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Siz, əziz dostlar, ilk dəfədir ki, bu binaya gəlmisiniz. Mən isə tikinti zamanı 

dəfələrlə buralarda olmuĢam və tikinti daim nəzarət altında idi. Bina ilə tanıĢlıq üçün 

imkanlar olacaqdır. Həm sizin, həm Azərbaycan vətəndaĢlarının. Çünki bu bina 

çoxfunksiyalı mərkəzdir. Burada iclaslar və konsert, rəsmi qəbullar və konfrans zalları 

vardır, Heydər Əliyev Muzeyi fəaliyyət göstərəcəkdir. Kitabxana, sərgi salonları 

nəzərdə tutulubdur, digər otaqlar və zallar vardır. Bina Azərbaycan vətəndaĢlarına 

hərtərəfli Ģəkildə xidmət göstərəcəkdir.  

Binanın ərazisi, qeyd etdiyim kimi, 16 hektardır. Gözəl parklar salınıb. Ġnsanların 

rahatlığı üçün eskalatorlar quraĢdırılıb. Əminəm ki, bu Mərkəz və Mərkəzin ətrafı 

Ģəhərimizin gözəlləĢməsinə xidmət göstərəcəkdir və eyni zamanda, insanların istirahət 

yerinə çevriləcəkdir.  

Bakı sürətlə gözəlləĢir, inkiĢaf edir. Bakıda həm qədimlik, həm müasirlik vəhdət 

təĢkil edir. Bakı qədim və müasir Ģəhərdir. Bakının ənənəvi qədim rəmzləri vardır ki, biz 

bu rəmzlərlə haqlı olaraq fəxr edirik. Qız qalası Bakının ən əsas rəmzlərindən biridir. 

Dənizkənarı bulvar Bakının rəmzidir. ġirvanĢahlar sarayı, Qobustan qoruğu, ĠçəriĢəhər 

Bakının qədim və köhnə rəmzləridir. Müasir Bakımızın müasir rəmzləri isə bu illərdə 

yaradılır. Onların arasında qeyd edə bilərəm, 3,5 kilometrdən 14 kilometrə qədər 

uzadılan Bakı bulvarı, onun köhnə hissəsi, yeni hissəsi və Bayraq Meydanı ətrafında 

tikilən bulvar. 

Bayraq Meydanı Ģəhərimizin, ölkəmizin müasir rəmzidir. Dünyanın ən böyük 

bayrağı və ən möhtəĢəm Bayraq Meydanı Bakıdadır. Bu meydanın ərazisi 60 hektardır. 

Bu da möhtəĢəm, nadir memarlıq abidəsidir, eyni zamanda, dövlətçiliyimizin rəmzidir. 

Yeni rəmzlərdən söhbət açarkən, əlbəttə, “Alov qüllələri”ni qeyd etməliyəm. Bu 

da müasir, inkiĢaf edən Bakımızın rəmzidir. Yeni istismara verilən “Bakı kristal zalı” və 

nəhayət Heydər Əliyev Mərkəzi. Bu binalar da Bakının müasir rəmzləridir. Əminəm ki, 

Bakıya gələn hər bir vətəndaĢ, hər bir qonaq Ģəhərin qədim və müasir rəmzlərini 

görəcək, onlarla tanıĢ olacaqdır. Onlar görəcəklər ki, Azərbaycanda həm qədim tarixə 

böyük diqqət və hörmət vardır, eyni zamanda, Azərbaycan sürətlə inkiĢaf edən müasir 

dövlətdir və Azərbaycanın inkiĢafı o qədər sürətlə gedir ki, biz belə gözəl memarlıq 

əsərləri yarada bilirik.  

Heydər Əliyev Mərkəzi artıq dünya memarlıq siyahısına daxil edilibdir. Heydər 

Əliyev Mərkəzi memarlıq möcüzəsidir. Təbii ki, bu Mərkəz müstəqilliyimizin banisi 

Heydər Əliyevin adını daĢıyır.  

Heydər Əliyev bütün dövrlərdə öz xalqına sədaqətlə xidmət etmiĢdir. Onun xalq, 

dövlət qarĢısında misilsiz xidmətləri vardır. O, bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqının 

rifah halının yaxĢılaĢdırılmasına və Azərbaycanın inkiĢafına böyük səylər qoymuĢdur. 

1970-1980-ci illərdə onun rəhbərliyi altında Azərbaycan Sovet Ġttifaqında ən geridə 

qalmıĢ yerlərdən ən qabaqcıl yerlərə qədər yol keçmiĢdir. Onun rəhbərliyi altında o 

illərdə güclü sənaye potensialı yaradılmıĢdır ki, bu gün də bu potensial müasir və 

müstəqil Azərbaycana xidmət göstərir.  



Heydər Əliyevin fəaliyyəti uzunmüddətli inkiĢafa hesablanmıĢdır. Onun 

təĢəbbüsü ilə baĢlanmıĢ layihələr, tikilmiĢ müəssisələr bu gün də xalqımıza, dövlətimizə 

xidmət göstərir. 1987-ci ildə Heydər Əliyev Sovet Ġttifaqının siyasi rəhbərliyindən 

uzaqlaĢdırılandan sonra Azərbaycanın problemləri baĢlamıĢdır. Ondan iki həftə sonra 

erməni lobbisi tərəfindən baĢlanmıĢ kampaniya nəticəsində Dağlıq Qarabağı 

Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləĢdirmək ideyası ortaya qoyulmuĢdur. Bu ideya 

ətrafında Ermənistan və onun havadarları Azərbaycana qarĢı iĢğalçı siyasətini 

baĢlamıĢdır. Heydər Əliyev amili, onun gücü imkan vermirdi ki, belə iddialar ortaya 

qoyulsun. Onun istefasından iki həftə sonra bu planlar reallaĢmağa baĢlamıĢdır.  

1988-ci ildə Azərbaycana qarĢı növbəti təxribat - Sumqayıt hadisəsi baĢ vermiĢdi. 

Ġstintaq materialları dərc edilib. Heç kim üçün sirr deyil ki, Sumqayıt hadisələrini 

erməni millətçiləri törətmiĢdilər. Bu, onların təxribatı idi və orada ən çox qəddarlıq 

göstərən erməni millətindən olanlar idi. Məqsəd də aydındır ki, bu hadisədən istifadə 

edib Azərbaycana qarĢı əsassız iddialar irəli sürülsün və ondan sonra azərbaycanlılara 

qarĢı soyqırımı əsaslandırılsın.  

1990-cı ildə Azərbaycan xalqına qarĢı təcavüz edilmiĢdir. Qanlı Yanvar hadisələri 

baĢ vermiĢdir. 1992-ci ildə Xocalı soyqırımı törədilmiĢdir. 1992-ci ilin mayında ġuĢa və 

Laçın rayonları iĢğal altına düĢmüĢdür. 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər rayonu iĢğal 

altına düĢmüĢdür və beləliklə, Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında coğrafi bağlantı 

yaranmıĢdır.  

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətdə olmadığı dövrdə Azərbaycan xalqının 

baĢına gör nə qədər bəlalar gətirilmiĢdir. XoĢbəxtlikdən Azərbaycan xalqı müdriklik 

göstərərək 1993-cü ildə vətəndaĢ müharibəsi gedə-gedə ulu öndərə müraciət etmiĢ, onu 

siyasi rəhbərliyə dəvət etmiĢ və imkan vermiĢdir ki, Azərbaycan bu ağır, çətin 

vəziyyətdən çıxa bilsin. Yalnız Heydər Əliyev siyasəti, onun müdrikliyi, cəsarəti, xalqa 

olan münasibəti və xalq tərəfindən ona olan inamın nəticəsində biz o böhranlı 

vəziyyətdən çıxa bildik. Bütün qanunsuz silahlı birləĢmələr tərksilah edildi, sabitlik 

yarandı, asayiĢ bərpa edildi, vətəndaĢ qırğınına son qoyuldu və ölkə inkiĢaf etməyə 

baĢladı.  

Ona görə biz deyəndə ki, Heydər Əliyev müasir və müstəqil Azərbaycanın 

banisidir, yanılmırıq. Həqiqətən də belədir. Çünki müasir tariximiz, Ģanlı tariximiz 

1993-cü ildən baĢlayır. O ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycan böyük və uğurlu yol 

keçmiĢdir, dövlətçiliyin əsasları qoyulmuĢdur. Mütərəqqi Konstitusiya qəbul edilmiĢdir, 

ümumi dövlət quruculuğu prosesi baĢlamıĢdır, əsaslı siyasi və iqtisadi islahatlar 

reallaĢmıĢdır, Azərbaycan dünya miqyasında özünü tanıtdıra bilmiĢdir və beynəlxalq 

təĢkilatlara üzv olmuĢdur. 

Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə aparılan iqtisadi islahatlar bazar iqtisadiyyatı 

prinsiplərinə söykənirdi. Bu da inqilabi bir dəyiĢiklik idi. Həm siyasi islahatlar, həm 

iqtisadi islahatlar bugünkü inkiĢafı Ģərtləndirir.  

O vaxtkı ağır Ģəraitdə Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə neft strategiyası reallaĢmağa 

baĢlamıĢdır. Onun tərəfindən baĢlanmıĢ bu strategiya bu gün davam etdirilir, 

zənginləĢdirilir. Azərbaycanın uğurlu inkiĢafını Ģərtləndirən əsas amillərdən biri də 

Heydər Əliyev neft strategiyasıdır. 

Ordu quruculuğu prosesi baĢlamıĢdır. Azərbaycanda nizami ordu demək olar ki, 

yox idi. Ayrı-ayrı silahlı birləĢmələr, müxtəlif siyasi qüvvələrə tabe olan birləĢmələr 

müharibəni lazımi səviyyədə apara bilmirdilər. Nizami ordunun yaradılması tarixi 

hadisədir. Bu gün ordumuz güclənir və istənilən məsələni həll etməyə qadirdir. Yəni, biz 

bütün sahələrdə bugünkü Azərbaycan reallıqlarında Heydər Əliyevin izini görürük. 

Onun təĢəbbüsü ilə dövlətimizin ideoloji əsasları formalaĢmıĢdır. Güclü və möhkəm 



təməl, milli dəyərlər üzərində müasir dövlətin qurulması Heydər Əliyev siyasətinin əsas 

istiqamətlərindən biridir. Azərbaycançılıq məfkurəsini cəmiyyətə təqdim edən məhz 

Heydər Əliyev olmuĢdur. Bu gün azərbaycançılıq fəlsəfəsi bizim əsas ideoloji 

dayaqlarımızdan biridir. 

Bir sözlə, on il ərzində ulu öndərin xalq qarĢısında göstərdiyi xidmətlər 

misilsizdir. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev sevgisini qəlbində yaĢadır və yaĢadacaqdır. 

Biz – ulu öndərin davamçıları elə etməliyik ki, onun siyasi xətti Azərbaycanda daim 

üstünlük təĢkil etsin. Mən buna Ģübhə etmirəm. Son doqquz ilin təcrübəsi göstərir ki, biz 

bu siyasətə sadiqik. Heydər Əliyevin siyasi vəsiyyətinə sadiqik. Çünki 2003-cü ilin 

sonlarında o demiĢdir ki, mənim tərəfimdən baĢlanan iĢlərə mənim davamçılarım yekun 

vuracaqdır. Belə də oldu. Onun təĢəbbüsü ilə yaradılan və Ģəxsən təməl daĢını qoyduğu 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini biz 2006-cı ildə istismara verdik. Onun təĢəbbüsü ilə 

imzalanmıĢ “ġahdəniz” layihəsinin tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

kəmərini biz 2007-ci ildə iĢə saldıq. Artıq açılan bu yeni dəhliz bizə imkan verdi ki, 

üçüncü strateji layihəni icra edək. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi uğurla 

davam edir və yaxın aylarda baĢa çatacaqdır. Bu yeni dəmir ipək yolunun yaradılması 

Azərbaycanın uzunmüddətli siyasi və iqtisadi maraqlarını təmin edəcəkdir.  

Siyasi islahatlar davam etdirilir. Azərbaycan mövqelərini möhkəmləndirir. 

Azərbaycanda demokratikləĢmə prosesi uğurla gedir. Azərbaycanda bütün azadlıqlar 

vardır. Bu istiqamətdə aparılan islahatlar çox müsbətdir, çox uğurludur, çox dəyərlidir. 

Bu islahatlar davam etdiriləcəkdir. Son doqquz il ərzində Azərbaycan iqtisadi sahədə 

misli görünməmiĢ inkiĢaf dövrünü yaĢayır. Doqquz ildə iqtisadiyyat üç dəfə artmıĢdır. 

Sənaye istehsalı da üç dəfə artmıĢdır. Yoxsulluq Ģəraitində yaĢayanların sayı təxminən 

50 faizdən 7,6 faizə düĢmüĢdür. ĠĢsizlik kəskin Ģəkildə azalmıĢdır. Bir milyondan artıq 

yeni iĢ yeri açılmıĢdır. Hazırda iĢsizlik Azərbaycanda 5,3 faizdir. Büdcə kəsiri demək 

olar ki, yoxdur. Bəlkə bir faiz təĢkil edir. Amma kəsirsiz büdcə bizim üçün problem 

deyildir. Xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulun cəmi 7 faizini təĢkil edir. Bu, hesab 

edirəm ki, dünya miqyasında ən uğurlu nəticələrdən biridir. Bizim iqtisadi sahədə 

uğurlarımız beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən də qiymətləndirilir və qeyd edilir. 

Dünya üçün, qitə üçün ən çətin böhran illərində Azərbaycan iqtisadiyyatı inkiĢaf edir. 

Üç əsas beynəlxalq reytinq agentlikləri “Moody’s”, “Fitch”, “Standard & Poors” 

Azərbaycanın kredit reytinqini artırırlar.  

Azərbaycanda iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi siyasəti uğurla davam etdirilir. Bu 

ilin birinci rübünün yekunları bunu əyani Ģəkildə göstərir. Qeyri-neft iqtisadiyyatı 7,7 

faiz, qeyri-neft sənaye 16,5 faiz artmıĢdır. Budur bugünkü Azərbaycanın inkiĢaf 

dinamikası və reallıqları. Bununla bərabər, çox güclü sosial siyasət aparılır. Keçən il biz 

pensiyaların böyük dərəcədə artımına nail ola bildik. Bu ildən sovet dövrü əmanətlərinin 

qaytarılması, daha doğrusu, insanlara kompensasiyanın verilməsi prosesi baĢlanmıĢdır. 

Hesablanan əmsala görə, postsovet məkanında ən uğurlu və insanlar üçün ən faydalı 

yanaĢma bizdədir. Yəni, ən qısa müddət ərzində ən çox vəsait ödəniləcək ölkə 

Azərbaycan olacaqdır. Çünki gələn ilin sonuna qədər bütün kompensasiyalar 

verilməlidir. 

Ordu quruculuğu prosesində Azərbaycan çox böyük uğurlara nail ola bilmiĢdir. 

Bu gün bizim hərbi xərclərimiz Ermənistanın dövlət büdcəsindən 50 faiz çoxdur. Bizim 

böyük gücümüz, böyük ordumuz vardır. Silahlı Qüvvələrimiz istənilən məsələni həll 

etməyə qadirdir. Mən dəfələrlə bir fikri qeyd edirəm, bir daha demək istəyirəm: Mən 

tam əminəm və bilirəm, Azərbaycan xalqı da tam əmindir ki, əgər ölkəmiz üçün 

həlledici illərdə - 1980-ci illərin sonu 1990-cı illərin əvvəllərində Heydər Əliyev 

Azərbaycanda rəhbərlikdə olsaydı, bir qarıĢ torpaq iĢğal altına düĢə bilməzdi.  



Məhz ona görə erməni lobbisi, - bu mənfur qurum bütün səylərini Heydər 

ƏIiyevin neytrallaĢdırılmasına yönəltmiĢdi. Əfsuslar ki, buna nail oldu. Əfsuslar olsun 

ki, bu çirkin kampaniyada o vaxt burada, Azərbaycanda milli satqınlar da iĢtirak 

etmiĢlər. “BeĢinci kolon” o vaxt da var idi, əfsuslar olsun ki, bu gün də vardır. Onların 

sayı çox azdır, amma vardır. Bu gün də müstəqil ölkəyə zərbə vurmaq, ölkəmizi 

ləkələmək, ölkəmizin imicinə xələl gətirmək onların peĢəsidir. Antimilli qüvvələr qınaq 

obyektinə çevrilir. Azərbaycan cəmiyyəti bu qüvvələri rədd edir və biz heç vaxt imkan 

vermərik ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə, suveren inkiĢaf haqqına kimsə müdaxilə 

etsin.  

Son doqquz ildə Azərbaycan xarici siyasət sahəsində böyük uğurlara imza 

atmıĢdır. Bizim dostlarımızın sayı artmaqdadır. Biz bütün ölkələrlə qarĢılıqlı surətdə 

faydalı, bərabərhüquqlu münasibətlər qura bilmiĢik. Bu, bizim yanaĢmamızdır. Bu 

ədalətli yanaĢmadır. Biz beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaĢırıq və bütün 

ölkələri buna dəvət edirik. Bir sözlə, regionda, bölgədə nüfuzumuz artır. Azərbaycanın 

iĢtirakı olmadan nə iqtisadi sahədə, nə də siyasi sahədə heç bir təĢəbbüs, heç bir layihə 

icra edilə bilməz. Azərbaycan bölgənin mərkəzidir, ən qüdrətli, ən dinamik inkiĢaf edən 

dövlətdir. Biz bundan sonra da ikitərəfli formatda bütün ölkələrlə ancaq bərabərhüquqlu 

münasibətlərin inkiĢafına çalıĢacağıq. Mən çox Ģadam ki, bu prinsipləri bölüĢən 

ölkələrin sayı həddindən artıq çoxdur və bir sözlə, dostlarımızın sayı artır.  

Biz beynəlxalq təĢkilatlarda prinsipial mövqeyimizi həmiĢə olduğu kimi ifadə 

edirik. Hər bir məsələ ilə bağlı bizim prinsipial, birmənalı mövqeyimiz vardır. Bu 

mövqe ədalətə, beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan xalqının milli maraqlarına əsaslanır. 

Azərbaycan tərəfindən aparılan xarici siyasət nəticəsində bu gün dünya miqyasında bizə 

çox böyük inam və hörmət vardır. Mən bunu bilirdim. Çünki ikitərəfli təmaslarda, 

beynəlxalq təĢkilatların toplantılarında iĢtirakım və bütövlükdə xarici əlaqələrlə bağlı 

irəli sürülən təĢəbbüslər bu əminliyi yaradırdı. Mən bilirdim ki, Azərbaycan çox böyük 

hörmətə malik olan ölkədir. Ancaq bu gün bunu bütün dünya bilir. Çünki bir neçə ay 

bundan əvvəl Azərbaycan dünyanın ən mötəbər qurumuna üzv seçilmiĢdir. Azərbaycan 

BMT Təhlükəsizlik ġurasına üzv seçilmiĢdir. Hesab edirəm ki, müstəqillik dövründə bu, 

bizim ən böyük diplomatik uğurumuzdur. Biz dünya birliyinin dəstəyini qazana 

bilmiĢik. Dünya birliyi deyəndə əlbəttə ki, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı nəzərdə tutulur. 

Çünki bütün dünya dövlətlərini birləĢdirən yeganə təĢkilat BMT-dir. BMT-nin ən ali 

orqanında təmsil olunmağımız böyük tarixi nailiyyətdir və tarixi ədalətdir. 

Azərbaycan 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq bu mötəbər kürsüyə çatmıĢdır, 

hazırda Təhlükəsizlik ġurasına rəhbərlik edir. Bir həftə bundan əvvəl Azərbaycan 

Prezidenti BMT Təhlükəsizlik ġurasına rəhbərlik edirdi. Bu da tariximizdə böyük 

hadisədir.  

Bir daha demək istəyirəm, əziz dostlar, mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm, 

bugünkü reallıqların təməli ulu öndər tərəfindən qoyulmuĢdur. Əlbəttə, həyat yerində 

durmur. Yeni çağırıĢlar irəli sürülür, yeni vəzifələr ortaya çıxır. Biz daim çevik 

diplomatiya aparırıq. Ölkə daxilində əlbəttə ki, yeni çağırıĢlar çıxır və biz çalıĢırıq ki, 

ölkə daxilində olan bütün sosial və iqtisadi məsələləri həll edək. Büdcə xərcləri 12 

faizdən çox artmıĢdır. Digər iqtisadi göstəriciləri mən artıq qeyd etdim. Ancaq bütün bu 

uğurların təməlində ulu öndərin siyasəti dayanır. Çünki 1993-cü ildə və ondan sonra 

inkiĢafımızın əsas istiqamətləri məhz onun təĢəbbüsü ilə müəyyən edilmiĢdir. Ġstər 

xarici, istər daxili siyasətlə bağlı siyasi və iqtisadi islahatlar onun dünyagörüĢü, onun 

fəlsəfəsi və uzaqgörənliyi sayəsində formalaĢmıĢdır. Biz bu istiqamətlər üzrə irəliyə 

gedirik. Biz bu ana xətdən kənara çıxmırıq. Ancaq eyni zamanda, əlbəttə ki, əvvəlki 

dövrün təcrübəsini təhlil edərək biz irəli gedirik. Bu da təbiidir. Hər bir cəmiyyət inkiĢaf 



etməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti də inkiĢaf edir. Ancaq müəyyən edilmiĢ istiqamətlər, 

strategiya üzrə. Bizim bütün addımlarımız ölçülüb-biçilmiĢ addımlardır. Biz siyasətimizi 

vahid strategiya və konsepsiya əsasında qururuq.  

Bugünkü Azərbaycan reallıqları bir daha sübut edir ki, seçdiyimiz yol düz yoldur. 

Biz bu yol ilə gedəcəyik. Bu yolu Heydər Əliyev siyasəti iĢıqlandırır. Biz bu yola 

sadiqik. Əminəm ki, bundan sonra da bu yolda bizi ancaq və ancaq uğurlar gözləyir. Sağ 

olun. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN  

ANADAN OLMASININ 89-CU ĠLDÖNÜMÜ MÜNASĠBƏTĠLƏ PAYTAXTDA  

TƏġKĠL EDĠLMĠġ GÜL BAYRAMINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva 

və ailə üzvləri Gül bayramında olmuĢlar.  

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov dövlətimizin 

baĢçısına məlumat verdi ki, səhər tezdən baĢlayaraq paytaxt sakinləri dünyanın bir sıra 

ölkəsindən gətirilmiĢ gül-çiçəklə bəzədilmiĢ parka gəlirlər. 

Müstəqil dövlətimizin xilaskarı və qurucusu, xalqımızın dahi oğlu Heydər 

Əliyevin əzəmətli abidəsinin ətrafı gül-çiçəyə qərq olmuĢ, postament ağ güllərlə 

hörülmüĢdür. 

Prezident Ġlham Əliyev və ailə üzvləri ulu öndərin abidəsini ziyarət etdilər, 

baĢdan-baĢa bahar ətirli güllərə qərq olmuĢ parkın gözəlliyini seyr etdilər. 

Müxtəlif güllərdən yığılmıĢ “xalça”lar və türk dünyasının böyük oğlu Heydər 

Əliyevin tər çiçəklərdən “toxunmuĢ” portret xalçası orijinallığı ilə göz oxĢayırdı. Çiçək 

və bitkilərdən, yarpaqlardan hazırlanan rəngarəng kompozisiyalar görünüĢü və ifadəliyi 

ilə seçilir, gözəlliyin hədsiz imkanlarını nümayiĢ etdirir, hər kəsdə xoĢ ovqat yaradır. 

Bu gün xüsusi görkəm almıĢ parkda diqqəti çəkən kompozisiyalardan biri də 

tarixi abidələrimizin təsviridir. Bu baxımdan Qız qalası, QoĢa Qala qapısının güllərdən 

hazırlanmıĢ maketi və ölkəmizin xəritəsi, “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi ilə bağlı 

kompozisiyalar xüsusi fərqlənir. Park həm də nağıllar aləmini xatırladırdı. Burada 

Azərbaycanın və dünya xalqlarının nağıllarının əlvan güllərdən hazırlanmıĢ 

qəhrəmanları vardır. Parkda, həmçinin müxtəlif dibçək güllərindən, qurudulmuĢ gül və 

bitki kollarından, göz oxĢayan eksponatlardan ibarət sadə və eyni zamanda, orijinal 

üslublu kompozisiyalar qurulmuĢdur. 

Fəvvarələrin ətrafından tutmuĢ hər tərəf bir-birindən gözəl, bahar təravətli gül-

çiçək içində idi. Bir-birini əvəz edən musiqi nömrələri bayram ovqatını daha da 

yüksəldirdi.  

Yaz günündə həyata göz açan ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinin bahar 

çiçəkləri ilə anılması əlbəttə ki, ulu öndərin ruhuna xalqımızın dərin hörmət və 

ehtiramını nümayiĢ etdirir. 

Prezident Ġlham Əliyev və ailə üzvləri gül kompozisiyalarına maraqla tamaĢa 

etdilər.  

Güllərdən hazırlanmıĢ müxtəlif mənzərələr, orijinal lövhələrdə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin bütün dövrlərinə aid fotoĢəkillər böyük maraq 

doğurdu.  

Üzərində ulu öndərin portreti, müxtəlif çiçəklər, “Eurovision-2012” yazısının əks 

olunduğu hava Ģarları maraqla qarĢılandı. 

Gül və müxtəlif nağıl qəhrəmanları kimi bəzənmiĢ, bayramı daha da gözəlləĢdirən 

uĢaqlar Prezident Ġlham Əliyevi və ailə üzvlərini özlərinə xas səmimiyyətlə salamladılar. 

Gül bayramı Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunduğu üçün nümayiĢ etdirilən hər bir gül 

çələngində, əl iĢlərinin mövzu və kompozisiyasında sevimli rəhbərə məhəbbət hissi 

diqqəti cəlb edir.  

Dövlətimizin baĢçısı və ailə üzvləri uĢaqlarla söhbət etdilər, ulu öndər Heydər 

Əliyevin gül-çiçəyə qərq olmuĢ abidəsi önündə fidan balalarla xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

PROSPEKTĠNĠN SURAXANI RAYONU ƏRAZĠSĠNDƏN KEÇƏN HĠSSƏSĠNDƏ 

YENĠ SALINMIġ PARKIN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Parkın ərazisi əvvəllər ekoloji cəhətdən yararsız vəziyyətdə olmuĢdur. Burada 

qrunt sularının səthə çıxması nəticəsində bataqlıq əmələ gəlmiĢdi. 2006-cı ildə Prezident 

Ġlham Əliyev həmin əraziyə gələrək gölün qurudulması barədə tapĢırıq vermiĢdi. Göl 

qurudulduqdan sonra dövlətimizin baĢçısının tapĢırıqlarına əsasən, bu ərazidə park 

salınmıĢdır. Ġndi bu ərazi nəinki Suraxanı rayonunun, eləcə də paytaxtımızın ən gözəl 

parklarından biridir. Bülbülə qəsəbəsi ərazisində salınmıĢ bu istirahət guĢəsində 

sakinlərin və qonaqların istirahəti üçün bütün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır.  

Suraxanı Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Ġlqar Abbasov Azərbaycan 

Prezidentinə məlumat verdi ki, parkın salınmasına 2011-ci ilin sonunda baĢlanılmıĢdır. 

Bu, Suraxanı rayonu ərazisində sayca beĢinci parkdır. Bülbülə qəsəbəsinin sakinləri bu 

parkda mənalı istirahət edə biləcəklər. Parkın ümumi sahəsi 17 min 538 kvadratmetrdir. 

Burada geniĢ abadlıq-quruculuq iĢləri yüksək zövqlə həyata keçirilmiĢ, yaĢıllıq sahələri 

salınmıĢdır. Yerli Ģəraitə uyğun 500-dən artıq müxtəlif ağac və gül kolları əkilmiĢdir. 

Parkda uĢaqlar üçün 568 kvadratmetrlik əyləncə meydançası yaradılmıĢ, müxtəlif 

attraksionlar quraĢdırılmıĢdır. Parkın iĢıqlandırma sistemi də müasirliyi ilə diqqəti cəlb 

edir.  

Prezident Ġlham Əliyevin imzaladığı “Bakı Ģəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-

iqtisadi inkiĢafına dair Dövlət Proqramı”nın icrası nəticəsində bu gün paytaxtımızın 

görkəmi dəyiĢir və bütün iĢlər yüksək keyfiyyətlə aparılır. Heydər Əliyev prospektinin 

Suraxanı rayonu ərazisindən keçən hissəsində salınmıĢ yeni park Bakının simasını daha 

da gözəlləĢdirməklə bərabər əhalinin istirahəti üçün sevimli məkanlardan biri olacaqdır. 

 

11 may 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKI FUNĠKULYORUNUN, 

AZNEFT DÖNGƏSĠNDƏ YERALTI PĠYADA KEÇĠDĠNĠN AÇILIġLARINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġ, DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKDA ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN 

GEDĠġĠ, DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANININ YAXINLIĞINDA YENĠ ĠAġƏ 

OBYEKTLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Son illər paytaxtda həyata keçirilən quruculuq tədbirləri, parkların və xiyabanların 

abadlaĢdırılması, mədəniyyət ocaqlarının müasir tələblər səviyyəsində təmir edilməsi və 

inĢası, nəqliyyat infrastrukturunun əsaslı Ģəkildə yenidən qurulması Bakını dünyanın 

inkiĢaf etmiĢ Ģəhərlərindən birinə çevirməkdədir. Paytaxtın gözəlliyinə xüsusi yaraĢıq 

verən, Ģəhərimizin sakinlərinə və qonaqlarına xidmət göstərəcək Bakı Funikulyorunun 

əsaslı Ģəkildə yenidən qurulması da bu istiqamətdə həyata keçirilən məqsədyönlü 

quruculuq iĢlərinin davamıdır. 

Bakı Funikulyoru 1960-cı il mayın 5-də istifadəyə verilmiĢdir. Funikulyorun ilk 

vaqonları o zaman xüsusi sifariĢlə Ukraynanın Xarkov Ģəhərində hazırlanaraq 

gətirilmiĢdir. Ġki stansiyadan ibarət funikulyorun vaqonu saniyədə 2,5 metr sürətlə 

hərəkət edərək bir stansiyadan digərinə 4 dəqiqəyə çatırdı. Vaqonlararası intervalı 10 

dəqiqə olan funikulyor saatda orta hesabla 2 min sərniĢini daĢımaq imkanına malik idi. 

Bakı Funikulyoru müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə təmir edilmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin göstəriĢinə əsasən ötən il Bakı 

Funikulyorunun əsaslı Ģəkildə təmiri və yenidən qurulması iĢlərinə baĢlanılmıĢdır. 

Funikulyorun yeni layihəsi ən müasir standartlar əsasında iĢlənib hazırlanmıĢdır. Təmir 

və yenidənqurma iĢləri yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilmiĢdir. 

Dövlətimizin baĢçısı Bakı Funikulyorunun açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Bakı Funikulyorunun əsaslı 

təmir və yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə yaxından tanıĢ oldular. 

Görülən iĢlərlə bağlı dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi. Bildirildi ki, 

funikulyorun aĢağı və yuxarı vestibülləri, köhnə relsləri tamamilə təzələnmiĢ, yeni 

vaqonlar alınmıĢdır. Mexaniki və elektron qurğuları tamamilə dəyiĢdirilmiĢ 

funikulyorun hər iki stansiyası ĢüĢədən hazırlanmıĢdır. Funikulyor mayın 29-dək paytaxt 

sakinlərinə və Ģəhərimizin qonaqlarına pulsuz xidmət göstərəcəkdir. 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva funikulyorla yuxarı 

stansiyaya qalxdılar. 

 

X X X 

 

Bakı Funikulyoru ilə tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı və xanımı Azneft 

döngəsində, Mikayıl Hüseynov küçəsində inĢa olunan yeraltı piyada keçidinin açılıĢında 

iĢtirak etmiĢlər.  

Azərbaycan Prezidenti keçidin açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov yeraltı piyada keçidinin texniki göstəriciləri 

barədə dövlətimizin baĢçısına məlumat verdi. Uzunluğu 54, eni 6 metr olan yeraltı keçid 

Bəhram Gur abidəsi tərəfdən Dənizkənarı Milli parka və yeni inĢa olunan Azərbaycan 

Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi istiqamətinə keçən piyadaların rahat 

gediĢ-gəliĢinin təmin edilməsinə xidmət göstərəcəkdir. Yeraltı piyada keçidində müasir 

iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır. Keçidin inĢası zamanı burada mövcud olan 

kommunikasiya sistemi yenilənmiĢdir.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı yeni piyada keçidi ilə tanıĢ oldular. 

 



X X X 

 

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Dənizkənarı Milli 

Parkda xüsusi memarlıq üslubunda inĢa olunan Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi 

Sənəti Dövlət Muzeyinin fasadına baxdılar. 

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Dənizkənarı Milli Parkın “Venesiya” adlanan 

ərazisində həyata keçirilən abadlıq və quruculuq iĢlərinin gediĢi ilə maraqlandılar.  

Dənizkənarı Milli Parka xüsusi gözəllik verən bu ərazidə abadlıq və quruculuq 

iĢlərinin ən yüksək standartlara uyğun Ģəkildə həyata keçirildiyi bildirildi. Burada 

əhalinin istirahəti üçün hər cür Ģəraitin yaradılacağı qeyd edildi.  

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti və xanımı Dənizkənarı Milli Parkın Dövlət 

Bayrağı Meydanına qədər olan hissəsinə baxdılar.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Dövlət Bayrağı Meydanının 

yaxınlığında tikilib istifadəyə verilən yeni iaĢə obyektləri ilə də tanıĢ oldular. 

 

23 may 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “EUROVISION-2012”  

MAHNI MÜSABĠQƏSĠNĠN FĠNAL MƏRHƏLƏSĠNĠ ĠZLƏMĠġDĠR 

  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri 

möhtəĢəm “Baku Crystal Hall”a gələrək “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin final 

mərhələsini izləmiĢlər.  

Artıq 57-ci ildir ki, davam edən “Eurovision” mahnı müsabiqəsinin ən çox 

gözlənilən mərhələsi məhz yarıĢmanın final günüdür. Ġki yarımfinaldan finala vəsiqə 

qazanmıĢ və müsabiqənin əsas beĢliyi, həmçinin ötənilki yarıĢmanın qalibi 

Azərbaycanın da birbaĢa iĢtirak etdiyi “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin ən 

maraqlı və həyəcanlı məqamı Ģübhəsiz ki, qalibin adının açıqlanacağı gün idi. Final 

günü “Baku Crystal Hall”a ardı-arası kəsilməyən insan axını da məhz bununla əlaqədar 

idi. Artıq iki həftə idi ki, Avropa musiqisevərlərinin və tamaĢaçılarının diqqəti 

müasirliyi, sürətli inkiĢafı və gözəlliyi ilə çoxsaylı qonaqlarını valeh edən, hər bir turistə 

xoĢ anlar yaĢadan Odlar yurdu Azərbaycanın paytaxtı Bakıya yönəlmiĢdi.  

Nəhayət, mayın 26-da Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da müsabiqənin səbirsizliklə 

gözlənilən final mərhələsi baĢlandı. Avropa möhtəĢəm final Ģousunun açılıĢ 

mərasimində Azərbaycanın rəngarəng milli musiqisi ilə bir daha tanıĢ oldu.  

“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin finalı Azərbaycanın qədim milli musiqi 

aləti balabanda həzin ifa ilə baĢladı. TamaĢaçıları sülh rəmzi olan ağ geyimlərdə 

salamlayan Ģounun aparıcıları - Leyla, Eldar və Nərgiz Azərbaycan, ingilis, fransız və 

alman dillərində Avropaya səsləndilər.  

Final Ģousu Azərbaycanın dünya Ģöhrətli muğam ustası, Xalq Artisti Alim 

Qasımovun möhtəĢəm ifası ilə davam etdi. “Natiq” ritm qrupunun unudulmaz ifası, 

həmçinin “Eurovision-2011”in qalibləri Eldar Qasımov və Nigar Camalın “Running 

Scared” mahnısı hər kəsə gözəl anlar bəxĢ etdi.  

Sonra finalda birincilik uğrunda mübarizə aparan 26 ölkənin - Böyük Britaniya, 

Macarıstan, Albaniya, Litva, Bosniya və Herseqovina, Rusiya, Ġslandiya, Kipr, Fransa, 

Ġtaliya, Estoniya, Norveç, Azərbaycan, Rumıniya, Danimarka, Yunanıstan, Ġsveç, 

Türkiyə, Ġspaniya, Almaniya, Malta, Makedoniya, Ġrlandiya, Serbiya, Ukrayna və 

Moldovanın təmsilçilərinin hər biri üç dəqiqə ərzində möhtəĢəm Ģou nümayiĢ etdirdi.  

“Eurovision” mahnı müsabiqəsinin qaydalarına əsasən, müsabiqənin finalından 

bir gün əvvəl münsiflər səs verirlər. Final Ģousu baĢa çatanadək gizli saxlanılan 

münsiflərin verdiyi səslər müsabiqənin yekununda tamaĢaçı səsləri ilə toplanır.  

Səsvermə intervalı aktında iyirmi altı ölkənin təmsilçilərinin final Ģousundakı 

çıxıĢlarının ən maraqlı məqamları bir daha nümayiĢ olundu. Beləliklə, iĢtirakçı ölkələr 

səs verməyə baĢladılar. Səsvermə prosesinin davam etdiyi müddətdə “Baku Crystal 

Hall”un səhnəsinə 68 musiqiçi heyəti ilə tanınmıĢ azərbaycanlı bəstəkar və müğənni 

Emin Ağalarov çıxdı. “Never Enough” mahnısı ilə bütün Avropa qarĢısında çıxıĢ edən 

Emin Ağalarov səsvermə zamanı yaĢanan həyəcanı maraqlı ifası ilə yumĢaltmağa 

müvəffəq oldu.  

Nəhayət, müsabiqənin səsvermə prosesi dayandırıldı və həm tamaĢaçıların, həm 

də münsiflər heyətlərinin səslərinin toplanmasına baĢlanıldı.  

Beləliklə, 42 ölkənin iĢtirak etdiyi səsvermə prosesində “Baku Crystal Hall”a ilk 

olaraq Albaniya qoĢuldu. ĠĢtirakçı ölkələrin əksəriyyətinin mühüm hesab edilən 8, 10, 

12 səslərini Ġsveçə verməsi çoxlarını təəccübləndirmədi. Çünki müsabiqənin ilk 

günlərindən məhz Ġsveçin qələbəsinə inananlar çox idi. Bununla da ən çox səs qazanan 

Ġsveç təmsilçisi Loren müsabiqənin qalibi oldu. 



Azərbaycan isə “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsində dördüncü yerdə 

qərarlaĢdı. Ukrayna, Malta, Litva, Türkiyə ən yüksək -12 səsini, Gürcüstan, Moldova, 

Bolqarıstan, Ġsrail 10 səsini, Kipr isə 8 səsini Azərbaycanın hesabına yazdırdı. 

Azərbaycandan verilən səslərin nəticələrini 2010-cu ildə Norveçdə keçirilən 

“Eurovision” mahnı müsabiqəsində ölkəmizin təmsilçisi olmuĢ Səfurə Əlizadə elan etdi. 

Səfurə Azərbaycanın 8 səsi Maltaya, 10 səsi Rusiyaya, 12 səsi isə qardaĢ Türkiyəyə 

verdiyini elan etdi. Səsverməyə sonuncu Ġrlandiya qoĢuldu. Bununla da 372 səs alan 

Ġsveç müsabiqənin birincisi oldu. Rusiya ikinci, Serbiya üçüncü, Azərbaycan isə 

dördüncü yerləri tutdular. 

Müsabiqənin qaydalarına əsasən, qalib ölkənin təmsilçisi yenidən “Eurovision”un 

əsas səhnəsinə çıxaraq ona birincilik qazandırmıĢ mahnısını bir daha ifa etdi. 

MöhtəĢəmliyi ilə dünyanı heyran qoyan “Baku Crystal Hall”un səhnəsində Ġsveç 

təmsilçisini “Eurovision-2011”in qalibləri Eldar və Nigar təbrik edərək, ona yarıĢmanın 

rəmzi “Billur mikrofon”unu təqdim etdilər.  

Daha sonra qalib ölkənin təmsilçisi “Baku Crystal Hall”un Mətbuat Mərkəzində 

jurnalistlərlə görüĢdü, onların suallarını cavablandırdı. Loren “Eurovision-2012” mahnı 

müsabiqəsinin yüksək səviyyədə təĢkil edildiyini, “Baku Crystal Hall”un möhtəĢəm, 

Bakının gözəl Ģəhər, azərbaycanlıların qonaqpərvər və istiqanlı olduğunu dedi.  

Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin bütün 

Ģouları 46 ölkədə birbaĢa yayımlanmıĢdır.  

 

27 may 2012-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ 

PARKIN ƏRAZĠSĠNDƏ “KĠÇĠK VENESĠYA ġƏHƏRCĠYĠ”NĠN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Bildirildi ki, Dənizkənarı Milli Parkda aparılan abadlıq-quruculuq iĢləri 

nəticəsində əsaslı Ģəkildə yenidən qurulan “Kiçik Venesiya Ģəhərciyi” bulvarın ən gözəl 

guĢələrindən biridir. 1960-cı illərdə salınan Ģəhərcik Dənizkənarı Milli Parka gələnlər 

üçün sevimli istirahət yeri olmuĢdur. Prezident Ġlham Əliyev ötən ilin martında bulvarda 

olarkən “Kiçik Venesiya Ģəhərciyi”nin yenidən qurulması ilə bağlı göstəriĢ vermiĢdir.  

Azərbaycan Prezidentinin tapĢırıqlarına əsasən, Ģəhərcik ən müasir tələblər 

səviyyəsində yenidən qurulmuĢdur. “Kiçik Venesiya Ģəhərciyi” əvvəlki görkəmi 

saxlanılmaqla yeni elementlərlə zənginləĢdirilmiĢ, kanallar geniĢləndirilmiĢ, 

dərinləĢdirilmiĢ və su keçidləri ilə birləĢdirilmiĢ, buraya müasir qayıqlar gətirilmiĢdir. 

Prezident Ġlham Əliyev “Kiçik Venesiya Ģəhərciyi”nin ərazi ilə yaxından tanıĢ 

oldu. 

Qeyd edildi ki, Ģəhərcikdə mənalı istirahət üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Milli 

ornamentlərlə bəzədilmiĢ Ģəhərcikdə kanalların üzərində yeni körpülər inĢa olunmuĢdur. 

Burada su anbarı və sutəmizləyici sahə yaradılmıĢdır. Sutəmizləyici qurğuların köməyi 

ilə kanalların suyunun daim təmizlənməsi və həmiĢə Ģəffaf qalması təmin ediləcəkdir.  

ġəhərcikdə yaradılmıĢ müasir iaĢə obyektlərində həm Qərb, həm də ġərq 

mətbəxinin ləziz nümunələri müĢtərilərə təqdim olunacaqdır. Kanallarda, körpülərdə və 

tuneldə quraĢdırılan iĢıqlandırma sistemi axĢam saatlarında Ģəhərciyin gözəlliyini daha 

da artıracaqdır. Əsl Venesiyanı xatırladan “Kiçik Venesiya Ģəhərciyi” öz gözəlliyi ilə 

paytaxta xüsusi yaraĢıq verir.  

Əvvəlki ilə müqayisədə daha müasir, maraqlı və xoĢagələn olan yeni “Kiçik 

Venesiya Ģəhərciyi”nin əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilməsi 28 May - Respublika 

Günü münasibətilə Azərbaycan vətəndaĢları üçün əsl hədiyyə oldu. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət 

Muzeyi üçün Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində inĢa edilən yeni binanın ətrafında 

görülən iĢlərlə maraqlandı.  

 

28 may 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CULFADA UġAQ MUSĠQĠ 

MƏKTƏBĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı məktəbin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, son illərdə Azərbaycan mədəniyyəti dünya miqyasında 

yüksək səviyyədə təbliğ edilir. Bu gün paytaxt Bakı da daxil olmaqla, regionlarda 

müĢahidə olunan inkiĢaf gənc nəslin də mənəvi tərəqqisinə geniĢ imkanlar açır. Hazırda 

ölkəmizdə bu istiqamətdə bir sıra tədbirlər reallaĢdırılır. Culfada istifadəyə verilən UĢaq 

Musiqi Məktəbi də məhz bu məqsədə xidmət edir.  

Bildirildi ki, 2010-2011-ci tədris ilində məktəbin 6 Ģagirdi ali və orta ixtisas 

musiqi məktəblərinə qəbul olunmuĢdur. Onlardan ikisi hazırda Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin incəsənət fakültəsində, dördü isə Naxçıvan Musiqi Kollecində təhsil alır. 

Məktəbin binası ilə tanıĢlıq zamanı diqqətə çatdırıldı ki, yeni inĢa olunan 

dördmərtəbəli musiqi məktəbində 52 sinif otağı və 8 yardımçı otaq vardır. Məktəbin 

kitabxana fondu da zəngindir. Burada 1600 tədris vəsaiti və musiqi ədəbiyyatı 

toplanmıĢdır. Musiqi məktəbində 285 Ģagirdin təhsili ilə 64 müəllim məĢğul olur. 

Məktəbdə üç Ģöbə - xalq çalğı alətləri, fortepiano və nəzəri fənlər Ģöbələri fəaliyyət 

göstərir. Burada doqquz ixtisas – tar, kamança, nağara, fortepiano, skripka, qarmon, 

klarnet, balaban, xanəndəlik üzrə dərslər keçilir. Müasir inventar və avadanlıqla təchiz 

edilmiĢ məktəbdə 20 pianino və bir royal vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev məktəb Ģagirdlərinin ifasını dinlədi. 

Dövlətimizin baĢçısı UĢaq Musiqi Məktəbinə fortepiano hədiyyə etdi. 

Məktəbin Ģagirdləri və müəllimləri Azərbaycan Prezidenti ilə xatirə Ģəkli 

çəkdirdilər. 

 

30 may 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KƏNGƏRLĠ RAYONUNDA 

ULU ÖNDƏR 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ADINI DAġIYAN MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT 

PARKI ĠLƏ 

TANIġ OLMUġ, MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı rayonun mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin adını 

daĢıyan mədəniyyət və istirahət parkında ümummilli liderin abidəsini ziyarət edərək, 

önünə gül dəstəsi qoydu. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti burada Kəngərli rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüĢdü.  

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV 

dedi:  

- Biz iki il əvvəl də sizinlə görüĢmüĢük. Ġki il əvvəl ulu öndərin abidəsinin 

açılıĢında bərabər idik. Mən çox Ģadam ki, bu iki il ərzində Kəngərli rayonunda böyük 

iĢlər görülmüĢdür. Burada doğrudan da, gözəl mərkəz yaradılmıĢ, yeni inzibati binalar 

tikilmiĢdir, indi fərdi evlər də tikilməkdədir. Gözəl mədəniyyət evi tikilmiĢdir. Yəni, 

Kəngərli rayonunun inzibati mərkəzi artıq yaradılmıĢ və böyük dərəcədə inkiĢaf 

etmiĢdir. Bu, məni çox sevindirir. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər bir 

tərəfində, hər bir rayonunda sürətli inkiĢaf gedir və getməlidir. 

Son illər ərzində muxtar respublika böyük və Ģərəfli yol keçmiĢdir. Təkcə bu gün 

mən həm Naxçıvan Ģəhərində, həm də Kəngərli rayonunda bir sıra tədbirlərdə iĢtirak 

etmiĢəm. Günortadan sonra isə Culfa rayonunda bir sıra tədbirlərdə iĢtirak edəcəyəm. 

Bu tədbirlər çoxĢaxəlidir, bütün sahələri əhatə edir. Hər bir yerdə, hər bir rayonda sürətli 

inkiĢaf gedir və respublikanın qarĢısında duran bütün vəzifələr uğurla icra edilir. Həm 

sosial-iqtisadi inkiĢafla bağlı məsələlər həll olunur, həm də biznes mühitinin 

yaxĢılaĢdırılması üçün tədbirlər görülür. Bu dinamika, bu inkiĢaf muxtar respublikanın 

iqtisadi göstəricilərində də öz əksini tapıbdır. Keçən ilin yekunlarına görə həm sənaye, 

həm kənd təsərrüfatı istehsalı, həm də ümumi daxili məhsul artmıĢdır. Bu, məni çox 

sevindirir. Naxçıvanın Azərbaycanda xüsusi yeri vardır. Bu, muxtar respublikadır, 

qədim Azərbaycan torpağıdır. Burada iĢlər yaxĢı getdiyi üçün bunun ümumi iĢimizə 

böyük təsiri və töhfəsi vardır.  

Bu gün gözəl mədəniyyət evinin açılıĢında toplaĢmıĢıq. Bir neçə il əvvəl 

Naxçıvanda Heydər Əliyev adına möhtəĢəm Mədəniyyət Mərkəzinin açılıĢında iĢtirak 

etmiĢdik. Ġndi isə Kəngərli rayonunda mədəniyyət evinin açılıĢında iĢtirak edirik. Bu, 

böyük rəmzi məna daĢıyır. Çünki bir neçə il əvvəl Kəngərli rayonu inzibati ərazi kimi 

mövcud deyildi. Bir neçə il bundan əvvəl Vasif Talıbov belə təĢəbbüslə çıxıĢ etmiĢdi. 

Mən bu təĢəbbüsü təkcə kağız üzərində deyil, əməldə dəstəklədim və qısa müddətdə 

rayon yaradıldı. Qeyd etdiyim kimi, bu gün rayonun artıq inzibati mərkəzi vardır. Bu 

mərkəz böyüyəcəkdir və əminəm ki, gələcək illərdə Kəngərli rayonunda bundan da 

gözəl və yaxĢı iĢlər görüləcəkdir. Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik 

edirəm, Kəngərli rayonunun və bütün Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinlərinə 

yeni uğurlar arzu edirəm. 

 

X X X 

 

Kəngərli rayon sakinləri adından çıxıĢ edən Qarabağlar kənd 2 nömrəli orta 

məktəbin müəllimi Minarə BAYRAMOVA dövlətimizin baĢçısına minnətdarlığını 

çatdıraraq dedi:  



- Möhtərəm Prezident! Bu gün biz Azərbaycanın hər bir bölgəsində müĢahidə 

olunan sürətli inkiĢafın Ģahidiyik. Bütün bunların kökündə ulu öndər Heydər Əliyevin 

yoluna, siyasi və nəzəri irsinə sədaqət dayanır.  

Muxtar respublikanın ən gənc rayonu olan Kəngərli səkkiz il bundan əvvəl Sizin 

tərəfinizdən yaradılmıĢdır. Sizin muxtar respublikamıza hər səfəriniz rayonumuzda da 

yeni sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi ilə əlamətdar olmuĢdur.  

2010-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmıĢ abidəsinin 

və Kəngərli rayon ərazisindən keçən Naxçıvan–Sədərək avtomobil yolunun açılıĢında 

iĢtirak etmiĢ və rayonumuzda aparılan quruculuq iĢlərini yüksək qiymətləndirmiĢdiniz.  

Bu gün Sizin himayənizlə Kəngərli rayon mədəniyyət evi və Heydər Əliyev 

mədəniyyət və istirahət parkı istifadəyə verilir. Bu, bütün rayon sakinlərinin böyük 

sevincinə səbəb olub, hamımızda əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaradıb. Tikilən belə 

müasir binalar, salınan parklar dövlətimizin iqtisadi gücünü və Prezidentimizin 

ölkəmizin ən qiymətli sərvəti olan insanlara qayğısının təzahürdür. 

Möhtərəm Prezident! Sizin həyata keçirdiyiniz siyasi xətt Azərbaycan xalqının 

iradəsinə söykənir. Biz bu siyasi xəttə sadiqik və inanırıq ki, Sizin rəhbərliyiniz altında 

doğma Azərbaycanımız daha da inkiĢaf edib çiçəklənəcəkdir.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. 

 

X X X 

 

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti parkın ərazisində inĢa olunmuĢ Kəngərli rayon 

mədəniyyət evinin açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Bildirildi ki, mədəniyyət evinin binası müasir görkəmi ilə diqqəti cəlb edir. Sahəsi 

1743 kvadratmetr olan ikimərtəbəli binanın inĢası zamanı milli ornamentlərdən də geniĢ 

istifadə olunmuĢdur. Son illərdə Azərbaycanda mədəniyyətin inkiĢafı və təbliği ilə bağlı 

həm ölkə rəhbərliyi, həm də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən mühüm tədbirlər həyata 

keçirilir. Kəngərli rayon mədəniyyət evinin inĢası da mədəni irsimizin inkiĢafı 

istiqamətində bölgələrdə də xeyli iĢin görülməsini təsdiq edir.  

Dövlətimizin baĢçısı binada yaradılmıĢ Ģəraitlə yaxından tanıĢ oldu.  

Ġkimərtəbəli binanın foyesində Prezident Ġlham Əliyevin 2010-cu ilin oktyabrında 

Kəngərli rayonuna səfəri ilə bağlı fotoĢəkillərdən ibarət guĢə yaradılmıĢdır. Birinci 

mərtəbədə inzibati otaqlarla yanaĢı, 286 yerlik tamaĢa zalı vardır. Burada müasir 

iĢıqlandırma sistemi və iĢıq effektləri yaradan xüsusi sistem quraĢdırılmıĢdır. Binanın 

ikinci mərtəbəsində 6 inzibati otaq fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, binada dekorasiya 

otağı və istirahət guĢəsi yaradılmıĢdır. Mədəniyyət evinin binası müasir havalandırma 

sistemi ilə təchiz olunmuĢdur.  

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti ulu öndər Heydər Əliyevin adını daĢıyan 

mədəniyyət və istirahət parkında yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu. 

Məlumat verildi ki, 5 hektar ərazini əhatə edən parkda əhalinin mənalı istirahəti 

üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢ, yaĢıllıqlar salınmıĢ, dekorativ ağac və gül kolları 

əkilmiĢdir. Burada fəvvarə, müasir dizaynda oturacaqlar quraĢdırılmıĢ və istirahət 

guĢələri, uĢaq oyun parkı inĢa edilmiĢdir. Maraqlı attraksionlar, əyləncəli oyunlar 

uĢaqların istirahətinin ən yüksək səviyyədə təĢkilinə imkan verir. Parkda müasir 

iĢıqlandırma və suvarma sistemləri yaradılmıĢdır. 

 

30 may 2012-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUSĠYA FEDERASĠYASI 

DÖVLƏT DUMASININ MDB VƏ HƏMVƏTƏNLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ 

KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ LEONĠD SLUTSKĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Leonid Slutski ölkələrimiz arasında əlaqələrin siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə 

uğurla inkiĢaf etdiyini vurğulayaraq bu münasibətləri MDB çərçivəsində əməkdaĢlığın 

yaxĢı nümunəsi kimi dəyərləndirdi. 

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 

ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə uğurlu inkiĢafından məmnunluğunu ifadə etdi, 

əməkdaĢlığımızın bundan sonra da geniĢlənəcəyinə əminliyini bildirdi. 

 

20 iyun 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ BADAMDAR 

QƏSƏBƏSĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV PARKININ YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI 

VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Səbail Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Asif Əsgərov qəsəbədə görülən iĢlərlə 

bağlı dövlətimizin baĢçısına məlumat verdi.  

Qeyd edək ki, Prezident Ġlham Əliyev Bakı Ģəhərinin və onun qəsəbələrinin 

sosial-iqtisadi inkiĢafı ilə bağlı görülən iĢlərlə tanıĢlıq çərçivəsində Badamdarda olarkən 

qəsəbə sakinləri buradakı Heydər Əliyev parkının əsaslı Ģəkildə yenidən qurulması ilə 

əlaqədar dövlətimizin baĢçısına müraciət etmiĢdilər. Prezident Ġlham Əliyev parkın 

yenidən qurulması ilə bağlı göstəriĢlər vermiĢdi. Dövlətimizin baĢçısının tapĢırıqlarına 

uyğun olaraq parkda təmir və yenidənqurma iĢlərinin aparılması məqsədi ilə xüsusi 

layihə hazırlanmıĢ və yenidənqurma iĢlərinə baĢlanmıĢdır.  

Bir hektara yaxın ərazisi olan parkda qısa müddətdə bərpa və yenidənqurma iĢləri 

həyata keçirilmiĢ və burada müasir istirahət kompleksi yaradılmıĢdır. Parkda 7 min 

kvadratmetrə yaxın sahəyə daĢ döĢənmiĢ, iĢıqlandırma sistemi yeni layihə əsasında ən 

müasir standartlara uyğun Ģəkildə qurulmuĢdur. Bu istirahət kompleksində geniĢ 

yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılmıĢ, müxtəlif bəzək kolları əkilmiĢ, 4 min kvadratmetr əraziyə 

yaĢıl ot örtüyü salınmıĢdır. Parkın mərkəzində Azərbaycanın xəritəsi önündə xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstü ucaldılmıĢdır. Burada gecə iĢıqlandırma sistemi 

ilə təchiz olunmuĢ müasir fəvvarə kompleksi quraĢdırılmıĢdır. Parkda uĢaqların 

əyləncəsi üçün xüsusi guĢə, kütləvi tədbirlərin keçirilməsi və əhalinin istirahətinin 

təĢkili ilə əlaqədar bütün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır.  

Həyata keçirilən yenidənqurma iĢləri çərçivəsində parkın ətraf əraziləri 

abadlaĢdırılmıĢ, küçələrə yeni asfalt örtük döĢənmiĢdir. 

Parkda yaradılan Ģəraitlə yaxından tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı müvafiq 

tapĢırıqlarını verdi. 

 

22 iyun 2012-ci il 
 



BAKIDA KRANS MONTANA FORUMUNUN RƏSMĠ AÇILIġI OLMUġDUR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Bu il 23-cü dəfə keçirilən Krans Montana Forumunda Gürcüstanın, KeçmiĢ 

Yuqoslaviya Respublikası Makedoniyanın və Monteneqronun dövlət baĢçıları, xarici 

ölkələrdən gəlmiĢ ictimai xadimlər, parlament nümayəndələri, ziyalılar, biznes 

dairələrinin təmsilçiləri mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Tədbirin əsas məqsədi 2013-cü ildə keçiriləcək növbəti Ümumdünya 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu və mədəniyyətlərarası dialoqa dair Bakı Prosesi ilə 

bağlı təĢviqatın aparılması və ölkəmizin bu dialoqun mərkəzi olması barədə təbliğatın 

gücləndirilməsidir. 

Forum 1986-cı ildə Ġsveçrə rəsmilərinin dəstəyi ilə yaradılan beynəlxalq 

təĢkilatdır. Dünyada böyük nüfuza malik bu qurum BMT, Avropa Ġttifaqı, Avropa 

ġurası, həmçinin UNESCO, ĠSESCO və digər beynəlxalq təĢkilatlarla sıx əməkdaĢlıq 

edir. Forumun təsisçisi və prezidenti, səfir Jan Pol Karterondur. Beynəlxalq əməkdaĢlıq 

və dialoqa yardım məqsədilə yaradılan bu qurumun iĢində Azərbaycan da yaxından 

iĢtirak edir. Sivilizasiyaların kəsiĢdiyi məkanda yerləĢən, mədəniyyətlərarası dialoqa 

töhfələrini əsirgəməyən ölkəmizin fəaliyyəti beynəlxalq səviyyədə, o cümlədən Krans 

Montana Forumu çərçivəsində layiqincə qiymətləndirilir. 2011-ci ildə Brüsseldə Krans 

Montana Forumunda Prezident Ġlham Əliyevin bu təĢkilatın ən ali mükafatına - “Prix De 

La Fondation” mükafatına, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti Mehriban Əliyevanın forumun Qızıl medalına layiq görülmələri bunun əyani 

nümunəsidir. Krans Montana Forumunun bu il Bakıda keçirilməsinə qərar verilməsi də 

Azərbaycanın durmadan artan beynəlxalq nüfuzuna, mədəniyyətlərarası dialoqun və 

beynəlxalq tədbirlərin mərkəzinə çevrilməsinə dəlalət edir. 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva forumun iĢində iĢtirak edən 

dövlət baĢçıları və müxtəlif ölkələrin yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüĢdülər. 

Mərasimi açan forumun təsisçisi və prezidenti, səfir Jan Pol KARTERON Bakıda 

keçirilən 23-cü illik toplantıda iĢtirak edən qonaqları salamladı. Azərbaycan 

Prezidentinə yaradılan yüksək Ģəraitə görə təĢəkkür edən Jan Pol Karteron bu gün 

dünyanın mühüm dairələrinin Azərbaycana toplaĢdığını dedi. O, 1993-cü ildən Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda həyata keçirilən və bu gün uğurla davam 

etdirilən proseslərin ölkəmizin inkiĢafı ilə nəticələndiyini bildirərək dedi: 

- Mən Ģəxsən hesab edirəm və böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm 

ki, 1993-cü ildən etibarən - Prezident Heydər Əliyev bu ölkəyə rəhbərliyə gələndən 

sonra Azərbaycanda böyük inkiĢaf baĢlamıĢdır. Həmin vaxtlardan etibarən mən, 

həmçinin gördüm ki, o, çox böyük müdrikliyə, uzaqgörənliyə malik bir Ģəxsiyyətdir. 

Çox Ģadam ki, cənab Prezident, mənə belə bir fürsət qismət oldu. Biz Heydər Əliyev 

Mərkəzində, yeni binada bu cür nüfuzlu, mühüm, mötəbər iclasımızı keçirəcəyik və 

gələn iki gün ərzində müzakirələrimizi aparacağıq.  

Cənab Prezident, hörmətli birinci xanım, mən gözəl bilirəm ki, Siz burada hansı 

fəaliyyəti aparırsınız və bu, çox yüksək səviyyəli fəaliyyətdir. Siz Brüsselə səfər 

etdiyiniz zaman mən Sizə və birinci xanıma bildirdim ki, gördüyünüz iĢlər sözün əsl 

mənasında möcüzəli nəticələr verir. Biz bu gün görürük ki, Azərbaycanda nələr baĢ 

verir. Biz bilirik ki, ölkəniz xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir oyunçuya çevrilir. Həm 

sosial, həm mədəni, həm də humanitar sahələrdə siz get-gedə dünyaya daha çox 

açılırsınız. Böyük hörmət və iftixarla mən burada birinci xanımı salamlayıram. O, 



Heydər Əliyev Fonduna rəhbərlik edərək bir çox mühüm sahələrdə hökumətin gördüyü 

iĢləri də üstələyərək, bütün çətinlikləri aradan qaldırır. Təbii ki, məqsəd sırf yaxĢı, 

xeyirxah iĢlər görməkdən ibarət deyildir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, burada iradə vardır, 

razılıq vardır. Biz bilirik ki, Heydər Əliyev Fondu bir çox iĢlər görür, həmçinin müxtəlif 

təhsil, mədəniyyət ocaqlarında yeniliklər həyata keçirir.  

Biz bilirik ki, Azərbaycan Avropa Ġttifaqının enerji təchizatçılarından biridir. Biz 

görürük ki, bu gün qarĢımızda həmin o tarix yazılır. Ġqtisadi əhəmiyyət artır. Artıq bizim 

əlimizdə məĢəl yanır. Bu məĢəl, alov artıq güclənir. Məhz belə hisslərlə, cənab 

Prezident, mən bildirirəm ki, bu, Sizin fəaliyyətiniz sayəsində hasilə gələn iĢlərdir. Buna 

görə də biz Sizə minnətdarıq.  

Bu gün biz, həmçinin Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya mükafat 

təqdim edəcəyik. Mən bunu çox vacib hesab edirəm. Mən bunu xüsusilə qeyd etmək 

istəyirəm ki, biz onun fəaliyyətinə böyük hörmət və rəğbət bəsləyirik. Biz, eyni 

zamanda, xüsusilə də burada digər Ģəxsiyyətlərin iĢtirakını da qeyd edirik. Bilirik ki, 

uğur əldə etmək, humanitar məqsədlərə çatmaq istiqamətində qarĢımızda duran yol asan 

deyildir. Azərbaycan bu gün çox qeyri-adi nəticələr əldə edərək düzgün yoldadır. Bu 

məqsədlə mən, hörmətli cənab Prezident çıxıĢımı bitirirəm. 

 

Sonra Azərbaycan Prezidenti nitq söylədi. 

 

X X X 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Zati-aliləri! 

Mən sizin hamınızı ölkəmizdə salamlamaq istərdim. Mən Krans Montana 

Forumuna, onun sədri cənab Karterona təĢəkkürümü bildirmək istərdim. Çox təĢəkkür 

etmək istərdim ki, o, bu gün Azərbaycana, Bakıya təĢrif buyurub və bu forumda iĢtirak 

edir. 

Mən bilirəm ki, sizlərdən çoxu Azərbaycana ilk dəfədir gəlib, ilk dəfədir 

Azərbaycanda belə bir forumda iĢtirak edir. Əminəm ki, siz cəmiyyətimizdə olan bu 

inkiĢaf ruhunu, bu inkiĢafı özünüz hiss edəcəksiniz. Çox gözəl görəcəksiniz ki, 

Azərbaycanda, Bakıda hansı iĢlər həyata keçirilir. Azərbaycan, Bakı siyasi-iqtisadi 

sahələrdə dialoqun keçirildiyi, formalaĢdığı yerlərdən birinə çevrilibdir. Azərbaycan, 

Bakı artıq çox mötəbər beynəlxalq forumların keçirilməsi məkanına çevrilmiĢdir. Məhz 

buna görə, çox Ģadıq.  

Bakıda çox müxtəlif məsələlər, siyasi müstəvidə çox maraqlı mövzular ətrafında 

birgə müzakirələr, debatlar, forumlar təĢkil olunur. Bunun hamısı bizim siyasətimizin 

nəticəsidir, eyni zamanda, bu, ölkəmizin tarixi irsidir. Ona görə ki, Azərbaycan tarixən, 

əsrlər boyu müxtəlif mədəniyyətlərin, müxtəlif millətlərin sülh Ģəraitində yaĢadığı bir 

məkan olmuĢdur. Ona görə də bizim ölkədə belə tədbirlərin keçirilməsi, müxtəlif 

millətlərin, mədəniyyətlərin nümayəndələrinin bir araya gəlməsi, birlikdə iĢləməsi, 

müzakirələrin, debatların keçirilməsi bizim üçün çox təbii bir haldır. Biz həmiĢə öz 

iĢimizlə multikulturalizmi, yəni çoxmədəniyyətlilik amilini inkiĢaf etdirməyə üstünlük 

veririk və bunun gücləndirilməsinə çalıĢırıq. Çünki qloballaĢan bugünkü dünyada baĢqa 

bir yol, baĢqa bir alternativ yoxdur. Ona görə də bir daha qeyd etmək istərdim ki, 

müxtəlif etnik mənĢəyə mənsub olan, müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən insanların 



əsrlər boyu burada birlikdə yaĢaması Azərbaycan üçün təbii bir hal olub. Azərbaycan 

çox böyük tarixə malik olan bir ölkədir. Mən əminəm, qonaqlarımızın imkanı olacaqdır 

ki, onlar bizim tarixi yerlərə baĢ çəkə bilsinlər, Azərbaycanın tarixi abidələrini görə 

bilsinlər və onlara toxuna bilsinlər. 

Müstəqil ölkə olaraq biz yalnız 20 ildir ki, mövcuduq. Ötən il biz 

müstəqilliyimizin 20-ci ildönümünü qeyd etdik. Müstəqilliyimiz bizim üçün və xalqımız 

üçün ən böyük xoĢbəxtlikdir, ən böyük dəyərdir. Xalqımız azadlıq fikri ilə yaĢayıb və bu 

müstəqilliyə nail olubdur. Ġndi Azərbaycan artıq 20 ildir ki, beynəlxalq birliyin üzvüdür 

və uğurla inkiĢaf edir. Bu 20 il ərzində həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə çox ciddi 

dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Əvvəllər Azərbaycan həm müstəqil, həm də azad deyildi. 

Ona görə ki, biz totalitar bir ölkə çərçivəsində yaĢayırdıq.  

Ona görə, müstəqillikdən sonra bizdə siyasi müstəvidə dəyiĢikliklər, 

transformasiya baĢ verdi. Dövlətçiliyimizin qurulması bizim üçün çox böyük önəm 

daĢıyırdı, bizim üçün böyük imkanlar yaratmıĢdı. Ancaq çoxlu çətinliklər də oldu. Lakin 

buna baxmayaraq, biz müstəqilliyimizin qazanılması ilə artıq möhkəm dövlətçiliyimizi 

yarada və iqtisadi-siyasi sahələrdə güclü transformasiyaya malik ola bildik. Ġndi 

demokratik prosesimizi inkiĢaf etdirir, gücləndiririk. Biz qanunun aliliyi, insan 

haqlarının müdafiəsi və qorunması sahələrinə çox böyük önəm veririk. Azərbaycanda 

bütün siyasi qurumlar, tərəflər öz fəaliyyətini uğurla davam etdirirlər.  

Eyni zamanda, biz əlbəttə, iqtisadi müstəvidə də transformasiyaya çox böyük 

önəm vermiĢik və veririk. Ona görə ki, iqtisadi sahəni inkiĢaf etdirmədən və güclü 

iqtisadiyyat qurmadan siyasi islahatlar mümkün deyildir. Ona görə də biz bu islahatları 

paralel olaraq həm siyasi, həm iqtisadi müstəvidə apardıq. Siyasi və iqtisadi islahatlar 

bir-birini dəstəkləmiĢdir və bugünkü Azərbaycan onu göstərir ki, biz düzgün yolu seçdik 

və düzgün iĢlər gördük.  

Son on il ərzində Azərbaycanda iqtisadi inkiĢaf dünyada ən sürətli olmuĢdur. 

Bizim iqtisadiyyatımız üç dəfə artmıĢdır. Sənaye istehsalı üç dəfə artmıĢdır. Eyni 

zamanda, biz sosial problemlərin həllinə çox böyük önəm vermiĢik. Ona görə ki, həddən 

çox çətin iqtisadi islahatlar bəzi ölkələrdə insanların narazılığına səbəb olur. Lakin 

Azərbaycanda bu, olmamıĢdır. Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi son səkkiz il 

ərzində beĢ dəfə azalaraq 7 faizə enmiĢdir. Bundan baĢqa, biz onu nümayiĢ etdirə bildik 

ki, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkiĢaf etmək sosial məsələlərin unudulması demək 

deyildir. 

Azərbaycan sabit iqtisadiyyata malik olan bir ölkədir. Bizdə iĢsizlik səviyyəsi 5,4 

faizdir. Xarici borc ümumi daxili məhsulumuzun yalnız 7 faizini təĢkil edir. Bizim 

ixracımız idxalımızdan bir neçə dəfə yüksəkdir.  

Ġqtisadi transformasiya, dəyiĢikliklər bizə daha çox islahatlar həyata keçirməyə 

imkan yaratmıĢdır və ölkəmizdə tamamilə yeni bir vəziyyətin yaradılmasına imkan 

vermiĢdir. Azərbaycan öz hesabına yaĢayan, öz hesabına inkiĢaf edən ölkədir. 

Azərbaycan, eyni zamanda, çox önəmli xarici siyasətini də inkiĢaf etdirir. Zənnimcə, bu, 

hər bir ölkə üçün çox önəmli bir məsələdir. Xüsusilə də o ölkə üçün ki, uzun müddət, 

əsrlərlə müstəqil olmamıĢdır. 

Beləliklə, regional əməkdaĢlıq məsələləri, eyni zamanda, bizim üçün çox 

önəmlidir. Biz regional əməkdaĢlığı gücləndirmək üçün bir neçə layihə baĢlamıĢıq və bu 

layihələr xalqımıza və qonĢularımıza fayda verəcəkdir. Biz düĢünürük ki, regional 

əməkdaĢlıq regional təhlükəsizlik olmadan mümkün deyildir. Ona görə də Azərbaycanın 

regionda artan təsiri bölgədə stabilləĢdirici amildir, onun əsasını yaratmıĢdır. 

Müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra əsas problemlərdən biri Ermənistan 

tərəfindən torpaqlarımızın iĢğalı olmuĢdu. Bu, bizə çox böyük zərbə vurmuĢdur. Bu, 



ümumiyyətlə, regionun təhlükəsizliyinə, əməkdaĢlığına çox böyük zərbə vurmuĢdur. 

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə tanınmıĢ tarixi ərazisidir və 

Ermənistan bu torpaqları iĢğal etmiĢdir. Ermənistan Azərbaycanın bu torpaqlarında etnik 

təmizləmə aparmıĢdır. Ümumilikdə 20 faiz torpağımız indi erməni iĢğalı altındadır. 

BMT-nin qətnamələri, Helsinki xartiyası vardır. BMT Təhlükəsizlik ġurası dörd 

qətnamə qəbul etmiĢdir. Bu qətnamələr Ermənistandan öz qoĢunlarını dərhal 

Azərbaycan torpaqlarından çıxarmasını tələb edir. Lakin onlar bu qətnamələri icra 

etməmiĢlər. Avropa ġurası, ATƏT və baĢqa mötəbər beynəlxalq təĢkilatlar belə 

qətnamələr qəbul etmiĢlər. Lakin bunlara əməl olunmamıĢdır. Bundan baĢqa, bu 

qətnamələrin uzun illər ərzində icra olunmaması beynəlxalq təĢkilatların bu sahədə 

iĢlərinin dəyərini sual altına qoyur. Dağlıq Qarabağ demək olar ki, Azərbaycanın 

mərkəzində yerləĢir və münaqiĢə ilə bağlı qəbul edilmiĢ bütün qətnamələr bu torpaqların 

iĢğaldan azad olunması, oradan zorla çıxarılmıĢ, qovulmuĢ insanların öz doğma 

torpaqlarına qaytarılması ilə bağlıdır. Bununla bağlı ATƏT-in faktaraĢdırıcı 

missiyalarının orada keçirilən missiyaları göstərmiĢdir ki, bizim torpaqlarda – Dağlıq 

Qarabağda olan bütün tarixi, mədəni abidələr dağıdılmıĢdır. Lakin mən əminəm ki, 

Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Ona görə ki, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü BMT tərəfindən qəbul olunmuĢdur. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz 

ərazisidir və bu, bütün beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən qəbul olunmuĢdur. Dağlıq 

Qarabağ ayrıca bir ölkə kimi heç bir dövlət tərəfindən qəbul olunmamıĢdır. 

Biz bu sahədə böyük diplomatik səylər görürük. Biz iqtisadiyyatımızı 

gücləndiririk. Əminəm ki, bütün bu amillər bizə öz suverenliyimizi, ərazi 

bütövlüyümüzü bərpa etməyə imkan verəcəkdir. MünaqiĢə yalnız beynəlxalq hüququn 

norma və prinsipi əsasında, Helsinki Yekun Aktı əsasında həll olunmalıdır. O aktda 

qeyd olunmuĢdur ki, ərazi bütövlüyü prinsipi xalqların öz müqəddəratını təyin etmək 

prinsipi ilə ziddiyyət yaratmamalıdır və xalqların öz müqəddəratını müəyyən etmək 

hüququ ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həll olunmalıdır.  

Bütün bu məsələlər bizim əsas prioritetlərimizdir. Bizim xarici siyasətimiz tam 

aydındır. Biz siyasi və iqtisadi nöqteyi-nəzərdən beynəlxalq əməkdaĢlıq sahəsində 

fəaliyyətimizi belə qururuq.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan bu yaxınlarda BMT Təhlükəsizlik ġurasının qeyri-

daimi üzvü seçilmiĢdir. Azərbaycan indi qlobal təhlükəsizlik məsələlərində öz səsinə 

malikdir. Ötən ay Azərbaycan dünyanın bir nömrəli beynəlxalq təĢkilatı olan 

Təhlükəsizlik ġurasına sədrlik etmiĢdir və namizədliyimizi dəstəkləyən bütün ölkələrə 

təĢəkkürümü bildirmək istərdim. Bu, onu göstərir ki, ötən 20 il ərzində ölkəmiz özünü 

etibarlı tərəfdaĢ kimi tanıda bilmiĢdir. Təhlükəsiz ġurasının qeyri-daimi üzvü seçilərkən 

bizi 155 ölkə dəstəkləmiĢdir. Bizi dəstəkləyən, Azərbaycana inanan ölkələrin etimadını 

doğruldacağıq. Bu seçimdən sonra mən nitq söylədim, dedim ki, Azərbaycan ədalət və 

beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir. Mən onu da qeyd etdim ki, 

əksər hallarda beynəlxalq hüquq və ədalət pozulur. Biz istəməzdik ki, bu, belə olsun. 

Azərbaycan buna yol verməyəcəkdir. Ona görə ki, bütün bu pozuntular beynəlxalq 

birliyin böyük problemləridir. Ona görə ki, belə münaqiĢələrin həll olunması üçün qəbul 

edilən qətnamələr, sənədlər iĢləmirsə və beynəlxalq qurumların verdikləri qərarlar bəzi 

ölkələr tərəfindən nəzərə alınmırsa, onlara əməl edilmirsə, onda biz düĢünməliyik ki, 

belə beynəlxalq qurumların, onların qərarlarının səmərəli olması üçün nə etməliyik. 

Hərdən elə hallar olur ki, beynəlxalq təĢkilatların, məsələn, xüsusilə də Təhlükəsizlik 

ġurasının qərarları bir neçə saat ərzində icra edilir. Amma bizim problemimizlə bağlı 

təəssüf ki, bu, belə olmamıĢdır.  



Qlobal gündəlikdə duran məsuliyyətdən biri sülhün, təhlükəsizliyin və 

əməkdaĢlığın təmin olunmasıdır. Təhlükəsizlik ġurasının üzvü olaraq Azərbaycan çox 

gözəl baĢa düĢür ki, biz bu iĢdə çox fəal olmalıyıq. Bizim ümumilikdə əsas 

məqsədlərimiz əməkdaĢlığı geniĢləndirməkdir. Biz əməkdaĢlıq və birgə qarĢılıqlı dəstək 

nəticəsində məqsədlərimizə nail ola bilərik. Bizim bu siyasətimiz, beynəlxalq məsələlərə 

də, enerji məsələlərinə də aiddir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan böyük neft və qaz 

ehtiyatlarına malikdir. Bizim enerji təhlükəsizliyi siyasətimiz çox aydındır və dəqiqdir. 

Əminəm ki, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı danıĢıqlar baĢlayanda müzakirələr çox maraqlı 

olacaqdır. Mənə elə gəlir ki, enerji təhlükəsizliyinin qarĢısını nə alırsa, onu müzakirə 

etməyə dəyər.  

Azərbaycan bu sahədə investorlarla, sərmayə qoyan tərəflərlə, Ģirkətlərlə qarĢılıqlı 

maraqlar əsasında səmərəli münasibətlərin qurulmasının tərəfdarıdır və bunu həyata 

keçirir. Bundan baĢqa, enerji siyasətinin yeni müstəvilərinin açılmasının tərəfdarıdır. 

Bundan baĢqa, Azərbaycan bu siyasəti həyata keçirməklə qarĢısına iqtisadi rifaha və 

qarĢılıqlı dəstəyə nail olmaq prinsiplərini və məqsədlərini qoyur. 

Enerji amillərindən heç vaxt siyasi məqsədlərə, hansısa baĢqa mənfəətlərə nail 

olmaq üçün istifadə edilməməlidir. Bizim ölkəmizdə enerji ehtiyatlarından çox 

məsuliyyətli Ģəkildə istifadə olunur. Bizim gündəlikdə olan bütün layihələr hələ 1990-cı 

illərdən baĢlayaraq çox uğurla həyata keçirilmiĢdir. Biz bir neçə neft və qaz boru kəməri 

layihəsini həyata keçirmiĢik. Bunlar bu gün bizim enerji ehtiyatlarımızın müxtəlif 

istiqamətlərdə nəqlinə imkan yaradır. Azərbaycanın enerji ehtiyatları bəzi Avropa 

ölkələrinin ümumilikdə enerji balansının 25-30 faizini təĢkil edir və bu rəqəm artır. 

Azərbaycan, əsasən neft ölkəsi kimi tanınmıĢdır. Belə ki, ilk dəfə nefti Azərbaycanda 

tapmıĢdılar və quruda da ilk dəfə neft Azərbaycanda hasil olunmuĢdur. Ġndi Azərbaycan 

bütün qlobal enerji təhlükəsizliyi məsələlərində həm də böyük qaz ehtiyatlarına malik 

olan ölkə kimi tanınmıĢdır.  

Transanadolu Qaz Boru Kəmərinin inĢasına dair Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

bu yaxınlarda imzalanmıĢ müqavilə bunun bariz nümunəsidir. Biz bu layihənin həyata 

keçirilməsi ilə Xəzər dənizi, Qara dəniz və Aralıq dənizi arasında dəhliz açmıĢ olacağıq. 

Bu, həm bizim üçün, həm də qonĢularımız üçün bir enerji layihəsidir. Bu dəhlizdən artıq 

nəqliyyat infrastrukturu kimi istifadə olunmuĢdur. Bu, tarixən Azərbaycan, Gürcüstan və 

Türkiyə arasında əlaqə yaratmaq üçün istifadə edilən bir dəhliz olmuĢdur. Bu, eyni 

zamanda, Ġpək Yolunun bərpa olunmasına da öz töhfəsini verəcəkdir. Bütün bu layihələr 

Azərbaycanın qonĢularına da fayda verəcəkdir. Biz bununla həm regionda, həm də 

ümumiyyətlə qitədə enerji xəritəsini dəyiĢmiĢ olacağıq. Əlbəttə ki, gündəliyimizdə olan 

bütün enerji layihələrini nəzərə alaraq, potensialımızı, təchizat potensialını və Avropa 

istehlakçılarının artan ehtiyaclarını bilirik. Bundan baĢqa, təbii qaza olan ehtiyac 

xüsusilə də nüvə enerjisi istehsalı məntəqələrinin bağlanmasından sonra daha da 

artacaqdır. 2020-ci ildən sonra bu, xüsusilə böyük önəm daĢıyacaqdır. Azərbaycan 

böyük enerji ehtiyatlarına malik bir ölkə kimi həmin vaxt Avropanın enerji 

təhlükəsizliyində çox böyük rol oynayacaqdır. Biz hazırda bu məsələlər üzərində 

iĢləyirik. Biz bilirik ki, Ģaxələndirmə məsələsi nə dərəcədə önəmlidir. Ona görə ki, bu 

məsələ həm istehsalçılar, həm istehlakçılar və həm də bütün ölkələr üçün önəmlidir. 

Ġstehsalçı, istehlakçı və tranzit ölkələr arasında münasibətlərin düzgün qurulması uğura 

gətirən yoldur. Əminəm ki, bizim yeni layihəmiz uğurla həyata keçiriləcəkdir. Ona görə 

ki, bizim bu sahədə çox güclü iradəmiz vardır. Biz bunu bilirik. Bundan baĢqa, bizim 

lazımi maliyyə gücümüz vardır. Texniki nöqteyi-nəzərdən də biz bu sahədə çox 

bacarıqlıyıq. Bundan baĢqa, bizim regionda ənənəvi qonĢularımızla, müttəfiqlərimizlə 



çox gözəl münasibətlərimiz vardır. Bu günə kimi, baĢladığımız heç bir layihə 

uğursuzluğa düçar olmamıĢdır. Ona görə də biz iĢimizi belə də davam etdirəcəyik.  

Bilirəm ki, bu gün və sabah bizim çox maraqlı diskussiyalarımız olacaqdır. 

Forumun gündəliyi çox geniĢdir, çox mühüm məsələləri əhatə edir. Əminəm ki, sizin 

fikirləriniz bu müzakirələrdə yeni ideyaların, yeni yanaĢmaların ortaya çıxmasına 

xidmət edəcəkdir. Biz gələcək üçün bu ideyaların üzərində birlikdə iĢləyəcəyik. Bir daha 

deyirəm ki, Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz. Sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.  

 

X X X 

 

Müzakirələr zamanı Estoniya-Avropa Ġttifaqı əlaqələri barədə də geniĢ fikir 

mübadiləsi aparıldı.  

Növbəti sual Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevə ünvanlandı.  

-Növbəti 15 il üçün Azərbaycanın iqtisadi strukturunu Azərbaycan 

Prezidenti necə görür? 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun, təĢəkkür edirəm. Əslində doğrudan da, 

bu, indi bizim diqqət dairəmizdə olan məsələlərdən biridir. Bilirsiniz ki, 

iqtisadiyyatımızın sürətli inkiĢafı elə enerji sahəsinin inkiĢafı ilə baĢlanmıĢdır. Bilirsiniz 

ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına 100 milyarddan çox sərmayə qoyulmuĢdur və sərmayə 

qoyuluĢu üçün çox münbit Ģərait yaradılmıĢdır. Lakin enerji layihələrindən əldə 

etdiyimiz gəlirlərdən çox səmərəli Ģəkildə istifadə edirik. Biz “holland sindromu”nun 

ölkəmizdə baĢ verməsinə yol vermədik. Bəzi təhlilçilər proqnoz verirdilər ki, 

Azərbaycanda da “holland sindromu” olacaqdır. Lakin bu, belə olmadı. Biz Dövlət Neft 

Fondunu yaratdıq. Bu gəlirlər orada toplanır. Aktivlərimiz də orada toplanır. Biz aktiv 

və passivlərimizi idarə edə bilirik və Neft Fondunun idarəçiliyi parlament debatları 

əsasında həyata keçirilir. Yəni, deputatlar qərar qəbul edirlər ki, oradan nə qədər vəsait 

götürülməlidir və hara istifadə olunmalıdır. Bundan baĢqa, biz bu vəsaitləri əsasən 

layihələrin inkiĢaf etdirilməsi üçün xərcləyirik. Biz regionlarda, əyalətlərdə insanların 

yaĢayıĢ səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün bunu sərf edirik. 2004-cü ildə qəbul olunan ən 

önəmli proqramlardan biri regionların inkiĢaf etdirilməsi dövlət proqramı idi. Bu, bizə 9 

milyonluq əhalisi olan ölkədə bir milyondan çox iĢ yerinin yaradılmasına imkan 

vermiĢdir. Əvvəldə dediyim kimi, 8 il bundan qabaq yoxsulluq səviyyəsi 49 faiz idi, indi 

7 faizdir. Gələcək onilliklər üçün bizim bununla bağlı çox aydın baxıĢımız vardır. 

Azərbaycanı 2020-2030-cu illərdə biz necə görürük?! Bizim əsas məqsədimiz son 8 ildə 

üç dəfə artmıĢ ümumi daxili məhsulun daha iki dəfə artırılmasıdır və xüsusilə də bunun 

qeyri-neft və qaz sektorunda olmasını nəzərdə tutmuĢuq. Bundan baĢqa, məqsədimiz 

ĠKT sahəsinin, müasir sənaye sahələrinin inkiĢaf etdirilməsidir. Biz Azərbaycanı 

adambaĢına düĢən yüksək gəlirli ölkəyə çevirmək istəyirik. Bir neçə il bundan əvvəl 

neftin qiyməti 140 dollardan 40 dollara düĢəndə belə, bizim iqtisadiyyatımız güclü idi. 

Ona görə ki, artıq çoxĢaxələnmə siyasəti həyata keçirilirdi. Bundan baĢqa, üç güclü 

reytinq Ģirkəti - Standard & Poor's, Fitch, Moody's Azərbaycanın reytinqini artırmıĢdır. 

Bu, o deməkdir ki, beynəlxalq maliyyə institutları da bizim gələcəyimizə inanırlar. Biz 

ĠKT-nin inkiĢaf etdirilməsini, texnoloji parkların, kosmos sənayesinin inkiĢaf 

etdirilməsini nəzərdə tutmuĢuq. Artıq elə bir məqsədə nail olmaq istəyirik ki, gələcəkdə 

bizim dövlət məmurlarımız öz iĢlərinə baĢlayanda birinci neft qiymətlərinin necə 

olmasına baxmadan baĢlasınlar. 

 

X X X 

 



KeçmiĢ Yuqoslaviya Respublikası Makedoniyanın Prezidenti George ĠVANOV 

ölkəsinin Avropa Ġttifaqı ilə əməkdaĢlığının gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyini 

vurğuladı.  

ĠSESCO-nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-TÜVEYCRĠ Prezident 

Ġlham Əliyevə sualında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə 

toxunaraq dedi:  

- Zati-aliləri cənab Prezident düzgün dedi ki, BMT Təhlükəsizlik ġurası çoxlu 

qətnamələr qəbul etmiĢdir və bu qətnamələr iĢğalçılardan Azərbaycan torpaqlarından 

çıxmağı tələb edir.  

Zati-aliləri cənab Prezident bu iĢğalın necə, hansı yollarla bitməsini düĢünür. Ona 

görə ki, Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizinin iĢğal altında olması beynəlxalq hüquqa 

ziddir. Ona görə ki, bu, eyni zamanda, regionda olan sabitliyə çox böyük zərbə vurur, 

çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaĢlarının öz doğma torpaqlarına qayıtmasının qarĢısını 

alır. Əlbəttə ki, bu, insanların sadəcə olaraq, ləyaqətlərinə zərbə vurur və yoxsulluğa da 

təsirini göstərir. Sizcə, nəyə görə beynəlxalq təĢkilatlar bu qətnamələri icra etmirlər? Bu 

iĢğala son qoymaq üçün yenə nə etmək lazımdır? Qeyd olunduğu kimi, Təhlükəsizlik 

ġurasının 4 qətnaməsi vardır. Nəyə görə biz hamımız öz səsimizi qaldırmayaq? Nəyə 

görə tələb etməyək ki, həmin qətnamələr icra olunsun, iĢğal olunan torpaqlar azad 

edilsin? Bu, axı, beynəlxalq ikiüzlülükdür! Yəni, ən yüksək beynəlxalq dairələrdə 

qətnamə qəbul etmək, sonra da onları icra etməmək. Ona görə də mən istərdim ki, bu 

forum öz iĢinin sonunda bir bəyannamə qəbul etsin. Bu bəyannamə də Azərbaycanın 

hüquqlarını dəstəkləsin.  

Zati-aliləri, gələcəkdə biz, doğrudan da, bu dilemmanın həll olunmasının yollarını 

necə tapa biləriksə, bu haqda öz fikirlərinizi söyləsəniz bunu yüksək qiymətləndirərdim.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sualınıza görə çox sağ olun cənab Əl –Tüveycri.  

Doğrudan da bu, yalnız Azərbaycan üçün deyil, demək olar ki, bütün region üçün 

çox ciddi, böyük bir problemdir. Bu, Cənubi Qafqaz ölkələri üçün çox böyük bir təhdid, 

maneə yaradır. Gələcəkdə birlikdə inkiĢafın qarĢısını alır. Bundan baĢqa, Azərbaycan 

ərazilərinin iĢğal edilməsi, yüz minlərlə qaçqın və köçkünün olması məsələsi çox böyük 

problemdir. Əlbəttə ki, buna baxmayaraq, Azərbaycanda son illər ərzində çox böyük 

nailiyyətlər qazanılmıĢdır. Biz bununla çox böyük qürur hissi keçiririk. Bu qətnamələrin 

icrası mənə elə gəlir ki, Ermənistanın marağında olmalıdır. Mən əminəm ki, Ermənistan 

bu iĢğaldan heç nə qazanmır. Birincisi, bu, tarixi nöqteyi-nəzərdən ədalətsizlikdir. Biz 

tarixdən bilirik ki, ermənilər qonĢu ərazilərdən Dağlıq Qarabağa XIX əsrin əvvəlində 

köçürülmüĢlər. “Qarabağ” sözü Azərbaycan mənĢəli sözdür. Dağlıq Qarabağ inzibati 

ərazi vahidi inqilabdan sonra, sovet dövründə Azərbaycanın tərkibində yaradılmıĢdır. 

Onun Ermənistan ilə heç bir inzibati sərhədləri yox idi. Bu məkan Azərbaycanın 

daxilində, mərkəzində yerləĢir. Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra ermənilər, 

Ermənistan, Qarabağda olan separatçılar Azərbaycana qarĢı müharibəyə baĢladılar. 

Orada yaĢayan bütün azərbaycanlıları Dağlıq Qarabağın özündən və ətraf rayonlardan 

çıxardılar və indi həm Dağlıq Qarabağı, həm də ətrafda olan rayonları iĢğal altında 

saxlayırlar. Eyni zamanda, etnik təmizləmə apardılar, mən artıq bu haqda qeyd etdim.  

Ermənistan BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının və digər beynəlxalq təĢkilatların 

qətnamələrinin icrasına baĢlamalıdır. Bu, onun xeyrinədir. Biz heç vaxt icazə vermərik 

ki, Azərbaycan ərazisində ikinci Ermənistan dövləti yaradılsın. Qətnamələr yalnız belə 

həll olunmalıdır və nəyə görə problem həll olunmayıb, bu da çox aydındır. Beynəlxalq 

birlik, Təhlükəsizlik ġurasında bu qətnamələri qəbul edən ölkələr iĢğalçıya kifayət qədər 

təsir göstərmirlər. Əlbəttə, təsir olmalıdır. ĠĢğal aydındır, heç kim bunu inkar etmir, 

hamı bunu bilir. ĠĢğala son qoyulmalıdır. Biz bu yaxınlarda bununla bağlı bəzi müsbət 



mülahizələr eĢitmiĢik. Xüsusilə də, məsələn, Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən. 

Onlar bildirirlər ki, status-kvo artıq qəbulolunmazdır. Bu, müsbət bir mülahizədir.  

Bu status-kvonu necə dəyiĢə bilərik, kim dəyiĢməlidir? Ermənistan iĢğal olunmuĢ 

əraziləri tərk etməyə baĢlamalıdır, bundan sonra artıq əlaqə yarana, qaçqınlarımızın 

oraya köçürülməsi baĢlaya bilər, praktiki tədbirlər görülər. Lakin Ermənistan bunu 

etmir. Ancaq status-kvonun qəbulolunmazlığı ilə bağlı fikirlər artıq müsbət bir siqnaldır. 

Digər müsbət bir siqnal ondan ibarətdir ki, vasitəçilər bu münaqiĢənin yalnız sülh yolu 

ilə həll olunmasının mümkünlüyünü qeyd etmiĢlər. Biz bununla razıyıq. Lakin 

Ermənistanda sülh yolunu danıĢıqları uzatmaq, bu torpaqları istədikləri qədər iĢğal 

altında saxlamaq kimi baĢa düĢürlər. Onlar elə zənn edirlər ki, danıĢıqlar hələ 20 il də 

gedə bilər.  

ATƏT-in Minsk qrupu da bilirsiniz artıq neçə illərdir ki, yaranıb və 

fəaliyyətdədir. Mən bu qeyri-adi vəziyyətin yaranmasından təəssüf hissi keçirirəm. 

Yadınızdadırsa, Liviya barədə qətnamə bir neçə saat ərzində icra olundu. Ancaq 

Azərbaycanla, Dağlıq Qarabağla bağlı qətnamələr 20 ildir ki, icra olunmur. Bu nə 

deməkdir? Bu ikili standartlardır. Nəyə görə, səbəb nədən ibarətdir? Səbəblər haqqında 

çox danıĢa bilərəm. Səbəblərdən biri ikili standartlardır, ikincisi dünyada Ermənistan 

diasporudur. Bu diaspor Ermənistanın Azərbaycana qarĢı iĢğalçı siyasətini güclü Ģəkildə 

dəstəkləyir. BaĢqa səbəblərə gədikdə, onlar da öz rolunu oynayır. Lakin qeyd etdiyim 

əsas səbəblər bu səbəblərdir. Zənnimcə, bu məsələni beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq 

həll etmək Ermənistanın xeyrinədir. Ona görə ki, onlar bu iĢğaldan heç bir bəhrə 

görmürlər. Orada hər Ģey dağıdılıb, həyat yoxdur, boĢluqdur. Bundan baĢqa, statistik 

məlumatlara görə, bu ilin beĢ ayı ərzində minlərlə Ermənistan vətəndaĢı ölkəni tərk 

etmiĢdir. Yəni, Ermənistanın əhalisi get-gedə azalır. Bunun səbəblərindən biri qonĢu 

ölkəyə qarĢı iĢğalçı siyasətin yürüdülməsidir. Bu, beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarĢı 

həmlələr, təbliğatdır. Mən Ermənistanın qonĢuluqla bağlı siyasətinin baĢqa 

cəhətlərindən danıĢmaq istəməzdim. Lakin demək istərdim ki, bu, qeyri-dostyana 

siyasətdir. Bu ölkə öz müstəqilliyindən istifadə edərək qonĢuları ilə əlaqələrini, 

münasibətlərini normallaĢdırmalıdır. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında güclərin 

tarazlığı fərqi çox böyükdür. BeĢ-on ildən sonra bu fərq daha da böyük olacaqdır. Bu 

boĢluq çox böyük olacaqdır, müqayisə olunmayan səviyyədə. Bu, millətlərin milli 

maraqlarına uyğun olan bir məsələdir. Bu, Ermənistanda gəlib-gedən liderlərlə bağlı 

olan bir məsələ deyildir. Bu, həmin xalqın öz milli maraqlarına cavab verməli olan 

məsələsidir.  

Biz öz ərazilərimizin, öz suverenliyimizin bərpa olunması üçün əlimizdən gələni 

edəcəyik.  

 

X X X 

 

Forumda iĢtirak edən Tunisin nümayəndəsi Azərbaycanda təhsil və yeni iĢ 

yerlərinin yaradılması ilə bağlı görülən tədbirlərlə maraqlanaraq dedi: 

- Mənim sualım Prezident Ġlham Əliyevədir. Cənab Prezident, 

qonaqpərvərliyinizə görə sağ olun. Bu gözəl ölkədə apardığınız iĢlə bağlı Sizi təbrik 

etmək istərdim. Mənim sualım iĢ yerlərinin açılması və təhsillə bağlıdır. Tunisdən 

olaraq demək istərdim ki, biz doğrudan da bu “Ərəb baharı”ı fəlsəfəsi ilə çox yaĢadıq. 

Mənə elə gəlir ki, bizdə baĢ verən inqilabın əsas səbəblərindən biri təhsil sistemimizin 

uğursuzluğa düçar olması, məzun tələbələrin iĢ yerləri tapa bilməməsi idi.  

Gələcəkdə məzun tələbələrə iĢ yerləri açmaq üçün hansı strategiyanız vardır? 



Prezident Ġlham ƏLĠYEV: TəĢəkkür edirəm. Bu, Azərbaycan üçün önəmli 

məsələdən biridir. Bizim də təhsil üçün strategiyamız vardır və təhsil bizim prioritet 

istiqamətlərimizdən biridir. Ona görə ki, Azərbaycanda müstəqilliyin son illəri ərzində 

əldə etdiyimiz bütün nailiyyətlərimiz xalqımızın nailiyyətləridir. Əlbəttə ki, neft və qaz 

kifayət deyildir. Mən bizim həmkarlarımızın, xüsusilə də neft və qazları olmayanların 

bu hisslərini çox yaxĢı baĢa düĢürəm. Lakin adətən nefti və qazı olan ölkələrin 

bəzilərində inkiĢaf olmur, kasıb və zənginlər arasında boĢluq artır. Lakin Azərbaycan bu 

ölkələrdən deyildir. Azərbaycan ümumilikdə neft və qaz hasil edən ölkələrin həcmə görə 

ən yüksək yeri tutan ölkələr arasında da deyildir. Buna görə də biz neft və qaz sahəsinin 

inkiĢafına çox böyük önəm veririk. Mən həmiĢə demiĢəm ki, təhsili olmayan gənclər 

ölkə üçün çox böyük problemlər yaradar. Biz əminik ki, ölkədə yerlərini düzgün tutan 

yüksək bacarıqlı, peĢəkar iĢçilərin, əməkdaĢların, insanların olması çox önəmlidir. 

Bizim insanlarımız təhsillidir. Bizdə əhali 100 faiz təhsillə əhatə olunmuĢdur. Bundan 

baĢqa, Prezidentin Sərəncamı ilə gənclərimizə Avropa universitetlərində təhsil almaq 

üçün imkanlar yaradılır. Bu, Neft Fondu tərəfindən dəstəklənir və minlərlə azərbaycanlı 

tələbə xaricdə təhsil alır. Azərbaycanda təhsil sistemi belə yaradılıbdır. Gələcəkdə bizdə 

Ģərait elə olacaqdır ki, bu səviyyə elə artırılacaqdır ki, vətəndaĢlarımızın xaricə təhsil 

almaq üçün getmələrinə ehtiyac qalmayacaqdır. Zənnimcə, belə forumların keçirilməsi, 

eyni zamanda, təhsilə də öz töhfəsini vermiĢ olur. Ona görə ki, burada bizim 

intellektuallarımız, siyasi elmlə məĢğul olan gənclərimiz iĢtirak edəcəklər. DüĢünürəm 

ki, bir çox gənclərimiz maraqlanırlar ki, bu binada nə baĢ verir və onlar da bu foruma 

qoĢulmaq, onun iĢində iĢtirak etmək istəyirlər.  

Mənə elə gəlir ki, bunun siyasi vəziyyətə, iĢsizliyə o qədər də birbaĢa təsiri 

yoxdur. Bəlkə də Tunisdə bunun belə bir təsiri olmuĢdur. Lakin zənnimcə, orada 

inqilabın səbəbi daha çox sosial və ədalət axtarıĢı məsələləri ilə bağlıdır, nəinki iĢ yerləri 

ilə. Mənə elə gəlir ki, gənclər daha çox istəyirdilər ki, milli sərvətlərində payları olsun. 

Bu paylarını ala bilmədiklərinə görə orada inqilab baĢ verdi. Biz müstəqilliyimizin ilk 

illərində çox yoxsul bir ölkə idik. Sovet Ġttifaqı ölkələri arasında ən yoxsul ölkələrdən 

biri idik. Küçələrdə insanlar “KalaĢnikov” avtomatı ilə gəzirdilər, yəni xaos idi. 

Təxminən 20 il bundan qabaq. Ona görə də sosial ədalət və sərvətlərin ədalətli bölgüsü 

hər hansı bir inqilabın, xoĢagəlməz proseslərin qarĢısını ala bilər. Mən bir Prezident 

kimi deyə bilərəm ki, bu məsələlər daha önəmlidir, hətta ümumi daxili məhsulun üç dəfə 

artmasından da vacibdir. Çünki bu məsələlərlə biz insanlara daha yaxın oluruq. Ona 

görə də təhsil, sosial ədalət, korrupsiyaya qarĢı mübarizə, iqtisadi inkiĢaf və hamı üçün 

bərabər imkanlar prinsipləri çox önəmlidir. Bu prinsiplər ölkənin inkiĢafına gətirib 

çıxarmıĢdır və bu, gələcək üçün əsas istiqamətdir və əsas rəhbər prinsipdir. Çox sağ 

olun. 

Monteneqronun ötən illərdə əsaslı inkiĢaf yolu keçdiyini konkret faktlarla diqqətə 

çatdıran Prezident Filip VUYANOVĠÇ ölkəsinin Azərbaycan ilə də sıx əməkdaĢlıq 

qurduğunu vurğulayaraq bildirdı:  

- Monteneqro Azərbaycan ilə tamamilə yaxĢı iqtisadi münasibətlərə malik olan 

ölkəyə çevrilməyə hazırdır. Bu, onu göstərir ki, bizim Azərbaycandan olan dostlarımız, 

Azərbaycandan olan Ģirkətlər, biznesmenlər görəcəklər ki, Monteneqro elə bir ölkədir 

ki, orada investorlar üçün münbit Ģərait yaradılmıĢdır. Belə ki, burada mənfəət əldə 

etmək üçün çox yaxĢı Ģərait yaradılmıĢdır. Ona görə də bizim bu münasibətləri 

dəstəkləyərək, eyni tarixə malik olmağımız, eyni səylər göstərməyimiz və s. ona gətirib 

çıxarmıĢdır ki, ARDNġ Monteneqroya da sərməyə qoyuluĢunu həyata keçirdi. Mənə elə 

gəlir ki, bu, Azərbaycan ilə Monteneqro arasında gələcək layihələr üçün yaxĢı bir zəmin 

yaradır. Mən sizi əmin edirəm ki, bu sərmayə qoyuluĢları bizim Boko körfəzində ən 



yaxĢı yer tutmuĢ olacaqdır. Bilirsiniz ki, bu, Monteneqronun ən qabaqcıl yerlərindən 

biridir. Burada gözəl komplekslər tikilmiĢdir. Mənə elə gəlir ki, bu, Azərbaycanın baĢqa 

Ģirkətləri üçün yaxĢı nümunədir ki, onlar Monteneqroya sərmayə yatırsınlar. Zənnimcə 

bu, iqtisadi münasibətlərimizin gələcək inkiĢafı üçün yaxĢı zəmindir. Mən əminəm ki, 

Monteneqro ilə Azərbaycanın yüksək səviyyədə siyasi münasibətləri ölkələrimiz 

arasında iqtisadi münasibətlərin də inkiĢaf etdirilməsi üçün böyük rol oynayacaqdır. 

 

29 iyun 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDAKI SƏADƏT 

SARAYININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva açılıĢ mərasimində iĢtirak etmiĢlər.  

Prezident Ġlham Əliyev rəmzi açılıĢı bildirən lenti kəsdi.  

Bakının memarlıq ansamblında özünəməxsus yeri olan Səadət sarayının binası 

məĢhur azərbaycanlı milyonçu Murtuza Muxtarov tərəfindən XX əsrin əvvəllərində 

tikdirilmiĢdir. Həyat yoldaĢı Liza xanım Tuqanova ilə birgə tez-tez Avropa səyahətinə 

çıxan və belə səfərlərdən birində xanımının Venesiyada bir saraya heyranlığını görən 

M.Muxtarov bu binanın bənzərini Bakıda tikdirmək qərarına gəlir. Bakının memarlıq 

incilərindən biri olan bu bina polyak mənĢəli arxitektor Ġosif PloĢkonun layihəsi 

əsasında, “Qasımov qardaĢları” Ģirkəti tərəfindən tikilmiĢdir.  

Bina fransız qotik üslubunda inĢa edilmiĢ, interyeri klassik, qotik və rokoko 

ənənəsində iĢlənmiĢdir. Bina Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 

avqust tarixli qərarı ilə ölkə əhəmiyyətli tarixi və memarlıq abidəsi kimi qeydə 

alınmıĢdır. 

Səadət sarayı uzun illər Bakıda nikah mərasimlərinin keçirildiyi əsas məkan kimi 

Ģöhrət qazanmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevin Bakıda tarixi memarlıq abidələrinin 

qorunması, paytaxtın simasının müasirləĢdirilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər 

çərçivəsində 2007-ci ildə Səadət sarayında da təmir-bərpa və yenidənqurma iĢlərinə 

baĢlanmıĢdır. Burada yenidənqurma iĢləri 2010-cu ildə yüksək sürətlə aparılmıĢdır.  

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov dövlətimizin baĢçısına və xanımına 

binada həyata keçirilən əsaslı təmir və yenidənqurma iĢləri barədə məlumat verdi. 

Bildirildi ki, binada ümumi bərpa iĢləri və interyerin yenidən qurulması fransalı, italiyalı 

və yerli mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmıĢ layihə əsasında həyata keçirilmiĢdir. 

Yenidənqurma iĢləri zamanı binanın interyerində 12 min 500-dən artıq bəzək elementi 

bərpa olunmuĢdur. DöĢəmə, divarlar mozaik mərmər və parketlə üzlənmiĢ, məhəccərlər 

Ģəbəkə metaldan hazırlanmıĢdır.  

Fasaddakı qırılmıĢ bəzək elementləri və lövhələr yeniləri ilə əvəz olunmuĢ, çatlar 

bərpa edilmiĢ, binanın tikintisində istifadə olunmuĢ vulkan tipli üzlük daĢlarının eynisi 

tapılaraq dəyiĢdirilmiĢdir. Bünövrə yeni dəmir-beton lövhələrlə möhkəmləndirilmiĢ və 

binanın qrunt sularından müdafiəsi təmin edilmiĢdir. Səadət sarayının 9 bal gücündə 

zəlzələyə davamlı hala gətirilməsi üçün binanın konstruksiyası, yükdaĢıyan divarları, 

arakəsmələri xüsusi “Histeretik dempfer” sistemi ilə möhkəmləndirilmiĢdir. Bu cür 

yenidənqurma iĢləri dünyanın bir çox yerlərində - Berlin Tarixi Muzeyi, London 

Britaniya Muzeyi və digər tarixi əhəmiyyət kəsb edən abidələrdə də həyata 

keçirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva neft milyonçusu Murtuza 

Muxtarovun həyat və fəaliyyətinin əks olunduğu fotoĢəkillərə baxdılar. Bu fotolar 

arasında 20-ci əsrin əvvəllərində yaĢayıb fəaliyyət göstərən Bakı elitasının 

nümayəndələrinin də Ģəkilləri vardır. Həmin fotolar o dövrün ziyalı qadınlarının, ġərqdə 

ilk dəfə Azərbaycanda açılan qızlar məktəbinin, qadın məclisinin üzvlərinin fəaliyyəti 

barədə geniĢ məlumat verir. Bina ilə tanıĢlıq zamanı o da qeyd olundu ki, interyerdə 

aparılan təmir-bərpa iĢləri xüsusi zövq və dizaynla, ən əsası isə tarixi görkəm 

saxlanılmaqla həyata keçirilmiĢdir. 

Təmir-bərpa iĢlərindən sonra bina təyinatına görə yenidən planlaĢdırılmıĢ və iki 

hissəyə ayrılmıĢdır. Birinci hissə iĢgüzar görüĢlərin və rəsmi qəbulların keçirilməsi, 



ikinci hissə isə nikah mərasimlərinin təĢkili üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Binada geniĢ 

hollarla yanaĢı, üstü açıq terras da yaradılmıĢdır. Ġnteryeri klassik üslubda iĢlənən 

təntənəli mərasim, rokoko üslublu VĠP qəbul, rəqs və gözləmə zalları, qəbul zamanı 

elektron və texniki xidmətin təmin edilməsi üçün otaqlar da Səadət sarayının 

funksionallığını artıran yeniliklər sırasındadır. Bununla yanaĢı, interyeri qotik və rokoko 

üslublarında iĢlənən rəsmi görüĢ otağı, rəsmi danıĢıqların aparılması üçün geniĢ zallar və 

digər yardımçı otaqlar da qonaqların zövqünü oxĢayacaqdır. 

Beləliklə, yüksək zövqlə və bütün parametrlər nəzərə alınaraq görülən əsaslı 

yenidənqurma iĢləri nəticəsində Bakının daha bir memarlıq abidəsinə yeni həyat 

verilmiĢ, Səadət sarayının əvvəlki Ģöhrəti qaytarılmıĢdır. 

 

5 iyul 2012-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUSĠYA DÖVLƏT 

DUMASININ MDB VƏ HƏMVƏTƏNLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ KOMĠTƏSĠ 

SƏDRĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Dövlət Dumasına yeni seçkilərdən qısa müddət ötməsinə baxmayaraq, Rusiya 

Federasiyası Dövlət Dumasının MDB və Həmvətənlərlə Əlaqələr üzrə Komitəsinin 

növbəti iclasının Bakıda keçirilməsini yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham Əliyev 

bunu həm parlamentlərarası əlaqələrin, həm də ümumilikdə ölkələrimiz arasında 

mövcud əməkdaĢlığın yaxĢı göstəricisi kimi dəyərləndirdi.  

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli 

münasibətlərin çoxĢaxəli olduğunu və bütün sahələri əhatə etdiyini vurğulayan Prezident 

Ġlham Əliyev əməkdaĢlığımızın siyasi, iqtisadi, ticari və digər sahələrdə uğurla inkiĢaf 

etdiyini dedi. Dövlətimizin baĢçısı ölkələrimiz arasında humanitar sahədə əməkdaĢlığı 

isə baĢqa ölkələr üçün nümunə kimi qiymətləndirdi. Bütün sahələrdə əməkdaĢlığımızın 

tərəfdaĢlıq və dostluq münasibətlərinə əsaslandığını qeyd edən Prezident Ġlham Əliyev 

bildirdi ki, hər iki ölkənin dövlət rəhbərlərinin bu münasibətləri strateji tərəfdaĢlıq 

əlaqələri kimi dəyərləndirmələri təsadüfi deyildir. Münasibətlərimizin geniĢlənməsində 

parlamentlərarası əlaqələrin rolunu qeyd edən dövlətimizin baĢçısı ölkəmizin MDB 

çərçivəsində fəal əməkdaĢlıq etdiyini vurğulayaraq dedi ki, bu əməkdaĢlıq, ilk növbədə, 

Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin daha da geniĢləndirilməsi üçün əlavə 

imkanlar açır.  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev nümayəndə heyəti üzvlərinin ölkəmizlə 

yaxından tanıĢ olmaları üçün səfərin yaxĢı fürsət yaradacağına əminliyini bildirdi. 

Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının MDB və Həmvətənlərlə Əlaqələr üzrə 

Komitəsinin sədri Leonid Slutski ölkəmizə səfərindən məmnunluğunu bildirdi. O, 

Azərbaycan Milli Məclisinin beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr 

komitəsi ilə birlikdə Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının MDB və Həmvətənlərlə 

Əlaqələr üzrə Komitəsinin növbəti iclasının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətini 

vurğuladı. Leonid Slutski parlamentlərarası əməkdaĢlığın ölkələrimiz arasında ikitərəfli 

münasibətlərin daha da geniĢləndirilməsi iĢinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. 

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

 

6 iyul 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QARADAĞ RAYONUNUN 

SAHĠL QƏSƏBƏSĠNDƏ SALINACAQ YENĠ PARKIN ƏRAZĠSĠNƏ 

BAXMIġDIR 

 

Qaradağ Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Süleyman Mikayılov görülən və 

həyata keçiriləcək iĢlərlə bağlı dövlətimizin baĢçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, 

qəsəbədəki yaĢayıĢ binalarının fasadları tamamilə yenidən qurulur, onların xarici 

görkəmi ən müasir qaydada təzələnir. Prezident Ġlham Əliyev təmir və yenidənqurma 

iĢlərinin keyfiyyəti ilə maraqlandı.  

Burada salınacaq yeni parkla bağlı da dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi. 

Sahəsi 6 hektar olacaq yeni parkda qəsəbə sakinlərinin istirahəti üçün hər cür Ģəraitin 

yaradılacağı qeyd olundu, burada müxtəlif bəzək və gül kollarının əkiləcəyi, yeni 

yaĢıllıq zolaqlarının salınacağı, müasir iĢıqlandırma sisteminin quraĢdırılacağı bildirildi.  

Görülən iĢlərlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıqlarını 

verdi. 

 

10 iyul 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ  

OLMUġDUR  

 

Ġyulun 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Heydər Əliyev 

Mərkəzində olmuĢdur.  

BaĢ vermiĢ yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı dövlətimizin 

baĢçısına məlumat verildi. Vəziyyətlə yerindəcə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev bərpa 

iĢləri ilə əlaqədar müvafiq tapĢırıqlarını verdi.  

 

30 iyul 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CƏLĠLABAD ġƏHƏRĠNDƏ 

YENĠDƏN QURULAN BAYRAQ MEYDANI VƏ GƏNCLƏR PARKI ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə Bayraq Meydanına gəldi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Ģəhərin ən yüksək nöqtəsində inĢa olunan bayraq dirəyinin 

hündürlüyü 41, bayrağın uzunluğu 20, eni isə 10 metrdir. Meydanın ətrafı 

abadlaĢdırılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyevə bildirildi ki, Gənclər Parkı və burada yaradılmıĢ Bayraq 

Meydanı Cəlilabadın mərkəzində, 50 metr yüksəklikdə daxili imkanlar hesabına inĢa 

olunmuĢdur. Burada yaradılan Ģəraitlə tanıĢlıq zamanı diqqətə çatdırıldı ki, iki hektar 

ərazini əhatə edən park baĢdan-baĢa yenidən qurulmuĢdur. 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, 

Cəlilabadda da gənclərlə iĢ sahəsində və onların istirahətinin səmərəli təĢkili ilə bağlı 

əməli tədbirlər görülür. Gənclər Parkı əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra 

Cəlilabadın gözəlliyini daha da artırmıĢdır. 

Kompleks Gənclər Parkı, Bayraq Meydanı, restoran və tikinti iĢləri davam 

etdirilən üçmərtəbəli, 30 yerlik oteldən ibarətdir. Burada mədəni-kütləvi tədbirlərin və el 

Ģənliklərinin keçirilməsi üçün 200 nəfərlik restoran da inĢa edilmiĢdir. Burada 

möhtəĢəm Ģəlalə və fəvvarə kompleksləri qurulmuĢdur.  

Gənclər Parkında uĢaqlar üçün maraqlı attraksionlar quraĢdırılmıĢdır. Gənclər 

burada bilyard, tennis, Ģahmat, dama və digər oyunlar oynaya biləcəklər.  

Bildirildi ki, yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılarkən əvvəldən mövcud olan həmiĢəyaĢıl 

bitkilər saxlanmıĢ, minədək yeni dekorativ ağaclar və gül kolları əkilmiĢ, müasir 

iĢıqlandırma sistemi qurulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev Gənclər Parkında və Bayraq Meydanında yaradılan Ģəraiti 

yüksək qiymətləndirdi, müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

31 iyul 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CƏLĠLABADDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV ADINA YARADICILIQ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisinə ötən il baĢlanmıĢdır. ĠnĢaat iĢləri daxili 

imkanlar hesabına aparılmıĢdır. Ərazisi 1200 kvadratmetr olan bina orijinal memarlıq 

üslubu ilə diqqəti cəlb edir.  

Mərkəzin birinci mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham 

Əliyevin Cəlilabad rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguĢələr vardır. Bu fotolar 

ümummilli lider Heydər Əliyevin və dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevin Cəlilabad 

rayonunun sosial-iqtisadi inkiĢafını daim diqqət mərkəzində saxlamaları barədə dolğun 

təəssürat yaradır. 

Birinci mərtəbədəki “Cənub palitrası” təsviri incəsənət studiyasında rayon 

gənclərinin rəsm və digər əl iĢləri nümayiĢ etdirilir. Burada rəssamlığın sirlərinə 

dərindən yiyələnmək üçün müvafiq dərnək fəaliyyət göstərir. Gənclərə ağac üzərində 

oyma, toxum və meyvə tumlarından müxtəlif əl iĢlərinin hazırlanmasının incəlikləri də 

öyrədilir. Mərkəzdə gənclər milli və müasir rəqslərin sirlərinə də dərindən yiyələnmək 

imkanı əldə edirlər. Burada üç inzibati otaq vardır. Ən müasir avadanlıqdan istifadə 

edilməklə kompyuter kursları da yüksək səviyyədə tədris olunacaqdır. Fotostudiyada bu 

sənətin qədimdən indiyə qədərki tarixi dərindən öyrədiləcəkdir. Bu dərnəkdə məĢğul 

olanlar videoçəkiliĢlərin aparılmasını da öyrənəcəklər. Xarici dil studiyasında tədris 

linqvistik avadanlıq əsasında dörd dildə aparılacaqdır. Xalçaçılıq studiyasında 

gənclərimiz Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərinin ənənələri ilə yaxından tanıĢ olacaq və 

bu qədim sənətin sirlərinə yiyələnəcəklər. Ġkinci mərtəbədə yerləĢən muğam studiyasına 

da cəlilabadlı gənclər xüsusi maraq göstərirlər. Burada onlara məĢhur xanəndələr və 

tanınmıĢ bəstəkarlar haqqında geniĢ məlumat veriləcək, dünya mədəni irs siyahısında 

müstəsna yeri olan Azərbaycan muğamının incəlikləri tədris olunacaqdır. 

Mərkəzdə yetkinlik yaĢına çatan qızlar üçün “Gənc analar” studiyası fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Burada gənc analar Azərbaycan mətbəxi ilə yaxından tanıĢ olacaq, 

gündəlik ev iĢlərini daha dərindən yerinə yetirmək üçün təcrübəli müəllimlərdən dərs 

alacaqlar. Mərkəzin orijinallığı ilə seçilən dərnəklərindən biri də moda studiyasıdır. 

Burada gənc xanımlara toxuma və tikiĢ sənəti barədə dolğun məlumat veriləcək, kəsmə, 

biçmə və tikmə ilə bağlı digər vərdiĢlər öyrədiləcəkdir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, ümumilikdə respublikamızın regionlarında bu cür müasir 

mərkəzlərin yaradılmasına böyük ehtiyac vardır. Dövlət siyasətinə uyğun olaraq bu 

istiqamətdə tədbirlər daha intensiv xarakter alır.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

 

31 iyul 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CƏLĠLABADDAKI 

ĠSTĠRAHƏT PARKINDA GÖRÜLƏN YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Cəlilabad Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Əziz Əzizov dövlətimizin baĢçısına 

məlumat verdi ki, 1952-ci ildə salınan bu parkda ilk dəfədir ki, belə əsaslı yenidənqurma 

tədbirləri görülmüĢdür. Burada 1941-1945-ci illər müharibəsində həlak olan 

soydaĢlarımızın xatirəsinə abidə kompleksi ucaldılmıĢdır. Ġkinci Dünya müharibəsində 

faĢizm üzərində qazanılan misilsiz Qələbədə Azərbaycan xalqı da xüsusi rol oynamıĢdır. 

Cəlilabadlılar da həmin müharibədə rəĢadət göstərmiĢlər. FaĢizm üzərində Qələbənin 

qazanılmasında payı olan soydaĢlarımızın xidmətlərini həmiĢə yüksək qiymətləndirən 

ulu öndər Heydər Əliyev onların cəmiyyətdə nüfuzunun daha da qaldırılması üçün 

ardıcıl tədbirlər həyata keçirmiĢdir. Bu insanlara hərtərəfli dövlət qayğısı bu gün 

Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

Azərbaycan Prezidenti 1941-1945-ci illər müharibəsində həlak olan 

soydaĢlarımızın xatirəsinə ucaldılmıĢ abidə kompleksinin önünə gül dəstəsi qoydu.  

Diqqətə çatdırıldı ki, parkda Cəlilabad sakinlərinin, o cümlədən veteranların 

hərtərəfli istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Burada müxtəlif iaĢə obyektləri də 

fəaliyyət göstərir. Yenidənqurma tədbirləri zamanı müasirlik baĢlıca meyar 

götürülmüĢdür. Ġdmançıların məĢq etmələri üçün burada müvafiq qurğular 

quraĢdırılmıĢdır. Bu qurğularda həndbol, voleybol, basketbol və idmanın digər növləri 

ilə məĢğul olmaq mümkündür. Parkda müharibə, əmək, Silahlı Qüvvələr və hüquq 

mühafizə orqanları veteranlarının istirahəti üçün də yaxĢı Ģərait yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə bildirildi ki, bu park yenidənqurmadan sonra 

füsunkarlığı, müasirliyi və səliqə-sahmanı ilə diqqəti cəlb edir. Çoxlu sayda dekorativ 

daĢ, gül və digər landĢaft kompozisiyalarından ibarət guĢələr parka xüsusi yaraĢıq verir. 

Parkda milli memarlıq üslubu beynəlxalq təcrübə ilə məharətlə uzlaĢdırılmıĢdır. Müasir 

iĢıqlandırma sistemi, rəngarənglik və layihənin mükəmməlliyi parkın cəlbediciliyini 

daha da artırır. 

YaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin baĢçısı tapĢırıqlarını verdi.  

 

31 iyul 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANDA BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Lənkəranda Bayraq Meydanı ilə tanıĢlıq 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev iyulun 31-də Lənkərandakı Bayraq 

Meydanında yaradılan Ģəraitlə tanıĢ olmuĢdur. Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə 

çatdırıldı ki, ölkəmizdə dövlət atributlarına hörmət və ehtiram ən yüksək səviyyədədir. 

Paytaxt Bakı ilə yanaĢı, ölkəmizin bir çox bölgələrində  

Lənkəran, 31 iyul (AzərTAc). Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev iyulun 31-də 

Lənkərandakı Bayraq Meydanında yaradılan Ģəraitlə tanıĢ olmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ölkəmizdə dövlət atributlarına 

hörmət və ehtiram ən yüksək səviyyədədir. Paytaxt Bakı ilə yanaĢı, ölkəmizin bir çox 

bölgələrində yaradılan Bayraq meydanları dövlət atributlarımıza olan sevgi və hörmətin 

göstəricisidir. Lənkərandakı Bayraq Meydanı da bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.  

Qeyd olundu ki, Bayraq Meydanının inĢasına bu ilin mayında baĢlanılmıĢdır. 

Meydan Ģəhərin giriĢ hissəsində, Heydər Əliyev prospektində yerləĢir. Bayraq dirəyinin 

hündürlüyü 70, bayrağın uzunluğu 20, eni isə 10 metrdir. Təbii mərmərlə üzlənmiĢ 

postamentin üzərində Azərbaycanın dövlət himni və gerbi əks olunmuĢdur. Burada, 

həmçinin Azərbaycanın dövlət bayrağı, himni, gerbi, 1843-cü il mayın 2-də təsdiq 

edilmiĢ Lənkəran Ģəhərinin gerbi barədə məlumatların əks olunduğu guĢələr 

yaradılmıĢdır. Bundan baĢqa, burada Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin dövlət 

bayrağına ehtiramını əks etdirən ayrıca guĢə də fəaliyyət göstərir.  

Bildirildi ki, Bayraq Meydanının ərazisində geniĢ abadlıq iĢləri aparılmıĢ, yaĢıllıq 

zolağı salınmıĢdır. Mərmər plitələr və tamet üzlüklər döĢənmiĢ meydanda müasir 

iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır.  

Sonra Azərbaycan Prezidenti Lənkəran Ģəhərinin inkiĢafına dair yeni layihələrlə 

bağlı stendlərə baxdı. 

Dövlətimizin baĢçısı Bayraq Meydanında görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi, 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANDA OTEL 

KOMPLEKSĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Dövlətimizin baĢçısı otel kompleksinin baĢ planını əks etdirən stendlərə baxdı.  

Məlumat verildi ki, otel kompleksi Ģəhərin Ģimal hissəsində 4,7 hektar ərazidə 

tikiləcəkdir. Otelin 114 nömrədən ibarət yeddimərtəbəli binasının sahəsi 20 min 

kvadratmetr olacaqdır. Burada eyni vaxtda 244 qonağa xidmət göstəriləcəkdir. Bundan 

əlavə, beĢi VĠP olmaqla 22 kottec inĢa ediləcəkdir. Ərazidə uĢaq əyləncə kompleksi, 80 

və 300 yerlik restoranlar, 300 yerlik konfrans zalı fəaliyyət göstərəcəkdir. Həmçinin 

kompleksdə kafe və restoran, idman zalları, fitnes mərkəzi, boulinq zalı, sahəsi 1400 

kvadratmetrlik hovuz, idman meydançaları və sair yaradılacaqdır.  

Kompleksin təməlini qoyan dövlətimizin baĢçısı metal gilizi bünövrəyə buraxdı, 

beton qarıĢığı tökən qurğunun düyməsini basdı. 

Prezident Ġlham Əliyev inĢaat iĢlərinin vaxtında və keyfiyyətlə görülməsi barədə 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANDA 

GƏNCLƏR MƏRKƏZĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyevə əvvəlcə Lənkəran Ģəhərində yeni inĢa edilən yaĢayıĢ 

kompleksi barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, kompleks hər biri yeddimərtəbəli 14 

binadan ibarətdir. Burada 133 mənzil vardır. Onlardan beĢi birotaqlı, beĢi ikiotaqlı, 49-u 

üçotaqlı, 29-u dördotaqlı, 45-i isə beĢotaqlıdır. YaĢayıĢ sahəsi 20 min 941 kvadratmetr 

olan kompleks üçün ümumilikdə 2,39 hektar torpaq sahəsi ayrılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, yeni yaradılacaq Gənclər Mərkəzinin 

ümumi sahəsi bir hektar, tikintialtı sahəsi isə 850 kvadratmetr olacaqdır. Burada geniĢ 

abadlıq-quruculuq iĢləri görüləcəkdir. Ġkimərtəbəli binada gənclərin asudə vaxtlarını 

səmərəli keçirmələri üçün hər cür Ģərait yaradılacaqdır. Mərkəzin birinci mərtəbəsində 

kafe, diskoteka, tir və kino zalları fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada, həmçinin inzibati 

otaqlar da yaradılacaqdır. Binanın ikinci mərtəbəsində isə kompyuter və oxu zalları, 

yaradıcılıq studiyaları üçün otaqlar yerləĢəcəkdir. Mərkəzdə müxtəlif tədbirlərin 

keçirilməsi üçün konfrans zalı da inĢa ediləcəkdir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, bu gün gənclərimizin intellektual və yaradıcı potensialının 

üzə çıxarılması və ümummilli məsələlərə yönəldilməsi, xüsusilə regionlarda yaĢayan 

gənclərin fəallığının artırılması istiqamətində dövlətimiz tərəfindən məqsədyönlü iĢ 

aparılır. Respublikamızın bölgələrində, o cümlədən Lənkəranda yaradılacaq Gənclər 

Mərkəzi də bu xoĢməramlı məqsədə xidmət edəcəkdir. 

Gənclər Mərkəzinin təməlini qoyan Prezident Ġlham Əliyev metal gilizi 

bünövrəyə buraxdı, beton qarıĢığı tökən qurğunun düyməsini basdı. 

Dövlətimizin baĢçısı görüləcək iĢlərlə bağlı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANDA YENĠDƏN 

QURULAN 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, yenidənqurma iĢlərindən əvvəl 

mərkəzin ümumi sahəsi 300 kvadratmetr olmuĢdur. Hazırda isə binanın ümumi sahəsi 

üç min kvadratmetrdir. Mərkəzin ikimərtəbəli binasının interyeri nəfis tərtibatda 

iĢlənmiĢdir.  

Heydər Əliyev xatirə parkında yerləĢən mərkəzin muzeyində ulu öndərin büstü 

qoyulmuĢdur. Muzeydə görkəmli dövlət xadiminin həyatı və siyasi fəaliyyətinin 

müxtəlif dövrlərinə aid maraqlı sənədlər və fotolar toplanmıĢdır. Burada ulu öndər 

Heydər Əliyevin uĢaqlıq, gənclik və tələbəlik illəri, eləcə də dövlət təhlükəsizlik 

orqanlarında çalıĢdığı dövrlərə aid maraqlı fotolar vardır. Bu fotolardan aydın görünür 

ki, bütün həyatını xalqının inkiĢafına həsr edən ümummilli lider istər sovet hakimiyyəti, 

istərsə də müstəqillik illərində Azərbaycana rəhbərliyi dövründə ölkəmizi tərəqqi yoluna 

çıxarmıĢdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi müxtəlif 

dövrlərdə Lənkərana səfərləri rayonun tərəqqisi ilə xarakterizə olunur. Bu səfərlər 

Lənkəranın tarixinə yeni inkiĢaf mərhələsinin baĢlanğıcı kimi düĢmüĢdür.  

Mərkəzdə dahi Ģəxsiyyətin ordu quruculuğuna göstərdiyi diqqət və qayğı, eləcə də 

Prezident Ġlham Əliyevin Lənkərana səfərlərini əks etdirən fotolar da vardır.  

Burada, həmçinin 3D avadanlığı ilə təchiz edilmiĢ kinozal, elektron kitabxana, 

internet klub, kafe, linqvistika otağı, rəsm studiyası, fotostudiya, sərgi salonu, Ģahmat və 

intellektual oyun otaqları, kompyuter kursları və virtual sinif vardır. Buradakı elektron 

kitabxana vasitəsilə dünyanın 45 ölkəsinin müvafiq kitabxanaları ilə əlaqə saxlamaq 

mümkündür.  

Binada yaradılan tədqiqatçılar qrupunda ümummilli lider Heydər Əliyevin 1973-

1998-ci illərdə Lənkərana səfərlərinə dair fotolar, qəzetlər, sənədlər toplanmıĢdır. Həmin 

səfərlər zamanı ulu öndər Heydər Əliyev ilə görüĢən insanların xatirələri və səs yazıları 

burada toplanmıĢdır. 

Mərkəzdəki 300 yerlik akt və 80 yerlik konfrans zallarında rayonun ictimai-siyasi 

və mədəni həyatında, əlamətdar günlərdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün geniĢ 

Ģərait yaradılmıĢdır. Zallar müasir akustika sistemləri ilə təchiz olunmuĢdur.  

Heydər Əliyev Mərkəzində yaradılan Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev 

rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢdü.  

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV 

dedi:  

- Biz bu gün Heydər Əliyev Mərkəzinin yenidənqurmadan sonra açılıĢını qeyd 

edirik. Gözəl mərkəzdir, həm yaraĢıqlı binadır, həm də ki, mərkəzin tərtibatı çox 

dəyərlidir, qiymətlidir.  

Bu gün sizinlə yenidən görüĢürəm. Mən buna çox Ģadam. Bu, mənim Prezident 

kimi Lənkərana səkkizinci səfərimdir. Səkkiz ildə səkkizinci dəfə səfər edirəm və çox 

Ģadam ki, Lənkəranda iĢlər yaxĢı gedir. Rayon inkiĢaf edir, Ģəhər gözəlləĢir, abadlaĢır, 

gözəl binalar ucaldılır. Bu gözəl mərkəz də həm memarlıq, həm funksional baxımdan 

çox dəyərlidir, qiymətlidir, ulu öndərin xatirəsinə ehtiramın əlamətidir.  

Biz keçən il müstəqilliyimizin bərpasının 20 illik yubileyini qeyd edərkən, yenə 

də keçmiĢə baxarkən bir daha görürdük ki, ulu öndərin Azərbaycan dövlətçiliyinin 

formalaĢmasında müstəsna xidmətləri olmuĢdur. Ən ağır dövrdə ölkə rəhbərliyinə 

gəlmiĢ Heydər Əliyev xalqı böyük bəlalardan qurtara, dövlətçiliyin əsaslarını yarada 

bilmiĢdir, ölkəmizin bugünkü reallıqlarını təmin etmiĢdir. Çünki onun tərəfindən irəli 



sürülmüĢ bütün təĢəbbüslər ölkəmizin inkiĢafına yönəldilmiĢdir. Ölkəmiz beynəlxalq 

aləmdə layiqli yerini tuta bilmiĢdir, daxildə proseslər müsbət istiqamətdə getmiĢdir, 

islahatlar aparılmıĢ, böyük nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Biz hamımız ulu öndərin siyasi 

xəttinə sadiqik, bu xətti davam etdiririk. Lənkəranda son illər ərzində görülmüĢ iĢlər bu 

siyasətin bariz nümunəsidir, onun təzahürüdür. 

Mən çox Ģadam ki, Lənkəranda, doğrudan da həm Ģəhərdə, həm kəndlərdə iĢlər 

yaxĢı gedir, əlavə tədbirlər də görüləcəkdir. Lənkəranın sosial-iqtisadi inkiĢafı ilə bağlı 

yeni sərəncam imzalanacaq və əlavə vəsait ayrılacaqdır ki, iĢlər daha da sürətlə getsin. 

Siz yaxĢı bilirsiniz ki, son illər ərzində, bir sıra obyektlərin istifadəyə verilməsi 

nəticəsində rayonda inkiĢaf daha da sürətlə getmiĢdir.  

Lənkəran Aeroportu yenidən quruldu. Bu gün mən Lənkərana təyyarə ilə 

gəlmiĢəm və artıq beynəlxalq uçuĢlar da təĢkil edilir. Əminəm ki, gələcəkdə bu 

uçuĢların sayı artacaqdır. Lənkəranın çox gözəl təbiəti, çox gözəl iqlimi, turizm 

imkanları vardır. Bu gün mənim səfər proqramımda yeni otelin təməlqoyma mərasimi 

də vardır və ümid edirəm ki, gələcək illərdə turizm daha da sürətlə inkiĢaf edəcəkdir.  

Hazırda daxili turizm inkiĢaf edir. Mən bilirəm ki, Bakıdan, Azərbaycanın digər 

bölgələrindən insanlar dincəlmək üçün Lənkərana gəlirlər. Amma istərdim ki, xaricdən 

də gəlsinlər, Lənkəranı daha çox tanısınlar və burada istirahət etsinlər. Beləliklə, turizm 

potensialı çox güclüdür. Bu potensial var, sadəcə olaraq infrastruktur layihələrinin 

həyata keçirilməsi nəticəsində biz bu potensialı daha da aĢmalıyıq.  

Bakı-Astara magistral yolunun tikintisi gedir. Bu yol da Lənkərandan keçəcəkdir. 

Ümid edirəm ki, ən müasir standartlara cavab verən magistral yol gələn ilin sonuna 

qədər istifadəyə veriləcəkdir və beləliklə, gediĢ-gəliĢ daha da rahat olacaqdır.  

Kənd yollarının tikintisinə dair sərəncamlar verilmiĢdir. Keçən ay 40 min əhalisi 

olan 20 yaĢayıĢ məntəqəsini birləĢdirən kənd yolunun tikintisi üçün vəsait ayrılmıĢdır və 

əminəm ki, yaxın zamanlarda tikinti baĢlanacaq və yol istifadəyə veriləcəkdir.  

Ġcra hakimiyyətinin baĢçısı və deputatlar yeni məsələlər qaldırırlar ki, əlavə kənd 

yollarının tikintisinə ehtiyac vardır. Biz bu məsələyə də baxacağıq. Mərkəzi rayon 

xəstəxanasının vəziyyəti o qədər də yaxĢı deyildir. Biz bu məsələyə də baxacağıq. 

Bildiyiniz kimi, Lənkəranda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi tikilmiĢdir və bu mərkəz 

insanlara yaxĢı xidmət göstərir. Ancaq mərkəzi rayon xəstəxanasının təmirinə, yenidən 

qurulmasına ehtiyac vardır. Əlbəttə ki, bu məsələ də öz həllini tapacaqdır. 

Qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər Lənkəranda da, baĢqa bölgələrdə də hələ ki, 

vardır. Baxmayaraq ki, son illərdə 2 mindən artıq məktəb tikilmiĢdir, hələ ki, qəzalı 

vəziyyətdə məktəblər vardır. Biz çalıĢacağıq ki, bütün qəzalı məktəbləri gələn ilin 

sonuna qədər əsaslı Ģəkildə bərpa edək.  

Digər infrastruktur layihələri də Lənkəranda ardıcıllıqla icra edilir. Çünki biz 

birinci mərhələdə elektrik enerjisi ilə bağlı məsələləri həll etdik. Astarada modul tipli 

elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi nəticəsində bütün cənub zonasının elektriklə 

təchizatı böyük dərəcədə yaxĢılaĢdırılmıĢdır. Ġndi demək olar ki, problem yoxdur.  

Ondan sonrakı mərhələdə qazlaĢdırma icra edilməyə baĢlanmıĢdır. Ġndi bu proses 

geniĢ vüsət almıĢdır. Mən qarĢıya vəzifə qoymuĢam ki, Lənkəranın bütün yaĢayıĢ 

məntəqələri gələn ilin sonuna qədər qazlaĢdırılsın. ġəhər qazlaĢdırılıbdır, proses davam 

edir və bu məsələ də öz həllini tapacaqdır. 

Ġnsanları narahat edən digər problem içməli su ilə bağlıdır. Amma bu problem də 

artıq öz həllini tapmaqdadır. Yenə də qarĢıya vəzifə qoyulubdur ki, Lənkəran Ģəhərinin 

su və kanalizasiya problemi gələn ilin sonuna qədər əsaslı Ģəkildə həll olunsun. Ətraf 

kəndlər də bu proqramla əhatə olunacaq və ondan sonrakı mərhələdə digər kəndlərin su-



kanalizasiya problemi öz həllini tapmalıdır. Yəni, bu əsas infrastruktur layihələrinin 

sadalanması göstərir ki, nə qədər böyük iĢlər görülür.  

Hələ mən sahibkarlığın inkiĢafına verilən dəstəyi demirəm, biznes mühitinin 

yaxĢılaĢdırılması üçün irəli sürülən təĢəbbüsləri qeyd etmirəm. Yəni, əgər biz bunların 

hamısını təhlil etsək, Lənkəran rayonunun timsalında ölkənin dinamik inkiĢafını görərik. 

Bu inkiĢaf hər yerdə, hər bir bölgədə özünü büruzə verir. Regionların sosial-iqtisadi 

inkiĢafı Dövlət Proqramının icrası bu problemlərin həlli üçün əsas bir mexanizm 

olmuĢdur. Mən çox Ģadam ki, Proqram uğurla icra edilir. Ġkinci Dövlət Proqramı gələn 

ilin sonuna qədər baĢa çatacaqdır. Ondan sonrakı dövr üçün də planlarımız vardır. Bu 

barədə mən artıq öz fikirlərimi bildirmiĢəm. 2014-2023-cü illəri əhatə edəcək yeni 

Dövlət Proqramı artıq hazırlanır.  

Ancaq birinci proqramların icra edilməsi nəticəsində əsas infrastruktur, sosial 

məsələlər öz həllini tapacaqdır. Növbəti onillik Proqram gələcəyə baxıĢlarımızı əks 

etdirəcəkdir. Çünki biz növbəti 10 il ərzində Azərbaycanı daha da sürətlə inkiĢaf 

etdirməliyik. Ölkə qarĢısında duran əsas vəzifələr icra edilibdir. Ancaq həyat yerində 

durmur, yeni vəzifələr ortaya çıxır. Elə etməliyik ki, növbəti 10 il ərzində iqtisadi 

gücümüzü iki dəfə artıra bilək. Son səkkiz il ərzində iqtisadiyyatımız üç dəfə artıbdır. 

Növbəti on il ərzində daha iki dəfə artmalıdır. Bu Proqramın reallaĢdırılması nəticəsində 

Azərbaycan dünya miqyasında yüksək gəlirli ölkəyə çevriləcəkdir. Beləliklə, insanların 

rifah halı daha da yaxĢılaĢacaq, ölkəmiz daha da güclü olacaq, bizim dünyadakı 

mövqeyimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. 

Qlobal məsələlərlə yanaĢı, yəni, həm xarici siyasətlə, həm enerji siyasətimizlə 

bağlı irəli sürülmüĢ təĢəbbüslərin reallaĢması ilə bərabər, hər bir kəndin problemi də həll 

olunur. Hesab edirəm ki, bu, dünyada nadir bir təcrübədir. Çünki biz istənilən istiqamət 

üzrə ancaq və ancaq uğurlar qazanırıq. Biz indi dünyanın ən mötəbər beynəlxalq 

təĢkilatının üzvüyük. BMT Təhlükəsizlik ġurasının 15 üzvü vardır, onlardan beĢi daimi 

üzvdür, 10-u seçilən üzvlərdir. Bu 10 ölkənin içərisində Azərbaycan da vardır. 155 ölkə 

bizə inandı, bizi dəstəklədi və öz səsini bizə verdi.  

Enerji siyasətimiz bu gün nəinki bölgənin, qitənin enerji siyasətini müəyyən edir. 

Bunu biz öz zəhmətimizlə etmiĢik. Gələcək illərdə bu istiqamətdə əlavə təĢəbbüslərin 

irəli sürülməsi nəticəsində bizim dünyadakı mövqeyimiz daha da güclənəcəkdir və 

iqtisadi maraqlarımız daha da dolğun Ģəkildə təmin ediləcəkdir. Yəni, hər bir istiqamət 

üzrə konkret proqramlar vardır və addımlar atılır. Ancaq yenə də deyirəm, bütün bu 

qlobal məsələlərlə yanaĢı, daxildəki vəziyyət, insanların yaĢaması, infrastruktur 

layihələrinin icra edilməsi, təhsil, səhiyyə məsələlərinin həlli də prioritetdir. 

Mən bir daha demək istəyirəm ki, Lənkəranın uğurlu inkiĢafı demək olar ki, 

ölkəmizdə gedən bütün prosesləri özündə cəmləĢdirir. Biz növbəti illərdə daha da sürətli 

inkiĢafa nail olmalıyıq ki, Lənkəran Ģəhəri də, rayonu da gözəlləĢsin, abadlaĢsın, 

insanlar daha da yaxĢı yaĢasınlar. 

Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram və yeni uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Lənkəran sakini, Əməkdar Müəllim Mənsur AĞAYEV göstərdiyi diqqət və 

qayğıya görə rayon ictimaiyyəti adından dövlətimizin baĢçısına minnətdarlıq edərək 

dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident! Ġcazə verin, Sizi Lənkəran ictimaiyyəti adından 

salamlayım, Ģəhərimizə “XoĢ gəlmisiniz!” deyim. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev bütün 

mənalı ömrünü Azərbaycanın inkiĢafına sərf etmiĢdir. Onun səyləri nəticəsində 



Azərbaycan uğurla və yüksək sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. Bu gün Siz onun siyasətini uğurla 

davam etdirirsiniz. Biz buna görə Sizə minnətdarıq. Sizin uğurlu siyasətiniz də 

Azərbaycanın inkiĢafını, onun beynəlxalq nüfuzunun artmasını, əhalinin rifah halının 

yaxĢılaĢmasını təmin etmiĢdir. Bu gün Ģəhərlər böyüyür, abadlaĢır və Azərbaycan 

dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ ölkələrindən birinə çevrilir. Bütün bunlara görə biz Sizə 

minnətdarıq, cənab Prezident!  

Digər bölgələr kimi, cənub bölgəsinin incisi sayılan Lənkəran da sürətlə inkiĢaf 

edir. Lənkəran Azərbaycanın mədəni mərkəzlərindən biri kimi tanınmıĢdır. Bu gün Sizin 

qayğı və diqqətiniz nəticəsində Lənkəran yenə də cənub bölgəsinin mədəniyyət mərkəzi 

kimi diqqəti cəlb edir. Lənkəranda dram teatrı, musiqi məktəbi, muzeylər fəaliyyət 

göstərir ki, bu da onun zəngin mədəniyyət mərkəzi olmasından xəbər verir.  

Cənab Prezident, biz bilirik ki, Sizin əsas məqsədiniz hər bir azərbaycanlı 

ailəsinin firavan yaĢamasıdır. Mən 40 ilin müəllimi, 20 ilin məktəb rəhbəri və mübarək 

Sərəncamınız ilə Əməkdar Müəllim fəxri adına layiq görülən bir Ģəxs kimi Sizin sosial 

sahəyə verdiyiniz önəmi çox yaxĢı baĢa düĢürəm. BaĢa düĢürəm ki, Siz bütün 

fəaliyyətinizi bu sahəyə yönəltmisiniz. Dünyada iqtisadi böhran baĢ verən zaman, dünya 

ölkələrində əmək haqlarının, sosial müavinətlərin azaldığı bir dövrdə Azərbaycanda 

əksinə, sosial müavinətlər və əmək haqları artırıldı. Bu, onu sübut edir ki, Sizin 

fəaliyyətinizin ana xəttini Azərbaycan vətəndaĢının, hər bir azərbaycanlının rifahının 

yüksəlməsi təĢkil edir. 

Möhtərəm cənab Prezident, Siz əhalinin bütün zümrələrinə eyni məhəbbətlə, eyni 

həssaslıqla yanaĢırsınız. Sovet dönəmindən qalan əmanətlərin əhaliyə verilməsi buna 

daha bir bariz nümunədir. Azərbaycan o nadir ölkələrdəndir ki, onlarda sosial 

proqramlar maliyyə böhranları nəticəsində aradan çıxmır, əksinə, Sizin rəhbərliyiniz 

altında onlar daha da artırılır və həyata keçirilir.  

Cənab Prezident, bu gün Azərbaycanın digər Ģəhərləri kimi Lənkəran da inkiĢaf 

edir. Sizin əməyiniz, zəhmətiniz nəticəsində Lənkəran abadlaĢır, gözəlləĢir və 

Azərbaycanın dilbər guĢələrindən birinə çevrilmiĢdir. Bütün bunlara görə lənkəranlılar 

Sizə minnətdardırlar. Çünki onlar həmiĢə Sizin qayğı və diqqətinizi öz üzərlərində hiss 

edirlər.  

Hörmətli cənab Prezident! Ġcazə verin, lənkəranlılara bu diqqət və qayğınıza, 

Lənkəranda görülən bütün iĢlərə görə Sizə və eyni zamanda, Lənkərana çox səmimi, xoĢ 

münasibət bəsləyən Mehriban xanım Əliyevaya lənkəranlıların minnətdarlığını və xoĢ 

arzularını bildirim. 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. Siz çox vacib məsələlərə toxundunuz. 

Doğrudan da sosial məsələlərin həlli bizdə prioritetdir və son illərin, ayların təcrübəsi 

bunu göstərir. Sosial proqramları icra etmək üçün ilk növbədə iradə, digər tərəfdən 

iqtisadi güc lazımdır. Bizdə həm iradə, həm iqtisadi potensial vardır və bu iqtisadi gücü 

biz özümüz yaratmıĢıq. Çünki 20 il əvvəl, müstəqilliyimizin ilk illərində bizdə demək 

olar ki, iqtisadiyyat, sənaye yox idi, sovet dövründən qalmıĢ müəssisələr iĢləmirdi, 

kütləvi iĢsizlik və ümidsizlik hökm sürürdü. Bundan əlavə siyasi və hərbi böhran, 

torpaqlarımızın iĢğalı, vətəndaĢ müharibəsi – demək olar ki, biz məhvə doğru gedirdik. 

Ulu öndərin o vaxt qətiyyətli addımları bizi bu bəladan qurtara bildi və ondan sonra 

aparılan iqtisadi islahatlar, enerji siyasətimiz və çəkilən neft-qaz kəmərləri bizə böyük 

iqtisadi dəstək verdi.  



Ondan sonra iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkiĢafı hesabına biz çoxĢaxəli 

iqtisadiyyata malik ola bildik. Misal üçün, bu ilin altı ayının yekunlarına görə qeyri-neft 

sektorumuz 11 faizdən çox artmıĢdır. Bu, dünya miqyasında ən yüksək göstəricidir. 

Yəni, bu, bizə əlavə maddi imkanlar verdi ki, infrastruktur və sosial məsələləri həll 

edək.  

Bununla bərabər güclü iradə də vardır. Əmanətlərin qaytarılması, böhranlı illərdə 

müavinətlərin, maaĢların, pensiyaların artırılması məhz bu güclü iradəyə söykənir. Onu 

da qeyd etməliyəm ki, postsovet məkanında əmanətlər ən yüksək əmsalla və ən qısa 

müddət ərzində Azərbaycanda verilir. Çünki biz bu proqramı gələn ilin sonuna qədər 

yekunlaĢdıracağıq. Postsovet məkanında ölkələrin əksəriyyətində bu proses baĢlanılıb, 

amma hələ ki, baĢa çatmayıbdır və nə vaxt baĢa çatacağını heç kim bilmir. Amma 

Azərbaycanda hər Ģey planlı Ģəkildə aparılır, göstəriĢlər verilir, qərarlar qəbul olunur və 

icra edilir. Bundan sonra da, sonrakı illərdə də sosial məsələlərin həllinə daim böyük 

diqqət göstəriləcəkdir. MaaĢlar, pensiyalar daim artmalıdır, artacaqdır. Ünvanlı sosial 

yardım proqramı, digər sosial proqramlar aparılır. Biz bunu bundan sonra da edəcəyik. 

Çünki bizim maliyyə imkanlarımız ildən-ilə artacaqdır. O ki qaldı siyasi iradəyə, o da 

ildən-ilə güclənəcəkdir.  

Ona görə mən əminəm ki, Lənkəranda hələ görüĢlərimiz, açılıĢlar, tədbirlər çox 

olacaqdır. Bu gün otelin, Gənclər Mərkəzinin təməl daĢı qoyulur. Bu da rəmzi xarakter 

daĢıyır. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Ġndi Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı icra 

edilir, Gənclər Fondu yaradılıbdır. Prezidentin Ehtiyat Fondundan Gənclər Fonduna beĢ 

milyon manat vəsait ayrılıbdır ki, biz gəncləri ölkə üçün lazım olan layihələrə cəlb edək, 

onları stimullaĢdıraq, qrantlar verilsin, müxtəlif layihələr üzrə vəsait verilir. Otelin təməl 

daĢı qoyulur, əminəm ki, bir-iki ildən sonra gözəl turizm mərkəzinə çevriləcəkdir.  

Yəni, hələ görüĢlər, iĢlər çox olacaqdır. Biz inamla addımlayırıq və gələcəyimiz 

də açıqdır. Əminəm ki, bizi gələcəkdə ancaq uğurlar gözləyəcəkdir. Sizə də yeni uğurlar 

arzulayıram. Sağ olun. 

 

31 iyul 2012-ci il 
 



ġEYXÜLĠSLAM MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ  

ĠFTAR SÜFRƏSĠ AÇMIġDIR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

ġeyxülislam AllahĢükür PaĢazadə iftar süfrəsinə dəvət edilən Rusiya 

Federasiyasının ġimali Qafqaz respublikalarından gələn din xadimlərini və türkdilli 

ölkələrdən olan qonaqları dövlətimizin baĢçısına təqdim etdi.  

Prezident Ġlham Əliyev müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə onları təbrik 

etdi və ən xoĢ arzularını çatdırdı. 

Sonra Ģeyxülislam AllahĢükür PaĢazadə dövlətimizin baĢçısına yeni iqamətgah 

barədə məlumat verdi.  

Qeyd olundu ki, iqamətgah bir il ərzində ən müasir standartlar səviyyəsində inĢa 

edilmiĢdir. Tikinti iĢləri zamanı dünya, ġərq və Azərbaycan memarlığının, müxtəlif 

nəqqaĢlıq məktəblərinin nadir nümunələrinə geniĢ yer verilmiĢdir. Yeni iqamətgah, 

eləcə də ölkəmizdə inĢa edilən və ya yenidən qurulan ziyarətgahlar xalqımızın və 

Azərbaycan dövlətinin milli mənəvi dəyərlərə, dini etiqad və vicdan azadlığına həssas 

münasibətinin parlaq göstəricisidir. 

Prezident Ġlham Əliyevə bildirildi ki, yeni iqamətgahda eyni vaxtda 300 nəfər 

üçün iftar süfrələri təĢkil edilə bilər. Ġqamətgahda dindarların namaz qılmaları və digər 

dini ayinləri yerinə yetirmələri üçün də müvafiq Ģərait yaradılmıĢdır. Müsəlmanların 

müqəddəs kitabı Qurani-Kərimin nazil olduğu, cənnətin qapılarının açıldığı, on bir ayın 

sultanı Ramazan ayında istifadəyə verilən yeni iqamətgah Azərbaycan müsəlmanlarına 

dəyərli töhfədir. 

Ġftar mərasimi Qurani-Kərimdən ayələrin və Ramazan duasının oxunması ilə 

baĢladı. 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev iftar mərasimində çıxıĢ etdi. 

 

MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ  

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

  

Müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə iftar mərasimində Azərbaycan Prezidenti 

Ġlham Əliyevin çıxıĢı 

-Hörmətli Ģeyx həzrətləri. Hörmətli din xadimləri. Xanımlar və cənablar. Mən 

sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Müqəddəs Ramazan ayında bizim görüĢlərimiz 

artıq gözəl ənənəyə çevrilibdir.  

-Hörmətli Ģeyx həzrətləri. 

Hörmətli din xadimləri. 

Xanımlar və cənablar. 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Müqəddəs Ramazan ayında bizim 

görüĢlərimiz artıq gözəl ənənəyə çevrilibdir. Bu ənənəni ulu öndər Heydər Əliyev və 

Ģeyx həzrətləri qoymuĢlar. Bu ənənə davam etdirilir. Mən hər il böyük məmnuniyyətlə 

Ģeyx həzrətlərinin iftar süfrəsində iĢtirak edirəm.  

Bugünkü görüĢümüzdə ġimali Qafqaz müftilərinin iĢtirakı xüsusi əhəmiyyət 

daĢıyır. Mən qardaĢlarımızı səmimiyyətlə salamlayıram. Onlar Azərbaycana tez-tez 

gəlirlər. Hər dəfə gələndə çalıĢırıq ki, görüĢək, bir yerdə olaq. Onlar bizim 

tədbirlərimizdə iĢtirak etmiĢlər. Təzəpir məscidinin, Əjdərbəy məscidinin 



yenidənqurmadan sonra açılıĢlarında iĢtirak etmiĢlər. Gələcəkdə Ġmamzadə dini-tarixi 

kompleksinin bərpasından və Azərbaycanın ən qədim məscidi olan ġamaxı məscidinin 

əsaslı təmirdən sonra açılıĢında da biz onları görməyə Ģad olacağıq.  

Qafqaz vahid orqanizmdir. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu ġimali Qafqaz xalqları 

ilə bir yerdə olmuĢdur. Bu gün bu birlik davam etdirilir. ġimali Qafqaz respublikalarının 

rəhbərləri dəfələrlə Azərbaycanda olmuĢlar. Biz hamımız istəyirik ki, Qafqazda daim 

sülh, sabitlik, əmin-amanlıq və qarĢılıqlı anlaĢma olsun. Bu məqsədlərə çatmaq üçün din 

xadimlərinin fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət daĢıyır.  

ġimali Qafqaz müftiləri öz respublikalarında çox böyük hörmətə malik olan 

insanlardır. Onların bizim hörmətli Ģeyx həzrətləri ilə əlaqələri, dostluq telləri 

xalqlarımızı daha da sıx birləĢdirir.  

Eyni zamanda, bu gün məclisimizdə türkdilli dövlətlərin iqtisadiyyat nazirləri də 

əyləĢiblər. Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstanın iqtisadiyyat nazirləri də bizim 

qonaqlarımızdır. Bu tərkibdəki görüĢ rəmzi xarakter daĢıyır. Çünki Azərbaycan Qafqaz 

ölkəsidir, eyni zamanda, türkdilli dövlətdir. Azərbaycan o ölkədir ki, burada millətlər, 

xalqlar, dinlər görüĢür, birləĢir və bir ailə kimi yaĢayırlar. Bugünkü reallıqlar ondan 

ibarətdir ki, Azərbaycan həm Xəzər hövzəsində, həm türk dünyasında, həm Qafqazda 

özünəməxsus yerə malikdir. Azərbaycan dünya miqyasında böyük hörmətə malik olan 

ölkədir. Bunun əyani sübutu keçən ilin oktyabr ayında BMT Təhlükəsizlik ġurasına 

keçirilən seçkilərdir. Dünyanın 155 ölkəsi Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləmiĢdir, 

bizə inamını göstərmiĢdir. Biz bu inamı doğrulduruq. Təhlükəsizlik ġurasındakı 

fəaliyyətimiz çox ciddidir, səmimidir. Biz bu mötəbər təĢkilatda beynəlxalq hüququ və 

ədaləti müdafiə edirik.  

Bu gün Ģeyx həzrətləri din-dövlət münasibətlərinə toxundu. Bu münasibətlərin 

təməlində ulu öndər Heydər Əliyev dayanmıĢdı, Ģeyx həzrətləri dayanmıĢdır. Ulu öndər 

Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusudur. Eyni zamanda, dövlət 

siyasətinin müəllifidir. Bu gün Heydər Əliyev siyasəti bütün istiqamətlərdə davam 

etdirilir – xarici siyasətdə, daxili siyasətdə, din-dövlət münasibətlərinin 

tənzimlənməsində, sosial məsələlərin həllində. Sadəcə olaraq, həyat davam edir, 

Azərbaycan inkiĢaf edir. QarĢımıza yeni çağırıĢlar çıxır, yeni məsələlər həll olunur.  

Azərbaycan çox dinamik inkiĢaf edir. Ancaq inkiĢafımızın əsas istiqamətləri ulu 

öndər tərəfindən qoyulmuĢdur. Hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanda din-dövlət 

münasibətləri nümunəvi xarakter daĢıyır. Bu münasibətlər nə qədər güclü olarsa, 

cəmiyyətdə bir o qədər də sülh, əmin-amanlıq və inkiĢaf olacaqdır. Bu münasibətlərin 

inkiĢafında Ģeyx həzrətlərinin çox böyük rolu vardır. ġeyx həzrətləri həm Azərbaycanda, 

həm xaricdə - Qafqazda böyük nüfuza malik Ģəxsiyyətdir. Mən bu barədə keçən 

görüĢümüzdə də qeyd etdim. Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət 

baĢçıları ilə görüĢlərimdə Ģeyx həzrətlərinin fəaliyyətinə çox böyük diqqət və qiymət 

verilmiĢdir. Bu, əlbəttə ki, bizi sevindirir. Bu gün Qafqazda müsbətə doğru gedən 

proseslərdə Ģeyx həzrətlərinin böyük rolu vardır.  

O, Qafqaz respublikalarına mütəmadi qaydada səfərlər edir və bu səfərlər bizim 

üçün, Qafqaz respublikaları üçün, bütövlükdə Rusiya-Azərbaycan münasibətləri üçün 

böyük məna daĢıyır.  

Azərbaycan müasir dövlətdir, dünyəvi dövlətdir. Eyni zamanda, öz milli və dini 

ənənələrinə sadiq olan dövlətdir. Ġslam dəyərləri bizim milli mənəvi dəyərlərimizin 

tərkib hissəsidir və müqəddəs Ramazan ayı bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqının 

qəlbində yaĢamıĢdır. Sadəcə olaraq, müstəqillik əldə etdikdən sonra bu bayram rəsmi 

bayram kimi qeyd edilir.  



Milli mənəvi dəyərlərə söykənən, inkiĢafda olan gənc, müstəqil Azərbaycan həm 

iqtisadi, həm siyasi, həm də xarici siyasət sahələrində böyük uğurlara nail olmuĢdur. 

Ancaq gələcəyimiz, gələcək inkiĢaf üçün milli dəyərlər daim diqqət mərkəzində 

olmalıdır, qorunmalıdır. Gənc nəsil milli dəyərlər əsasında tərbiyə edilməlidir, xüsusilə 

indiki zəmanədə. QloballaĢan dünyada bəzi hallarda sərhədlər silinir. Bəzi hallarda 

ölkələr arasında sərhədlər, mənəvi sahədə sərhədlər pozulur, sərhədləri keçirlər. Buna 

yol vermək olmaz. Bizi xalq kimi qoruyub saxlayan milli mənəvi dəyərlərimizdir, islami 

dəyərlərimizdir, dilimizdir, ədəbiyyatımızdır. Əgər biz bundan sonra da ölkəmizin 

uğurlu inkiĢafını istəyiriksə, bu məsələlərə mütləq diqqət göstərilməlidir. Ġqtisadi 

islahatlar daha da sürətlə gedə bilər, ləng gedə bilər. Bu, o qədər də böyük problem 

yaratmaz. Ancaq əgər milli dəyərlərimizdə hər hansı bir boĢluq yaranarsa, yaxud da ki, 

milli mənəvi əsaslarımız zərər görsə, onda əlbəttə, ölkə böyük çətinliklərlə üzləĢər.  

Biz müstəqil ölkəyik. Müstəqilliyimizin artıq 20 illik yubileyini qeyd etmiĢik. 

Müstəqil ölkə kimi müstəqil siyasət aparırıq. Siyasətimiz xoĢniyyətli, xoĢməramlı 

siyasətdir. Biz bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu münasibətlər qurmuĢuq. Bütün ölkələrlə 

yaxĢı münasibətlər qurmaq istiqamətində uğurlar əldə etmiĢik. Daxili siyasətdə islahatlar 

Azərbaycanı böyük dərəcədə irəliyə aparmıĢdır. Ġqtisadi inkiĢaf baxımından Azərbaycan 

dünya miqyasında ən sürətlə inkiĢaf edən ölkədir. Dünyada iqtisadi və maliyyə 

böhranının ikinci dalğasının hökm sürdüyü bir vaxtda Azərbaycanda inkiĢaf davam edir. 

Bu ilin 7 ayının yekunları artıq bəllidir. Ġqtisadiyyatımız artır, qeyri-neft iqtisadiyyatımız 

isə 10 faizdən çox artmıĢdır.  

Müstəqil siyasət aparmaq üçün əlbəttə ki, güclü iqtisadi dayaqlar və güclü ideoloji 

əsaslar olmalıdır. Azərbaycanda bu amillər vardır. Bizim ideoloji əsaslarımızı 

azərbaycançılıq fəlsəfəsi, azərbaycançılıq məfkurəsi təĢkil edir. Bizim iqtisadi 

islahatların təməlində bazar iqtisadiyyatı prinsipləri dayanır. Sosial siyasətin təməlində 

isə insan amili dayanır. Vaxtilə “nefti insan kapitalına çevirmək lazımdır” siyasəti bəyan 

edilmiĢdi. Bu siyasət artıq öz bəhrəsini verməkdədir. 

Azərbaycanda çox keyfiyyətli və dəyərli gənc nəsil yetiĢir. Gənc nəsil 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alır. Azərbaycan dünya miqyasında idman sahəsində də 

qabaqcıl yerlərdədir. Ġdmanın inkiĢafı ölkənin ümumi inkiĢafına təsir göstərir və bunu 

müəyyənləĢdirir. Təsadüfi deyildir ki, Olimpiya Oyunlarında ölkələr bir növ bir-biri ilə 

yarıĢa girirlər. Kim nə qədər çox medal qazanırsa, o ölkənin imici bir o qədər də çox 

artır.  

Olimpiyaçılarımız bir daha göstərdilər ki, gənc, müstəqil Azərbaycan güclü 

dövlətdir, o cümlədən idman sahəsində də güclüdür. Ən sevindirici hal ondan ibarətdir 

ki, medallar - qızıl, gümüĢ və bürünc medallar qazanan idmançılar müstəqillik dövründə 

yetiĢmiĢ gənc insanlardır. Azərbaycan idmanına son illər ərzində göstərilən diqqətin 

hesabına onlar artıq peĢəkar idmançılardır. Onlar Azərbaycanın milli bayrağını on dəfə 

qaldırdılar və dövlət himnimizi iki dəfə səsləndirdilər.  

Hər bir sahədə olduğu kimi, idmanda da inkiĢaf özünü göstərmiĢdir. O ki qaldı 

mənəviyyatla bağlı olan məsələlərə, qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda bu məsələlərə 

xüsusi diqqət göstərilir. Bütün dini abidələr təmir edilir, bərpa olunur. Təzəpir, 

Bibiheybət, Əjdərbəy məscidləri, Ġmamzadə, ġamaxı məscidi və digər məscidlər bərpa 

olunur, təmir edilir. Digər dinlərə mənsub olan məbədlər təmir edilir.  

Azərbaycan o ölkədir ki, burada bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi 

yaĢayır və bu, bizim böyük sərvətimizdir. Hörmətli arxiyepiskop Aleksandr ulu öndərin 

kəlamlarını yada saldı ki, Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir və bu, bizim böyük 

sərvətimizdir. Bu, həqiqətən də belədir. Bu sahədə də dövlət siyasətimiz dəyiĢməz 

olaraq qalır. Hesab edirəm ki, son illər ərzində Azərbaycanın bu sahədəki uğurları dünya 



ictimaiyyətinə daha da dolğun Ģəkildə çatdırılır. Çünki ölkəmizdə keçirilən müxtəlif 

forumlar, dini konfranslar, dünya dini liderlərinin zirvə görüĢləri bir daha göstərir ki, 

Azərbaycanda bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi rahat yaĢayırlar. 

Bütün dinlərin nümayəndələri bizim dəyərli vətəndaĢlarımızdır. Bu sahədə Azərbaycan 

öz təcrübəsini bölüĢməyə hazırdır. Hesab edirəm ki, buna böyük ehtiyac vardır. Çünki 

heç də hər yerdə vəziyyət bizdəki kimi deyildir. Əfsuslar olsun ki, dünyanın müxtəlif 

yerlərində dini zəmində münaqiĢələr, toqquĢmalar, qarĢıdurmalar hələ də davam edir. 

Bəzi hallarda bu qarĢıdurmalar daha da Ģiddətli xarakter daĢıyır və bu, bizi çox narahat 

edir. Çünki dini zəmində münaqiĢələr ən təhlükəli münaqiĢələrdir. Bunların fəsadları 

çox ağır və acı ola bilər.  

Biz hamımız çalıĢmalıyıq, dünya ictimaiyyəti, mütərəqqi bəĢəriyyət çalıĢmalıdır 

ki, dini zəmində münaqiĢələrin sayı azalsın. Buna nail olmaq üçün biz çox diqqətli və 

məsuliyyətli olmalıyıq. Hamımız - dövlət, hökumət baĢçıları, media nümayəndələri, din 

xadimləri, ictimai xadimlər diqqətli, məsuliyyətli olmalıyıq. Çünki bəzi hallarda deyilən 

yanlıĢ, təhqiramiz bir ifadə böyük fəsadlara gətirib çıxarır. Bəzi hallarda 

sivilizasiyalararası dialoq haqqında çox sözlər deyilir, amma əslində bu dialoqu pozmaq 

üçün addımlar atılır. Buna yol vermək və göz yummaq olmaz. Bu hadisələr - haradasa 

müqəddəs Qurani–ġərifin yandırılması, məscidə od vurulması, məscidin gülləbaran 

edilməsi beynəlxalq ictimaiyyətin qınağına çevrilməlidir. Biz bu hallara biganə qala 

bilmərik. Nəinki müsəlmanlar, bütün dinlərin nümayəndələri, dünya liderləri öz səsini 

ucaltmalıdırlar. Hesab edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı ciddi düĢünməyə böyük ehtiyac 

vardır. Konkret addımların atılması üçün dünyanın tanınmıĢ siyasi xadimlərinin ciddi 

sözlərinə ehtiyac vardır.  

Bizi, eyni zamanda, narahat edən məsələlərdən biri də islamofobiyanın 

geniĢlənməsidir. Buna yol vermək olmaz. Çünki bu yanaĢmanın axırı yoxdur. Bu, böyük 

bir qarĢıdurmaya gətirib çıxara bilər. Ġslama qarĢı əsassız ittihamlar, islamofobiya 

meyillərinin güclənməsi, bəzi xarici mətbu orqanlarda Ġslamın terrorla 

bərabərləĢdirilməsi halları bizi çox hiddətləndirir.  

Ġslam sülh, qardaĢlıq, mərhəmət dinidir. Bəzi hallarda terrorçuya islamçı deməklə 

bütün dinimiz, bütün müsəlman aləmi təhqir olunur. Ġslamçı terrorist deyildir. Ġslamçı 

islam dininə mənsub olan insandır. Bir də ki, terrorun nə milləti, nə də dini vardır. Bu 

barədə çox danıĢılır, amma biz gərək artıq praktiki addımlara keçək.  

Müstəqilliyimizin ilk illərində və ondan sonrakı dövrdə erməni terrorçuları bizə 

qarĢı 30-dan yuxarı terror aktı törətmiĢlər. Bu terror aktları nəticəsində 2 mindən çox 

günahsız insan həlak olmuĢdur. Biz bu terror aktlarını hər hansı bir dinlə bağlamırıq. 

Ona görə də burada məsuliyyət məsələləri ön planda olmalıdır. Xüsusilə siyasətçilərin 

məsuliyyəti. Bəzi hallarda biganəlik məsələnin müsbət istiqamətdə deyil, mənfi 

istiqamətdə getməsinə gətirib çıxarır. 

Biz Azərbaycanda bütün bu məsələləri təhlil edərkən bir daha görürük ki, 

doğrudan da ölkəmizdə nadir bir təcrübə formalaĢmıĢdır. Bu təcrübənin, əlbəttə ki, 

güclü əsasları vardır. Çünki əsrlər boyu müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif ictimai-siyasi 

quruluĢlar çərçivəsində Azərbaycanda bütün xalqlar dözümlülük, tolerantlıq nümayiĢ 

etdirmiĢlər, multikulturalizm Ģəraitində yaĢamıĢlar. Baxmayaraq ki, o vaxt 

multikulturalizm anlayıĢı yox idi. Ancaq bizim həyat tərzimiz məhz multikulturalizmdir. 

Bu güclü zəmin üzərində ulu öndər Heydər Əliyevin düĢünülmüĢ siyasəti nəticəsində 

müstəqillik dövründə biz bu meyilləri daha da gücləndirdik. Azərbaycan bu siyasəti 

seçdi. Biz özünü təcridetmə siyasətini deyil, dünyaya açıq olmaq, dünya ilə bir yerdə 

olmaq və ən mütərəqqi təcrübəni Azərbaycanda tətbiq etmək siyasətini aparmıĢıq. Bu 



gün isə biz öz həyatımızla, öz dünyagörüĢümüzlə və öz praktiki addımlarımızla 

təcrübəmizi dünya birliyinə təqdim edirik.  

Hesab edirəm ki, müqəddəs Ramazan ayında biz bu məsələlərlə bağlı gərək açıq 

danıĢaq, fikirlərimizi açıq bildirək. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda ölkə 

daxilində bu məsələlərlə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Məndə Prezident kimi heç bir 

narahatlıq yoxdur, çünki bütün məsələlər lazımi səviyyədə tənzimlənir. Əminəm ki, 

bundan sonra - əbədiyyətə qədər Azərbaycanda millətlərarası münasibətlər nümunəvi 

olacaqdır. Ancaq biz vakuumda yaĢamırıq. Biz istəyirik ki, hər yerdə belə olsun. Biz 

istəyirik ki, heç bir yerdə dini zəmində heç bir qarĢıdurma olmasın. Bəzi hallarda biz 

Ġslam aləminin içində bu qarĢıdurmanın Ģahidi oluruq. Bu, ümumiyyətlə dözülməzdir.  

Beləliklə, deyə bilərəm ki, biz bu məsələlərin müsbət istiqamətdə həlli üçün 

səylərimizi davam etdirəcəyik. Öz iĢimizlə, əməllərimizlə beynəlxalq iĢbirliyini, 

beynəlxalq həmrəyliyi gücləndirəcəyik, dinlərarası münasibətlərin inkiĢafına töhfəmizi 

verəcəyik.  

Dünən mən müsəlman ölkələrinin səfirləri ilə görüĢmüĢəm. O görüĢ də ənənəvi 

xarakter daĢıyır. Bu gün də onlar buradadırlar. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan 

Ġslam aləminin bir parçasıdır. Müsəlman ölkələri ilə əlaqələrimiz inkiĢaf edir, güclənir. 

Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı Azərbaycanda dini zəmində gedən proseslərə çox yüksək 

qiymət verir. Bu, bizi daha da ruhlandırır. 

Bu fürsətdən istifadə edərək qarĢıdan gələn müqəddəs Ramazan bayramı 

münasibətilə Azərbaycan xalqını və bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm. Sağ 

olun. 

 

14 avqust 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA BEġULDUZLU 

“FOUR SEASONS HOTEL BAKU”NUN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva mərasimdə iĢtirak etmiĢlər. 

Dövlətimizin baĢçısı otelin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı oteldə yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldular.  

Məlumat verildi ki, nadir memarlıq həlli ilə diqqəti cəlb edən “Four Seasons” 

otellər Ģəbəkəsi fərdi üslubu, yüksək keyfiyyəti və çoxsaylı xidmət növləri ilə fərqlənir. 

Belə bir beynəlxalq səviyyəli Ģirkətin Azərbaycanın turizm bazarına maraq göstərməsi 

ölkəmizdə istər yerli, istərsə də xarici investorlar üçün yaradılan əlveriĢli sərmayə 

mühitindən irəli gəlir. Bu, həm də dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələri sırasında yerini 

möhkəmləndirən Azərbaycanda otel biznesinin geniĢləndirilməsinə və keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə qədəm qoymasına böyük imkanlar açır. “Four Seasons Hotel Baku” 

kompleksinin yaradılması da bu istiqamətdə atılan əsas addımlardan biridir.  

Qeyd edildi ki, klassik və müasir dizaynı ilə seçilən bu kompleksdə beynəlxalq və 

milli memarlıq üslubu peĢəkarlıqla uzlaĢdırılmıĢdır. “Four Seasons” özünün yeni 

incisini - “Four Seasons Hotel Baku”nu Xəzər dənizinin sahilində, ekoloji təmiz zonada 

turistlərin ixtiyarına verir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, “Four Seasons” otellərinə xas mahir ustalıqla inĢa edilən 

yeni memarlıq əsəri “Beaux-Arts” dəbinin parlaq nümunəsi olmaqla tarixiliklə yanaĢı, 

müasir dəbin ahəngini əks etdirir. Əzəmətli tağların altından keçərək içəri daxil olan hər 

kəsi ayrı-ayrı elementləri incə zövq və zərifliklə iĢlənən vestibül, sözün əsl mənasında, 

valeh edir. 

Bildirildi ki, möhtəĢəmliyi və gözəlliyi ilə seçilən otelləri idarə edən “Four 

Seasons Hotels and Resorts” Ģirkəti beynəlxalq mehmanxanalar Ģəbəkəsidir. “Four 

Seasons” Ģəbəkəsinə 30-dan çox ölkədə 90 otel daxildir. Yarım əsr ərzində “Four 

Seasons” öz sahəsində liderliyi qoruyub saxlamağa müvəffəq olmuĢdur. ġəbəkəyə daxil 

olan otellər dəfələrlə müxtəlif mükafatlara layiq görülmüĢdür. Mənzil-qərargahı 

Kanadanın Toronto Ģəhərində yerləĢən “Four Seasons” otellər Ģəbəkəsinin tarixi 1960-cı 

ildən baĢlayır. O vaxt Torontoda Ģəbəkənin ilk oteli açılmıĢdır. Ötən əsrin 90-cı illərində 

mülkiyyət bazarını daha da geniĢləndirən “Four Seasons” dünya liderinə çevrilmiĢdir. 

“Four Seasons” Ģəbəkəsi otellərlə yanaĢı, daĢınmayan əmlak bazarında “Residence 

Clubs” adı ilə tanınan proqramın idarə olunmasında iĢtirak edir. 

Prezidentə və xanımına məlumat verildi ki, “Four Seasons Hotel Baku”nun 

orijinallığını artıran və daha çox diqqəti cəlb edən amillərdən biri də dizayn zamanı 

milliliyin diqqətdə saxlanılmasıdır. Təsadüfi deyildir ki, “Four Season Hotel Baku”nun 

bütün zallarına və toplantı otaqlarına ecazkar Azərbaycan muğamlarının adı verilmiĢdir. 

Burada “Segah” adlı 500 nəfərlik böyük ziyafət zalı yaradılmıĢdır. Bu zalda xüsusi 

mərasimlər və digər əlamətdar tədbirlər keçirmək mümkündür. Belə mərasimlərin 

keçirilməsi üçün həcmcə daha kiçik bir zal - 390 nəfərlik “Rast” zalı da istifadəyə 

verilmiĢdir. Otelin “ġur”, “Çahargah”, “Bayatı-ġiraz”, “Hümayun”, “ġüĢtər” otaqlarında 

müxtəlif iĢgüzar görüĢlərin keçirilməsi üçün bütün Ģərait yaradılmıĢdır. Qonaqların 

istirahətini yüksək səviyyədə təĢkil etmək üçün hər cür avadanlıqla təchiz olunmuĢ 

müxtəlif idman zalları yaradılmıĢdır. Füsunkar mənzərəli 10 prosedur otağı da 

qonaqların ixtiyarına verilmiĢdir. 

MəĢhur “Four Seasons” otellər Ģəbəkəsinin dünyada sayca 90-cı oteli “Four 

Seasons Hotel Baku” 27 lüks və yüksək səviyyəli qonaqlar üçün nəzərdə tutulan 2 



nömrə də daxil olmaqla, ümumilikdə 171 geniĢ otaqdan ibarətdir. Klassik interyeri, göz 

oxĢayan rəng çalarları və gözəl balkonları ilə diqqəti çəkən otaqlar yüksək texnologiya 

ilə təchiz olunmuĢdur. Otaqların əksəriyyətindən Bakının və Xəzər dənizinin füsunkar 

mənzərəsini seyr etmək mümkündür. Burada müxtəlif zövqlərə uyğun nömrələrlə 

yanaĢı, müĢtərilərə zəngin əyləncə növləri də təklif edilir. 

Bildirildi ki, otelin restoranında da qonaqlar üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

Restoranda özəl ziyafətlər üçün “Qarabağ” zalı da fəaliyyət göstərir. Otelin mətbəxləri 

yüksək keyfiyyətli avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. Bu iĢi peĢəkar mətbəx və 

camaĢırxana avadanlığının quraĢdırılması ilə bağlı bir çox layihələrdə iĢtirak edən 

“Minox” Ģirkəti həyata keçirmiĢdir. Son dəbdə yaradılan otelin fəaliyyətə baĢlaması 

ümumilikdə 350-yə yaxın yeni iĢ yerinin açılması deməkdir. 

Qeyd edildi ki, ĢüĢə tavanlı hovuz da otelin memarlıq quruluĢuna xüsusi gözəllik 

verir. Çoxdilli xidmətlərin mövcud olduğu, Ģəhərin əyləncə məkanlarını asanlıqla 

tapmaq və tarixi yerlərə, çimərliklərə səyahət etmək üçün nadir məkanda yerləĢən “Four 

Seasons Hotel Baku”nun fəaliyyəti bununla bitmir. Otel həm də Azərbaycanın görməli 

yerlərinə və bölgələrinə turist səfərləri planlaĢdırmaq imkanı yaradır. 

“Four Seasons Hotel Baku”nun istifadəyə verilməsi ġərq və Qərb koloritlərini 

özündə təcəssüm etdirən doğma paytaxtımızın simasına yeni bir elementin daxil olması 

deməkdir. Mükəmməl memarlıq quruluĢu ilə seçilən bu oteldə yaradılan Ģərait istər 

istirahət, istərsə də iĢgüzar görüĢlər zamanı qonaqlara “Four Seasons” sayağı qayğını 

hiss etməyə geniĢ imkanlar açır. 

Otel kompleksi ilə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev kollektivlə görüĢdü.  

Dövlətimizin baĢçısı Ġlham ƏLĠYEV otelin kollektivini salamlayaraq dedi: 

-Əziz dostlar, mən sizin hamınızı “Four Seasons Baku” otelinin açılıĢı 

münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Otelin fəaliyyətinə uğurlar arzulamaq 

istəyirəm. Azərbaycanda “Four Seasons” otelinin açılıĢı böyük hadisədir.  

“Four Seasons” dünya Ģöhrətli otellər Ģəbəkəsidir və bir keyfiyyət rəmzidir. Mən 

çox Ģadam ki, otel həm xarici görünüĢü, həm daxili dizaynı baxımından ən yüksək 

standartlara cavab verir. Hesab edirəm ki, “Four Seasons” otellərin arasında öz gözəlliyi 

ilə seçiləcək, fərqlənəcəkdir. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın ən gözəl oteli hazırda məhz 

“Four Seasons” otelidir.  

Otel bir sənət, memarlıq əsəridir. Daxili dizayn zövq oxĢayır. Burada hər Ģey 

böyük zövqlə, böyük məhəbbətlə təĢkil edilibdir. Otaqlar çox rahatdır. GeniĢ iclas 

yerləri, istirahət zonaları, restoranlar, barlar, yəni, bir sözlə burada olan səviyyə artıq 

özü bir səviyyəni müəyyən edir.  

Biz bir çox hallarda Azərbaycanda gedən quruculuq iĢlərinə Avropa, yaxud da ki, 

dünya standartları anlayıĢı ilə yanaĢırıq. Amma hazırda Azərbaycanda yaradılan binalar, 

əsərlər artıq Azərbaycan standartlarını da formalaĢdırır. “Four Seasons Baku” oteli 

dünya standartları, Azərbaycan standartları səviyyəsindədir. Mən buna çox sevinirəm.  

Otelin yeri də çox gözəldir. Bu, Ģəhərimizin ən mərkəzi yerlərindən biridir - 

“Azneft” meydanıdır. Otelin bir tərəfində qədim ĠçəriĢəhər yerləĢir. ĠçəriĢəhər bizim 

tarixi sərvətimizdir. O biri tərəfdə müasir bulvar yerləĢir. Yəni, burada qalan qonaqların 

istirahət etmələri, Ģəhərimizlə tanıĢ olmaları üçün bütün Ģərait vardır. 

Otelin memarlığı da qədim Bakı memarlığına uyğundur. Bu otel Azərbaycana 

yaraĢır, Azərbaycan isə “Four Seasons” otellər Ģəbəkəsinə qucaq açır. Mən çox Ģadam 

ki, belə möhtəĢəm memarlıq və sənət əsəri Bakıdadır, Azərbaycandadır. Azərbaycan 

buna layiqdir. Bakıya gələn qonaqlar Ģəhərin gözəlliyi ilə tanıĢ olacaq, eyni zamanda, bu 

gözəl oteldə istirahət edəcəklər.  



Ölkəmizdə otellərin sayı getdikcə artır. Azərbaycanda son bir il ərzində bir neçə 

dünya Ģöhrətli otellər Ģəbəkəsi açılmıĢdır. Onların sadəcə sadalanması onu göstərir ki, 

doğrudan da Bakı dünyanın mərkəzinə çevrilir. Son bir il, ya bir ilyarım ərzində 

“Kempinski”, “Hilton”, “Sheraton”, “Marriott”, “Jumeirah” və nəhayət, “Four Seasons” 

otellərinin açılması, növbəti aylarda “Fairmont” otelinin açılıĢı Azərbaycanın nəinki 

turizm potensialını, ümumiyyətlə, potensialını göstərir. Çünki mən baĢqa belə bir Ģəhər 

tanımıram ki, qısa müddət ərzində dünyanın aparıcı otelləri burada öz otellərini açsınlar. 

Bu, Azərbaycana olan inamın təzahürüdür. Ġnvestorların Azərbaycanın bu gününə, 

gələcəyinə olan inamının təzahürüdür. ġəhərimizin sürətlə inkiĢaf etməsinin 

təzahürüdür.  

Hazırda Bakıda dünyanın ən gözəl yerlərində olduğu kimi, infrastruktur, xidmət 

Ģəraiti, otellər, restoranlar, gəzinti yerləri vardır.  

Bakı doğrudan da yaĢamaq üçün çox gözəl Ģəhərə çevrilir. Bakının gözəlliyi üçün 

quruculuq, abadlıq iĢləri böyük diqqətlə, dəqiqliklə, həssaslıqla və zövqlə aparılır. Biz 

qədim tarixi simasını saxlamaqla Ģəhərimizi müasirləĢdiririk. Yeni zonalar açılır. 

Vaxtilə bulvarın bundan sonrakı hissəsində köhnəlmiĢ gəmiqayırma, təmir zavodları 

yerləĢmiĢdi. Ġnsanlar üçün bu yerlər qapalı idi. Ancaq bu köhnə zavodlar köçürüləndən 

və yeni bulvar zonası yaradılandan sonra görün insanlar üçün nə qədər böyük imkanlar 

yarandı! Orada xüsusi velosiped zolaqları, gəzinti üçün yerlər yaradıldı.  

Bulvarın tarixi uzunluğu 3,5 kilometrə bərabərdir. Ġndi Bayraq Meydanındakı 

dənizkənarı zolaq ilə birlikdə bulvarın uzunluğu 14 kilometrə çatacaqdır. Bu, doğrudan 

da böyük iĢlərin təzahürüdür. Mən çox Ģadam ki, Ģəhərimiz gözəlləĢir, inkiĢaf edir. 

Azərbaycanda gedən bütün proseslər müasir standartlara cavab verir. Ġqtisadiyyatımızın 

bu sektorunun inkiĢafı da Prezident kimi məni çox sevindirir. Qeyri-neft sektorunun, 

xidmət sahəsinin inkiĢafı ölkəmizin dayanıqlı inkiĢafından xəbər verir. Təsadüfi deyildir 

ki, bu ilin birinci altı ayında qeyri-neft iqtisadiyyatımız 10 faizdən çox artmıĢdır. Belə 

gözəl otellərin yaradılması Bakıya turistlərin, qonaqların cəlb edilməsi üçün də çox 

vacibdir. Çünki burada artıq qonaqları ən yüksək səviyyədə qəbul etmək üçün bütün 

Ģərait vardır. Nəzərə alsaq ki, xarici əlaqələrimiz geniĢlənir, bizim tərəfdaĢ ölkələrin sayı 

artır və demək olar Bakıda hər həftə müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilir, əminəm ki, 

otelin fəaliyyəti çox uğurlu olacaqdır. Bu, artıq otellər arasında bir flaqmandır, bir 

brenddir. Bu, doğrudan da böyük və tarixi hadisədir. Çünki siz, “Four Seasons”ın 

əməkdaĢları yaxĢı bilirsiniz ki, bu otel dünya miqyasında bir nömrəli otellər brendidir.  

Çox Ģadam ki, burada iĢləyənlərin əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaĢlarıdır. Onlar 

həm son illər ərzində təhsil, təlim almıĢ, həm də Azərbaycandan olan və “Four 

Seasons”ın baĢqa Ģəhərlərdəki otellərində fəaliyyət göstərən insanlardır ki, onlar indi öz 

Vətəninə qayıdıblar. Çünki onları Azərbaycana Vətən sevgisi bağlayır. Onların 

Vətənində, bizim Vətənimizdə indi iĢlər elə sürətlə gedir ki, burada istənilən yüksək 

səviyyəli məsələ həll oluna bilər. Bizi, azərbaycanlıları fərqləndirən cəhətlərdən biri də 

odur ki, biz öz Vətənimizə bağlıyıq. Öz Vətənimizdə elə Ģərait yaratmalıyıq ki, hazırda 

xaricdə yaĢayan soydaĢlarımızın böyük əksəriyyəti Azərbaycana gəlsin. Biz indi 

gəncləri oxumaq üçün xaricə göndəririk. Onlar da Vətən sevgisi ilə yaĢayırlar və 

istəyirlər ki, Vətənə qayıtsınlar. Amma Ģərait olmalıdır. Azərbaycanda elə Ģərait 

olmalıdır ki, bütün dünyada yaĢayan azərbaycanlılar öz ölkələri ilə fəxr etsinlər və bu, 

artıq reallıqdır.  

Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Əminəm ki, otelin fəaliyyəti çox uğurlu 

olacaqdır. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda “Four Seasons” otelinin açılması 

adi hadisə deyildir. Bu, doğrudan da ölkəmizin inamlı və uğurlu inkiĢafının təzahürüdür. 

Əgər ölkəmiz bu sürətlə inkiĢaf etməsəydi, - siz də bunu bilirsiniz, mən də bilirəm, - 



“Four Seasons” heç vaxt burada öz otelini açmazdı. Ona görə bu hadisənin çox böyük 

rəmzi mənası və böyük əhəmiyyəti vardır.  

Mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. 

Sağ olun. 

 

3 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRANIN VĠTSE-PREZĠDENTĠ, 

ĠRAN MƏDƏNĠ ĠRS VƏ MƏDƏNĠYYƏT TƏġKĠLATININ SƏDRĠ SEYĠD 

HƏSƏN MUSƏVĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

Ġkitərəfli münasibətlərimizin inkiĢafında mədəni əlaqələrin mühüm əhəmiyyət 

daĢıdığını vurğulayan Prezident Ġlham Əliyev “Ġpək yolunun dadı: kulinariya, 

mədəniyyət və turizm” mövzusunda Bakıda keçiriləcək konfransın önəmini qeyd etdi. 

Dövlətimizin baĢçısı ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin gələcəkdə də uğurla 

inkiĢaf edəcəyinə əminliyini bildirdi. 

Seyid Həsən Musəvi Azərbaycana səfərindən və Prezident Ġlham Əliyev ilə 

görüĢündən məmnun olduğunu dedi. Seyid Həsən Musəvi Ġran Ġslam Respublikasının 

Prezidenti Mahmud Əhmədinejatın salamlarını və məktubunu dövlətimizin baĢçısına 

çatdırdı. O, Azərbaycana bu səfərinin ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin 

gələcək inkiĢafı ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi baxımından yaxĢı fürsət yaratdığını 

dedi.  

GörüĢdə ikitərəfli münasibətlərimizin təməl prinsipi olan xalqlarımız və 

dövlətlərimiz arasında mövcud olan dostluq, mehriban qonĢuluq və sıx əməkdaĢlıq 

münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və daha da inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlər 

ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.  

Dövlətimizin baĢçısı Prezident Mahmud Əhmədinejatın salamlarına görə 

minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Ġran dövlətinin baĢçısına çatdırmağı xahiĢ 

etdi. 

 

5 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÜNYA TURĠZM 

TƏġKĠLATININ 

BAġ KATĠBĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı paytaxtda və regionlarda turizm infrastrukturunun inkiĢaf 

etdirilməsi istiqamətində böyük iĢlərin görüldüyünü vurğuladı. Prezident Ġlham Əliyev 

Taleb Rifainin Azərbaycana səfərinin Dünya Turizm TəĢkilatı ilə ölkəmizin müvafiq 

qurumları arasında əməkdaĢlığın bundan sonra da geniĢlənəcəyi iĢinə töhfə verəcəyinə 

əminliyini ifadə etdi. 

Azərbaycana üçüncü dəfə səfər etməsini məmnunluqla qeyd edən baĢ katib Taleb 

Rifai hər gəliĢi zamanı ölkəmizdə çox böyük inkiĢaf proseslərinin Ģahidi olduğunu dedi. 

O, turizm infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində Azərbaycanda görülən 

iĢlərin razılıq doğurduğunu vurğuladı. Taleb Rifai Azərbaycan Prezidenti Ġlham 

Əliyevin nitqindən götürülmüĢ sitatların dərc olunduğu Prezidentlərin və dövlət 

baĢçılarının fikirlərindən ibarət qızıl kitabı dövlətimizin baĢçısına təqdim etdi.  

Kitabda Azərbaycanın Dünya Turizm TəĢkilatının “Qızıl Kitab” hərəkatına ilk 

qoĢulan 26 ölkədən biri olduğu bildirilir, ölkəmizdə turizmin inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlı 

bütün Ģəraitin mövcud olduğu qeyd edilir, Prezident Ġlham Əliyevin bu sahəyə 

göstərdiyi diqqət xüsusi vurğulanır.  

 

6 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ DÖRDULDUZLU 

“SHAKI PALACE” OTELĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

 

Otelin kollektivi və inĢaatçılar dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar. 

Azərbaycan Prezidenti otelin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 8 min kvadratmetr olan “Shaki Palace” otelinin 

tikintisinə 2007-ci ilin mayında baĢlanmıĢdır. Otelin binası iki hissədən - aĢağı və yuxarı 

korpuslardan ibarətdir. Müasir havalandırma sistemi ilə təchiz edilmiĢ otel kompleksinin 

eyni vaxtda 100 nəfərə xidmət göstərməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Oteldə 40-dək iĢçi 

çalıĢacaqdır.  

Ġki mərtəbədən ibarət birinci korpusda 7 otaq qədim sənətkarlıq növü ilə məĢğul 

olan sənətkarlar üçün emalatxanalarının yaradılması və istehsal olunmuĢ məhsulların 

satıĢı üçün xidmət obyektləri kimi nəzərdə tutulmuĢdur. Burada ailə üçün nəzərdə 

tutulan 11 xüsusi nömrə, eyni zamanda, fitnes mərkəz də fəaliyyət göstərir. Korpusun 

üst hissəsinin meydançasında qıĢ mövsümü üçün restoran və qarĢısında yay mövsümü 

üçün 100 yerlik açıq terras vardır. Burada, həmçinin konfrans-sərgi zalı və çay evi də 

yaradılmıĢdır. Üç mərtəbədən ibarət əsas korpusda isə ümumilikdə 34 nömrə fəaliyyət 

göstərəcəkdir ki, bunlardan ikisi üçotaqlı və dördotaqlı olmaqla VĠP, ikisi ikiotaqlı, 

qalanları isə standart nömrələrdir. Oteldə 40 və 50 yerlik restoranlar fəaliyyət 

göstərəcəkdir.  

Beləliklə, “Shaki Palace” oteli ġəkinin turizm potensialının göstəricisi olmaqla 

yanaĢı, bu bölgənin imkanlarını bir daha nümayiĢ etdirir. 

Dövlətimizin baĢçısı otelin həyətindən ġəki Ģəhərinin ümumi mənzərəsini seyr 

etdi. Burada dövlətimizin baĢçısına Ģəhərin qədimliyini qorumaqla yanaĢı, daha da 

müasirləĢdirilməsi üçün görüləcək iĢlər barədə məlumat verildi. 

Prezident Ġlham Əliyev oteldə yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

Otelin kollektivi və inĢaatçılar dövlətimizin baĢçısı ilə xatirə Ģəkli çəkdirdilər. 

 

9 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ M.F.AXUNDZADƏ 

ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA APARILMIġ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycan milli dramaturgiyasının banisi, böyük 

mütəfəkkir M.F.Axundzadənin parkda ucaldılmıĢ abidəsinin önünə gül dəstəsi qoydu. 

Məlumat verildi ki, parkda yenidənqurma iĢlərinə ötən il baĢlanılmıĢdır. ġəki 

ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına aparılmıĢ yenidənqurma iĢlərindən 

sonra ərazi tamamilə simasını dəyiĢmiĢdir. Burada Ģəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər 

cür Ģərait yaradılmıĢdır. Ümumi sahəsi 7 hektar olan parkın 35 min kvadratmetr 

ərazisində yaĢıllıq iĢləri görülmüĢ, müxtəlif dekorativ ağaclar və gül kolları əkilmiĢdir. 

Parkda uĢaqların da istirahətlərini maraqlı keçirmələri üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır. 

Burada iki fəvvarə, süni Ģəlalə və göl yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev parkda görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi. 

 

9 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin layihəsini əks etdirən stendlərə baxdı.  

Prezident Ġlham Əliyev inĢa ediləcək Heydər Əliyev Mərkəzi, Bayraq Meydanı və 

ġəki ġəhər Ġcra Hakimiyyəti üçün yeni binanın maketi ilə tanıĢ oldu.  

Dövlətimizin baĢçısına ġəki Ģəhərinin baĢ planı təqdim olundu. Prezident Ġlham 

Əliyevə tikintisi davam etdirilən binalar və gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan 

layihələr haqqında da məlumat verildi.  

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Mərkəzinin təməlini qoydu.  

Məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisi ulu öndərin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi 

məqsədini daĢıyır. Burada dahi rəhbərin irsinin öyrənilməsinə və təbliğinə geniĢ yer 

ayrılacaqdır. Mərkəzin ümumi sahəsi 5 min 629 kvadratmetr olacaqdır.  

Üç mərtəbədən ibarət olacaq Heydər Əliyev Mərkəzində ulu öndərin həyat və 

fəaliyyətindən bəhs edən muzeyin, 230 nəfərlik akt zalının, kitabxananın, sərgi zalının, 

toplantı və tədris otaqlarının, linqafon kabinetinin, həmçinin digər təyinatlı bölmələrin 

yaradılması nəzərdə tutulur.  

Orijinal memarlıq üslubunda inĢa olunacaq Heydər Əliyev Mərkəzi 1969-cu ildən 

baĢlayaraq Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə Azərbaycanın keçdiyi 

inkiĢaf yolunu tam mənası ilə sərgiləyəcəkdir. Bu mərkəz Heydər Əliyev irsinin 

təbliğində mühüm rol oynamaqla yanaĢı, gənc nəslin dünyagörüĢünün, bilik və 

bacarığının artırılmasına hərtərəfli imkan yaradacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı tikinti iĢlərinin yüksək səviyyədə görülməsi ilə bağlı 

müvafiq tapĢırıqlarını verdi. 

 

9 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “TUFAN” DAĞ-

XĠZƏK YAY-QIġ ĠSTĠRAHƏT KOMPLEKSĠNDƏ TĠKĠNTĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

  

Məlumat verildi ki, dağlıq ərazidə istirahət üçün bütün əlveriĢli Ģəraitə malik olan 

bu sağlamlıq-turizm obyekti Qəbələ Ģəhərindən təxminən dörd kilometr aralıda yerləĢir. 

Kompleksin inĢa edilməsi turistlər üçün bütün fəsillərdə ekskursiya və digər istirahət 

imkanlarını təmin etməklə yanaĢı, onların qıĢ idman növləri ilə məĢğul olmalarına Ģərait 

yaradacaqdır. Kompleksin trassa sistemi hər bir qonağın onun üçün məqbul enmə 

zolağını, maililiyini və çətinlik dərəcəsini seçmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Yamaclar 

“Everest” markalı xüsusi təyinatlı kipləĢdirici qurğuların köməyi ilə 

möhkəmləndiriləcəkdir. Dağ yamaclarının kənarı ilə və ya düzənlik sahələrdə enmə 

marĢrutunun yaradılmasında bu texnikadan istifadə edilməsi səmərəli üsul olmaqla 

yanaĢı, xizək sürənlərin təcrübə toplamasına xidmət edəcəkdir. ĠnĢası nəzərdə tutulan 10 

enmə zolağının ümumi uzunluğu 18 min metrdir. Dağ-xizək liftləri hava Ģəraiti - küləyin 

sürəti və istiqaməti, yamacdan enmə imkanları, xizək sürənlərin digər trassalardan kənar 

hərəkət etmə imkanları nəzərə alınmaqla, qonaqların seçilən ərazinin əlçatan yerlərinə 

ən məqbul üsullarla çatdırılması üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bütün dağ-xizək trassasının 

enmə zolaqlarının süni qaryaratma sistemi ilə təchiz edilməsi qərara alınmıĢdır. 

Kompleksin ərazisində xizəklə eniĢ zolaqlarının qar örtüyünün təmin edilməsi 

məqsədilə burada 223 süni qaryaratma qurğusunun yerləĢdirilməsi planlaĢdırılır. Bu 

istirahət mərkəzi gün ərzində üç min nəfərə xidmət göstərmək imkanına malik olacaqdır. 

 

X X X 

 

Daha sonra Prezident Ġlham Əliyevə Qəbələ rayonu ərazisində inĢası 

planlaĢdırılan “Aquapark” istirahət və əyləncə mərkəzi haqqında məlumat verildi.  

Bildirildi ki, yeni mərkəz bir neçə funksional hissədən ibarət olacaqdır. 

Konstruktiv quruluĢuna görə mərkəzin binası monolit dəmir-beton tikili olacaqdır. Dam 

örtüyü açılıb-yığılan alüminium konstruksiyadan qurulacaqdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, yüksək komfortlu funksional zona kimi fəaliyyət göstərəcək 

mərkəzin su-əyləncə bölməsinin ümumi sahəsi 5 min kvadratmetr olacaqdır. Burada 

bütün su attraksionları yerləĢdiriləcəkdir. Ġlin isti aylarında dam örtüyünün açılması 

nəzərdə tutulur. Bütün su hövzəsi qonaqların yaĢına uyğun olaraq zonalara 

bölünəcəkdir. Su zonasının mərkəzində dalğalı hovuz yerləĢəcəkdir. Xüsusi avadanlığın 

köməyi ilə burada 1,2 metrə qədər hündürlükdə süni dalğaların yaradılması mümkündür. 

“Aquapark” çoxlu sayda müxtəlif texniki sistemlərdən istifadə edilməklə inĢa 

olunacaqdır. 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham Əliyev rayonda inĢası nəzərdə tutulan “Golf Resort” idman və 

istirahət mərkəzinin layihəsi ilə də tanıĢ oldu. 

Məlumat verildi ki, Azərbaycanda qolfun populyarlaĢdırılması və bu idman 

növünə marağın artırılması məqsədilə ölkənin ən dilbər guĢələrindən birində - Qəbələ 

rayonunda qolf idman meydançasının, habelə Qolf Akademiyası və Klubunun 

yaradılması qərara alınmıĢdır. Layihəyə əsasən, Qəbələ rayonu ərazisindən keçən 

Dəmiraparan çayı ilə ətrafdakı dağ massivinin arasındakı 80 hektarlıq ərazidə qolf 

meydançasının, qolf klubun, otel binasının, villaların və müvafiq infrastruktur 



obyektlərinin inĢası nəzərdə tutulur. Mövsümi yağıntıların və dağlarda qar örtüyünün 

əriməsi nəticəsində Dəmiraparan çayında baĢ verə biləcək daĢqın hallarının qarĢısını 

almaq, bununla da qolf meydançasının mühafizəsini təmin etmək məqsədilə çayın 

sahilində istinad divarları tikiləcəkdir. Klassik forma və üslubda inĢa ediləcək bu 

mərkəzdə klub üzvlərinin və qonaqların səmərəli istirahəti üçün hər cür Ģərait 

yaradılacaqdır.  

Azərbaycan Prezidenti tikinti iĢlərinin yüksək keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı 

tapĢırıqlarını verdi. 

 

10 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ 

KARVANSARAY OTEL KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısı kompleksin texniki göstəricilərini əks etdirən stendlərə 

baxdı.  

Məlumat verildi ki, ümumi sahəsi 19 min 700 kvadratmetr olan kompleksdə 450 

nəfərlik restoran, trenajor, fitnes zalları fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada, həmçinin 

hovuz, fəvvarələr kompleksi, avtomobil dayanacağı, qonaqların istirahətini yüksək 

səviyyədə təĢkil etmək üçün hər cür avadanlıqla təchiz olunan müxtəlif idman zalları 

yaradılacaqdır. Gözəl dizayn və interyeri ilə seçiləcək otaqlarda son dövrdə böyük turist 

axını müĢahidə edilən Qəbələnin qonaqlarına yüksək səviyyəli xidmət göstəriləcəkdir. 

Bir hissəsi üç, digər hissəsi isə dörd mərtəbədən ibarət olacaq kompleksin tikintisinin 

gələn ilin birinci yarısında baĢa çatdırılması nəzərdə tutulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

10 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

FONDUNUN TƏġƏBBÜSÜ ĠLƏ TĠKĠLƏN QƏBƏLƏ ġƏHƏR MƏSCĠDĠNĠN 

YENĠ BĠNASINDA SON TAMAMLAMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR  

  

Dövlətimizin baĢçısı məscidin tikintisinin tam baĢa çatmasından sonrakı 

görüntülərini əks etdirən fotostendə baxdı. 

Məlumat verildi ki, Qəbələ Ģəhər məscidinin əvvəlki kiçik binası son dövrdə 

tamamilə yararsız vəziyyətə düĢmüĢdü. Məscidin binasının tikintisinə 2011-ci ilin 

martında baĢlanılmıĢ, bu məqsədlə 800 kvadratmetr torpaq sahəsi ayrılmıĢdır. Heydər 

Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə tikilən məsciddə eyni vaxtda 800-ə yaxın insan ibadət 

edə biləcəkdir. Məscidin ikimərtəbəli əsas binasının, eləcə də giriĢ pilləkəninin, 

körpücüyün və 21,6 metr hündürlüyündə minarəsinin tikintisi artıq baĢa çatdırılmıĢdır. 

Minarələrin davamlılığını artırmaq məqsədi ilə 10 metr dərinliyində özülbərkitmə iĢləri 

aparılmıĢdır. Hazırda binanın daxilində iĢlər yekunlaĢmaq üzrədir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, məscidin ərazisindəki məiĢət binasında da son tamamlama 

iĢləri görülür. Burada kitabxana, mərasim zalı, dəstəmaz yerləri və digər otaqlar 

fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Azərbaycan Prezidenti müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

10 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ MƏDƏNĠYYƏT 

EVĠNĠN YENĠ TĠKĠLMĠġ BĠNASINDA SON TAMAMLAMA ĠġLƏRĠNĠN 

GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Əvvəlcə dövlətimizin baĢçısı Mədəniyyət Evinin planını və tam hazır olduqdan 

sonrakı görünüĢünü əks etdirən stendlərə, eləcə də binanın maketinə baxdı.  

Prezidentə məlumat verildi ki, bu binanı digərlərindən fərqləndirən cəhət daxili 

divarlarının ekoloji cəhətdən təmiz və nəfis Ģəkildə iĢlənmiĢ taxta materiallarla 

örtülməsidir. Tikinti zamanı binanın memarlıq baxımından gözəlliyinə xüsusi diqqət 

yetirilmiĢdir. Mədəniyyət Evinin yerləĢdiyi ərazi Qəbələnin ümumi görkəminə uyğun 

olaraq abadlaĢdırılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı Mədəniyyət Evinin kinoteatr zalına baxdı. Bildirildi ki, 400 

yerlik zalda teatr avadanlığı üzrə məĢhur italyan Ģirkətinin istehsalı olan oturacaqlar 

quraĢdırılmıĢdır. Binanın iĢıqlandırma və səsləndirmə sistemi də dünyanın tanınmıĢ 

Ģirkətlərinin məhsuludur. Qəbələdə bir çox incəsənət kollektivlərinin fəaliyyət göstərdiyi 

nəzərə alınaraq, yeni binada rejissor, qrim, istirahət otaqları, dekorasiya və tikiĢ sexləri 

də yaradılır. Kompleksdə əlavə 50 yerlik konfrans zalı da tikilir. 

Görülən iĢlərlə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısı müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi.  

 

10 sentyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ TÜRKĠYƏNĠN BAġ 

NAZĠRĠ RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞAN ġƏKĠDƏ YUXARI KARVANSARAY 

MEHMANXANA KOMPLEKSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

  

Prezident Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan, xanımı Əminə Ərdoğan sentyabrın 12-də ġəkidə XVIII əsrdə ġərq memarlığı 

üslubunda tikilmiĢ Yuxarı Karvansaray mehmanxana kompleksi ilə tanıĢ olmuĢlar. 

Məlumat verildi ki, ġəki sənətkarlıq və ticarət Ģəhəri olduğundan XVIII-XIX 

əsrlərdə burada çoxlu sayda bazar və karvansaraylar tikilmiĢdi. Azərbaycana gələn tacir 

və səyyahların qaldıqları və əsasən ticarətlə məĢğul olduqları bu karvansaraylar Ģəhər 

həyatında mühüm rol oynayırdı. Karvansaraylar həm də ticarət saziĢlərinin bağlanılması 

üçün xüsusi yer hesab olunurdu. Əvvəllər ġəkidə beĢ karvansaray binası mövcud 

olmuĢdur. Onlardan yalnız ikisi – Yuxarı və AĢağı karvansaraylar indiyədək qalmıĢdır. 

Ümumi sahəsi altı min kvadratmetr, hündürlüyü 14 metr olan kompleks 300-dən 

artıq otaq və zirzəmidən ibarətdir. Yuxarı Karvansaray öz ölçüləri və həcminə görə 

Azərbaycan ərazisində mövcud olan ən böyük karvansaraylardan hesab edilir. Bu 

karvansaraya bir qayda olaraq Türkiyə, Rusiya və Ġrandan tacirlər gəlmiĢ, burada uzun 

müddət ticarətlə məĢğul olmuĢlar. Hazırda bu tarixi abidə mehmanxana kimi fəaliyyət 

göstərir. Karvansarayın əsas fasadı çaya baxır. Əsas giriĢin zəngin naxıĢlarla iĢləməli 

arxitekturası insanı valeh edir.  

Sonra Yuxarı Karvansaray mehmanxana kompleksinin həyətində xatirə Ģəkli 

çəkdirildi. 

 

X X X 

 

Yuxarı Karvansaray mehmanxana kompleksi ilə tanıĢlıqdan sonra Prezident 

Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan, xanımı Əminə Ərdoğan birgə nahar etdilər. 

 

X X X 

 

Sonra Azərbaycan Prezidenti, xanımı və Türkiyənin BaĢ naziri, xanımı ġəkidəki 

AĢağı Karvansaray məhəlləsini gəzdilər. 

Qonaqlar məhəllədəki müxtəlif sənət növləri nümunələrinin cəmləndiyi 

mağazalara baxdılar.  

Yerli sənətkarlar tərəfindən hazırlanan müxtəlif hədiyyəlik əĢyalar qonaqlara 

təqdim olundu, xüsusilə ġəki ipəyindən hazırlanan geyim əĢyaları daha çox maraqla 

qarĢılandı.  

Bildirildi ki, ġəki tarix boyu öz sənətkarları ilə məĢhur olmuĢdur. Bu gün də bu 

qədim el ənənələrinin yaĢadılmasına böyük diqqət göstərilir, onlar nəsildən-nəslə 

ötürülür. 

Qonaqlara ġəki Ģirniyyatları da təqdim edildi. 

Sonra Türkiyənin BaĢ nazirinə və xanımına AĢağı Karvansarayın bərpadan 

əvvəlki və sonrakı vəziyyətini əks etdirən fotostend göstərildi. 

Məlumat verildi ki, AĢağı Karvansaray da Yaxın ġərqdə bu qəbildən ən böyük 

tikililərdən biridir. Hazırda kompleksdə əsaslı təmir və bərpa iĢləri görülür. Bu, 

dövlətimizin tarixi keçmiĢimizin qorunmasına olan həssas münasibətindən qaynaqlanır. 

ġəkinin özünəməxsus memarlıq üslubunu əks etdirən və 8 min kvadratmetr ərazini əhatə 

edən bu tarixi binada 200-dən çox otaq vardır. Burada tacirlərin mallarını saxlaması, 



alver etmələri, rahat yaĢamaları üçün hər cür Ģərait olmuĢdur. AĢağı Karvansaray 

özündə ġərq memarlıq üslubunu qoruyub saxlaya bilmiĢdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, AĢağı Karvansaray funksional xüsusiyyətlərinə görə 

baĢqalarından seçilir. Böyüklüyü, rahatlığı, səfalı bir məkanda yerləĢməsinə görə Cənubi 

Qafqazda tayı-bərabəri yoxdur. Tikintidə ġəki memarlığının əsasını təĢkil edən biĢmiĢ 

kərpicdən, çay daĢından, kirəmitdən, və digər yerli materiallardan məharətlə istifadə 

olunması binaya xüsusi gözəllik verir. Burada tağbəndlərdən istifadə edilməsi bu 

gözəlliyi daha da artırır. Yolüstü karvansaraylardan fərqli olaraq burada istirahət otaqları 

ilə yanaĢı, müxtəlif görüĢlərin keçirilməsi, müqavilələrin bağlanması və sair üçün xüsusi 

otaqlar da inĢa edilmiĢdir.  

Bildirildi ki, AĢağı Karvansarayın dörd tərəfdən giriĢ qapısı vardır. Bu qapılar 

bağlandıqda karvansaray alınmaz qalaya çevrilir ki, bu da ġəki sənətkarlarının yüksək 

dünyagörüĢünə və memarlıq bacarığına malik olduqlarını göstərir. 

Karvansaray kompleksi ilə tanıĢlıqdan sonra xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

ġəki ilə tanıĢlıq zamanı ali qonaqlar sakinlərlə görüĢdülər. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ TÜRKĠYƏNĠN BAġ 

NAZĠRĠ RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞAN ġƏKĠNĠN KĠġ KƏNDĠNDƏKĠ ALBAN 

MƏBƏDĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva, Türkiyənin 

BaĢ naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan ġəkinin KiĢ kəndindəki 

Alban məbədi ilə tanıĢ olmuĢlar. 

Məlumat verildi ki, bu məbəd eramızın birinci əsrində Qafqaz Albaniyasında 

geniĢ yayılan Ay məbədinin özülü üzərində qurulmuĢdur. Əhəng daĢından tikilən bu 

abidə erkən orta əsrlərdə yaranan ilk günbəzli, zal tipli məbəddir. 2001-ci ildə abidədə 

“KiĢ” layihəsi üzrə bərpa iĢlərinə baĢlanılmıĢ, 2003-cü ilin sentyabrında məbədin açılıĢı 

olmuĢdur. Layihə məĢhur norveçli alim və səyyah Tur Heyerdalın dəstəyi ilə həyata 

keçirilmiĢdir.  

Bildirildi ki, KiĢ kəndinin Maflar məhəlləsində yerləĢən məbədin ərazisini əhatə 

edən divarların qalıqları bəzi yerlərdə indi də qalmaqdadır. Bu divar qalıqları məbədin 

özünün az qala Maflar məhəlləsi boyda bir əraziyə malik olduğunu göstərir. Məbədin 

həyətində uzunluğu 2 metrə qədər, eni 1 metrdən çox olan yastı tava daĢ vardır. Bu 

tarixi abidənin qülləsi, ona bitiĢik divarlar yerli materialla – Ģırım daĢla hörülmüĢ və 

kirəclə suvanmıĢdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, 1981-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix 

Ġnstitutu tərəfindən aparılan arxeoloji qazıntı məbədin bünövrəsinin kasa Ģəklində 

olduğunu sübut etmiĢdir. Misir ehramları da məhz bu cür bünövrə üzərində 

qurulmuĢdur.  

Qeyd edildi ki, KiĢ məbədi nəinki Qafqaz Albaniyasında, eləcə də bütün 

Qafqazda təqribən iki min il bundan əvvəl xristianlığın yayıldığını rəmzləĢdirən məĢhur 

tarixi abidədir. Hazırda məbəd tarixi-memarlıq abidəsi kimi dövlət tərəfindən qorunur. 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva, BaĢ nazir Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan məbədin ilkin orta əsrlərə aid sərdabalarına 

baxdılar. 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı və Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan, xanımı məbədi gəzdikdən sonra KiĢ kənd sakini Ġsmayıl Ġlyasovun 

həyətinə gəldilər. 

Qonaqlar Ġlyasovlar ailəsinin üzvləri ilə söhbət etdilər. 

Evin sakinləri Azərbaycan dövlətinin baĢçısının və Türkiyənin BaĢ nazirinin 

xanımları ilə birlikdə gəliĢindən sonsuz sevinc hissi keçirdiklərini bildirdilər.  

Daha sonra söhbət Ġlyas və Ənvər Süleymanov qardaĢlarının qonĢuluqdakı 

həyətində davam etdirildi.  

Ev sakinləri qonaqlarla xatirə Ģəkil çəkdirdilər. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ TÜRKĠYƏNĠN BAġ 

NAZĠRĠ RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞAN ġƏKĠDƏ CÜMƏ MƏSCĠDĠNƏ BAġ 

ÇƏKMĠġLƏR 

 

Prezident Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan, xanımı Əminə Ərdoğan XIX əsrin tarixi-memarlıq abidəsi olan ġəki Cümə 

məscidinə baĢ çəkmiĢlər.  

Türkiyənin BaĢ nazirinə xatirə hədiyyəsi verildi. 

Prezident Ġlham Əliyevə və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana Qurani-Kərim 

hədiyyə olundu.  

Türkiyənin BaĢ naziri isə Qurani-Kərimin türkcəyə tərcümə olunmuĢ variantını 

məscidə bağıĢladı.  

Azərbaycan Prezidentinə və Türkiyə BaĢ nazirinə Cümə məscidi və burada 

fəaliyyət göstərən ġəki Ġslam Mədrəsəsi barədə məlumat verildi. Mədrəsədə həm yerli, 

həm də Türkiyədən dəvət olunmuĢ müəllimlər dərs deyirlər. Azərbaycanda yeganə hafiz 

məktəbi bu mədrəsədədir. Burada tələbələrə Quranla yanaĢı, ərəb dili və kompyuter 

texnologiyaları da öyrədilir. 

Prezident Ġlham Əliyev və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan mədrəsənin tələbələri 

ilə görüĢüb söhbət etdilər, xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

Sonra məscidlə tanıĢlıq oldu. Məlumat verildi ki, Ģəhərin mərkəzində yerləĢən 

Cümə məscidinin həyətyanı sahəsi 700 kvadratmetrdir. Məscidin tikintisində yerli inĢaat 

materiallarından - çaylaq daĢı və biĢmiĢ kərpicdən istifadə edilmiĢdir. Minarəsinin 

hündürlüyü 24 metr olan məscidin taxtadan düzəldilmiĢ on pilləli minbəri Ģəbəkə ilə 

iĢlənmiĢdir. Ġbadət zalının üç giriĢ qapısı və 44 pəncərəsi vardır. Hündürlüyü iki metr 

olan mehrab nəbati ornamentlərlə iĢlənmiĢdir. Ġkinci mərtəbədə isə qadınlar üçün ibadət 

zalı fəaliyyət göstərir. 

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ TÜRKĠYƏNĠN BAġ 

NAZĠRĠ RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞAN ġƏKĠ XAN SARAYI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġLAR 

 

Prezident Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan, xanımı Əminə Ərdoğan sentyabrın 12-də ġəki Xan sarayı ilə tanıĢ olmuĢlar.  

Mehriban xanım Əliyevaya və Əminə xanım Ərdoğana gül dəstələri təqdim 

olundu. 

Sarayla tanıĢlıq zamanı məlumat verildi ki, XVIII əsrə aid olan bu nadir tarixi-

memarlıq abidəsi Ģəhərin yuxarı hissəsində, “Yuxarı baĢ” Tarix-Memarlıq Qoruğunun 

ərazisində yerləĢir. ġərq memarlığının nadir incisi hesab olunan bu saray Azərbaycanda 

ilk müstəqil xanlığın əsasını qoyan Hacı Çələbi xanın nəvəsi, “MüĢtaq” təxəllüsü ilə 

Ģeirlər yazan Hüseyn xanın dövründə, təqribən 1762-ci ildə tikilmiĢdir. ĠnĢaat 

texnologiyasına görə Xan sarayının dünyada bənzəri yoxdur. Tikinti zamanı mismar və 

yapıĢqandan istifadə olunmamıĢdır. Hər kvadratmetr Ģəbəkə bir-birinə geydirilən 5 min 

hissədən ibarətdir. Saray 1300 metr uzunluğunda qala divarları ilə əhatə olunmuĢdur. Üç 

yüz kvadratmetr ərazisi olan ikimərtəbəli sarayda 6 otaq, 4 dəhliz və 2 güzgülü eyvan 

vardır. Sarayda xalq təsviri sənətinin bir çox növləri, xüsusilə XVIII-XIX əsrlərə aid 

maraqlı divar rəsmləri diqqəti cəlb edir. Bu rəsmlər əsasən həndəsi, nəbati, habelə süjetli 

və quĢların təsviri həkk olunmuĢ naxıĢlardan ibarətdir. Sarayın ikinci mərtəbəsinin 

divarlarında təsvir olunan döyüĢ və ov səhnələri xüsusilə maraq doğurur. ġəki Xan 

sarayı indiyədək beĢ dəfə əsaslı bərpa edilmiĢdir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, bu il iyulun 4-də ġəki Ģəhərində ġərq memarlığının ən nadir 

incilərindən hesab edilən Xan sarayının 250 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd 

olunmuĢdur. 

Azərbaycan Prezidenti və Türkiyənin BaĢ naziri sarayın eyvanından ġəkinin 

qədim məhəllələrini seyr etdilər. 

ġəki Xan sarayının önündə xatirə Ģəkli çəkdirildi. 

BaĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana və xanımına Xan sarayının 250 illik yubileyi 

münasibətilə hazırlanmıĢ gümüĢ sikkələr hədiyyə edildi. 

Prezident Ġlham Əliyevə, xanımına və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana, 

xanımına sarayın 250 illik yubileyi münasibətilə nəfis tərtibatda nəĢr edilmiĢ kitablar 

təqdim olundu. 

Dövlətimizin baĢçısı, xanımı və Türkiyənin BaĢ naziri, xanımı kitabları 

imzalayaraq bir-birinə təqdim etdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev və BaĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan ġəkinin qədim 

sənətkarlıq nümunələrinə baxdılar.  

Burada qonaqlara üzərində maraqlı rəsmlər həkk olunmuĢ daĢ nümunələr hədiyyə 

olundu.  

Azərbaycan Prezidenti və Türkiyənin BaĢ naziri ġəki sakinləri ilə görüĢüb söhbət 

etdilər. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ NĠZAMĠ 

RAYONUNDA 

YENĠDƏN QURULAN HEYDƏR BAĞI – PARK BULVARIN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva mərasimdə iĢtirak etmiĢlər. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya 

gül dəstəsi təqdim edildi. 

Dövlətimizin baĢçısı park bulvarın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi, burada 

yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldu. 

Bildirildi ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 75 

illiyi münasibətilə 1998-ci ildə salınan bu parkda aparılan yenidənqurma iĢləri ən 

yüksək səviyyədə həyata keçirilmiĢdir. Əhalinin sıx yaĢadığı bu ərazidə sakinlərin 

istirahətinin təĢkili üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Ərazisi 56 min kvadratmetr, 

uzunluğu 800, eni 70 metr olan parkda fəvvarələr kompleksi yaradılmıĢ, musiqili 

fəvvarə quraĢdırılmıĢdır. Burada inĢa olunan terrasın sahəsi min kvadratmetrdən çoxdur. 

Park bulvarın maraqlı elementlərindən biri də müxtəlif əyləncə növlərinin bir arada 

təqdim olunmasıdır. Burada yaradılan açıq kafelər yay vaxtı sakinlərin istirahətini daha 

maraqlı təĢkil etməyə imkan verir. Parkda Ģirniyyat mağazası, fotostudiya, yay kafesi və 

digər iaĢə obyektləri də istifadəyə verilmiĢdir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, 120 avtomobil üçün yeraltı dayanacağın da olduğu parkda 

geniĢ yaĢıllaĢdırma iĢləri görülmüĢ, avtomatik suvarma sistemi quraĢdırılmıĢ, 

iĢıqlandırma sistemi yenilənmiĢdir. Parkın ərazisində inĢa olunan üçmərtəbəli və 

dördmərtəbəli binalarda rəssamlıq, xalçaçılıq və heykəltəraĢlıq dərnəkləri fəaliyyət 

göstərir. Binalarda kafe və restoranlar da vardır. Burada qonaqlara Ukrayna mətbəxinin 

nümunələri təqdim olunacaqdır.  

Bildirildi ki, park bulvarda inĢa edilən “Akvarium” əyləncə mərkəzi bütün yaĢ 

qruplarından olan insanların istirahətinin maraqlı təĢkilinə Ģərait yaradır. Üç min 

kvadratmetrlik əyləncə mərkəzində altızolaqlı boulinq zalı yaradılmıĢ, 39 müxtəlif və 

müasir oyun aparatları qoyulmuĢ, bilyard zalı istifadəyə verilmiĢdir. Burada quraĢdırılan 

akvariumlar isə mərkəzin interyerinə xüsusi gözəllik verir. Park bulvarda balacalar da 

diqqətdən kənarda qalmamıĢdır. Onlar üçün ayrıca kafe, 8 yaĢına qədər uĢaqlar üçün 

labirint əyləncə sahəsi, oyuncaq və zoomağazalar açılmıĢdır. Müxtəlif attraksionlar və 

sürüĢkənlər balacaların istirahətinin maraqlı və yaddaqalan olmasına imkan verir. 

Mərkəzdə ən müasir tələblərə cavab verən elektron tir də yaradılmıĢdır.  

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva tir tüfəngi ilə hədəfə atəĢ açdı.  

Diqqətə çatdırıldı ki, əyləncə mərkəzində 3D və 7D kinoteatrları da fəaliyyət 

göstərir. Bu kinoteatrlarda ən müasir video və akustika sistemləri quraĢdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev park bulvarda görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

PARĠSDƏ LUVR MUZEYĠNĠN ĠSLAM ĠNCƏSƏNƏTĠNƏ HƏSR OLUNMUġ 

YENĠ ZALLARININ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva, Fransa Respublikasının Prezidenti Fransua Olland mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Dövlətimizin baĢçısını və xanımını Fransa Prezidenti Fransua Olland qarĢıladı. 

Tədbirdə çıxıĢ edən Luvr muzeyinin baĢ direktoru Anri Luerett bildirdi ki, Fransa 

bütün mədəniyyətlərin, o cümlədən Ġslam incəsənətinin qorunub saxlanmasına böyük 

diqqət göstərir. Bu baxımdan Luvr muzeyi hazırda mədəniyyətlərarası dialoqun əldə 

olunmasında mühüm rol oynayır. Yeni zallar isə Ġslam sivilizasiyasının mühüm cəhətləri 

ilə tanıĢ olmaq imkanı yaradır. 

Fransa Prezidenti Fransua Olland çıxıĢ edərək bildirdi ki, rəsmi Paris Luvr 

muzeyində Ġslam incəsənəti departamentinin yaradılmasından və bu zəngin kolleksiyanı 

təqdim etməkdən Ģərəf hissi duyur. Fransa dövlətinin baĢçısı söylədi ki, 2003-cü ildə 

ideya kimi yaranan, 2008-ci ildən isə icra olunmağa baĢlayan bu layihənin həyata 

keçirilməsində əsas məqsəd Luvrun universallığını və bəĢəri əhəmiyyətini göstərmək, 

Fransanın Ġslam sivilizasiyasına münasibətini nümayiĢ etdirməkdir. Fransua Olland bu 

layihənin həyata keçirilməsinə verdikləri dəstəyə görə Azərbaycan Prezidenti Ġlham 

Əliyevə və digər tərəfdaĢlara minnətdarlığını bildirərək dedi:  

“Mən xeyirxahlıq nümayiĢ etdirərək lazımi anda yardımını göstərmiĢ Ģəxslərə, 

xüsusilə də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və digər ali qonaqlara dərin 

təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar bizim çoxsaylı tərəfdaĢlarımızdandırlar. Onlar 

Fransanın dostlarıdırlar. Onlar bu layihəyə çox böyük yardım ediblər. Ümid edirəm ki, 

bu xeyirxahlıq gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir”. 

Fransa Prezidenti diqqətə çatdırdı ki, bu layihə sivilizasiyalar arasında dialoqun 

əldə olunmasına töhfə verməklə yanaĢı, muzeyə gələnlərə ġərqi daha yaxĢı tanımaq, 

Avropa və Ġslam mədəniyyəti arasındakı uyğunluqları müəyyən etmək üçün Ģərait 

yaradır.  

Sonra qonaqlar Luvr muzeyinin Ġslam incəsənəti bölməsi ilə tanıĢ oldular. 

Bildirildi ki, bu bölmənin yaradılması muzeyin tarixində xüsusi bir mərhələdir. Həmin 

bölmə Ġslam sivilizasiyasının arxitektura, rəssamlıq və digər mədəni yaradıcılıq 

nümunələrini təcəssüm etdirir. Muzeydəki Ġslam incəsənəti bölməsi müxtəlif müsəlman 

ölkələrinin mədəniyyətlərinə aid yaradıcılıq nümunələrindən ibarətdir. Burada ĢüĢədən, 

keramikadan və metaldan hazırlanmıĢ müxtəlif dulusçuluq əĢyaları, xalçalar, geyimlər, 

miniatürlər də daxil olmaqla 5 mindən çox bütöv incəsənət nümunələri, mindən artıq 

natamam və zədələnmiĢ yaradıcılıq iĢləri sərgilənir. Azərbaycana aid eksponatların da 

nümayiĢ etdirildiyi muzeyin bu bölməsində Ġslam tarixinin müxtəlif dövrlərində mövcud 

olmuĢ dövlətlərə aid sənət əsərləri də saxlanılır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, yeni zalların açılmasında Fransa ilə yanaĢı, Azərbaycan, 

Küveyt, Oman və MərakeĢin də mühüm rolu olmuĢdur. 

Muzeyin Ġslam incəsənəti bölməsində nümayiĢ etdirilən eksponatlarla tanıĢlıqdan 

sonra xatirə Ģəkli çəkdirildi. 

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 

muzeyin həyətində xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

Dünyanın ən məĢhur muzeylərindən sayılan Luvr 1793-cü ildə Kral sarayının 

binasında açılmıĢdır. Parisin mərkəzində yerləĢən muzeyin ilk vaxtlar 60 min 

kvadratmetr sahəsi hazırda 3 dəfə artmıĢdır. Luvr sahəsinə görə dünyanın üçüncü, 



tamaĢaçı sayına görə isə ən çox ziyarət edilən muzeyidir. Təkcə 2011-ci ildə muzeyə 8 

milyon 800 min ziyarətçi gəlmiĢdir. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

PARĠSDƏ  

AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINA HƏSR OLUNMUġ 

QƏBULDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Tədbir iĢtirakçıları dövlətimizin baĢçısını və xanımını hərarətlə qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV qəbulda çıxıĢ edərək dedi:  

-Hörmətli xanımlar və cənablar! Bu gün Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin tarixində 

çox əlamətdar bir gündür. Parisin mərkəzində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi öz iĢinə 

baĢlayır. Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizin xaricdə birinci Mədəniyyət Mərkəzi məhz 

Fransanın paytaxtında açılır. Fransa-Azərbaycan əlaqələri çox uğurla, sürətlə inkiĢaf 

edir.  

Bu gün səhər bu binanın həyətində Azərbaycan bayrağı qaldırılmıĢdır. Bu gün biz 

dostlarımızı qəbul edirik. Bu Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyəti bizə imkan verəcəkdir 

ki, Azərbaycan öz zəngin mədəniyyətini, tarixini, incəsənətini fransalılara geniĢ Ģəkildə 

təqdim etsin. Əminəm ki, bu bina qısa bir müddətdə Fransa-Azərbaycan dostluq evinə 

çevriləcəkdir.  

Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin gözəl tarixi vardır və əminəm ki, bundan da gözəl 

gələcəyi olacaqdır. Dünən Fransa Prezidenti cənab Fransua Ollandla keçirdiyim görüĢ 

bir daha münasibətlərimizin strateji xarakterini təsdiq etdi. Bu gün səhər MEDEF-də 

Fransanın aparıcı Ģirkətlərinin rəhbərləri ilə görüĢdə iqtisadi sahədə qarĢılıqlı marağın nə 

qədər böyük olmasının bir daha Ģahidi olduq.  

Fransa Azərbaycanın ikinci ticarət tərəfdaĢıdır və ticarətin həcmi ildən-ilə 

artmaqdadır. Bu gün biz Azərbaycanın bu mədəniyyət ocağında görüĢürük və 

dostlarımızla təmasda oluruq. Bu fürsətdən istifadə edərək Fransa-Azərbaycan 

əlaqələrinin mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətinə görə Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti, Fransa-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Mehriban 

Əliyevanın fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Mehribanın təĢəbbüsü ilə 

Fransanın mədəni irsinin qorunması üçün Strasburqda, Versalda, Normandiya 

bölgəsində müxtəlif layihələr icra edilmiĢdir. Onun təĢəbbüsü ilə Azərbaycan 

mədəniyyət xadimlərinin Fransada konsertləri, sərgiləri təĢkil edilmiĢdir. Keçən il 

Bakıda Fransız Liseyinin təməl daĢı qoyulmuĢdur. Bakıda möhtəĢəm “Plaisirs de 

France” sərgisi keçirilmiĢdir. Bu mədəniyyət ocağının fəaliyyətə baĢlaması məhz 

Mehribanın təĢəbbüsü ilə mümkün olmuĢdur. Fransa dövləti onun fəaliyyətini çox 

yüksək qiymətləndirib və Mehribanı “Fəxri Legion” ordeni ilə təltif etmiĢdir. 

Bu axĢam doğrudan da Fransa-Azərbaycan dostluq axĢamıdır. Bizim Fransada 

dostlarımız çoxdur. Bu binanın qapıları həmiĢə dostlarımızın üzünə açıq olacaqdır.  

Bu gün bizimlə bərabər bu sevincli günü qeyd etmək üçün bu ziyafətə gəlmiĢ 

bütün dostları bir daha salamlayıram. Bütün fransalı dostlarımıza yeni uğurlar və 

cansağlığı arzulayıram. Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

PARĠSDƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı mərkəzdə yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldular. 

Məlumat verildi ki, Parisin mərkəzində - Eyfel qülləsinin yaxınlığında yaradılan 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ölkəmizin dünya mədəniyyətinin paytaxtında təbliğ 

olunması istiqamətində atılan ən mühüm addımlardan biridir. Xüsusi əhəmiyyəti ilə 

seçilən bu mədəniyyət hadisəsi dünya gündəminə mədəniyyətlərarası və 

sivilizasiyalararası dialoq platformasının aparıcı qüvvəsi kimi daxil olan Azərbaycanın 

ən yüksək səviyyədə tanıdılmasına xidmət edir. Ölkəmizin qədim və zəngin tarixinə, 

mədəniyyətinə dair eksponatların bir məkanda təqdim edildiyi mərkəz Parisin mədəni 

həyatında fəallığı ilə seçilən Azərbaycanın bu sahədə həyata keçirdiyi fəaliyyətin 

rəsmiləĢdirilməsinə də böyük imkanlar açır. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi həm də 

ölkəmizə sonsuz marağı təcəssüm etdirir. 

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

Əliyevanın ölkəmizin xaricdə tanıdılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərin 

mühüm hissəsi Parisin mədəni həyatı ilə bağlıdır. Yeni mədəniyyət ocağı isə bu sahədə 

iĢlərin daha da gücləndirilməsinə, vahid mərkəzdən idarə olunmasına və daha səmərəli 

fəaliyyətin qurulmasına geniĢ imkanlar açacaqdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, mərkəzin binası 1904-cü ildə inĢa olunmuĢ tarixi tikilidir. 

Üç min kvadratmetr sahəsi olan mərkəz Parisdə bir növ Azərbaycanın mədəniyyət ocağı 

funksiyasını yerinə yetirəcək və ölkəmizlə bağlı müxtəlif humanitar tədbirlərin təĢkil 

olunmasına geniĢ imkanlar açacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin həyətində dövlət 

bayrağımızı qaldırdı. 

Bildirildi ki, mərkəzdə müxtəlif görüĢlərin, tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür 

imkan yaradılmıĢ, otaqlar lazımi avadanlıqla təmin olunmuĢdur. Mərkəzin əsas özəlliyi 

burada Azərbaycan mədəniyyətinə dair nümunələrin sərgilənməsidir. Müxtəlif 

ekspozisiya zallarının yaradıldığı mərkəzdə Azərbaycan tarixini əks etdirən eksponatlar 

təqdim olunur. Arxeoloji tapıntılardan tutmuĢ qədim pullara, silahlara, misgərlik 

məmulatlarına qədər hər Ģey burada Azərbaycanın qədim və zəngin tarixindən xəbər 

verir.  

Qeyd edildi ki, Azərbaycan xalçaları mərkəzdəki ekspozisiyanın ən qiymətli 

inciləri sırasındadır. Milli xalçaçılığımızın bütün istiqamətlərinin nümunələrinin təqdim 

edildiyi mərkəzdə yaĢı yüz illərlə ölçülən xalça və xalça məmulatlarının geniĢ çeĢidi 

təcəssüm tapmıĢdır. Burada Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərinin tarixi və keçdiyi 

inkiĢaf yolları barədə məlumat verilir. Bundan baĢqa, Azərbaycan miniatürləri də ġərqin 

bir parçası olan ölkəmizdə qədimlərdən yaranıb formalaĢan rəssamlıq sənəti - miniatür 

məktəbi barədə ətraflı məlumat verir. Zinət və müxtəlif bəzək əĢyalarının, xalq 

incəsənətinin bütün istiqamətlərinə dair nümunələrin, taxta üzərində oyma sənətinin 

təqdim olunduğu mərkəzin ekspozisiyasında Azərbaycan milli geyimləri də diqqəti cəlb 

edir. Milli ruhu özündə təcəssüm etdirən kuklalar, bürüncdən hazırlanan heykəllər də 

maraq doğurur.  

Bildirildi ki, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində kitabxana da yaradılmıĢdır. 

Zənginliyi ilə diqqət çəkən bu kitabxanada fransız dilinə tərcümə edilən Azərbaycan 



ədəbiyyatı külliyyatı təqdim olunur. Bundan baĢqa, mədəniyyətimizin müxtəlif qollarına 

dair geniĢ ədəbiyyat toplusunun cəmləndiyi kitabxana mərkəzə gələnlərdə 

ədəbiyyatımız, rəssamlıq sənətimiz və musiqimiz haqqında, ümumiyyətlə incəsənətin 

digər növləri barədə məlumatların əldə edilməsinə imkan verir.  

Məlumat verildi ki, mərkəzdə gənc rəssamların iĢləri də təqdim olunur. Odur ki, 

bu mərkəzin yaradılması ölkəmizdə inkiĢaf edən müasir incəsənətin nümunələrinin 

Fransa ictimaiyyətinə təqdim edilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətli hadisədir. Bu, 

həm də Azərbaycanda müasir incəsənətə verilən dəyərin təzahürüdür. 

Mərkəzlə tanıĢlıq zamanı Prezident Ġlham Əliyevin və xanımı Mehriban 

Əliyevanın diqqətinə çatdırıldı ki, burada Azərbaycan musiqisinin təbliğinə də geniĢ yer 

ayrılmıĢdır. Ayrıca muğam zalı yaradılmıĢ, qədim musiqi alətlərimizin sərgisi təĢkil 

olunmuĢdur. Bundan baĢqa, mərkəzdə keçiriləcək təlimlərdə Azərbaycan mətbəxinin 

nümunələrinin hazırlanması qaydaları öyrədiləcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin yuxarı mərtəbəsindən Parisin mənzərəsini seyr 

etdi.  

Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin fəxri qonaqlar kitabına 

ürək sözlərini yazdı.  

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESCO-

NUN  

BAġ DĠREKTORU ƏBDÜLƏZĠZ BĠN OSMAN ƏL-TÜVEYCRĠNĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

  

ĠSESCO-nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri təĢkilatın 

fəaliyyətinə göstərdiyi yüksək qayğıya və dəstəyə görə ĠSESCO-nun 30 illiyinə həsr 

olunmuĢ emblemi dövlətimizin baĢçısına təqdim etdi. 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycrinin Bakı 

Beynəlxalq Humanitar Forumunda iĢtirakının önəmini qeyd etdi. 

GörüĢdə Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun əhəmiyyəti vurğulandı, 

Forumun artıq ənənəyə çevrildiyi məmnunluqla qeyd olundu. GörüĢdə, həmçinin 

Azərbaycan ilə ĠSESCO arasında uğurlu əməkdaĢlığın bundan sonra daha da 

geniĢlənəcəyinə əminlik ifadə edildi. 

 

3 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA KEÇĠRĠLƏN ĠKĠNCĠ 

BEYNƏLXALQ HUMANĠTAR FORUMUN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ VƏ 

PLENAR ĠCLASINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva Forumun açılıĢ mərasimində iĢtirak etmiĢlər.  

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu aktual humanitar əməkdaĢlıq məsələlərinin 

müzakirə edildiyi nüfuzlu bir məkandır. Mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və konfessiyalar 

arasında zəngin əməkdaĢlıq ənənələri olan Azərbaycan bu formatda tədbirlərin 

keçirilməsi üçün ideal yerdir. Forumun keçirilməsi haqqında qərar 2010-cu ilin 

yanvarında Bakıda təĢkil olunmuĢ Humanitar ƏməkdaĢlıq üzrə Birinci Azərbaycan-

Rusiya Forumunda qəbul edilmiĢdir.  

Forumun həmtəsisçiləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və 

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putindir. 

Ġkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda 70 ölkəni və 7 mötəbər beynəlxalq 

təĢkilatı təmsil edən 694 nəfər iĢtirak edir. Onlardan 10 nəfəri sabiq dövlət baĢçısı, 11-i 

Nobel mükafatı laureatı, 5-i dünyanın nüfuzlu fəxri professoru (Emeritus professor), 10-

u mötəbər beynəlxalq təĢkilatları təmsil edən rəhbər vəzifəli Ģəxs, 55-i görkəmli ictimai 

və siyasi xadimdir.  

Dövlətimizin baĢçısı Forumun açılıĢında nitq söylədi. 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz qonaqlar, əziz dostlar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Ġkinci Bakı Beynəlxalq 

Humanitar Forumu öz iĢinə baĢlayır. Foruma gəlmiĢ bütün qonaqlar bizim əziz 

qonaqlarımızdır. Əminəm ki, bu gün və sabah keçiriləcək görüĢlər, aparılacaq 

diskussiyalar çox dəyərli olacaq, yeni fikirlər ortaya çıxacaq və beləliklə, humanitar 

sahədə əməkdaĢlıq üçün yeni imkanlar açılacaqdır. 

Mən çox Ģadam ki, Birinci Forumdan keçən dövr ərzində biz bu müsbət meyilləri 

daha da gücləndirə bilmiĢik. Ġkinci Forumun təĢkili əslində onu göstərir ki, Birinci 

Forum çox uğurlu keçmiĢdir. Əminəm ki, bundan sonra üçüncü, dördüncü, beĢinci 

forumlar keçiriləcəkdir və artıq bu gözəl ənənə yaranmaqdadır. Buna doğrudan da 

böyük ehtiyac vardır. Çünki Birinci Forumun yekunları, qəbul edilmiĢ qərarlar, 

Bəyannamə, əslində, hamımızın gələcəyə olan baxıĢlarını ifadə edir. Bu baxıĢlar ondan 

ibarətdir ki, biz çalıĢmalıyıq bütün dünya xalqları bir yerdə olsunlar. Biz çalıĢmalıyıq ki, 

qarĢılıqlı anlaĢma meyilləri güclənsin, dini, milli zəmində qarĢıdurmalara yol 

verilməsin. Əksinə, əməkdaĢlıq meyilləri daha da gücləndirilməlidir. Ümid edirəm ki, 

Ġkinci Forumun yekunları da müsbət olacaqdır. Beləliklə, dünya miqyasında humanitar 

məsələlərlə bağlı yeni bir format yaranmaqdadır. 

Bakıda Humanitar Forumun keçirilməsi təsadüfi deyildir. Azərbaycan əsrlər boyu 

mədəniyyətlərin qovuĢduğu bir diyar olmuĢdur. Əsrlər boyu müxtəlif xalqların, dinlərin 

nümayəndələri Azərbaycanda bir ailə kimi, sülh, əmin-amanlıq, qarĢılıqlı anlaĢma 

Ģəraitində yaĢamıĢlar. Bu müsbət meyillər bu gün də davam edir. Mən əminəm ki, bu 

meyillər gələcəkdə daha da gücləndiriləcək və Azərbaycan uğurla inkiĢafını davam 

edəcəkdir. 



2008-ci ildə Bakı prosesi baĢlamıĢdır. Bakı prosesi 2008-ci ildə Bakıda keçirilmiĢ 

Avropa ġurası mədəniyyət nazirlərinin toplantısında Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının 

nümayəndələrinin iĢtirakı ilə baĢlamıĢdır. Bu müsbət təcrübə artıq ona gətirib çıxardı ki, 

Bakı prosesi baĢlandı. Ondan sonrakı dövrdə digər beynəlxalq tədbirlər keçirilmiĢdir və 

nəhayət, Beynəlxalq Bakı Forumu artıq bir forum kimi formalaĢmıĢ və indi bu proses 

uğurla davam edir.  

Azərbaycanda multikulturalizm sahəsində əldə edilmiĢ təcrübə hesab edirəm ki, 

hamımız üçün çox maraqlıdır. Multikulturalizm Forumun mövzularından biridir. 

Əminəm ki, bu mövzu ilə bağlı çox dəyərli fikirlər səslənəcək, diskussiyalar 

aparılacaqdır. Mulltikulturalizmin müsbət gələcəyi haqqında fikirlər çox vacibdir və 

lazımdır. Azərbaycanın təcrübəsi hesab edirəm ki, əslində, multikulturalizm ideyalarının 

təbliği üçün çox dəyərli və qiymətlidir. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, 

multikulturalizm bizim həyat tərzimizdir. Nisbətən yeni anlayıĢ olmasına baxmayaraq, 

multikulturalizm əsrlər boyu xalqımıza xas olan bir anlayıĢdır. Əsrlər boyu müxtəlif 

dinlərin, millətlərin nümayəndələri Azərbaycanda bir ailə kimi yaĢamıĢlar.  

Azərbaycanda heç vaxt dini, yaxud da ki, milli zəmində qarĢıdurma, anlaĢılmazlıq 

olmamıĢdır və əminəm ki, olmayacaqdır. Multikulturalizmlə bağlı son illər ərzində 

dünyada müxtəlif fikirlər vardır. Bəziləri hesab edir ki, multikulturalizm iflasa 

uğrayıbdır, onun gələcəyi yoxdur. Biz isə hesab edirik ki, onun bu günü və gələcəyi 

vardır. Hamımız çalıĢmalıyıq ki, multikulturalizm meyillərini gücləndirmək üçün öz 

səylərimizi qoyaq. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun məqsədlərindən biri də 

məhz multikulturalizm meyillərinin gücləndirilməsidir.  

Multikulturalizmin alternativi yoxdur. Mən bu barədə keçən Forumda da 

fikirlərimi bildirmiĢəm. Bir daha tam əminliklə deyə bilərəm ki, multikulturalizm 

gələcək inkiĢaf üçün ən məqbul variantdır. Çünki multikulturalizmin alternativi özünü 

təcriddir. XXI əsrdə qloballaĢan dünyada hesab etmirəm ki, hər hansı bir dövlət öz 

gələcəyini özünütəcrid prinsipləri əsasında qurmağa cəhd etsin. Ona görə, Forumda 

səslənəcək fikirlər, xüsusilə bu mövzu ilə bağlı fikirlər hesab edirəm ki, bizim ümumi 

iĢimizə dəyərli töhfə olacaqdır. Biz çalıĢmalıyıq ki, bütün dünya xalqları bir-biri ilə 

əməkdaĢlıq etsinlər, qarĢılıqlı anlaĢma güclənsin, qarĢıdurmaya yol verilməsin. Bəzi 

hallarda təxribat xarakterli addımlar, bəyanatlar, hərəkətlər qeyri-adekvat reaksiya ilə 

üzləĢir və beləliklə qarĢıdurma, qarĢılıqlı etimadsızlıq meyilləri güclənir. Biz bunu 

bölgəmizdə də, digər bölgələrdə də görürük. Ona görə, hesab edirəm ki, həm 

siyasətçilərin, həm ictimai xadimlərin, vətəndaĢ cəmiyyəti və media nümayəndələrinin 

məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, müsbət meyilləri, müsbət təcrübəni iĢıqlandırmaq 

lazımdır. Biz fəaliyyətimizi bu müsbət təcrübə əsasında qurmalıyıq. Hesab edirəm ki, 

əgər bax bu yanaĢma üstünlük təĢkil edərsə, o zaman dünya daha da əmniyyətli 

olacaqdır və xalqlararası əlaqələr müsbət, sağlam zəmində qurulacaqdır.  

Dediyim bütün bu məsələləri uğurla həll etmək üçün əlbəttə ki, cəmiyyətlərdə, 

xüsusilə inkiĢaf etməmiĢ ölkələrdə təhsilin səviyyəsi mühüm rol oynayır. Biz 

Azərbaycanda bu sahəyə böyük diqqət göstəririk. Azərbaycanda savadsızlıq yoxdur, 

intellektual elita formalaĢır, elmin, təhsilin inkiĢafı sürətlə gedir. Təhsil hər bir 

cəmiyyəti irəliyə aparan amildir. Ġntellektual potensial bu gün və xüsusilə gələcəkdə hər 

bir ölkənin inkiĢafını müəyyən edəcəkdir. Ölkələr var ki, zəngin təbii resurslara 

malikdir. Ancaq intellektual səviyyə aĢağı olduğu üçün o ölkələr dayanıqlı inkiĢafa nail 

ola bilməzlər. Ona görə biz Azərbaycanda təbii resurslarımızı, ilk növbədə, intellektual 

potensiala çevirmək üçün proqramlar tərtib etmiĢik və vaxtilə bəyan etdiyimiz prinsip – 

“qara qızılı insan kapitalına çevirmək” prinsipi bu gün artıq iĢləyir. Azərbaycanda gənc, 

istedadlı intellektual təbəqə formalaĢır. Biz görürük ki, müasir yanaĢma olduğu halda 



dərhal inkiĢaf da olur, tərəqqiyə meyillər də göstərilir. Təhsilin səviyyəsi yüksək olan 

ölkələrdə xoĢagəlməz hallar da nadir hallarda olur və mübarizə sivil qaydalarla aparılır. 

Biz indi görürük ki, dünyanın müxtəlif yerlərində narazılıq halları artmaqdadır. Bəzi 

hallarda bu narazılıq çox qabarıq Ģəkildə özünü göstərir – toqquĢmalarla, davalarla, qan 

tökmə ilə nəticələnir. Təhsilin, ümumi mədəniyyətin səviyyəsi yüksək olan yerlərdə isə 

bu, sülh xarakteri daĢıyır. Biz çalıĢmalıyıq ki, - hər halda biz Azərbaycanda buna 

çalıĢırıq, - mədəni, sivil mübarizə yolları üstünlük təĢkil etsin. Bu, bizim üçün lazımdır, 

bölgə üçün lazımdır. Çünki biz bu bölgədə yaĢayırıq, biz adada yaĢamırıq. Baxmayaraq 

ki, Azərbaycanda bütün iĢlər müsbət istiqamətdə inkiĢaf edir, - həm iqtisadi sahədə, 

siyasi islahatların aparılması sahəsində, humanitar sahədə, - yenə də biz əlbəttə ki, bu 

bölgədə yaĢayırıq və bölgələrin problemləri bizim üçün də çox vacibdir. ÇalıĢmalıyıq ki, 

xoĢagəlməz meyillərin qarĢısı maksimum dərəcədə alınsın və istənilən etiraz dalğaları 

sivil qaydalarla aparılsın. Bilirəm ki, təhsil Forumun mövzularından biri olacaqdır və bu 

sahəyə əlbəttə ki, xüsusi diqqət göstərilməlidir. 

Azərbaycan nisbətən gənc müstəqil dövlətdir. Müstəqilliyimizin cəmi 21 yaĢı 

vardır. Ancaq Azərbaycan çox zəngin mədəni irsə malik olan bir ölkədir. Bizim mədəni 

irsimiz dövlət tərəfindən lazımınca qorunur, beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən qorunur. 

Uzun illər baĢqa ölkələrin tərkibində yaĢamağımıza baxmayaraq, biz milli 

xüsusiyyətlərimizi, mənliyimizi qoruya bilmiĢik, milli identifikasiyamızı itirməmiĢik – 

və bunun baĢlıca səbəbi mədəniyyətdir.  

Bizim ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, musiqimiz, ana dilimiz, milli dəyərlərimiz 

vardır. Bizim milli dəyərlərimiz ümumbəĢəri milli dəyərlər əsasında qurulubdur. Hesab 

edirəm ki, qloballaĢan dünyada xüsusilə gənc nəsil üçün milli mənəvi dəyərlər xüsusi rol 

oynayır və oynamalıdır. Hər halda biz Azərbaycanda buna böyük əhəmiyyət veririk və 

onu da qeyd etməliyəm ki, baĢqa mədəniyyətə, dinə, tarixə olan hörmət öz 

mədəniyyətinə, tarixinə, öz dininə olan hörmətdən baĢlamalıdır. Eyni zamanda, Vətənə 

bağlı olmayan, vətənpərvərlik hisslərindən kənar olan insanlar baĢqa mədəniyyətlərin 

nümayəndələrini də lazımi səviyyədə qəbul edə bilməzlər. Onlar, eyni zamanda, bəzi 

hallarda baĢqa mədəniyyətlərə qarĢı olan, hörmətsizliyi də, əslində öz mədəniyyətinə 

olan hörmətsizlik əsasında qururlar. Ona görə də qloballaĢan dünyada bu məsələlərə 

xüsusi diqqət göstərilməlidir. Çünki biz bu gün sürətli elmi-texniki tərəqqi dövründə 

yaĢayırıq. Yeni texnologiyalar, internet və digər texnologiyalar, əlbəttə, bizim üçün çox 

vacibdir və Azərbaycan bu sahədə böyük uğurlara nail ola bilibdir. Azərbaycanda 

internet tam azaddır və internet istifadəçilərinin sayı artıq 65 faizə çatmıĢdır. Ancaq 

bununla bərabər, biz çox istəyirik ki, gənc nəsil milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda, öz 

tarixinə, mədəniyyətinə hörmət ruhunda böyüsün, tərbiyə alsın. Beləliklə, hesab edirəm 

ki, dünya üçün də və dünyada gedən proseslər üçün də bu, müsbət rol oynayacaqdır.  

Humanitar sahədə digər istiqamətlər də böyük əhəmiyyət daĢıyır. Bəzi hallarda, 

misal üçün, idmanla bağlı məsələlərə biz sadəcə olaraq bir idman yarıĢı kimi baxırıq. 

Ancaq o da həqiqətdir ki, dünyada Olimpiya oyunları kimi ikinci belə mötəbər tədbir 

tapmaq çətindir ki, insanları bu qədər birləĢdirsin. Olimpiya oyunları bütün xalqları, 

bütün insanları birləĢdirir. Bu, həm rəqabətdir, həm yarıĢdır, həm də dostluq və qarĢılıqlı 

anlaĢma rəmzidir. Bəzi hallarda bir-biri ilə düĢmənçilik edən ölkələrin nümayəndələri 

döyüĢ meydanında yarıĢırlar, bir-birinin əlini sıxır və bir-birini qələbə ilə təbrik edirlər. 

Əfsuslar olsun ki, biz bunu yalnız Olimpiya oyunları zamanı görə bilərik. Beləliklə, 

idman amili mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsində də çox mühüm rol oynayır 

və biz Azərbaycanda bu sahəyə böyük diqqət göstəririk. Ġdmanda əksər hallarda 

mübarizə qaydalar əsasında aparılır və bu, yəqin ki, idmanı siyasətdən fərqləndirən əsas 

amildir. 



Siyasətçilərin məsuliyyəti haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Hesab 

edirəm ki, dünyada gedən ağrılı, yəni, narahatlıq doğuran proseslərin təməlində 

siyasətçilərin məsuliyyətsizliyi dayanır. Bu məsuliyyətsizlik müxtəlif formalarda özünü 

büruzə verir. Bəzi siyasətçilərin təxribat xarakterli bəyanatlarının o qədər də yüksək 

savadı olmayan insanları hansısa aqressiv yollara təhrik etməsi halları artıq müĢahidə 

olunur. Digər tərəfdən, siyasətçilərin qeyri-real vədləri, populist çıxıĢları və real iqtisadi 

əsaslara söykənməyən sosial təĢəbbüslər cəmiyyətlərdə haqlı narazılığa səbəb olur. 

Maliyyə və iqtisadi böhranın yəqin ki, əsas səbəblərindən biri də məhz budur. Qeyri-real 

vədlərin verilməsi, populist vədlər və ifrat dərəcədə borclanma meyilləri əslində maliyyə 

və iqtisadi böhranı Ģərtləndirən amillərdən biridir.  

Humanitar sahədə də siyasətçilərin məsuliyyəti çox böyük əhəmiyyət daĢıyır. 

Çünki internet dövründə, qloballaĢan dünyada dünyanın istənilən yerində deyilən hər bir 

söz dərhal əks-səda doğurur. Ona görə, siyasətçilər daha da məsuliyyətli olmalı, bu 

məsuliyyəti dərk etməlidirlər. Belə olan halda dünyada gərginliyin hərarəti kəskin 

Ģəkildə aĢağı düĢəcəkdir.  

Humanitar məsələlərdən danıĢarkən, əlbəttə, bizi ən çox narahat edən problem 

haqqında da bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Azərbaycan artıq 20 ildir ki, 

humanitar fəlakətlə üzləĢibdir. Ġyirmi ildir ki, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmıĢ 

Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında yerləĢən 7 bölgə 

erməni iĢğalının altındadır. Bu iĢğal davam edir. Azərbaycanlılara qarĢı etnik təmizləmə 

siyasəti aparılmıĢdır. Bütün azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan və ətraf bölgələrdən 

qovulmuĢdur. Hazırda dünyada adambaĢına düĢən qaçqınların ən yüksək sayı məhz 

Azərbaycandadır. Bir milyondan artıq qaçqın və köçkün soydaĢımız var ki, onlar bu gün 

öz doğma torpağına qayıda bilmirlər. Çünki Ermənistanın iĢğalçı siyasəti bu gün də 

davam edir.  

Xalqımız böyük faciələr yaĢadı. Xocalı soyqırımı törədildi, günahsız insanlar, 

onların içində qadınlar, uĢaqlar vəhĢicəsinə qətlə yetirildi, dini, mədəni abidələrimiz 

ermənilər tərəfindən dağıdıldı. Yəni, həm xalqımıza, həm mədəniyyətimizə qarĢı 

soyqırımı törədildi. Bu soyqırımını, bu vəhĢiliyi törədənlər hələ ki, dünya birliyi 

tərəfindən adekvat qınaqla üzləĢməyiblər. Düzdür, beynəlxalq təĢkilatlar və dünyanın 

aparıcı beynəlxalq təĢkilatları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə 

bağlı kifayət qədər çox qərarlar, qətnamələr qəbul etmiĢlər. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu 

qərarların, qətnamələrin icra mexanizmi yoxdur. Belə olan halda beynəlxalq təĢkilatların 

qərarlarına həm hörmət azalır, həm inam itir.  

BMT Təhlükəsizlik ġurası 20 il bundan əvvəl erməni silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycan torpaqlarından qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasına dair 4 qətnamə qəbul etmiĢdir. 

Onların heç biri icra edilmir. Bütün digər mötəbər beynəlxalq təĢkilatlar, Avropa ġurası, 

Avropa Parlamenti, Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, NATO və baĢqa təĢkilatlar da oxĢar 

qətnamələr qəbul etmiĢlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dünya birliyi tərəfindən 

tanınır. Ancaq münaqiĢə hələ ki, öz həllini tapmır. Bunun baĢlıca səbəbi isə 

Ermənistanın mövcud status-kvonun uzadılmasına olan marağıdır. Ancaq onlar 

anlamalıdır ki, status-kvo daim dəyiĢməz olaraq qala bilməz, mütləq dəyiĢdiriləcək və 

biz istəyirik ki bu, tezliklə olsun, sülh yolu ilə olsun. Çünki biz bölgə çərçivəsində artıq 

sabitləĢdirici rolunu oynamağa baĢlamıĢıq və əlbəttə çalıĢırıq ki, bölgədə sabitlik 

pozulmasın. Amma digər tərəfdən, bu iĢğalla da barıĢmaq mümkün deyildir.  

Ona görə hesab edirəm ki, münaqiĢənin həllinin vaxtı çatıbdır. Ermənistan 

beynəlxalq hüquq normalarına tam Ģəkildə riayət etməli, beynəlxalq təĢkilatların 

qətnamələrinə tabe olmalı və iĢğal edilmiĢ torpaqlardan qeyd-Ģərtsiz çıxmalıdır. O 

təqdirdə bölgədə əsl sülh və əməkdaĢlıq yarana bilər.  



Bu problemə baxmayaraq, ölkəmiz müstəqillik dövründə böyük və uğurlu yol 

keçmiĢdir. Azərbaycanda aparılan siyasi islahatlar bu gün azad cəmiyyətin yaranmasına 

gətirib çıxarmıĢdır. Azərbaycanda bütün azadlıqlar vardır, siyasi islahatlar, 

demokratiyanın inkiĢafı uğurla davam edir. Eyni zamanda, iqtisadi sahədə islahatlar 

siyasi islahatları daha da gücləndirir. Çünki siyasi islahatları iqtisadi əsaslar olmadan 

aparmaq bəzi hallarda uğursuzluğa gətirib çıxarır və biz tarixdən bunu bilirik. Ona görə, 

Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatlar paralel Ģəkildə aparılır. Ġqtisadi sahədə, - və 

nəzərə alsaq ki, bu forumun mövzularından biri də iqtisadi məsələlərdir, - son illər 

ərzində biz böyük uğurlara nail ola bilmiĢik. Bir neçə rəqəmi sizin diqqətinizə çatdırmaq 

istəyirəm. Azərbaycan son bir neçə il ərzində dünya miqyasında iqtisadi cəhətdən ən 

sürətlə inkiĢaf edən ölkə olmuĢdur. Son 7-8 il ərzində iqtisadiyyatımız 3 dəfə artmıĢdır. 

Yoxsulluq səviyyəsində yaĢayanların sayı 49 faizdən 7 faizə düĢmüĢdür. Biz çalıĢacağıq 

ki, ondan da aĢağı düĢsün. ĠĢsizlik problemi demək olar ki, köklü Ģəkildə həll edilmiĢdir. 

Əlbəttə ki, hələ iĢsizlər vardır. Ancaq onların sayı 5,4 faizdir. Azərbaycanın xarici borcu 

ümumi daxili məhsulun cəmi 7 faizini təĢkil edir. Bu da onu göstərir ki, biz iqtisadi 

islahatlarımızı, təĢəbbüslərimizi aparmaqla, irəli sürməklə fəaliyyətimizi daxili resurslar 

üzərində qurmuĢuq. Çox borc götürməmiĢik. Ona görə də biz xarici borcu istənilən vaxt 

tam Ģəkildə ödəyə bilərik. Bu göstəriciyə görə, hesab edirəm ki, Azərbaycan dünya 

miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir.  

Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi istiqamətində atılan addımlar bəhrəsini verir. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan neft və qaz ehtiyatları ilə zəngin olan bir ölkədir. Ancaq bu 

ilin 6 ayının göstəriciləri onu deyir ki, qeyri-neft iqtisadiyyatımız 10 faizdən çox inkiĢaf 

edib. Yəni, Ģaxələndirmə prosesi artıq reallıqdır. Gələcəkdə uzunmüddətli, dayanıqlı 

iqtisadi inkiĢafa nail olmaq üçün bütün imkanlar vardır. Ġlk növbədə, siyasi iradə vardır. 

Ondan sonra artıq güclü maliyyə vəziyyəti mövcuddur.  

Bizim tərəfimizdən irəli sürülmüĢ enerji və nəqliyyat layihələri nəinki 

Azərbaycan və bölgə üçün, Avropa üçün böyük əhəmiyyət daĢıyır. Yəni, biz 

gələcəyimizi indidən proqnozlaĢdıra bilərik və görə bilərik ki, 5 ildən, 10 ildən sonra 

Azərbaycan necə inkiĢaf edəcəkdir. Mən bütün bu islahatları aparan bir Ģəxs kimi heç 

bir çətinlik görmürəm. Mən əminəm ki, iqtisadi sahədə inkiĢaf dayanıqlı və sürətli 

olacaqdır.  

Sosial məsələlərin həllinə gəldikdə, insanların rifah halı yaxĢılaĢır və yoxsulluğun 

azaldılması buna dəlalət edir. Sosial ədalət prinsipləri Azərbaycanda əsas rol oynayır, 

bazar iqtisadiyyatı prinsipləri inkiĢafımız üçün əsas alətdir və hazırda özəl sektorun 

ümumi daxili məhsuldakı payı 83 faizdir. Yəni, biz 21 illik müstəqillik dövründə nəinki 

keçid mərhələsini baĢa vurmuĢuq, planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçə, eyni 

zamanda, aparılan islahatlarla neft-qaz amilindən iqtisadi inkiĢafımızın və 

vətəndaĢlarımızın gələcək asılılığını maksimum dərəcədə azalda bilmiĢik. 

Növbəti illərdə elmi-texniki tərəqqi, yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı 

bizim kifayət qədər geniĢ planlarımız vardır. Gələcəyə baxıĢlarımız da çox aydındır. 

Müasir, müstəqil Azərbaycan dövləti bir neçə prinsip üzərində qurulmuĢdur. Bunların 

arasında güclü dövlət anlayıĢı çox mühüm yer tutur. Çünki müstəqillikdən məhrum 

edilmiĢ, əsrlər boyu baĢqa dövlətlərin tərkibində yaĢamıĢ xalq üçün dövlətçilik əsasları 

müstəsna əhəmiyyət daĢıyır. Dövlətçilik əsaslarının möhkəmləndirilməsi iĢində əlavə 

tədbirlər görüləcəkdir. Güclü dövlət bizim ümummilli fikrimizdir, ümummilli 

ideyamızdır. Bununla bərabər, daxili resurslarımıza istinad etməyimiz də bizə uğur 

qazandırdı. Yenə də deyirəm ki, bütün bu uğurları biz böyük borc almadan daxili 

imkanlar hesabına əldə edə bilmiĢik. Yəni, bu anlayıĢ da bizim üçün çox önəmlidir. Biz 

milli mənəvi və dini dəyərlərə bağlı olan xalqıq və dəyərlərimizi yüksək 



qiymətləndiririk. Eyni zamanda, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Cəmiyyətin və dövlətin 

dünyəvi əsasları kifayət qədər güclüdür. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə bu istiqamətdə 

proseslər ancaq müsbət istiqamətdə davam edəcəkdir.  

Bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan əsrlər boyu ictimai-siyasi quruluĢdan asılı 

olmayaraq, müxtəlif dinlərin, xalqların vətəni olmuĢdur və bu gün də belədir. 

Azərbaycanda bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaĢayırlar, 

heç bir ayrı-seçkilik qoyulmur və qoyula da bilməz. Yəni, bu da müasir Azərbaycanı 

təcəssüm etdirən amillərdən biridir. Onu deyə bilərəm ki, bu sahədəki təcrübəmiz artıq 

baĢqa ölkələrdə də maraq doğurur.  

Sosial ədalət prinsipləri mütləq möhkəmləndirilməlidir. Dünyada gedən 

xoĢagəlməz halların əsas səbəbi əslində sosial ədalətsizlikdir. Ġqtisadi islahatlar, eyni 

zamanda, güclü sosial siyasətlə tamamlanmalıdır. Əgər bu olmasa, köklü iqtisadi 

islahatlar insanlara əziyyət gətirə bilər. Biz ona nail ola bilmiĢik ki, sosial sahədə də çox 

ciddi proqramlarımız vardır və bu proqramlar icra edilir. Ġnsanların rifah halının 

yaxĢılaĢdırılması onu göstərir ki, bu sahədə də addımlar uğurlu istiqamətdə atılmıĢdır.  

Əlbəttə, bizim bütün iĢlərimizin təməlində və mərkəzində insan amili dayanır. 

Hesab edirəm ki, bu, hər bir dövlət üçün ən vacib yanaĢmadır. Çünki hər Ģey insan üçün 

edilir. Onun azadlığı, təhlükəsizliyi, sağlamlığı, iĢlə təmin edilməsi, rahat yaĢaması 

dövlətin baĢlıca qayğısıdır. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də böyük addımlar atılmıĢ, 

uğurlar əldə edilmiĢdir. Azərbaycan vətəndaĢları azad cəmiyyətdə yaĢayırlar. Onlar 

bütün azadlıqlara malikdirlər və öz dövlətinin gücünü artırmaq üçün çalıĢırlar.  

Cəmiyyətdə, ümumiyyətlə, çox müsbət ab-hava, quruculuq, yaradıcılıq və inkiĢaf 

ab-havası vardır. Bütün bu müsbət meyilləri gücləndirmək üçün əlbəttə ki, beynəlxalq 

əməkdaĢlığa böyük ehtiyac vardır. Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqun 

gücləndirilməsində öz rolunu oynayır. Bu rol əminəm ki, gələcəkdə yalnız artacaqdır. 

Bunun təbii səbəbləri vardır, çünki biz qitələrin arasında yerləĢirik. Siyasi səbəbləri 

vardır, çünki bu, bizim siyasi əqidəmizdir və tarixi əsasları vardır. Azərbaycan həm 

Avropa ġurasının, həm Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının üzvüdür. Dünyada bir neçə ölkə 

vardır ki, hər iki təĢkilatın üzvüdür. Avropadan Azərbaycana baxdıqda bəzi hallarda 

avropalıIara Azərbaycan Asiya ölkəsi kimi təqdim olunur. Asiya tərəfindən 

Azərbaycana baxanda Avropa ölkəsi kimi təqdim edilir. Yəni, deyə bilərəm ki, 

Azərbaycanda bu sintez - mədəniyyətlərin sintezi mövcuddur. Demək olar ki, bu, bizim 

milli mənliyimizi Ģərtləndirən amillərdən biridir.  

Təbii coğrafi körpü olmaqla bərabər, biz humanitar sahədə də körpü rolunu 

oynamağa çalıĢırıq. Forumun əsas məqsədi ondan ibarətdir.  

Bir daha demək istəyirəm ki, birinci Forumun yekunları, keçən il aparılan 

diskussiyalar bizi doğrudan da böyük dərəcədə ruhlandırdı. Əminəm ki, bu Forumun 

nəticələri də müsbət olacaqdır. Bütün qonaqlar burada öz dəyərli fikirlərini bildirəcəklər. 

Bu Forumda tanınmıĢ siyasi, ictimai xadimlər, Nobel mükafatı laureatları, media 

nümayəndələri, alimlər iĢtirak edirlər. Yəni, dünyanın 60-dan çox ölkəsindən 

nümayəndələr vardır. Deyə bilərəm ki, dünyanın intellektual elitası bu gün və sabah 

Bakıda öz dəyərli fikirlərini bildirəcəkdir. 

Mən bir daha sizi, əziz qonaqlar, səmimiyyətlə salamlayıram. Mən bilirəm ki, 

qonaqlarımızın bəziləri ilk dəfə Azərbaycana səfər edirlər. Əminəm ki, bu səfər, eyni 

zamanda, ölkəmizlə tanıĢlıq üçün gözəl imkan olacaqdır və siz öz təəssüratlarınızı 

qəlbinizdə saxlayacaqsınız. Mən bilirəm ki, Bakıya bir dəfə gələn hər bir qonaq 

Ģəhərimizə yenə qayıtmaq istəyir.  

Bir daha sizi salamlayıram və Forumun iĢinə uğurlar arzulayıram.  

Sağ olun! 



 

4 oktyabr 2012-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZƏRDABDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Mərkəzdə yaradılan Ģəraitlə tanıĢlıq zamanı məlumat verildi ki, Heydər Əliyev 

Parkında yeni inĢa olunan Gənclər Mərkəzinin həyətində XXX London Yay Olimpiya 

Oyunlarının qaliblərinin və olimpiya komandamızın Prezident Ġlham Əliyev ilə 

görüĢlərini əks etdirən fotostend yaradılmıĢdır. Mərkəzin foyesində ümummilli lider 

Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətlərinin müxtəlif 

məqamlarını, Zərdaba səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət guĢələr vardır.  

Qeyd olundu ki, Gənclər Mərkəzinin tikintisinə ötən ilin iyulunda baĢlanılmıĢdır. 

Mərkəzin inĢaat iĢləri Prezident Ġlham Əliyevin Zərdaba səfərindən sonra imzaladığı 

2011-ci il 11 may tarixli Sərəncamı ilə ayrılan 2 milyon manat vəsait hesabına 

aparılmıĢdır. Bütün lazımi avadanlıqla təchiz edilən on otaq və rəqs zalından ibarət 

mərkəzdə gənclər öz asudə vaxtlarını maraqlı keçirə bilərlər. Burada ayrıca kompyuter 

otağı da vardır. Bütün kompyuterlər sürətli internetə qoĢulmuĢdur. Mərkəzdə 

kompyuter, dərzilik kursları musiqi dərnəkləri təĢkil olunacaqdır. Binadakı kafe-barda 

gənclərin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəqs zalı ilə tanıĢ oldu. Burada atıcılıq otağı və 

bilyard zalı fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə Mərkəz gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli 

təĢkilində mühüm rol oynayacaqdır. 

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

7 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZƏRDABDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

 

 Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, Ģəhərin Heydər Əliyev prospektində yerləĢən, ümummilli 

liderin adını daĢıyan parkda inĢa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi əraziyə xüsusi gözəllik 

verir.  

Bildirildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin inĢasına 2010-cu ildə baĢlanılmıĢdır. 

Mərkəzin ikimərtəbəli binası ümummilli liderin adını daĢıyan parkın ən gözəl guĢəsində, 

özünəməxsusluğu ilə seçilən orijinal layihə əsasında inĢa edilmiĢdir. Binanın ümumi 

sahəsi 1680 kvadratmetrdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi 

baxımından böyük əhəmiyyəti olan Mərkəzdə ümummilli liderin həyatının və çoxĢaxəli 

dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar, fotoĢəkillər, tarixi 

sənədlər, eksponatlar, o cümlədən müxtəlif illərdə Zərdaba səfərlərinə dair fotolar 

nümayiĢ olunur. Burada ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini, xarici ölkələrdə və 

ölkəmizin regionlarında keçirdiyi görüĢləri əks etdirən 9 fotoguĢə yaradılmıĢdır. Heydər 

Əliyev Mərkəzinin foyesində ulu öndərin büst kompleksi qoyulmuĢdur. 

Mərkəzdə yaradılan Ģəraitlə tanıĢlıq zamanı diqqətə çatdırıldı ki, kompyuterlərlə 

təchiz olunan konfrans zalı və ən müasir avadanlığın quraĢdırıldığı xidməti otaqlar 

vardır. Heydər Əliyev Mərkəzində müasir üslubda linqafon, fotostudiya və tədris 

otaqları yaradılmıĢdır. ġagirdlərin Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən öyrənmələri 

üçün xüsusi dərnəklər mövcuddur. Mərkəzin guĢələrində ümummilli lider Heydər 

Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən xarici dillərdə nəĢrlərə də geniĢ yer verilmiĢdir. 

Birinci mərtəbədə xalçaçılıq, rəsm və Ģahmat dərnəkləri fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Mərkəzin qonaqları burada yaradılan imkanlardan istifadə etməklə dahi Heydər 

Əliyevin siyasi irsi ilə yaxından tanıĢ ola biləcəklər.  

Qeyd olundu ki, mərkəzdə 150 nəfərlik akt zalı, respublika və rayon səviyyəli 

müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans zalı da vardır. Mərkəzdə quraĢdırılan ən 

müasir avadanlıq vasitəsilə beynəlxalq konfransların keçirilməsi də mümkündür. 

Heydər Əliyev Mərkəz ilə tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı müvafiq tapĢırıq 

və tövsiyələrini verdi. 

 

7 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YEVLAXDA KÜR ÇAYININ 

SAHĠLĠNDƏ 

“BULVAR” ĠSTĠRAHƏT MƏRKƏZĠNDƏ  APARILAN TĠKĠNTĠ VƏ 

YENIDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, bir neçə il əvvəl Ģəhərin Kür 

qırağının abadlaĢdırılması, burada yeni bulvarın salınması ilə bağlı icra olunmağa 

baĢlanan layihə uğurla davam etdirilir. Bundan əsas məqsəd Kür çayının sahilini turizm 

zonasına çevirmək, insanların mənalı istirahətinə yardımçı olmaq və Ģəhərin simasına 

yeni memarlıq elementi daxil etməkdir.  

Dövlətimizin baĢçısı “Bulvar”da istirahət edən sakinlərlə görüĢüb söhbət etdi. 

SAKĠN: Salam, cənab Prezident, xoĢ gəlmisiniz! 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Salam. XoĢ gördük.  

SAKĠN: Necəsiniz, cənab Prezident? 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: YaxĢıyam, siz necəsiniz? 

SAKĠN: Çox məmnunuq. Bu gün balaca nəvəmlə buradayıq. Bazar günləri 

buraya gəlirik. Bu gün nəvəmin yadında qalacaqdır. Səhv etmirəmsə, Yevlaxa 7-8-ci 

dəfədir gəlirsiniz. Hər gəliĢinizdən biz stimul alırıq, güc alırıq. Siz həmiĢə deyirsiniz ki, 

Avropa Ģəhərlərindən geri qalmamalıyıq. Nəinki Avropa Ģəhərlərinə, dünyanın böyük 

Ģəhərlərinə çatmalıyıq. Biz buna əminik, Sizin köməyinizlə bu yolla gedirik.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Elədir, keçən dəfə burada olanda hələ təmir iĢləri 

gedirdi. Artıq mənə məruzə edilmiĢdi. Bu, çox gözəl təĢəbbüsdür. Əslində, bu təĢəbbüs 

Yevlaxdan gəldi. Mən bu təĢəbbüsü dəstəklədim, çünki bulvar Bakıya xas olan bir 

istirahət zonasıdır. Bakı bulvarının artıq 100 ildən çox tarixi vardır. Biz son illər ərzində 

Bakı bulvarını abadlaĢdırdıq, uzatdıq, 3,5 kilometrdən indi Bayraq Meydanı ilə birlikdə 

14 kilometrə çatıbdır. Yəni, indi geniĢ bir istirahət zonası açılıbdır. Biləndə ki, Yevlaxda 

bulvar salınır, çox sevindim. Çox gözəl təĢəbbüsdür. Biz gərək bütün gözəl təĢəbbüsləri 

dəstəkləyək. Bura boĢ yerlər idi, buraya heç kim gəlmirdi, demək olar ki, sahil yox idi. 

Ġndi gözəl bir istirahət zonasıdır. Özü də Kürboyu gəzinti xüsusi zövq verir. Bizim indi 

həm Dənizkənarı, həm də çayboyu bulvarımız vardır. Çox güman ki, hələ uzanacaqdır.  

SAKĠN: Bəli, o biri körpüyə çatmağa az qalıbdır. Cənab Prezident, mən özüm 

Yevlax sakiniyəm. Hər dəfə Sizin buraya gəliĢiniz bizim üçün toy-bayramdır. Bakıya 

tez-tez gedirəm, cənab Prezident, çünki orada ailəmiz, uĢaqlarımız vardır. Ġnanın, hər 

dəfə, Bakı bulvarını gəzəndə o qədər həsəd hissi keçirirdim ki, kaĢ bizim də belə bir 

bulvarımız olaydı. Amma bu gün ailəmlə, nəvəmlə gəzdiyimiz Kür çayının sahilində 

yerləĢən bu bulvar heç də Bakının bulvarından geri qalmır. Buna görə, bütün yevlaxlılar 

Sizə təĢəkkür edirlər. XahiĢ edirəm, bizim salamlarımızı Mehriban xanıma çatdırın. Biz 

onu da, Sizi də çox istəyirik. Allah Sizi qorusun. Yevlaxa tez-tez gəlin, cənab Prezident. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun, salamlarınızı çatdıraram. Mən Yevlaxa tez-

tez gəlirəm, vəziyyətlə tanıĢ oluram, maraqlanıram və görürəm ki, doğrudan da 

Yevlaxda böyük inkiĢaf gedir, böyük quruculuq iĢləri aparılır. Siz yevlaxlılar bunu 

hamıdan yaxĢı bilirsiniz. Yevlax Azərbaycanın ən inkiĢaf etmiĢ rayonları arasındadır. 

Yəni, bu, onu göstərir ki, hər Ģeyi etmək mümkündür. Əgər güclü iradə varsa və yerlərdə 

kadrlar yaxĢı iĢləyirlərsə hər Ģey etmək olar, hər bir yeri cənnətə çevirmək mümkündür. 

Ġndi Yevlaxda nəinki bulvar vardır, - bulvar əlbəttə ki, indi Yevlaxın bir xüsusiyyəti 

olacaqdır, - Ģəhər də cavanlaĢır. Mən Prezident kimi bir neçə ildir ki, Yevlaxa gəlirəm, 

görürəm ki, burada çox yüksək zövqlə, səliqə ilə böyük quruculuq, abadlıq iĢləri 

görülür.  

SAKĠN: Cənab Prezident, bizə yeni Yevlax Ģəhəri bəxĢ etmisiniz. 



Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Bəli, gözəl binalar, gözəl xiyabanlar. Yollar 

geniĢləndirilir, eyni zamanda, iĢ yerləri açılır, sosial infrastruktur yaradılır, məktəblər 

tikilir. Yəni, hərtərəfli inkiĢaf vardır. Əlbəttə, bu inkiĢaf, eyni zamanda, belə gözəl 

istirahət yerlərinin tikilməsində də özünü göstərməlidir. Çünki hər Ģey, nə edilirsə 

insanlar üçün edilir. Bu yaxınlarda mən Humanitar Forumda çıxıĢımda da dedim. 

Siyasətimizin təməlində Azərbaycan vətəndaĢı, onun rifahı, rahat yaĢaması durur. Bütün 

bu iĢlər insanlar üçün görülür. Bu bulvar artıq tarixdə qalacaqdır. Bu bulvarın da böyük 

tarixi olacaqdır. Ġndi biz deyirik ki, Bakı bulvarı 102 il bundan əvvəl salınıbdır. Yevlax 

bulvarı isə yeni salınıbdır. Bu, artıq tarixdə vardır. Siz bu tarixi bir yerdə qeyd edin. 

Yazın ki, Yevlax bulvarı bu tarixdə yaradılıb. Yüz ildən sonra burada gəzəcək insanlar 

deyəcəklər ki, bizim tarixi bulvarımız vardır, yaĢı 100 ildir. Tarix belə yaradılır, ölkələr 

belə inkiĢaf edir.  

SAKĠN: Çox minnətdarıq, biz yevlaxlılar Sizi sevirik, Allah Sizə ömür versin. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun, mən də sizi sevirəm. Çox Ģadam ki, Yevlax 

doğrudan da inkiĢaf edir. Əslində son illər ərzində Yevlaxda gedən quruculuq prosesləri 

onu dəqiqliklə göstərir ki, hər Ģey etmək mümkündür. Çünki yenə də deyirəm, Yevlax 

ölkə miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir. Bu uğurlar sizin zəhmətiniz hesabına mümkün 

olubdur. Mən də əlbəttə ki, kömək edirəm. 

SAKĠN: Bu, Sizin yevlaxlılara olan qayğınızın təzahürüdür, cənab Prezident.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Yevlax ölkəmizin coğrafi mərkəzidir, böyük və strateji 

mərkəzdir. Ġndi burada gedən quruculuq iĢləri inkiĢaf etmiĢ Ģəhərlərdə gedən iĢlərdən 

geri qalmır. Əslində mən bir neçə dəfə demiĢəm, bəzi hallarda, xüsusilə 

müstəqilliyimizin ilk illərində deyirdik ki, “Avropa standartları”, “Avropa standartlarına 

çatmalıyıq”, belə bir anlayıĢ var idi. Amma indi görürük ki, bizim öz standartlarımız da 

geri qalmır. Yəni, indi artıq demək olar ki, Azərbaycan standartları vardır - səliqə, zövq, 

təmizlik, quruculuq, inkiĢaf, abadlıq iĢləri. Azərbaycan standartları digər sahələrdə də 

özünü göstərir. Misal üçün, təhlükəsizlik. Deyə bilərəm ki, dünya miqyasında ən 

təhlükəsiz yerlərdən biri Azərbaycandır. Yaxud da ki, iqtisadi inkiĢaf, sosial məsələlərin 

həlli, cəmiyyətdə hökm sürən gözəl ovqat, ab-hava, milli-dini dözümlülük – bu, 

Azərbaycan modelidir. Bu günlərdə Ġkinci Beynəlxalq Humanitar Forumunun 

iĢtirakçıları da bu inkiĢafı görürlər, vurğulayırlar və bizim təcrübəmizi öyrənməyə 

çalıĢırlar. Ona görə Azərbaycan standartları özünü hər yerdə göstərməlidir. Bu, 

müasirlik və inkiĢaf standartlarıdır. Eyni zamanda, milli dəyərlərə bağlılıq 

standartlarıdır.  

SAKĠN: Cənab Prezident, icazə versəydiniz mən bütün yevlaxlılar adından Sizi 

salamlayardım. ġəhərimizə xoĢ gəlmisiniz. Sizin hər gəliĢiniz bizim üçün sözün əsl 

mənasında bayramdır. Biz bu gün bu gözəl bulvarda Sizi görməyimizə çox Ģadıq. Bizim 

üçün yaratdığınız hər bir Ģəraitə görə çox sağ olun. Ġndi doğrudan da Yevlax camaatı heç 

nədən əziyyət çəkmir. Buna görə də Sizə “çox sağ olun” deyirik. Çünki bu, Sizin 

iĢinizin, qayğınızın, bizə göstərdiyiniz diqqətin sayəsində mümkün olubdur. 

Mən öz adımdan Sizə bir daha təĢəkkür edirəm ki, bizi bu cür iĢləməyə 

ruhlandırırsınız. Yəni, Sizin hər gəliĢiniz bizim həyat eĢqimizi daha da artırır. Doğrudan 

da elədir. Mənim 56 yaĢım vardır, amma mən istərdim ki, bundan sonra da heç olmasa 

20 il yaĢayım ki, Azərbaycanın o gözəl günlərini daha yaxından görüm, onun 

quruculuğunda mən də iĢtirak edim. Çox sağ olun, Sizə həm Ģəhərimizin əhalisi 

adından, həm öz adımdan, həm də bütün Azərbaycan xalqı adından bir daha təĢəkkür 

edirəm. Siz doğrudan da bizim təhlükəsizliyimizi təmin edirsiniz. Vaxt var idi ki, 

Yevlaxda kimsə harayasa tək çıxa bilmirdi. Amma bu gün mən balaca nəvəmi də 



götürüb tək gəlirəm. Yay aylarında gecə saat 11-12-dək burada otururam ki, uĢaq 

əylənsin. Çox sağ olun, bir daha Sizə minnətdaram. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. 

SAKĠN: Nəvələrimlə, nəticələrimlə gəlib bu gözəl parkda gəzirəm. Bura vaxtı ilə 

liman olubdur, buraya Bakıdan paroxod gəlibdir. Ġndi Ģükür Allaha gözəl sahil, park, 

gözəl bulvar salınıb, gəlib gəzirəm.  

Cənab Prezident, Siz Ramil Səfərovu, Mübariz Ġbrahimovu, Vətənimizə gətirdiniz 

və onlara sahib durdunuz, buna gözə çox sağ olun! Bu, Sizin Azərbaycan xalqına 

göstərdiyiniz diqqətin və qayğının nümunəsidir. Biz yaĢlı adamlarıq. Biz Sizin diqqət və 

qayğınızı həmiĢə hiss edirik. Allah ulu öndərimizə rəhmət etsin! Biz Sizi ömürlük 

Prezident kimi qəbul edirik. Çox sağ olun, Allah Sizi qorusun!  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun! Azərbaycan doğrudan da indi qüdrətli 

dövlətdir, öz maraqlarını müdafiə etməyə, ləyaqətini qorumağa, vətəndaĢlarına yiyə 

durmağa qadirdir. Ramil Səfərovu Azərbaycana qaytarmağımız ədalətli idi, bütün 

beynəlxalq hüquq normalara uyğun idi. Avropa Konvensiyasına, Azərbaycan 

Konstitusiyasına və haqq-ədalətə uyğun idi. Azərbaycan öz vətəndaĢlarını qoruyur, 

qorumalıdır və çətin vəziyyətdən xilas etmək üçün əlindən gələni etməlidir. Bu gün 

bizim buna gücümüz çatır. Ona görə dünyada bizim rolumuz artır, dünya xəritəsində biz 

artıq layiqli yer tuta bilmiĢik. Bölgədə gedən proseslərdə bizimlə hesablaĢmamaq artıq 

mümkün deyildir. HesablaĢmamaq istəyənlər də gördülər ki, axırda hesablaĢmalıdırlar. 

Bizim siyasətimiz də xoĢniyyətlidir. Biz heç kimə qarĢı pis fikirdə deyilik. Biz istəyirik 

ki, bütün xalqlar, bütün ölkələr bir-biri ilə yaxĢı əlaqədə olsunlar. Ancaq, eyni zamanda, 

istəyirik ki, bizim haqlarımız da qorunsun, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunsun və buna 

çalıĢırıq. Eyni zamanda, biz müstəqil siyasət aparırıq. Bu siyasətin mənbəyi Azərbaycan 

xalqıdır və onun maraqlarıdır. Burada heç bir baĢqa maraq nəzərə alınmır və 

alınmamalıdır. Müstəqil siyasət aparmaq üçün əlbəttə ki, güclü iradə, cəsarət, iqtisadi 

dayaqlar olmalıdır. Bunlar hamısı öz yerində. Amma ilk növbədə cəmiyyətdə birlik 

olmalıdır, xalqla iqtidar arasında birlik. Bu birlik nə qədər güclüdürsə, o qədər də 

beynəlxalq arenada bizim söz deməyə gücümüz çatır. Mən bunu istəyirəm və hər yeni 

icra baĢçısı təyin edərkən, əlbəttə, tövsiyələrimi verirəm. Bu tövsiyələrin ən vacibi 

xalqla bir yerdə olmaq, xalqın problemləri ilə yaĢamaq, bütün səyləri insanların yaxĢı 

yaĢamalarına yönəltməkdir.  

Mən Yevlaxda da bunu görürəm. Mən görürəm ki, burada yerli icra orqanları 

vətəndaĢlarla bir yerdə çalıĢırlar. Bu bulvar hamımızın əsəridir. Əlbəttə ki, mən də öz 

rolumu oynamıĢam, yerli icra orqanları da, vətəndaĢlar da. Biz dövlət yaradırıq, özümüz 

üçün güclü dövlət qururuq ki, hər bir kəs Azərbaycan vətəndaĢı olmağı ilə fəxr etsin. Nə 

qədər güclü olsaq, bizim mövqeyimiz də o qədər müdafiə olunacaq, maraqlarımız da o 

qədər təmin ediləcəkdir. Bütün bunlar hamısı bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir.  

Bu gün biz öz maraqlarımızı ləyaqətlə qoruyuruq. Həm bölgədə, həm də dünyada 

gedən qlobal proseslərdə biz fəal iĢtirak edirik. Bizim rəyimizlə hesablaĢırlar. Bizim 

mövqeyimiz bölgə məsələlərində həlledici rol oynayır, dünya məsələlərində də artıq 

eĢidilir. Bütün bunlara biz 20 il ərzində nail olmuĢuq. Ġyirmi il tarix üçün bir andır. 

Ġyirmi il ərzində bu qədər böyük iĢin görülməsi xalqımızın tarixi qələbəsidir. Biz bundan 

sonrakı 20 ili də nəzərə alırıq. ĠnĢallah 20 ildən sonra da görüĢəcəyik, bəlkə də bulvarın 

o tərəfində. Çünki bulvar bir qədər də uzanacaqdır.  

SAKĠN: Allah ömür versin! 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Mən bundan sonrakı 20 ilin konturlarını da görürəm. 

Əminəm ki, Azərbaycan inkiĢaf etmiĢ ölkələrin sırasında olacaqdır. Həyat səviyyəsi ən 

yüksək həddə olacaqdır. Bütün infrastruktur layihələri, əlbəttə, ondan əvvəl öz həllini 



tapacaqdır. Əhalimiz artacaqdır. Əhali də çox vacibdir. Demoqrafiya vacibdir. Bizim 

əhalimiz 15 milyon, 20 milyon olmalıdır. ĠnĢallah, o günləri də biz bərabər görəcəyik və 

daha da güclü, daha da təsirli dövlət yaradacağıq. Mən buna Ģübhə etmirəm. Bütün 

bunlara nail olmaq üçün Azərbaycanda hər Ģey vardır - siyasi iradə, xalqın dəstəyi, 

iqtisadi güc və gələcəyə olan baxıĢlarımız. 

Bir daha qayıdıram Yevlaxda gedən inkiĢafa. Görürük ki, burada qısa müddət 

ərzində çox iĢ görülüb. Rayon icra hakimiyyətinin Ģəhərin inkiĢafı ilə bağlı baĢqa 

planları vardır. ġəhər, əlbəttə, böyüməlidir, böyüyür, yeni inkiĢaf konsepsiyası 

iĢlənməlidir. Əlbəttə, bütün infrastruktur layihələri vaxtında icra edilməlidir. Yevlaxda 

su layihəsi icra ediləcək, qazlaĢdırılma 100 faiz olmalıdır. Bütün kəndlərdə qaz 

olmalıdır. Kənd yolları bərpa edilməlidir. Mərkəzi Rayon Xəstəxanası tikilib. Böyük 

xəstəxanadır. Ölkə miqyasında ən böyük xəstəxanalardan biridir. Nə lazımdırsa onu da 

edəcəyik və sizinlə də çox görüĢəcəyik. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun! 

SAKĠNLƏR: Çox sağ olun, minnətdarıq. 

 

7 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YEVLAXDA SƏMƏD 

VURĞUN ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKININ AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı parkın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi, burada yaradılan 

Ģəraitlə yaxından tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, parkın ümumi sahəsi 10 min kvadratmetrdən çoxdur. Onun 7 

min kvadratmetrindən çoxunu ancaq yaĢıllıq sahəsi təĢkil edir. Parkın mərkəzində Xalq 

ġairi Səməd Vurğunun abidəsi ucaldılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Xalq ġairi Səməd Vurğunun abidəsi önünə gül dəstəsi 

qoydu.  

Parkda dörd fəvvarə quraĢdırılmıĢ, uĢaq əyləncə meydançası yaradılmıĢdır. 

Səməd Vurğunun abidəsinin arxa hissəsində Ģairin kitablarından ibarət kompozisiya 

qurulmuĢdur. Müasir iĢıqlandırma sistemi, oturacaqlarla təmin olunan parkda sakinlərin 

istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, insanların mədəni istirahətinin yüksək səviyyədə təĢkil 

olunmasına xidmət edən belə layihələrin icrası yeni Ģəhər elementlərinin meydana 

çıxmasına imkan verir. Bu, həm də belə istirahət məkanlarının yerləĢdiyi ərazilərdə 

gedən inkiĢaf proseslərinin göstəricisidir.  

Azərbaycan Prezidenti parkda yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏKĠ NÜġABƏ 

PARKINDA  

YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, zəngin tarixə malik Bərdə Azərbaycanın siyasi və mədəni 

həyatında mühüm iz qoymuĢ qədim bölgələrimizdən biridir. Bərdə haqqında dahi 

Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvinin də əsərlərində bəhs olunur. Məhz Nizami 

Gəncəvinin “Ġsgəndərnamə” poemasının qəhrəmanı, Bərdə hökmdarı NüĢabənin heykəli 

doğma Ģəhərində ucaldılmıĢ, Heydər Əliyev prospektində onun adını daĢıyan park 

salınmıĢdır. Bərdənin, ümumiyyətlə Azərbaycanın tarixində çox böyük rol oynayan 

qadın hökmdar NüĢabənin heykəli əraziyə xüsusi yaraĢıq verir.  

Bildirildi ki, parkın yerləĢdiyi ərazi əvvəllər yararsız vəziyyətdə olmuĢdur. Bərdə 

Rayon Ġcra Hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına aparılan yenidənqurma iĢlərindən 

sonra ərazi tamamilə simasını dəyiĢmiĢdir. Ümumi sahəsi 0,7 hektar olan parkda Ģəhər 

sakinlərinin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. NüĢabə parkı özündə qədimliklə 

müasirliyi təcəssüm etdirir. Ġstirahət məkanının mərkəzində NüĢabənin heykəli 

qoyulmuĢdur. Parkda mövzusu Nizami Gəncəvinin “Ġsgəndərnamə” poemasından 

götürülmüĢ 7 tablo hazırlanmıĢdır. Tablolarda NüĢabənin Ġsgəndərlə görüĢü, NüĢabənin 

ağsaqqallarla söhbəti, Ġsgəndərin alimlərlə məsləhətləĢməsi və s. səhnələr əks 

olunmuĢdur. Parkda abadlıq iĢləri aparılmıĢ, iki bulaq qurulmuĢ, yaĢıllıqlar salınmıĢdır. 

Burada Çay evi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Parkın müasir iĢıqlandırma sistemi 

qurulmuĢdur. Burada hər cür hava Ģəraitinə davamlı materiallardan hazırlanan 

oturacaqlar və Bərdədən tapılmıĢ arxeoloji materiallar qoyulmuĢdur.  

Parkla tanıĢlıqdan sonra rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢən 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi: 

- Sizi ürəkdən salamlayıram. XoĢ gördük. Yenidən Bərdədə olmağımdan çox 

Ģadam, çox məmnunam. Bərdəyə son dəfə üç il bundan əvvəl gəlmiĢəm. Bu gün də 

buradayam, görürəm ki, çoxlu dəyiĢikliklər vardır. Buna çox sevinirəm, çox Ģadam. 

Əminəm ki, siz də sevinirsiniz.  

Bərdə doğrudan da gözəlləĢir, gülüstana çevrilir. Gözəl binalar tikilir, təmir edilir, 

parklar, istirahət zonaları, yaĢıllıqlar salınır. ġadam ki, iĢlər çox yaxĢı gedir. Bütün iĢlər 

böyük məhəbbətlə, zövqlə və insanların normal yaĢamaları üçün görülür.  

Ġndi Qəhrəmanlar parkında oldum. Böyük ərazini əhatə edir. GeniĢlənmək üçün 

əlavə təkliflər vardır. Ġcra baĢçısı yeni istirahət zonalarının yaradılması ilə bağlı təkliflər 

irəli sürdü, planĢetlərdə göstərdi. Çox Ģadam ki, Bərdədə belə sürətli inkiĢaf, quruculuq, 

abadlıq iĢləri aparılır. Siz də bunların hamısını həm görürsünüz, həm bütün bu iĢlərin 

iĢtirakçılarısınız.  

Keçən ilin əvvəlində Bərdəyə yeni icra baĢçısı təyin edilib. Siz də görürsünüz ki, 

dərhal çox böyük iĢlər görülməyə baĢlanmıĢdır. Əlbəttə, dövlət siyasəti, regionların 

sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı vardır. Hər Ģey proqram üzrə gedir. Ancaq 

yerlərdəki iĢçilərdən, nümayəndələrdən çox Ģey asılıdır. Harada ki, iĢgüzarlıq, fəallıq və 

xalqa məhəbbət vardır, orada iĢlər də görülür.  

Bu gün Bərdə ölkə miqyasında ən sürətlə inkiĢaf edən rayonlardan biridir. Çox 

Ģadam, çünki Bərdənin inkiĢafı üçün çox böyük iĢlər görülmüĢdür və görülməlidir. 

Bərdə bizim tarixi Ģəhərimizdir, qədim Ģəhərdir. Bərdə qədim xəritələrdə vardır. Bu, 

reallıqdır. Əlbəttə, biz hər bir rayonun inkiĢafı üçün bütün iĢləri görürük. Ancaq 

Azərbaycan tarixində xüsusi yeri olan Ģəhərlər, rayonlar, diyarlar üçün xüsusi 

proqramlar da hazırlanmalıdır.  



Mən Bakıya qayıdandan sonra Bərdənin sosial-iqtisadi inkiĢafı ilə bağlı yeni 

Sərəncam imzalayacağam. Sərəncamda həm Bərdənin tarixi əhəmiyyəti vurğulanacaq, 

eyni zamanda, rayonun inkiĢafı istiqamətində əlavə tədbirlərin görülməsi üçün əlavə 

vəsait də nəzərdə tutulacaqdır.  

Azərbaycanda bütün yerlərdə, demək olar ki, hər bir bölgədə inkiĢaf vardır. 

Haradasa daha sürətli, haradasa bir qədər yavaĢ, amma hər yerdə inkiĢaf vardır. Mən çox 

Ģadam ki, indi rayonlararası yarıĢma gedir. Əlbəttə ki, sağlam yarıĢmadır, sağlam 

rəqabətdir. Bu rəqabətdə uduzan yoxdur. Hər kəs ancaq qələbə qazanır. Hər rayon 

bundan ancaq fayda görür. Ġnsanların rifah halı yaxĢılaĢır. Bu gün Azərbaycan həm 

sosial siyasət, həm iqtisadi inkiĢaf baxımından dünya miqyasında nümunəvi bir ölkədir. 

Elə etməliyik ki, bu müsbət dinamika daim saxlanılsın və hazırda hələ də mövcud olan 

bütün problemlər gələcək illərdə öz həllini tapsın. 

ġəhərlərin abadlaĢması, gözəlləĢməsi, tarixi simasının bərpası iĢləri çox sürətlə 

gedir. Biz bunu Bərdənin timsalında da görürük. Eyni zamanda, bütün infrastruktur 

layihələri də icra edilməlidir və icra edilir. Bu gün mən Yevlax-Bərdə yolunun açılıĢında 

iĢtirak etmiĢəm. Hazırda Bərdə-Tərtər yolunda tikinti iĢləri gedir. Birinci mərhələ artıq 

baĢa çatıbdır. Ġndi Bakı ilə rabitə daha da yaxĢıdır. Ġndi magistral avtomobil yolu tikilir 

və geniĢləndirilir. Mən indi göstəriĢ vermiĢəm ki, bütün bu yolu Bakıdan Gürcüstan 

sərhədinə qədər dördzolaqlı edək. Birinci mərhələdə ikizolaqlı idi, indi bəzi hissələri 

geniĢləndirmiĢik. Dördzolaqlı yol daha da rahat olacaqdır. Ġnsanlar təhlükəsiz qaydada 

hərəkət edəcəklər.  

Ölkə üzrə, o cümlədən Bərdədə digər infrastruktur layihələri icra edilir. 

QazlaĢdırma, içməli su, kanalizasiya layihələri baĢlanmıĢdır. QarĢıya vəzifə qoyulub ki, 

gələn ilin sonuna qədər içməli su layihəsi tam baĢa çatsın və Bərdə Ģəhəri 24 saat 

dayanıqlı içməli su ilə təmin edilsin. Yəni, bu kompleks yanaĢma əslində bizim 

uğurlarımızı Ģərtləndirir, həm infrastruktur layihələri, kommunal xidmətin 

təkmilləĢdirilməsi, abadlıq iĢləri və ümumi iqtisadi inkiĢaf.  

Bərdənin iqtisadi göstəriciləri də çox yaxĢıdır. Sənaye artır, iqtisadi artım vardır. 

Sosial infrastruktur, yeniləĢdirilir. Məktəblər gözəl görkəm alır. Bu da Azərbaycana xas 

olan yanaĢmadır. Biz indi bütün məktəbləri ən yüksək səviyyədə təmir etdiririk, həm 

daxili tərtibatı, həm xarici görünüĢü. Mən istəyirəm ki, hər bir Ģəhərimiz gözəl, təmiz, 

səliqəli, yaĢamaq üçün rahat olsun. Buna nail oluruq. Azərbaycana, nəinki Bakıya, 

bölgələrə gələn qonaqlar həm inkiĢafı, həm gözəlliyi, həm də bizim öz 

mədəniyyətimizə, tariximizə olan münasibətimizi görürlər. Bu da çox vacibdir. Çünki 

bunsuz heç bir uğur tam uğur sayıla bilməz, yarımçıq olar.  

Tarixi keçmiĢimiz, mədəniyyətimiz bizim milli dayaqlarımızdır. Bunun üzərində 

müasir dövlət qururuq, artıq qurulub və dövlətçilik dayaqları möhkəmləndirilib. 

Əminəm ki, gələcəkdə daha da gözəl iĢlər görüləcəkdir. Planlar çoxdur. Bərdənin 

inkiĢafı ilə bağlı böyük planlar vardır. Kənd yolları da qaydaya salınır. Yeni planlar 

vardır. Biz indi kənd yollarının bərpası ilə bağlı ölkə miqyasında böyük proqramları icra 

etməyə baĢlamıĢıq. Elə etməliyik ki, insanların rifah halı ildən-ilə yaxĢılaĢsın, hər Ģey 

daha da kamil olsun və Azərbaycan inkiĢaf etsin.  

Sizi bir daha salamlayıram və Bərdədə gördüyünüz iĢlərə görə sizə minnətdaram. 

 

X X X 

 

Rayon ictimaiyyəti adından Həsən HƏSƏNOV çıxıĢ edərək dedi: 

- Siz Bərdəyə Prezident kimi beĢinci dəfədir ki, səfər edirsiniz. Bu səfərlərin hər 

birində bizlərə gördüyümüz iĢlərə, əldə etdiyimiz nailiyyətlərə görə yüksək qiymət 



verirsiniz. Bərdəlilərin dövlətçiliyə, Azərbaycan xalqına sadiq olduğunu vurğulayırsınız. 

Bu münasibətin bizim üçün böyük önəmi vardır. Bax, bu gün gördüyünüz bu möhtəĢəm, 

əzəmətli Bərdə həmin münasibətin nəticəsidir.  

Mən çox xoĢbəxtəm ki, Tanrı mənə bu yaĢımda Sizi bir daha görmək, Sizinlə 

görüĢmək, söhbət etmək səadətini nəsib edib. Mənim yetmiĢ yaĢım vardır. Əvvəllər nə 

olub, bunlar hamısı tarixdən məlumdur. Ancaq bu yetmiĢ ildə mən Azərbaycanda belə 

sürətli inkiĢafın, belə çiçəklənmənin Ģahidi olmamıĢam. Allah qəni-qəni rəhmət etsin, 

ulu öndərimizin rəhbərliyi dövründə də Bərdəyə yüksək rəğbət, yüksək hörmət olub. Bu 

Ģəhərin tərəqqisi, inkiĢafı həmiĢə onun diqqət mərkəzində olubdur. O, Bərdəni sevdiyini, 

bərdəlilərə böyük hörmət bəslədiyini dəfələrlə deyibdir. Ulu öndərimiz Azərbaycana 

rəhbərliyi dövründə on dörd dəfə Bərdədə olubdur. Bərdəlilərin əziz qonağı olubdur. O 

görüĢlərin dördündə mən Ģəxsən iĢtirak etmiĢəm. Qədim Bərdəmizin bugünkü günü 

üçün də ulu öndərimiz deyirdi ki, mən istəyirəm Bərdə Azərbaycanın ən gözəl 

Ģəhərlərindən biri olsun. Bu gün iftixar hissi ilə deyirəm ki, Bərdə doğrudan da gözəl 

Ģəhərlərdən biridir və ulu öndərimizin arzusu məhz Sizin sayənizdə yerinə yetirilir. Bu, 

Sizin Azərbaycanın iĢıqlı gələcəyini hədəfləyən siyasətiniz nəticəsində mümkün 

olmuĢdur. Xalqla rəhbər arasında olan bu sevginin, bu sevincin, münasibətin təməli ulu 

öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulubdur və Sizin uzaqgörən siyasətiniz 

nəticəsində bu gün də inkiĢaf etdirilir. Heydər Əliyevin, ulu öndərimizin Azərbaycana 

verdiyi töhfələrin ən böyüyü isə Sizin kimi bir oğlu bu Vətənə bəxĢ etməsidir.  

Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin bütün bərdəlilər adından deyim ki, gecə-

gündüz iĢləməkdən doymuruq, sevincimiz artır. Təkcə üzümüz, gözümüz yox, ürəyimiz, 

qəlbimiz gülür, ruhumuz oyanır.  

Biz bərdəlilər gecə-gündüz əl-ələ verərək çalıĢırıq ki, respublikada birincilər 

sırasında yox, respublikada birinci olaq. Bunun üçün gördüyümüz iĢlər zəmanət verir ki, 

biz buna nail olaq. Həm də baĢqa hər cür imkanımız vardır. Ən baĢlıcası Sizin kimi 

qayğıkeĢ Prezidentimiz, respublikamızın inkiĢafı naminə irəli sürülmüĢ təĢəbbüsləri, 

yenilikləri qiymətləndirən və onu dəstəkləyən bir rəhbərimiz vardır.  

Cənab Prezident, məlum məsələdir ki, Dağlıq Qarabağ kimi problemi olan və 

müharibə Ģəraitindəki bir dövləti inkiĢaf etmiĢ dövlətlər sırasına qaldırmaq böyük 

cəsarət, bilik, bacarıq tələb edir. Siz bütün bunların öhdəsindən bacarıqla gəlirsiniz. Biz 

inanırıq ki, Azərbaycan xalqı bu bəladan da, bu problemlərdən də Sizin sayənizdə uğurla 

çıxacaqdır. Tanrı bu müqəddəs iĢdə sizə kömək olsun. 

Cənab Prezident, yaranmıĢ Ģəraitdən, mənim çıxıĢ etməyimdən və Sizin 

yaratdığınız bu mehriban atmosferdən istifadə edib, bərdəlilərin arzu və istəklərini də 

Sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Reallıq budur ki, Bərdə Qarabağ zonasının ən 

böyük Ģəhəridir. Hələ ulu öndərimizin vaxtından böyük tədbirlər, - istər regional, istər 

yerli tədbirlər olsun, - ümummilli liderimizin 1970-ci ildə bünövrəsini qoyduğu 

Mədəniyyət Sarayında keçirilir. Bu gün o sarayın təmirə ciddi ehtiyacı vardır. Biz 

istəyirik ki, Sizin sayənizdə o kompleks, o saray da Diaqnostika Mərkəzi kimi, Olimpiya 

Ġdman Kompleksi kimi təmir edilib bərdəlilərin ixtiyarına verilsin. 

Cənab Prezident, bir daha Sizi Bərdəyə - yeni, müasir və qədim Bərdəyə, 

Qarabağa gəlməyinizə, bizə göstərdiyiniz bu qayğı və diqqətə görə minnətdarlığımızı 

bildiririk. Sizi Azərbaycanın, bütün xalqımızın ümid və inam yeri hesab edirik. 

Ġcazə verin Sizi əmin edim ki, Prezidentimizə məhəbbətin mərkəzi Ģəhəri olan 

Bərdənin Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına sadiq sakinləri bundan sonra 

da Sizin ətrafınızda sıx birləĢəcək, Sizin müəyyənləĢdirdiyiniz yolla gedərək yeni-yeni 

uğurlar qazanacaqlar. 

Sizə cansağlığı arzu edirəm, Allah Sizi qorusun! 



Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun, xoĢ sözlərə görə minnətdaram. Siz qeyd 

etdiniz ki, mən Prezident kimi beĢinci dəfədir Bərdəyə gəlirəm. Amma bildiyiniz kimi, 

əvvəlki dövrdə də dəfələrlə Bərdədə olmuĢam. Ulu öndərlə bərabər, həmiĢə olmasa da, o 

14 səfərdən bəlkə də 5-6-sında mən də onun yanında idim və mədəniyyət mərkəzi ilə də 

yaxından tanıĢam. Çünki orada tədbirlər keçirilmiĢdir və çox böyük, möhtəĢəm bina idi. 

Tamamilə haqlısınız ki, Qarabağın mərkəzi Ģəhəri olduğu üçün məhz Bərdədə belə 

əzəmətli binanın tikilməsi qərarı verilmiĢdir. 

Bilirəm ki, o mədəniyyət sarayı indi bərbad vəziyyətdədir və indicə icra baĢçısı bu 

məsələ ilə bağlı mənə məruzə etdi, konkret təkliflər vardır. TapĢırıqlar verdim ki, layihə 

iĢlənilsin, mənə təqdim olunsun və biz bu gözəl, möhtəĢəm mədəniyyət mərkəzini bərpa 

edək. 

SAKĠNLƏR: Çox sağ olun, təĢəkkür edirik. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Əminəm ki, həm diaqnostika mərkəzindən, həm 

Olimpiya Kompleksindən daha da gözəl və möhtəĢəm mədəniyyət sarayı olacaqdır. 

SAKĠNLƏR: Çox sağ olun.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Ulu öndərin Bərdəyə olan münasibətini siz məndən 

yaxĢı bilirsiniz. Hər il Bərdəyə səfər edirdi və Bərdənin o illərdə inkiĢafı üçün tarixi 

xidmətlər göstərirdi. Bu gün onun siyasətinə sadiq qalaraq bütün sahələrdə, o cümlədən 

bu sahədə də Azərbaycan dövləti öz siyasətini aparır. Bərdəyə xüsusi diqqət göstərilir, 

göstərilməlidir. Yenə də deyirəm, Qarabağ torpağıdır, qədim, tarixi Ģəhərdir və 

bərdəlilər bütün dövrlərdə Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində fəal 

olmuĢlar, sadiq olmuĢlar, öz əməyi, zəhməti ilə müstəqilliyi möhkəmləndirmiĢlər. Bu 

gün ölkəmizin inkiĢafı, iqtisadi potensialının gücləndirilməsi üçün Bərdənin çox böyük 

rolu, böyük potensialı vardır.  

Gələcək illərdə, xüsusilə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkiĢafı üçün 

Bərdə çox böyük töhfələr verəcəkdir. ĠnkiĢafla bağlı, kənd təsərrüfatının, emal 

sənayesinin inkiĢafı ilə bağlı böyük planlarımız vardır. Bütün bu planların bir hissəsi 

artıq reallaĢıb, bir hissəsi də gələcəkdə reallaĢacaqdır. 

O ki qaldı Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin həllinə, mən Ģəxsən Ģübhə 

etmirəm ki, biz bu məsələnin həllinə nail olacağıq və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 

bərpa edəcəkdir. Belə nikbin əhval-ruhiyyədə olmağımın səbəbləri də aydındır - 

Azərbaycanın uğurlu, sürətli inkiĢafı. Hər bir sahədə - iqtisadiyyat, sosial məsələlərin 

həlli, hərbi quruculuq, ölkəmizin beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsi - yəni 

bu gün Ermənistan ilə Azərbaycan müqayisəedilməz səviyyədədir. Biz irəliyə gedirik, 

onlar isə geriyə gedir, tənəzzülə uğrayır. Bizim iqtisadiyyatımız artır, onların 

iqtisadiyyatı faktiki olaraq iflic vəziyyətindədir. Bizdə əhali artır, orada artıq demoqrafik 

fəlakət yaĢanır, demək olar ki, həm təbii artım yoxdur, eyni zamanda, ölkədən kütləvi 

surətdə köç gedir. Ancaq onların rəsmi statistikasının məlumatlarına görə, ilin birinci 

yarısında təqribən 70-80 min insan ölkəni həmiĢəlik tərk etmiĢdir. Nəyə görə? 

Ġnamsızlığa görə, iĢ yox, ədalət yox və onların iĢğalçı siyasəti ilk növbədə, özlərinə 

böyük zərbə vurur. Biz ümid edirik ki, onlar bunu nəhayət, dərk edəcək və 

torpaqlarımızı sülh yolu ilə boĢaldacaqlar. Əgər dərk etsələr, ilk növbədə, öz xalqına 

tarixi xidmət göstərmiĢ olarlar. Dərk etməsələr, mən tam əminəm ki, biz o torpaqları 

istənilən yolla qaytaracağıq, o torpaqlara qayıdacağıq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 

suverenliyi bərpa ediləcəkdir.  

Əlbəttə, bilirsiniz, bu ədalətsizlik hər birimizi üzür. Çünki bu, tarixi 

ədalətsizlikdir, hüquqi nöqteyi-nəzərdən, siyasi cəhətdən ədalətsizlikdir. Ġyirmi ildir ki, 

Ermənistan bütün sülh danıĢıqlarının mərhələlərində gedən ümidverici meyillərə balta 

vurur. RazılaĢmaya bir balaca yaxınlaĢarkən müxtəlif bəhanələrlə ya danıĢıqlardan 



yayınmaq üçün cəhd edir, yaxud da ki, ümumiyyətlə danıĢıqlardan imtina edir. Ona görə 

iyirmi ildir köçkün soydaĢlarımız əziyyət çəkirlər. Bu, əlbəttə ki, xalqımız üçün çox ağır 

bir haldır. Ancaq eyni zamanda, tarix var və tarix qarĢısında məsuliyyət var. Dağlıq 

Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır və Azərbaycan torpağı kimi dünya birliyi 

tərəfindən tanınır, tanınacaq və Azərbaycan torpağı kimi tam Ģəkildə Azərbaycan 

dövlətinə inteqrasiya edəcəkdir. Ona görə biz elə çalıĢmalıyıq ki, münaqiĢənin həlli tam 

olsun. Azərbaycanın suverenliyi tam Ģəkildə təmin edilsin. Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi Azərbaycanın tərkibində olmalıdır, baĢqa variant 

nəzərdən keçirilmir və biz bu varianta nail olmaq üçün çalıĢmalıyıq. Bəlkə də danıĢıqlar 

bir müddət də aparıla bilər, mən bunu istisna etmirəm. Ancaq danıĢıqların sonunda biz o 

torpaqlara qayıdacağıq.  

Mən, əlbəttə istəyirəm ki, biz bunu qan tökülmədən edək. Ancaq biz istənilən 

varianta hazır olmalıyıq və hazırıq. Bu gün nəinki güclü iqtisadiyyatımız, güclü 

ordumuz vardır. Ordu potensialı da, insan potensialı da, vətənpərvərlik hissləri də çox 

güclüdür. Bu gün səhər Tərtərdə bölgə gəncləri ilə görüĢ əsnasında bir daha dedim ki, 

gənclər üçün bilik, savad, peĢəkarlıq əlbəttə ki, çox vacibdir, eyni dərəcədə 

vətənpərvərlik vacibdir. Vətənə bağlılıq, Vətənə sədaqət – bunlar bizim cəmiyyətdə var 

və bütün bu amillər qələbəmizi Ģərtləndirəcəkdir. 

Biz erməniləri beynəlxalq müstəvidə artıq məğlub etmiĢik. Azərbaycanın BMT 

Təhlükəsizlik ġurasına üzv seçilməsi Ermənistanın acı məğlubiyyətidir. QoĢulmama 

Hərəkatında 120 ölkə artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəinki dəstəkləyir, 

münaqiĢənin həllini yalnız ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında görür. Bütün digər 

beynəlxalq təĢkilatlarda bizim nüfuzumuz artır. Azərbaycan bölgədə söz sahibidir və biz 

nüfuzumuzdan, imkanlarımızdan bundan sonra da istifadə edəcəyik ki, Ermənistanı daha 

da böyük təcridə salaq. Onlar onsuz da bütün beynəlxalq layihələrdən təcrid edilib və 

biz bu siyasəti əlbəttə ki, gələcəkdə də davam etdirəcəyik. Biz daha da güclü olmalıyıq. 

Daha da güclü olsaq, məsələ öz həllini tapar. 

Ona görə mən bir daha Qarabağ bölgəsində bu məsələ ilə bağlı istəyirəm fikrimi 

bildirim. Bu barədə dəfələrlə demiĢəm: Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, 

Azərbaycan torpağı kimi qalacaq və Azərbaycanın bayrağı ġuĢada, Xankəndidə 

dalğalanacaqdır. 

SAKĠNLƏR: ĠnĢallah! Sizin sayənizdə. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: O günü yaxınlaĢdırmaq üçün biz çalıĢırıq və 

çalıĢacağıq. Bütün bərdəlilərə yeni uğurlar, cansağlığı arzulayıram. 

SAKĠNLƏR: Çox sağ olun. 

 

7 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏ ƏSASLI 

SURƏTDƏ YENĠDƏN QURULMUġ MƏRKƏZĠ ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, parkda tikinti iĢlərinə bu ilin martında 

baĢlanılmıĢ, iyunda baĢa çatdırılmıĢdır. Ən yüksək standartlar səviyyəsində salınan 

parkın ərazisi iki hektardır. Parkda tikilmiĢ yay konsert səhnəsində açıq havada rayon 

əhəmiyyətli müxtəlif tədbirlər və mədəni proqramlar təĢkil olunacaqdır.  

Parkın ərazisindəki uĢaq incəsənət məktəbinin fasadı yenidən qurulmuĢ, binanın 

qarĢısında tanınmıĢ musiqiçilərin heykəlləri qoyulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev parkda yeni ucaldılmıĢ dövlət bayrağına baxdı. Bayraq 

dirəyinin hündürlüyü 85 metrdir. Bu da dövlət bayrağının Ģəhərin hər yerindən 

görünməsinə Ģərait yaradır.  

Ən müasir iĢıqlandırma sisteminin quraĢdırıldığı parkda yeni fəvvarə inĢa 

olunmuĢ, geniĢ yaĢıllıq zolaqları salınmıĢ, dekorativ ağac və bəzək kolları əkilmiĢdir. 

Burada bulaq kompleksləri yaradılmıĢdır. Parkda quraĢdırılmıĢ böyük monitorda 

kütləvi-mədəni tədbirlər zamanı müxtəlif videogörüntüləri izləmək mümkün olacaqdır. 

Mərkəzi istirahət parkının ərazisində yerləĢən Heydər Əliyev Mərkəzinin, rayon 

icra hakimiyyətinin, rəsm qalereyasının, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təĢkilatının və 

Ģəhər bələdiyyəsinin binalarının fasadlarında yenidənqurma iĢləri aparılmıĢdır. Parkda 

istirahət guĢələri yaradılmıĢ, 40-dan çox müasir oturacaq qoyulmuĢdur. 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ətrafdakı binalarda əsaslı təmir iĢləri 

aparılmıĢdır. Parkın ətrafı milli memarlıq üslubunda tikilmiĢ 800 metr uzunluğunda 

hasarla əhatələnmiĢdir. YaĢıllaĢdırılan ərazidə avtomatik suvarma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev burada yeni salınacaq Heydər Əliyev parkının layihə 

sənədləri ilə bağlı stendlərə baxdı. 

Bildirildi ki, yaxın vaxtlarda Ģəhərin Heydər Əliyev prospektində, Tərtər çayının 

sahilində tikiləcək park 16 hektar ərazini əhatə edəcəkdir. Burada ulu öndər Heydər 

Əliyevin büstü qoyulacaqdır. Yeni parkda müasir fəvvarələr, əyləncə meydançaları 

yaradılacaq, yay konsert zalı və müxtəlif iaĢə obyektləri tikiləcəkdir. Parkda istirahət 

üçün yüksək Ģərait yaradılacaqdır. 

Sonra dövlətimizin baĢçısına 24 min nəfərdən çox əhalinin yaĢadığı 14 kəndi 

birləĢdirən Alpout-Mustafaağalı-Qaratəpə-Nazırlı avtomobil yolunun göstəriciləri 

barədə məlumat verildi.  

Vurğulandı ki, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq 

indi rayonda əsas diqqət kənd yollarının abadlaĢdırılmasına yönəldilmiĢdir. Azərbaycan 

Prezidentinin 2011-ci il 18 iyul tarixli Sərəncamı ilə bu yolun tikintisinə ötən ilin dövlət 

büdcəsində kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün 

nəzərdə tutulan vəsaitdən 4 milyon manat ayrılmıĢdır. Yolun tikintisinə ötən ilin 

sentyabrında baĢlanılmıĢ və müasir tələblərə uyğun olaraq baĢa çatdırılmıĢdır. 

Avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 22 kilometr, eni çiyin hissələri ilə birlikdə 10 

metrdir. Bu yolun istifadəyə verilməsi ilə Alpout və Nazırlı kəndləri arasında gediĢ-gəliĢ 

məsafəsi üç dəfə qısalmıĢdır. 

Azərbaycan Prezidentinə yeni istifadəyə verilmiĢ “Qarabağ” Aqrar Sənaye 

Kompleksinin Bərdə ət emalı fabriki və soyuducu anbar kompleksi barədə də məlumat 

verildi.  

Bildirildi ki, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət proqramlarına uyğun 

olaraq rayonun Mehdili kəndi ərazisində tərkibində illik istehsal gücü 5,4 min ton olan 



ət emalı fabriki və 5 min tonluq soyuducu anbar olan aqrar sənaye kompleksinin ümumi 

dəyəri 6,5 milyon manatdır. Bu layihəyə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 4,5 

milyon manat güzəĢtli kredit verilmiĢdir. Fabrikdə ilkin olaraq Bərdə və ətraf 

rayonlardan mal-qaranın alınması, sanitar-gigiyenik normalara əməl edilməklə 

kəsilməsi, doğranması və 10 çeĢiddə qablaĢdırılaraq istehlakçılara təqdim edilməsi 

mümkün olacaqdır. Soyuducu anbar kompleksi müəssisənin öz məhsulları ilə yanaĢı, 

Bərdə və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların istehsal etdikləri meyvə-

tərəvəz, ət və süd məhsullarının uzun müddət itkisiz saxlanmasına imkan yaradacaqdır. 

Ət emalı fabrikinin xammal bazasının yaradılması məqsədi ilə 3 min baĢlıq ətlik və 

südlük istiqamətli heyvandarlıq komplekslərinin tikinti iĢlərinə baĢlanılmıĢdır. Bu 

layihələrin maliyyələĢdirilməsinə də Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 9 

milyon manatadək güzəĢtli kredit ayrılmıĢdır. Layihələrin icrası nəticəsində 250 nəfər 

iĢlə təmin olunmuĢdur.  

GörülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirən Prezident Ġlham Əliyev həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulan tədbirlərin yüksək keyfiyyətlə və vaxtında baĢa çatdırılması üçün 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

7 oktyabr 2012-ci il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏ BAYRAQ 

MEYDANINDA  

YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ölkəmizdə dövlət atributlarına 

hörmət və ehtiram ən yüksək səviyyədədir. Paytaxt Bakı ilə yanaĢı, ölkəmizin bir çox 

bölgələrində yaradılan Bayraq meydanları dövlət atributlarımıza olan sevgi və hörmətin 

göstəricisidir. Bərdədəki Bayraq Meydanı da bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd olundu ki, Bayraq Meydanının inĢasına ötən ilin iyununda baĢlanılmıĢ, 

yüksək keyfiyyətlə baĢa çatdırılmıĢdır. Meydan Ģəhərin giriĢ hissəsində, Heydər Əliyev 

prospektində yerləĢir. Bayraq dirəyinin hündürlüyü 70 metrdir. Təbii mərmərlə üzlənmiĢ 

postamentin üzərində Azərbaycanın xəritəsi, dövlət himni və gerbi əks olunmuĢdur. 

Burada inĢa edilmiĢ fəvvarə meydanın gözəlliyini daha da artırır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, meydan yaradılarkən Azərbaycan memarlıq sənətinin bütün 

elementlərindən istifadə olunmuĢdur. Bayraq Meydanının ərazisində geniĢ abadlıq iĢləri 

aparılmıĢ, yaĢıllıq zolağı salınmıĢ, 1200 gül və bəzək kolu əkilmiĢdir. Mərmər plitələr 

və tamet üzlüklər döĢənmiĢ meydanda müasir iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢ, 

istirahət üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

 

7 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏ QƏHRƏMANLAR 

PARKININ  

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

 

Dövlətimizin baĢçısı parkın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, Bərdənin sürətli inkiĢafını özündə əks etdirən, quruculuq və 

abadlığın əsas ünvanlarından biri olan Koroğlu küçəsində salınan Qəhrəmanlar parkının 

yerləĢdiyi ərazi əvvəllər tamamilə baxımsız vəziyyətdə idi. Tikinti iĢlərindən sonra 

Qəhrəmanlar parkı müasir və füsunkar görkəm almıĢdır. Ġstirahət guĢəsinin ümumi 

sahəsi 4,5 hektardır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, parkın salınmasına ötən ilin sentyabrında baĢlanılmıĢ, bu ilin 

avqustunda baĢa çatdırılmıĢdır. Tikinti iĢləri ən yüksək standartlar səviyyəsində 

aparılmıĢdır. Parkın giriĢində ölkənin inkiĢafında əvəzsiz xidmətləri olmuĢ ulu öndər 

Heydər Əliyevin pannosu qoyulmuĢdur. Parkda avtomobillər üçün xüsusi dayanacaq 

yaradılmıĢ, 20 min kvadratmetr ərazidə yaĢıllıq iĢləri aparılmıĢ, üç mindən çox müxtəlif 

ağac, 11 min bəzək kolu və rəngbərəng güllər əkilmiĢdir. Güldanlar da parkın 

görünüĢünə əlavə yaraĢıq verir. Burada hər cür hava Ģəraitinə davamlı materiallardan 

hazırlanan 50 oturacaq və beĢ istirahət köĢkü qoyulmuĢdur. Parkın iĢıqlandırma sistemi 

ən müasir standartlar səviyyəsində qurulmuĢdur. Ġstirahət parkı salınarkən balacalar da 

yaddan çıxmamıĢ, onlar üçün əyləncə meydançaları yaradılmıĢ, xarici ölkələrdən 

gətirilən müasir attraksionlar və yelləncəklər quraĢdırılmıĢdır.  

Parkdakı məĢəl kompleksi də xüsusi zövqlə hazırlanmıĢdır. Buraya gələn həm 

qonaqlar, həm də yerli sakinlərin istirahəti hərtərəfli düĢünülmüĢdür. Ġstirahət 

məkanında Çay evi də istifadəyə verilmiĢdir. Parkda mərmərlə üzlənmiĢ fəvvarə əraziyə 

xüsusi gözəllik verir.  

Parkın yuxarı tərəfində iri postament üzərində Ana heykəli ucaldılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Ana abidəsinin önünə gül dəstəsi qoydu. 

Parkda Ana abidəsindən sonra geniĢ meĢə zolağı da salınmıĢdır. YaĢıllaĢdırılan 

ərazidə avtomatik suvarma sistemi quraĢdırılmıĢdır. Ġstirahət guĢəsinin ətrafındakı 

binaların damı əsaslı təmir olunmuĢdur. Bir sözlə, park ən müasir standartlar 

səviyyəsində qurulmuĢdur.  

Parkda yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin baĢçısı tapĢırıqlarını 

verdi. 

 

7 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏRTƏRDƏ DÖVLƏT 

BAYRAĞI MEYDANINDA   

YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, Ģəhərin Bərdə istiqamətindəki 

giriĢində bir hektara yaxın ərazidə yaradılan Dövlət Bayrağı meydanı yüksək səviyyədə 

inĢa edilmiĢdir. Burada quraĢdırılan bayraq dirəyinin hündürlüyü 65 metr, bayrağın 

uzunluğu 14, eni isə 7 metrdir. Dövlət bayrağı Tərtərin bir çox yerindən aydın görünür. 

DüĢmən tapdağında olan torpaqlarımızla az bir məsafədə yerləĢən möhtəĢəm meydanda 

Azərbaycanın Dövlət Bayrağının dalğalanması qürurverici haldır. 

Meydanda geniĢ abadlıq-quruculuq iĢləri həyata keçirilmiĢ, yaĢıllıq zolaqları 

salınmıĢ, müxtəlif dekorativ ağaclar və gül kolları əkilmiĢdir. Burada, həmçinin istirahət 

guĢələri yaradılmıĢ, iki fəvvarə quraĢdırılmıĢ, oturacaqlar qoyulmuĢdur. “Ana və uĢaq” 

istirahət mərkəzinin inĢa edildiyi meydanın istinad divarları mərmər və digər bəzək 

daĢları ilə üzlənmiĢdir ki, bu da əraziyə xüsusi gözəllik verir. Müasir iĢıqlandırma 

sistemi axĢam saatlarında bu ərazini daha da cəlbedici edir. 

Azərbaycan Prezidenti Dövlət Bayrağı meydanında yaradılmıĢ Ģəraitdən 

məmnunluğunu bildirdi. 

 

7 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏRTƏRDƏ GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi, burada 

yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu. 

Bildirildi ki, bu gün ölkəmizdə savadlı, bilikli, intellektual, vətənpərvər ruhlu 

gənclərin yetiĢməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Məhz bundan ruhlanan 

gənclərimiz siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, incəsənət, idman və digər sahələrdə 

Azərbaycanı dünyada layiqincə təmsil edirlər.  

Diqqətə çatdırıldı ki, ümumi sahəsi bir hektar olan mərkəzin tikintisinə bu ilin 

mayında baĢlanılmıĢdır. Mərkəzin ikimərtəbəli binasının inĢası maksimum keyfiyyətlə 

və sürətlə həyata keçirilmiĢdir. Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin 

büstü qoyulmuĢ, ulu öndərin və Prezident Ġlham Əliyevin Tərtərə səfərlərini, rayon 

zəhmətkeĢləri ilə görüĢlərini, həmçinin gənclərə göstərdikləri diqqət və qayğını əks 

etdirən fotostendlər qurulmuĢdur.  

Qeyd edildi ki, mərkəzdə hər cür Ģəraitin olduğu gənclər kafesi yaradılmıĢdır. 

Mərkəzin 112 yerlik iclas zalı da müasir standartlara cavab verir. Zalda rayon miqyaslı 

müxtəlif tədbirlər keçirmək də mümkündür. Bundan baĢqa, mərkəzin birinci 

mərtəbəsində müasir avadanlıqla təchiz edilmiĢ karaoke-diskoteka və virtual-rinq 

otaqları da yaradılmıĢdır. Virtual-rinq otağında gənclərin müxtəlif intellektual oyunlar 

keçirmələri üçün zəruri sistem qurulmuĢdur. Mərkəzdəki tir otağı da müasir standartlar 

səviyyəsindədir. BeĢzolaqlı tirdə gənclər idmanın atıcılıq növünə daha yaxĢı yiyələnmək 

üçün imkan əldə edirlər. Otaqdakı virtual tir böyük maraq doğurur. Gənclər dünyanın 

aparıcı Ģirkətlərinin istehsalı olan xüsusi lazer effektli tirdən də istifadə edə biləcəklər. 

Mərkəzdə ən son texnoloji avadanlıqla təchiz edilən 30 nəfərlik 3D kino zalı, xarici 

dillər və linqafon otağı, həmçinin fotostudiya da vardır. Bundan baĢqa, burada gənclərin 

müxtəlif tədbirlər keçirmələri üçün konfrans zalı da yaradılmıĢdır.  

Gənclər Mərkəzinin həyətində mini stadion inĢa edilmiĢ, ətraf abadlaĢdırılmıĢ, 

fəvvarə quraĢdırılmıĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi yaradılmıĢ, geniĢ yaĢıllıq iĢləri 

görülmüĢdür. 

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı burada bölgə gənclərinin 

nümayəndələri ilə görüĢdü. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev görüĢdə çıxıĢ etdi. 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

ÇIXIġI 

 

- Mən sizi ürəkdən salamlayıram, ilk növbədə, Tərtərdə yeni tikilmiĢ Gənclər 

Mərkəzinin açılıĢı münasibətilə təbrik edirəm. Tərtərli gənclər gərək bu mərkəzdən 

səmərəli istifadə etsinlər.  

Bildiyiniz kimi, indi Azərbaycanda gənclər mərkəzlərinin tikintisi geniĢ vüsət 

almıĢdır. Hər bir rayonda müasir standartlara cavab verən Gənclər Evi, Gənclər Mərkəzi 

yaradılmalıdır. Artıq bu proses baĢlamıĢdır, uğurla gedir. Əminəm ki, yaxın illərdə hər 

bir rayonda belə gözəl mərkəzlər olacaqdır. Bu binalar həm rayonlara əlavə gözəllik 

verir, çox yaraĢıqlı binalardır, müasir memarlıq üslubunda tikilir, eyni zamanda, burada 

gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün bütün imkanlar vardır.  

Bütövlükdə, Azərbaycanda gənclər siyasəti çox uğurlu aparılır. Bu siyasətin 

təməlini ulu öndər qoymuĢdur. Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə gənclər siyasətinin əsas 

konturları müəyyən edilmiĢdir. Son 20 il ərzində Azərbaycanda bu siyasət çox uğurla 



aparılmıĢdır. Artıq bu illər ərzində, müstəqillik dövründə gənclər yetiĢiblər və ölkəmizin 

həyatında mühüm rol oynayırlar.  

Dövlətin siyasəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gəncləri bilikli, savadlı, Vətənə 

bağlı olsunlar və ölkəmizin gələcək inkiĢafına töhfələrini versinlər. Gənclərin 

vətənpərvərlik ruhunda böyümələri də çox mühüm əhəmiyyət daĢıyır.  

Azərbaycan 21 ildir ki, müstəqil dövlətdir. Müstəqilliyimizin əsasları artıq çox 

möhkəmdir. Gənclər də bu ruhda, milli ruhda böyüməlidirlər. Xüsusilə, qloballaĢan 

dünyada buna böyük ehtiyac vardır. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, 

vətəndaĢlarımız, xalqımız öz milli mənəvi dəyərlərinə çox bağlıdır. Uzun illər, əsrlər 

boyu baĢqa imperiyaların, ölkələrin tərkibində yaĢamağımıza baxmayaraq, biz milli 

mənliyimizi qoruya bilmiĢik, ilk növbədə, milli dəyərlər hesabına. Ona görə, indiki 

zəmanədə biz artıq müstəqil dövlətik və Azərbaycanın gələcəyi, taleyi xalqımızın 

əlindədir. Dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, bəzi hallarda qloballaĢma adı altında 

xoĢagəlməz meyillər də üzə çıxır. Buna davam gətirmək, bu xoĢagəlməz meyillərin 

qarĢısını almaq üçün, ilk növbədə, milli mənəvi dəyərlər ön plana çıxmalıdır. Mən 

Ģadam ki, bütövlükdə Azərbaycan gəncləri öz Vətənlərinə bağlıdırlar, Vətən eĢqi ilə 

yaĢayırlar və bu meyillər nəsildən-nəslə keçməlidir.  

Mən bu yaxınlarda Bakıda yaradılan yeni ali məktəblərin açılıĢlarında həm təhsil, 

həm ümumiyyətlə, humanitar məsələlərlə bağlı fikirlərimi kifayət qədər geniĢ 

bildirmiĢəm, təkrar etmək istəmirəm. Ancaq onu bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 

gənclərin hərtərəfli hazırlığı üçün, ilk növbədə, bilik öz rolunu oynamalıdır. Hər bir 

gənc bilməlidir ki, onun taleyi öz əlindədir, bilik səviyyəsindən asılıdır.  

Azərbaycan azad ölkədir, azad cəmiyyətdir. Ġqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatı 

prinsipləri əsasında qurulubdur. Hər bir vətəndaĢ üçün bütün imkanlar vardır. Bilik 

olmadan indi həyatda layiqli yer tutmaq çətin olar. Buna görə mən həmiĢə gənclərlə 

görüĢlərimdə bu məsələyə diqqət yetirirəm. Sadəcə olaraq, bu, bir Ģüar deyildir, 

doğrudan da hər bir gəncin fəaliyyəti, gələcəyi üçün ilk növbədə bilik çox vacibdir.  

Nəzərə alsaq ki, indi Azərbaycanda bu sahədə islahatlar aparılır, yeni 

texnologiyalar tətbiq edilir, gənclərimiz də bütün müasir texnologiyalara hazırlıqlı 

olmalıdırlar. Yəni, dünya bu istiqamətdə inkiĢaf edir. Dünyanın gələcəyi ancaq biliyin 

səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu gün bu, özünü büruzə verir. Əminəm ki, 10, 20 ildən sonra 

bilik və texnoloji tərəqqinin səviyyəsi hər bir ölkənin inkiĢafını müəyyən edəcəkdir.  

Dünyada rəqabət gedir və ölkələr bir-biri ilə rəqabət aparır. Bəzi hallarda bu 

rəqabət sivil yollarla aparılır, bəzi hallarda bu, toqquĢmalara, müharibələrə gətirib 

çıxarır. Ona görə, hər bir cəmiyyətin inkiĢafı, ilk növbədə, bilavasitə intellektual səviyyə 

ilə bağlıdır.  

Mən qeyd etmiĢəm, bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bütövlükdə 

intellektual səviyyə lazımi yerdədir. Ancaq bu, daimi prosesdir. Biz əldə edilmiĢ 

uğurlarla kifayətlənməməliyik.  

Elmin inkiĢafı da çox vacibdir. Əlbəttə, Azərbaycan hələ ki, elmi-texniki tərəqqi 

istiqamətində təĢəbbüskar rolunu oynaya bilməz. Ancaq Azərbaycanda dünyada mövcud 

olan ən müasir texnologiyalar, ən gözəl yeniliklər tətbiq edilməlidir. Bu yenilikləri 

tətbiq edə biləcək Ģəxslər, insanlar olmalıdır. Əgər cəmiyyətin ümumi intellektual 

potensialı aĢağıdırsa, onda bizim heç bir təĢəbbüsümüz uğur gətirə bilməz. Cəmiyyətin 

ümumi intellektual potensialı yüksək olmalıdır. Yeni texnologiyalar gətirilməlidir. 

Gənclər peĢəkar olmalıdırlar. Əvvəlki dövrdə - sovet dövründə ixtisaslaĢma özünü çox 

qabarıq Ģəkildə büruzə verirdi. Bu gün müasir menecerlərin hazırlanması çox vacibdir 

və bu istiqamətdə ölkəmizdə iĢlər gedir.  



Mən gənclərin ictimai həyatda fəaliyyətinə də böyük ümidlərlə baxıram. Gənclər 

daim cəmiyyətin ən fəal üzvləridirlər. Bu fəallıq davam etdirilməlidir. Ölkəmizdə 

ictimai proseslər çox müsbət istiqamətdə gedir. Gənclər də bu proseslərin 

gücləndirilməsində öz rolunu oynayırlar və ölkəmizin dünyada tanıdılması iĢində ön 

plana çıxırlar. Bizim üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsinin dünya birliyinə çatdırılması üçün gənclər də öz rolunu 

oynayırlar. Xocalı soyqırımını tanıtdırmaq prosesi artıq baĢlamıĢdır. Üç ölkə Xocalı 

soyqırımını tanıyıb və gənclərin bu iĢlərdə rolu çox müsbətdir. 

Xaricdə yaĢayan və oxuyan gənclərimiz müxtəlif aksiyalarda, müxtəlif tədbirlərdə 

fəal iĢtirak edirlər. Ġndi bizim diaspor təĢkilatlarımız güclənib, formalaĢıb və dünyanın 

istənilən nöqtəsində aksiya keçirməyə qadirdirlər. Bu aksiyalara televiziya vasitəsilə 

tamaĢa edərkən görürük ki, orada da ön planda gənclərimizdir. Yəni, gənclər həmiĢə fəal 

olurlar və bu fəallıq müsbət istiqamətə yönəldilməlidir.  

Mən çox Ģadam ki, gənclərimiz ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafında öz rolunu 

oynayırlar. Gənclər vətənpərvərdirlər, vətənə bağlıdırlar, milli ruhda tərbiyə alırlar, 

gələcəkdə ölkəmizi uğurla idarə etmək üçün indidən hazırlaĢmalıdırlar. Hərə öz yerində, 

çünki bu, daimi prosesdir.  

Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında layiqli yer tuta bilibdir. Bizimlə 

hesablaĢırlar. Bizim təĢəbbüslərimiz bölgədə həlledici rol oynayır. Nəsillər dəyiĢir, hər 

yeni nəsil əvvəlki nəsildən daha da hazırlıqlı, daha da peĢəkar olmalıdır. Belə olarsa, 

onda ölkəmizin uzunmüddətli inkiĢafı çox uğurlu ola bilər. Hər bir ölkənin gücünü heç 

də onun təbii resursları müəyyən etmir. Baxmayaraq ki, müəyyən mərhələdə bu da 

vacibdir. Ġnsanların peĢəkarlığı, ilk növbədə intellektual potensial və vətənpərvərlik əsas 

anlayıĢlardır ki, bunlar hər bir ölkənin uğurunu Ģərtləndirir. Ona görə peĢəkarlıqla 

yanaĢı, əlbəttə, dövlətimizin ideoloji əsaslarının möhkəmləndirilməsi üçün gənclər də öz 

töhfəsini verməlidirlər. Mən bunu görürəm, bunu alqıĢlayıram və çalıĢıram ki, gəncləri 

qabağa çəkək. Bu proses artıq sürətlə gedir.  

Gənclər biznes sahəsində çox fəaldırlar. Çünki Azərbaycanda iqtisadi sahədə çox 

güclü və təsirli inkiĢaf gedir. Əlbəttə, biznes imkanlarımız da geniĢlənəcəkdir.  

Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında aparıcı iqtisadiyyatlar 

sırasındadır. Rəqabət qabiliyyətliliyə görə biz dünya miqyasında 46-cı yerdəyik. MDB 

məkanında birinci yerdəyik. Rəqabət qabiliyyətlilik heç də neft-qaz hasilatı ilə ölçülmür. 

Bu, aparılan islahatların mahiyyətini göstərir. Yəni, iqtisadiyyatımız indi geniĢ biznes 

fəaliyyətinin aparılması üçün bütün imkanları ortaya qoyur. Mən görürəm ki, biznes 

strukturlarının əksəriyyətinin rəhbərliyində gənclərdir. Mən bunu çox bəyənirəm, 

alqıĢlayıram. Hesab edirəm ki, gələcəkdə bu proses daha da sürətlə getməlidir.  

Eyni zamanda, milli ənənələrimizi, mədəniyyətimizi yaĢatmaq üçün də gənclər öz 

rolunu oynayırlar. Milli musiqimizin təbliği ilə, digər tədbirlərlə bağlı gənclərin 

fəallığını görəndə mən çox sevinirəm. Məsələn, muğam müsabiqələrinin keçirilməsi çox 

gözəl bir təĢəbbüsdür, gözəl tədbirdir. Nəinki gənclərin, balaca uĢaqların gözəl ifaçılıq 

qabiliyyətini görəndə adam sevinir, görür ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı öz 

istedadını bütün dünyaya təqdim edir. Öz mədəniyyətinə, musiqisinə, ədəbiyyatına bağlı 

olan insan Ģübhəsiz ki, vətənpərvər insan olacaqdır. 

Mənim gənclərlə görüĢlərim mütəmadi xarakter daĢıyır - həm Bakıda, həm 

bölgələrdə. Bu gün biz bu gözəl mərkəzdə bölgə gənclərinin toplantısını keçiririk. Mən 

əminəm ki, siz hərəniz yaĢadığınız yerlərdə ölkəmizin ümumi inkiĢafına öz töhfənizi 

verəcəksiniz.  

Mən rayonlarda tez-tez oluram. Bizim regional inkiĢaf proqramımız bu 

rayonlarda uğurla icra edilir. Görürsünüz Ģəhərlər necə gözəlləĢir, abadlaĢır, yollar 



çəkilir, sosial infrastruktur yaradılır. Bu, ölkəmizin ümumi inkiĢafıdır. Ümumi 

inkiĢafımız bundan sonrakı illərdə də çox sürətli olacaqdır və ölkəmiz dünya miqyasında 

öz mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəkdir. 

Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, gözəl binanın açılıĢı münasibətilə sizi təbrik 

edirəm. 

 

X X X 

 

Yeni Azərbaycan Partiyası Ağdam rayon təĢkilatı Gənclər Birliyinin sədri Amil 

CAVADOV çıxıĢ edərək dedi: 

- Cənab Prezident, mən Sizi Ağdam gəncləri adından salamlayıram. Mütəmadi 

olaraq gənclərlə bu cür görüĢlər keçirdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.  

Cənab Prezident, mən bir Azərbaycan gənci, həmçinin də torpağı iĢğal altında 

olan qarabağlı gənc kimi Sizə bildirmək istəyirəm ki, biz gənclər Sizin Qarabağımızın 

azad olunması yolunda atdığınız addımları daim dəstəkləyirik və Ali BaĢ 

Komandanımızın hər an “Ġrəli” əmrini gözləyirik.  

Cənab Prezident, artıq iyirmi ilə yaxın bir zamanda torpaqlarımızın geri 

qaytarılması ilə bağlı aparılan danıĢıqlarda iĢğalçı Ermənistan dövləti müxtəlif bəhanələr 

gətirməklə sülh prosesinə mane olmağa, eyni zamanda, mövcud vəziyyətin uzadılmasına 

çalıĢır. Hətta son olaraq Azərbaycan Ordusunun zabiti Ramil Səfərovun ölkəmizə 

verilməsi və Sizin tərəfinizdən əfv olunmasını aparılan sülh danıĢıqlarına mənfi təsir 

kimi təbliğ edirlər. XahiĢ edirik, buna münasibətinizi bildirəsiniz.  

Prezident ĠLHAM ƏLĠYEV: Sağ olun, əyləĢin. Mən dəfələrə bu barədə öz fikrimi 

bildirmiĢəm və bir daha demək istəyirəm, Ermənistanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, 

bu münaqiĢə öz həllini tapmasın. Hələ bir neçə il əvvəl Minsk qrupunun həmsədrlərinə 

öz fikrimi bildirmiĢdim və demiĢdim ki, məndə yaranan təəssürat bundan ibarətdir. 

Çünki əgər Ermənistan rəhbərliyi münaqiĢənin həllini istəsəydi, buna nail olmaq çox 

asandır. Müxtəlif variantlar təklif edilmiĢdi və 2009-cu ilin sonunda ATƏT-in xarici 

iĢlər nazirlərinin toplantısında yeni təqdim edilmiĢ variant Azərbaycan tərəfindən 

prinsip etibarilə qəbul edilmiĢdi və bu barədə Azərbaycan rəsmi qaydada öz mövqeyini 

bildirmiĢdi.  

Bu variant nədən ibarət idi, bu barədə artıq mən dəfələrlə öz fikirlərimi 

bildirmiĢəm. Bütün iĢğal edilmiĢ rayonlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması, 

Azərbaycan köçkünlərinin o torpaqlara qayıdıĢı, Ermənistan ilə Dağlıq Qarabağ arasında 

dəhlizin fəaliyyəti, sülhməramlı qüvvələrinin bölgəyə gətirilməsi nəzərdə tutulurdu və 

Dağlıq Qarabağın gələcək statusu qeyri-müəyyən bir vaxtda müəyyən olunacaqdı. Status 

nədən ibarət olacaqdı? Verilən təklifdə bu, göstərilmirdi. Hesab edirəm ki, bu, düzgün 

yanaĢma idi. Çünki bu, gələcəyin iĢidir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz 

torpağıdır, tarixi torpağımızdır, əzəli torpağımızdır və bu gün Dağlıq Qarabağda yaĢayan 

ermənilər gələcəkdə vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində yaĢayacaqlar. Mən buna 

Ģübhə etmirəm.  

Ermənistan tərəfi hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ nə vaxtsa müstəqil dövlət 

olacaqdır. Bu, xülyadır, bu, fantaziyadır, bu, heç vaxt mümkün olmayacaqdır. Dünya 

birliyi Dağlıq Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi tanıyır və bütün vacib beynəlxalq 

təĢkilatların sənədlərində bu, öz əksini tapıb. Bu yaxınlarda QoĢulmama Hərəkatının 

qətnaməsində də - o Hərəkatda 120 ölkə cəmləĢir, yəni, dünya birliyinin əksəriyyətidir, - 

məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması nəzərdə tutulur. Bu ilin mayında 

Çikaqoda keçirilən NATO zirvə görüĢündə son bəyanatda yenə də münaqiĢənin 



Azərbaycanın ərazi və ancaq ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə tutulur. Əlbəttə, 

bilirsiniz ki, BMT Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələri və s. vardır.  

Yəni, bu, birmənalı yanaĢmadır və mən Ģübhə etmirəm ki, vaxt gələcək və 

Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Yəni, o təklifə biz prinsip etibarilə 

müsbət baxmıĢdıq. Çünki hesab edirdik ki, bu, ədalətli təklifdir. Ermənistan isə buna 

etiraz etmiĢ, bu təklifi qəbul etməmiĢ və ondan sonra müxtəlif yollarla verilən təklifə 

dəyiĢikliklər etmə cəhdləri göstərmiĢdir.  

MünaqiĢənin həllinə gəldikdə biz bir neçə ay bundan əvvəl həmsədr ölkələrin 

dövlət baĢçılarının bəyanatını eĢitdik ki, status-kvo qəbuledilməzdir və dəyiĢdirilməlidir. 

Çox müsbət bəyanatdır. MünaqiĢənin ilkin mərhələlərində belə bəyanatlar əfsuslar olsun 

ki, verilməmiĢdir. Ancaq bu bəyanatdan sonra real addımlar olmalıdır. Yoxsa, bu 

bəyanat havada qalacaqdır. Status-kvonun dəyiĢdirilməsi erməni qoĢunlarının iĢğal 

olunmuĢ torpaqlardan çıxarılması deməkdir. Status-kvo baĢqa necə dəyiĢə bilər? Biz 

Ermənistan torpağını zəbt etməmiĢik ki, nəyisə dəyiĢək, hansısa güzəĢtə gedək. Ancaq 

əfsuslar olsun ki, bu bəyanatdan sonra hələ ki, konkret addımlar atılmır. 

Qeyd etdiyiniz kimi, Ramil Səfərov məsələsi də həm ermənilər tərəfindən, həm də 

əfsuslar olsun ki, bəzi xarici dairələr tərəfindən bir bəhanə kimi ortaya qoyuldu və bu 

məsələyə görə danıĢıqlar indi dalana dirənib. DanıĢıqlar dalana dirənib ona görə ki, 

Ermənistan status-kvonu dəyiĢdirmək istəmir. Ermənistan öz diasporunun gücünə 

arxayındır və hesab edir ki, bu status-kvonu əbədi saxlaya bilər. Ramil Səfərovun 

məsələsi elə bil ki, həm onlara, həm bu məsələ ilə məĢğul olan bəzi xarici ölkələrə 

imkan verdi ki, artıq Azərbaycanı qınasınlar, sanki Azərbaycan danıĢıqlar prosesinə 

zərbə vurur. Biz 2009-cu ilin sonunda ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən verilmiĢ 

yeniləĢmiĢ Madrid prinsiplərinin əsas parametrlərini qəbul etdik, Ermənistan etiraz etdi. 

Bu, ədalətsizlikdir və biz bu vəziyyətlə barıĢa bilmərik. Heç vaxt imkan verə bilmərik, 

belə rəy formalaĢsın ki, guya Azərbaycanın addımları danıĢıqların uğursuzluğuna gətirib 

çıxarır. Bu, belə deyil və bu ədalətsiz mövqe üstünlük qazana bilməz. 

Ramil Səfərov məsələsinə gəldikdə, bir daha demək istəyirəm ki, hər Ģey qanun 

çərçivəsində həll edilibdir. Avropanın qəbul etdiyi konvensiyalar əsasında ekstradisiya 

məsələsi həll olundu və Azərbaycan Konstitusiyası əsasında Ramil Səfərov mənim 

tərəfimdən əfv edildi. Bu çox düzgün qərar idi və mən bir daha demək istəyirəm ki, əgər 

lap o vaxt bilsəydim ki, ermənilər və onların havadarları belə hay-küy qaldıracaqlar, 

yenə də mən Ramil Səfərovu Azərbaycana gələn kimi əfv edəcəkdim.  

Azərbaycan öz zabitini Vətənə qaytardı. Ən vacib məsələ bundan ibarətdir. 

Ermənilər nə deyir desinlər, bu, məni qətiyyən maraqlandırmır. Onların havadarları nə 

deyir desinlər, bu, məni maraqlandırmır, mən bu bəyanatlara əhəmiyyət vermirəm və 

Azərbaycana edilən əsassız hücumların heç biri cavabsız qalmamıĢdır.  

Avropa Parlamenti əfsuslar olsun ki, ikinci dəfə antiazərbaycan qətnamə qəbul 

edir. Azərbaycanın Milli Məclisi onlara layiqli cavab verdi, Prezident Administrasiyası 

da layiqli cavab verdi. Digər beynəlxalq təĢkilatlar, Avropa ġurasının baĢ katibi, - o 

adam ki, ümumiyyətlə humanizmin keĢiyində durmalıdır, insan haqlarının qorunmasının 

keĢiyində durmalıdır, - Avropa ġurası əvvəlki illərdə bəzi hallarda humanitar əsaslar 

bəhanə gətirərək Azərbaycan dövlətini məcbur edirdi ki, cinayət törətmiĢ insanları əfv 

etsin, yəni cinayətkarları əfv etsin. YaxĢı, Ramil Səfərov doqquz ilə yaxın həbsdə yatdı, 

yəni artıq onun əfvi bütün mənəvi, siyasi, hüquqi cəhətdən tamamilə əsaslıdır. Ancaq 

biz nəyi görürük? Yenə ikili standartlar siyasətini görürük. Əgər, mən tam əminliklə 

deyirəm, erməni zabiti Azərbaycan zabitini öldürsəydi, bax əgər tamamilə əks vəziyyət 

olsaydı, heç vaxt bu qədər hay-küy qalxmazdı. Bizə qarĢı ikili standartlar siyasəti 

aparılır, bu, reallıqdır, bu siyasətin səbəbləri var, hamımız bu səbəbləri bilirik.  



Ancaq yenə də deyirəm, bizi tutduğumuz yoldan heç kim döndərə bilməz. 

Azərbaycan müstəqil dövlətdir, beynəlxalq təĢkilatlarda fəaliyyət göstərir və aparıcı 

beynəlxalq təĢkilatlar Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edir. BMT, onun BaĢ Məclisi 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı bizim maraqlarımıza uyğun olan qətnamə qəbul 

etmiĢdir. BMT Təhlükəsizlik ġurası 4 qətnamə qəbul etmiĢdir. QoĢulmama Hərəkatı, 

hansı ki, 120 ölkəni birləĢdirir, bizim mövqeyimizi dəstəkləmiĢdir. Ġslam ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatı bizim mövqeyimizi dəstəkləmiĢdir. Ona görə biz, yenə də deyirəm, 

tutduğumuz yoldan dönməyəcəyik, ermənilərin qaldırdığı hay-küy heç bir əhəmiyyətə 

malik deyildir. Biz onu, ümumiyyətlə, heç nəzərə almırıq. Bəzi Avropa siyasətçilərinin 

əsassız hücumları da cavabsız qalmayacaq və qalmır.  

Goranboy Ģəhər 2 nömrəli orta məktəbin XI sinif Ģagirdi Xədicə MƏMMƏDLĠ 

dedi:  

- Hörmətli cənab Prezident! Mən ilk növbədə Sizi Goranboy gəncləri adından 

salamlayıram! Sizə gənclərə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə təĢəkkürümü 

bildirirəm. Cənab Prezident, son dövrdə Sizin tapĢırıqlarınıza əsasən Azərbaycanda 

təhsil sahəsində yüksək səviyyəli və ən müasir maddi-texniki bazanın yaradılmasının 

Ģahidiyik. Xüsusilə bölgələrdə inĢa edilən təhsil müəssisələrinin artması dövlətimizin 

təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsidir. Bu isə bizim daha böyük biliklər almaq 

imkanımızı artırır. Lakin buna baxmayaraq, təhsil sahəsində bir sıra problemlər 

yaĢanmaqdadır. Biz buna bölgə məktəblərində elektron kitabxanaların sayının az 

olmasını və internetə çıxıĢ sürətinin aĢağı olması kimi səbəbləri misal göstərə bilərik. 

Cənab Prezident, bizim üçün maraqlıdır, təhsil sahəsində islahatlar davam 

etdiriləcəkmi? 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: ġübhəsiz, davam etdiriləcəkdir. Bütövlükdə bütün 

sahələrdə islahatlar davam etdirilməlidir. Yəni, islahatlar elə bir anlayıĢdır ki, onların 

sonu yoxdur. Siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar, əlbəttə ki, təhsil sahəsində islahatlar 

aparılmalıdır. Ġslahat yenilik deməkdir. Həyat yerində durmur, həyat davam edir, dünya 

inkiĢaf edir. Ġslahat, sadəcə olaraq, düzgün addımın düzgün vaxtda atılması deməkdir. 

Təhsil sahəsində son illərdə islahatlar aparılmıĢdır.  

Qeyd etdiyiniz kimi, təhsilin maddi-texniki bazası böyük dərəcədə 

möhkəmləndirilmiĢdir. Bölgələrdə 2200-dən çox məktəb tikilmiĢdir. Bakı Ģəhərində 

gələn ilin sonunda bir dənə də olsun qəzalı vəziyyətdə, təmirsiz məktəb qalmayacaqdır. 

Bölgələrə gəldikdə, əfsuslar olsun ki, hələ bölgələrdə qəzalı vəziyyətdə məktəblər 

vardır. Hər bir rayona getməzdən əvvəl mənə verilən arayıĢda, xüsusilə mən deyirəm 

göstərilsin ki, neçə məktəb qəzalı vəziyyətdədir?! Biz bunu bilirik. Bu problem var. 

Problem bu gün yaranmayıb və demək istəyirəm ki, son 8-9 ildə 2200-dən çox məktəbin 

tikintisi bu problemin tədricən aradan qaldırılmasına kömək göstərmiĢdir.  

Məktəblərin müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi əlbəttə ki, çox vacib məsələdir. 

Ġndi kompyuterləĢmə prosesi gedir. Əgər 10 il bundan əvvəl 1000 Ģagirdə bir kompyuter 

düĢürdüsə, indi təqribən 30, bəlkə ondan da az Ģagirdə bir kompyuter düĢür. Yəni ki, 

kompyuterləĢmə gedir, kəndlərə qədər internet çəkilir. GeniĢzolaqlı internet çəkilir. 

Azərbaycan internetin geniĢlənməsi istiqamətində bölgədə ən sürətlə inkiĢaf edən 

ölkədir. Statistikaya görə əhalimizin 65 faizi internet istifadəçisidir. Əlbəttə, bu iĢlər 

davam etdiriləcəkdir. Amma bu, məsələnin texniki və maddi tərəfidir.  

Biz təhsilə böyük investisiyalar qoyuruq. Bundan sonra da qoyacağıq, 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkiĢafına investisiya qoyuruq. Dövlət 

öz tərəfindən maddi-texniki bazanı gücləndirir. Təhsilin keyfiyyətinə gəldikdə, əlbəttə, 

burada islahatlar daha da əsaslı olmalıdır. Bütövlükdə cəmiyyətimizin intellektual 

səviyyəsi yüksəkdir, ancaq bu sahədə də hər hansı uğurla kifayətlənmək olmaz. Tədris 



prosesinə, təhsilin səviyyəsinə əlbəttə ki, yenidən baxılmalıdır. Elə etməliyik ki, orta 

məktəbi bitirən insan doğrudan da hazırlıqlı, bilikli olsun.  

Ġlkin bilik bazası orta məktəbdə formalaĢır. Kompleks tədbirlər əlbəttə ki, burada 

öz rolunu oynayır. Ali məktəblərdə müəllimlərin hazırlanması, onların məsuliyyəti, 

ailələrdə bu məsələyə verilən diqqət və dövlət tərəfindən ayrılan investisiyalar, 

məqsədyönlü Ģəkildə aparılan islahatlar əminəm ki, yaxın illərdə təhsildə daha da ciddi 

irəliləyiĢə gətirib çıxara bilər.  

Bakı Dövlət Universiteti hüquq fakültəsinin IV kurs tələbəsi Kamal 

MƏMMƏDZADƏ dedi:  

- Möhtərəm Prezident! Tərtər gəncləri adından Sizi salamlayır və rayonumuza 

“XoĢ gəlmisiniz!” deyirik. Cənab Prezident! Biz bilirik ki, Siz hər zaman gənclərimizə 

xüsusi diqqət və qayğı göstərirsiniz. Müasir Gənclər Mərkəzinin rayonumuzda tikilməsi 

bunun bariz nümunəsidir. Möhtərəm Prezident, sıx iĢ qrafikinizin olmasına baxmayaraq, 

biz gənclərlə görüĢə vaxt ayırdığınız üçün Sizə təĢəkkürümüzü və minnətdarlığımızı 

bildiririk. 

Bildiyimiz kimi, ölkəmizdə korrupsiyaya qarĢı ciddi mübarizə gedir. Ölkəmizdə 

aparılan quruculuq iĢlərinə, sosial-iqtisadi sahədə aparılan islahatlara, eləcə də 

Azərbaycanın iĢgüzar nüfuzuna xələl gətirən korrupsiya faktlarının aradan 

qaldırılmasında ciddi tədbirlər görülür. Lakin məlum son hadisələr korrupsiyaya qarĢı 

mübarizənin daha da gücləndirilməsi zərurətini yaradır. Bu haqda Sizin fikrinizi bilmək 

istərdik. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Korrupsiyanı Ģərtləndirən amillər vardır. Təkcə 

inzibati addımlarla bu bəla ilə mübarizə aparmaq çox çətindir. Çünki inzibati addımlar 

atılır, cəza tədbirləri görülür, insanlar cəzalandırılır, həbs edilir. Ancaq ondan sonra o 

yerlərə gələn yeni təyin edilmiĢ insanlar da bəzi hallarda müəyyən müddətdən sonra 

eyni yolla gedirlər. Ona görə inzibati tədbirlər əlbəttə ki, davam etdiriləcəkdir. Cəza 

tədbirləri daha da sərt olacaqdır. Ancaq bununla bərabər, korrupsiyanı mümkünsüz 

etmək üçün yeni üsullar da artıq iĢə salınır. Elektron hökumət, Rabitə və Ġnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyinin xətti ilə tətbiq edilən yeni sistemlər, qeydiyyat məsələsi, 

indi yeni yaradılmıĢ “Asan” xidməti böyük dərəcədə bu korrupsiyanın qarĢısını 

alacaqdır. Biz çalıĢırıq ki, Azərbaycanda Ģəffaflığı maksimum dərəcədə tətbiq edək. Bu 

sahədə də uğurlara nail olmuĢuq. Bizim Dövlət Neft Fondu bu gün dünya miqyasında ən 

Ģəffaf neft fondudur. 

Dünyada bu istiqamətdə gedən islahatlarda biz birinciyik və Hasilat 

Sənayelərində ġəffaflıq TəĢəbbüsünün birinci tamhüquqlu üzvü məhz Azərbaycandır. 

Yəni, bu, mümkündür, biz bunu etmiĢik. Dövlət qurumlarının Ģəffaflığı məsələləri 

əhəmiyyət daĢıyır, yəni, Ģəffaflıq olan yerdə korrupsiya üçün meydan daralır. Ona görə, 

cəza tədbirləri, inzibati tədbirlər mütləq davam etdirilməlidir, bu, reallıqdır, bunsuz 

mümkün deyildir.  

Dövlət siyasəti var, bütün lazımi tədbirlər görülübdür, bütün göstəriĢlər verilibdir 

və hesab edirəm ki, biz artıq tədricən bu mübarizədə qalib gəlməyə baĢlamıĢıq. 

Azərbaycanda olan inkiĢaf dünya miqyasında bəlkə də heç bir yerdə yoxdur. Ġlk dəfə 

Azərbaycana - istər bölgələrə, istər Bakıya gələn hər bir qonaq öz təəccübünü gizlədə 

bilmir, deyir ki, təsəvvür etmirdik ki, bu dərəcədə inkiĢaf etmiĢ ölkəniz var, bu dərəcədə 

yenilik, quruculuq, abadlıq, infrastruktur iĢləri aparılır. Eyni zamanda, demək olar ki, ilk 

dəfə gələn hər bir xarici qonaq bir Ģeyi vurğulayır ki, gözəl insanlarınız var, əhval-

ruhiyyə çox gözəldir. Yəni, bunlar hamısı bizim üstünlüyümüzdür və bunun fonunda 

korrupsiyaya dözümlülük qətiyyən mümkün deyildir. Mən əminəm ki, bütün baĢqa 

sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də biz istədiyimizə nail olacağıq.  



Tərtər rayonundan 646 balla Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olan Aygün 

Məmmədli dedi:  

- Cənab Prezident, əvvəlcə sizi Tərtər gəncləri adından salamlayıram və 

göstərdiyiniz diqqətə görə təĢəkkürümü bildirirəm. Biz Azərbaycan gənclərinin arzusu 

hər zaman yüksək təhsil almaq, təhsilimizi bitirdikdən sonra isə savadlı kadr kimi 

dövlətimizə və xalqımıza xidmət göstərməkdir. Son dövrlərdə dövlət qurumlarında 

gəncləĢmə prosesi müĢahidə olunur. Bu isə Sizin uğurlu siyasətinizin məntiqi 

nəticəsidir. Bununla yanaĢı, sizin Sərəncamınız ilə təsdiq olunmuĢ “Azərbaycan 

gəncliyi” Dövlət Proqramında da gənc kadrlar barəsində müddəalar vardır. Son 

dövrlərdə regionlarımızda sosial-iqtisadi inkiĢaf sürətlə gedir. Sürətlə gedən inkiĢaf isə, 

biz bilirik ki, kadrlarla birbaĢa bağlıdır. Biz istərdik ki, bu sürətli inkiĢaf prosesində gənc 

kadrların potensialından da səmərəli Ģəkildə istifadə olunsun. Ġstərdik ki, bunlar 

barəsində öz fikrinizi bildirəsiniz.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Burada bizim mövqeyimiz tamamilə aydındır. Mən bu 

barədə dəfələrlə öz fikrimi bildirmiĢəm. GəncləĢmə prosesi getməlidir və gedir. Hər bir 

cəmiyyətdə bu, olmalıdır. Əgər bu olmasa, nə olacaq? Durğunluq olacaq. Biz buna 

imkan verə bilmərik. Ona görə 2011-2015-ci illəri əhatə edən Azərbaycan gəncliyi 

Dövlət Proqramının icrası məhz bu zərurətdən əmələ gəlibdir. Proqram çox geniĢdir və 

proqramın tərtibatında gənclər fəal iĢtirak etmiĢlər. Çünki Proqram qəbul edilməzdən 

əvvəl geniĢ müzakirələr aparılmıĢdı, təkliflər gəlmiĢdi. Ondan sonra mənə yenidən 

məruzə edildi, dedim ki, yerlərdən gələn təkliflər daha da çox nəzərə alınsın. Beləliklə, 

Proqram artıq formalaĢıb, icra edilir. Gənclər Fondu yaradılmıĢdır. Bu da çox vacibdir 

və Prezidentin ehtiyat fondundan Gənclər Fonduna ilkin olaraq, beĢ milyon manat vəsait 

köçürülmüĢdür. Yəqin ki, gələn il əlavə vəsait köçürüləcəkdir. Bu Fond vasitəsilə də 

müxtəlif layihələr icra edilə bilər.  

PeĢəkar, bilikli, savadlı, Vətənə bağlı olan müasir gənclərimizi biz qabağa 

çəkməliyik. Amma yenə də burada ən vacib rolu gənclərin hazırlığı oynamalıdır. Eyni 

zamanda, yəqin bilirsiniz ki, bir neçə müddət bundan əvvəl pensiyaya gedəcək Ģəxslərin 

də yaĢ həddi müəyyən edildi. Bu da çox vacibdir. Müəyyən yaĢ həddindən sonra dövlət 

qurumlarında iĢləyən insanlar pensiyaya getməlidirlər. Ġstisna hal kimi, onların 

fəaliyyəti bir neçə il uzadıla bilər.  

Mən yeni müəssisələrin açılıĢlarında tez-tez oluram. Yeni biznes sahələrinin 

yaradılması ilə bağlı konkret tapĢırıqlar verilir və çox Ģadam ki, bu sahədə əsas fəaliyyət 

göstərən gənclərdir. Həm bilikli, savadlı, əlbəttə ki, xarici dil bilmək də çox vacibdir, 

xüsusilə, internet dövründə bunsuz mümkün deyildir. Bizim gənclərimiz həm ingilis 

dili, həm rus dili, azı iki dil bilməlidirlər və onların hazırlıq səviyyəsi, peĢəkarlığı elə 

olmalıdır ki, onlar bütün vacib vəzifələrdə öz məharətlərini inamla göstərə bilsinlər.  

Bərdə Ģəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəlliməsi GülĢən ORUCOVA 

dedi: 

- Cənab Prezident, ilk növbədə, Sizi öz adımdan, Bərdə gəncləri adından 

salamlayır və gənclərə göstərdiyiniz yüksək qayğıya görə Sizə minnətdarlığımızı 

bildiririk. 

Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycanda sosial Ģəbəkələrdən 

istifadə daha geniĢ yayılmıĢdır. Ġnternetin daha çox yayıldığı bir dövrdə sosial Ģəbəkə 

artıq yeni bir media növünə çevrilmiĢdir. Ġnsanlar sosial Ģəbəkədən əsasən informasiya 

əldə etmək, həmçinin informasiyanın paylanması üçün istifadə edirlər. Bu isə 

Azərbaycanın hər bir sahədə olduğu kimi, həmçinin sosial Ģəbəkə sistemində olan fikir 

azadlığının ən gözəl, ən bariz nümunəsidir. Bugünkü gəncliyimizə nəzər salsaq, 

gənclərin bir qismi sosial Ģəbəkədən əsasən əyləncə vasitəsi kimi istifadə edir. Amma 



sosial Ģəbəkədən əsasən informasiya əldə etmək, həmçinin Azərbaycanda və dünyada 

gedən prosesləri izləmək, paylaĢmaq daha əhəmiyyətli və daha vacibdir.  

Cənab Prezident, bu barədə Sizin fikirlərinizi dinləmək, tövsiyələrinizi eĢitmək 

bizlər üçün maraqlı olardı.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sosial Ģəbəkələr nisbətən yeni bir anlayıĢdır, dünyada 

geniĢ Ģəkildə yayılır. Azərbaycan açıq dövlətdir, cəmiyyətimiz açıq cəmiyyətdir, bütün 

azadlıqlar var, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hər Ģey ancaq qanun çərçivəsində olmalıdır. 

Əgər hər Ģey qanun çərçivəsindədirsə, heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Bizdə mətbuat 

azadlığı, vicdan azadlığı, bütün siyasi azadlıqlar vardır. Azərbaycanda Ġnternet azaddır. 

Əgər ölkələrin statistikasına baxsaq, - yəni harada internet azaddır, harada yox, - görərik 

ki, heç də hər bir dövlətdə azad internet yoxdur. Məhdudiyyətlər, qadağalar vardır. 

Bizim dövlətimizin, dövlət siyasətimizin bu istiqamətdə fəaliyyəti tamamilə Ģəffaf və 

açıqdır. 

Mən çox istərdim ki, ilk növbədə, bu Ģəbəkələrdən informasiya, bilik əldə 

edilməsi üçün istifadə olunsun. 

Eyni zamanda, çox istərdim və xüsusilə mənim gənclərə müraciətim ondan 

ibarətdir ki, ölkəmiz haqqında dolğun məlumatı bax, bu sosial Ģəbəkələr vasitəsilə 

dünyaya çatdırsınlar. Çünki bəzi hallarda Azərbaycan haqqında qəsdən formalaĢdırılan 

rəy reallıqla tamamilə ziddiyyət təĢkil edir. Nə üçün bu rəy formalaĢdırılır, biz bunu da 

bilirik, bunu kim formalaĢdırır, biz onu da bilirik. Bir tərəfdən dünya erməniliyi, erməni 

lobbisi Azərbaycanı ləkələmək üçün, digər tərəfdən Azərbaycan reallıqlarını həzm edə 

bilməyən bəzi siyasi və ictimai qurumlar. Üçüncü təbəqə, onu da biz açıq deməliyik, 

islamofobiya xəstəliyinə düçar olmuĢ bəzi dairələr, qeyri-hökumət təĢkilatlarıdır ki, 

onların gündəlik fəaliyyəti Azərbaycanı qaralamaqdan ibarətdir. Mən onların adlarını 

heç çəkmək də istəmirəm. Ancaq deyə bilərəm ki, onların heç bir Ģantaj cəhdləri uğur 

gətirməyəcək, bütün səylər əbəsdir. Ancaq bu, var və biz öz ölkəmizi, öz 

mədəniyyətimizi təbliğ etmək üçün sosial Ģəbəkələrdən geniĢ Ģəkildə istifadə etməliyik. 

Dövlət bu istiqamətdə öz fəaliyyətini aparır – xaricdə müxtəlif tədbirlər keçirilir, diaspor 

təĢkilatları güclənir, səfirliklər öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Mən bilirəm, xaricdə 

oxuyan gənclərimiz də çox fəaldırlar, sərgilər, tədbirlər, konsertlər keçirirlər. Xarici 

qonaqları dəvət edirik. Bu günlərdə Ġkinci Beynəlxalq Humanitar Forum keçirilmiĢdir. 

Cəmi iki il ərzində biz öz təĢəbbüsümüzü artıq real, konkret formata çevirdik. Forumda 

10 keçmiĢ prezident, 11 Nobel mükafatı laureatı, yüzlərlə siyasətçi, ictimai xadim iĢtirak 

etmiĢlər. Bu gün və dünən onlar bölgələrə səfərlər ediblər, bölgələrlə tanıĢ olublar. Yəni, 

bu, bizim əlimizdə olan çox güclü bir tanıtma imkanımızdır. Ancaq buraya, misal üçün, 

bu Foruma 600 nəfər gəlib, hansısa baĢqa tədbirə ola bilər 200 nəfər gəlir. Sosial 

Ģəbəkələr vasitəsilə minlərlə, milyonlarla insan Azərbaycanla tanıĢ ola bilər. Ona görə 

gənclərdən xahiĢim ondan ibarətdir ki, sosial Ģəbəkələrdən bu məqsədlə istifadə etsinlər, 

öz ölkəsi ilə fəxr etsinlər, öz ölkəsi haqqında dolğun, dəqiq, qərəzsiz məlumat 

ötürsünlər. Bütün dünya da bilsin ki, insanların sərbəst, bütün xalqların 

nümayəndələrinin bir ailə kimi yaĢadığı belə bir ölkə var – Azərbaycan. Bu da əfsuslar 

olsun ki, heç də hər bir ölkəyə xas olan məsələ deyildir. Azərbaycanda inkiĢaf, tərəqqi 

var və gələcəyə baxıĢlar da çox nikbindir. 

Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayır, sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏRTƏRDƏ HEYDƏR PARKI 

VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN YENĠDƏNQURMADAN SONRA 

AÇILIġINDA  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Parkın ərazisini gəzən dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ölkəmizin hər 

yerində olduğu kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi tərtərlilər tərəfindən də əziz 

tutulur. Rayon sakinlərinin və qonaqların sevimli istirahət guĢəsi olan Heydər Parkı 

müasir üslubda, gözoxĢayan memarlıq ənənələrinə uyğun Ģəkildə yenidən qurulmuĢdur. 

Aparılan yenidənqurma iĢləri nəticəsində 2 hektar ərazidə dekorativ gül və ağac kolları 

əkilmiĢdir. Burada yeni oturacaqlar quraĢdırılmıĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi 

yaradılmıĢdır. Əhalinin səmərəli istirahəti üçün hərtərəfli Ģəraitin mövcud olduğu parkda 

yaĢıllıq zolağı daha da geniĢləndirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev parkın əvvəlki və sonrakı görüntülərini, eləcə də Tərtər 

rayonunda görülən abadlıq-quruculuq iĢlərini əks etdirən fotostendlərə baxdı.  

Bildirildi ki, parkın giriĢ qapısı tağbənd üslubunda iĢlənilmiĢ, iki fəvvarə, iki su 

kanalı, müasir tipli iki çay evi, yeddi körpü yaradılmıĢdır. Parkda dekorativ ağaclar və 

gül kolları əkilmiĢdir. Yay aylarında sakinlərin mənalı istirahəti və əylənmələri üçün 

parkın ərazisində açıq havada 450 yerlik xüsusi salon yaradılmıĢdır. Parkda müasir 

memarlıq üslubunda Heydər Əliyev Mərkəzi inĢa olunmuĢdur.  

Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı 

ki, milli memarlıq elementlərindən istifadə olunmaqla müasir texnologiyalara uyğun 

inĢa edilən mərkəzin ikimərtəbəli binasının tikinti sahəsi 432 kvadratmetrdir. Birinci 

mərtəbədə ulu öndər Heydər Əliyevin irsinin gənc nəsillərə ötürülməsi üçün konfrans 

zalı, kompyuter mərkəzi, elektron kitabxana yaradılmıĢdır. Tədris siniflərində 

ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin öyrənilməsi ilə yanaĢı, ulu 

öndərin mədəniyyətə, incəsənətə, idmana və digər sahələrə diqqət və qayğısını əks 

etdirən məlumatlar veriləcəkdir. Bundan əlavə, mərkəzdə xarici dillər otağı və rəsm 

studiyası da yaradılmıĢdır. Burada gənc nəslin müasir texnoloji yeniliklərlə yaxından 

tanıĢ olmalarına, onların bilik və bacarıqlarının daha yaxĢı inkiĢaf etdirilməsinə yönələn 

kurslar təĢkil olunacaqdır.  

Ulu öndərin büstünün qoyulduğu mərkəzin ikinci mərtəbəsində ümummilli lider 

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən muzey də yaradılmıĢdır. Burada ulu 

öndərin müxtəlif illərdə ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrinə səfərləri, keçirdiyi görüĢləri əks 

etdirən fotoguĢələr də yaradılmıĢdır. Tərtərlilər ümummilli liderin xilaskarlıq 

missiyasını heç zaman unutmur və onun xatirəsini əziz tuturlar. Ümumilikdə mərkəz ulu 

öndər Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsində mühüm rola malikdir. Rayon əhalisinin 

mərkəzin imkanlarından yararlanması üçün bütün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır.  

GörülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirən Prezident Ġlham Əliyev tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA VƏ 

ONUN ƏTRAFINDA GÖRÜLƏN ABADLIQ-QURUCULUQ ĠġLƏRĠNĠN 

GEDĠġĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

  

Prezident Ġlham Əliyevə layihə üzrə görülən iĢlər barədə məlumat verildi. Bakı 

bulvarının geniĢləndirilmiĢ hissəsində paytaxt sakinlərinin və Ģəhərimizin qonaqlarının 

asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün ən müasir Ģəraitin yaradılması istiqamətində 

iĢlərin davam etdirildiyi bildirildi.  

Bakı bulvarının geniĢləndirilmiĢ hissəsində həyata keçirilən abadlıq-quruculuq 

iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıqlarını verdi. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

ÖZBƏKĠSTAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠSLAM KƏRĠMOV 
DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANINDA VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNDƏ 

OLMUġLAR 

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və ölkəmizdə rəsmi səfərdə 

olan Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Ġslam Kərimov oktyabrın 12-də Dövlət 

Bayrağı Meydanında olmuĢlar.  

Sonra dövlət baĢçıları Heydər Əliyev Mərkəzinə gəlmiĢlər. Prezident Ġlham 

Əliyev dünya memarlığının nadir incilərindən sayılan Heydər Əliyev Mərkəzi barədə 

Özbəkistan dövlətinin baĢçısına məlumat verdi. Qeyd edildi ki, 2007-ci ildə bünövrəsi 

qoyulan Mərkəz bu il mayın 10-da – ulu öndər Heydər Əliyevin doğum günündə 

açılmıĢdır. Mərkəz 16 hektar ərazidə yerləĢir. Burada əsaslı abadlıq və yaĢıllaĢdırma 

iĢləri aparılmıĢdır. Bu mədəniyyət ocağı dünya Ģöhrətli memar Zaha Hadidin layihəsi 

əsasında tikilmiĢdir. Beynəlxalq səviyyədə nadir memarlıq nümunələrindən biri olan, 

müasirliyi özündə dolğun ehtiva edən və çoxfunksiyalılığı ilə seçilən bu Mərkəz artıq 

dünya memarlığı siyahısına daxil edilmiĢdir.  

Özbəkistan Prezidenti Ġslam Kərimovun diqqətinə çatdırıldı ki, ulu öndərin 

tükənməz irsinin təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən Heydər Əliyev 

Mərkəzində rəsmi qəbullar, müxtəlif beynəlxalq səviyyəli konfranslar, iclaslar, 

mədəniyyət və digər tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Qeyd 

edildi ki, Mərkəzin açılıĢından sonra burada bir neçə yüksək səviyyəli, o cümlədən 

beynəlxalq tədbir keçirilmiĢdir.  

Ali qonaq Heydər Əliyev Mərkəzindən zəngin təəssüratla ayrıldı. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SAATLIDA TARĠX-

DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠ VƏ RƏSM QALEREYASININ YENĠ BĠNASININ 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Məlumat verildi ki, ölkəmizin qədim və zəngin maddi-mədəniyyət abidələrinin 

qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə ötürülməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

istiqamətdə tarix-diyarĢünaslıq muzeylərinin fəaliyyəti xüsusi məna daĢıyır. Saatlı 

Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyi də qədim maddi-mədəniyyət abidələrinin qorunmasına 

xidmət edir.  

Dövlətimizin baĢçısı binanın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Bildirildi ki, Heydər Əliyev parkının ərazisində tikilən, ümumi sahəsi 917 

kvadratmetr olan bina xüsusi dizaynla inĢa olunmuĢdur. Binanın həyətində qədim 

dövrdə Saatlı ərazisində yaĢamıĢ insanların məiĢət əĢyalarından və əmək fəaliyyətindən 

bəhs edən guĢələr qurulmuĢdur. Ġkimərtəbəli binanın digər xüsusiyyəti isə burada Rəsm 

Qalereyasının yaradılmasıdır. Binanın ikinci mərtəbəsindəki qalereya bütün lazımi 

avadanlıqla təchiz olunmuĢdur.  

Diqqətə çatdırıldı ki, yeni bina bütün lazımi kommunikasiya xətləri və müvafiq 

avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və 

Prezident Ġlham Əliyevin rayona səfərlərindən bəhs edən fotoguĢələr yaradılmıĢdır.  

Birinci mərtəbədə yerləĢən Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyi arxeologiya, etnoqrafiya, 

mədəniyyət, ideoloji və təsviri sənət bölmələrindən ibarətdir. Arxeologiya bölməsində 

Saatlı ərazisində tapılan və eramızdan əvvəl III minilliyə aid müxtəlif məiĢət əĢyaları 

nümayiĢ olunur. Burada Kür-Araz mədəniyyətindən baĢlayaraq orta əsrlər dövrünədək 

istifadə olunan məiĢət əĢyaları da sərgilənir. Müxtəlif tarixi formasiyalar zamanı əhali 

tərəfindən istifadə edilən pullardan ibarət numizmatika guĢəsi də böyük maraq doğurur. 

Muzeyin etnoqrafiya bölməsi ilə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə məlumat 

verildi ki, burada XIX-XX əsrlərdə saatlılıların həyat tərzini və məiĢətini əks etdirən 

eksponatlar yer almıĢdır. Dəmirçi və dulusçu emalatxanalarının, evlərin kiçik maketləri 

əhalinin qədim dövrlərdə yaĢayıĢ tərzini əks etdirir. Mədəniyyət bölməsində müxtəlif 

sənət əsərləri, xüsusilə də xalçaçılığa aid nümunələr, bəzək əĢyaları sərgilənir. Ġdeoloji 

bölmədə isə Azərbaycan tarixi, görkəmli Ģəxsiyyətlər və dövlətçiliyimizə həsr olunan 

filmlər nümayiĢ olunur. Muzeydə eksponatların bərpası və qorunması məqsədi ilə ayrıca 

fond-bərpa otaqları da yaradılmıĢdır. 

Binanın ikinci mərtəbəsində yerləĢən Rəsm Qalereyasına baxan dövlətimizin 

baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, burada geniĢ məkanda müxtəlif janrlarda çəkilmiĢ 

rəsm əsərləri nümayiĢ etdirilir. Əsasən yerli rəssamların əsərlərinin sərgiləndiyi Rəsm 

Qalereyasında heykəltəraĢlıq nümunələri də yer almıĢdır. Qalereyada ayrıca konfrans 

zalı, fond və digər texniki otaqlar da vardır. 

Yaradılan Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SAATLIDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Dövlətimizin baĢçısı Gənclər Mərkəzinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, ölkəmizdə ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan 

dövlət gənclər siyasəti bu gün Azərbaycan Prezidenti tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

2003-cü ildən bu sahədə kompleks tədbirlər reallaĢdırılır. 2005-2009-cu illəri əhatə edən 

Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramının uğurlu icrası bu baxımdan çox mühüm rol 

oynamıĢdır. “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı” indiyədək 

həyata keçirilən iĢlərin davamlı xarakter daĢıdığını göstərir.  

Məlumat verildi ki, Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə dövlət 

vəsaiti hesabına tikilən mərkəz Heydər Əliyev parkına bitiĢik ərazidə mövcud olan 

köhnə və yararsız ikimərtəbəli binanın yerində inĢa edilmiĢdir. Ġkimərtəbəli Gənclər 

Mərkəzinin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin Saatlı 

rayonuna səfərlərini və respublikamızın müxtəlif bölgələrində gənclərlə keçirdikləri 

görüĢləri əks etdirən fotoguĢələr yaradılmıĢdır.  

Mərkəzin birinci mərtəbəsində tikiĢçilik dərnəyi və kompyuter otaqları vardır. 

Mərkəzdə qurulan atıcılıq klubu müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. Həm tir 

tüfəngləri, həm də pnevmatik silahlar vasitəsilə gənclərə hədəfi düzgün niĢan almaq 

üçün lazer texnologiyasından geniĢ istifadə imkanları yaradılmıĢdır. Xüsusi kompyuter 

qrafikası vasitəsilə müxtəlif ov səhnələrinin nümayiĢi də diqqət çəkən məqamlardandır. 

Burada musiqiyə marağı olan gənclər üçün karaoke otaqları da fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Gənclər Mərkəzinin binasının ikinci mərtəbəsində rəssamlıq dərnəyi və rəqs 

studiyası yaradılmıĢdır. Virtual rinq otağında isə gənclərin bilik və bacarıqlarının 

nümayiĢi üçün müasir kompyuter guĢəsi qurulmuĢdur. Mərkəzdə müasir üslubda kafe də 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Konfrans və 200 nəfərlik iclas zallarında müxtəlif səviyyəli 

tədbirlərin keçirilməsi üçün də hər cür Ģərait vardır. Mərkəzə gələn gənclər elektron 

kitabxanada və linqvistika otağında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının ən 

son yenilikləri ilə tanıĢ olacaqlar. Burada 3D formatlı filmlərin nümayiĢi üçün ayrıca 

kinozal da yaradılmıĢdır. Mərkəz Saatlı gənclərinin bilik və bacarıqlarının 

artırılmasında, onların asudə vaxtlarının daha səmərəli təĢkilində mühüm rol 

oynayacaqdır.  

GörülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirən dövlətimizin baĢçısı tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠMĠġLĠDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

PARKINDA   

APARILMIġ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

ĠmiĢli Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Vilyam Hacıyev Prezident Ġlham 

Əliyevə parkda görülmüĢ iĢlərlə bağlı məlumat verdi. Bildirildi ki, parkda yenidənqurma 

iĢlərinə dövlətimizin baĢçısının Sərəncamına əsasən, Prezidentin ehtiyat fondundan 

ayrılan 1,4 milyon manat vəsait hesabına baĢlanılmıĢdır. Ümumi sahəsi 6,5 hektar olan 

parkın orijinal memarlıq üslubu ilə seçilən iki giriĢ qapısı vardır. Burada quraĢdırılan 

fəvvarələr kompleksi parkın gözəlliyini daha da artırır. Parkda geniĢ abadlıq və 

yaĢıllaĢdırma tədbirləri görülmüĢdür. ĠĢıqlandırma sistemi də müasirliyi ilə diqqəti çəkir. 

Ulu öndərin adını daĢıyan bu istirahət ocağı Azərbaycanda aparılan yenidənqurma 

tədbirlərinin miqyasının və keyfiyyətinin əyani göstəricisidir.  

Dövlətimizin baĢçısına Heydər Əliyev Parkında tikilməkdə olan Gənclər 

Mərkəzinin planı təqdim olundu. Məlumat verildi ki, 1,8 min kvadratmetr ərazidə inĢa 

olunan üçmərtəbəli binanın inĢasına bu ilin iyununda baĢlanılmıĢdır. Tikinti iĢləri 2013-

cü ilin mayında baĢa çatdırılacaqdır. Burada rayon gənclərinin istirahəti və ilkin peĢə 

vərdiĢlərinə yiyələnmələri üçün hər cür Ģərait yaradılacaqdır. 

Prezident Ġlham Əliyev ĠmiĢli rayonunda yeni yaradılan Bayraq Meydanı ilə də 

tanıĢ oldu. Əzəməti ilə seçilən Bayraq Meydanının ümumi sahəsi 8,3 min 

kvadratmetrdir. Bayraq dirəyinin hündürlüyü isə 100 metrdir.  

Bildirildi ki, meydanın ətrafında böyük abadlıq və yaĢıllaĢdırma iĢləri 

görülmüĢdür. Vağzal meydanı da tamamilə yeni görkəm almıĢdır. ĠĢıqlandırma sistemi 

müasir standartlara uyğun yenilənmiĢdir. Yenidənqurmadan sonra bu meydan da 

füsunkarlığı və səliqə-sahmanı ilə diqqəti cəlb edir.  

Dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi, tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

28 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠMĠġLĠDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Dövlətimizin baĢçısı yeni mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, ulu öndərin adını daĢıyan mərkəzin tikintisinə bu ilin mayında 

baĢlanılmıĢ və qısa müddətdə yekunlaĢdırılmıĢdır. Mərkəzin ikimərtəbəli binası orijinal 

layihəsi və möhtəĢəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. Binanın ümumi sahəsi iki min 

kvadratmetrdir. Ətrafda əsaslı yenidənqurma, abadlıq və yaĢıllaĢdırma iĢləri həyata 

keçirilmiĢdir.  

Mərkəzin birinci mərtəbəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi 

qoyulmuĢdur. Burada ulu öndərin və Prezident Ġlham Əliyevin müxtəlif illərdə 

ölkəmizin regionlarına səfərlərini və bölgələrdə həyata keçirilən kompleks dövlət 

tədbirlərini əks etdirən fotoguĢələr yaradılmıĢdır. Mərkəzdə internet kitabxana fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Arzu edənlər burada kompyuter kurslarında hərtərəfli hazırlıq keçəcəklər. 

Buradakı virtual sinif otağı informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının bölgələrdə 

də geniĢ tətbiqinin diqqət mərkəzində saxlanıldığını göstərir. ĠmiĢli rayonunda xarici 

dillərin öyrənilməsinə maraq böyük olduğundan mərkəzdə xarici dil kursları fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Foto sənətinin sirlərinə yiyələnmək üçün buradakı fotostudiyada, eləcə də 

internet kafedə gənclərin asudə vaxtlarını maraqlı keçirmələri üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır. Mərkəzdə vaxtaĢırı müxtəlif sərgilər təĢkil olunacaqdır.  

Birinci mərtəbədəki 350 yerlik konfrans salonunda istənilən tədbirin keçirilməsi 

üçün hər cür Ģərait vardır. Ġkinci mərtəbədəki konfrans salonu isə 50 yerlikdir. Burada 

kitabxana ilə yanaĢı, poliqrafiya emalatxanası da yaradılmıĢdır. Mərkəzdə fəaliyyət 

göstərəcək 3D kino salonuna da rayonda ehtiyac var idi və bu, çox böyük maraq 

doğuran yeniliklərdəndir. Burada, həmçinin rəsm-dizayn və xalq sənətkarlığı studiyaları, 

elektron kitabxana və qızlar dərnəyi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzdə 32 nəfərin iĢlə 

təmin olunması nəzərdə tutulmuĢdur.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BEYLƏQANDA ƏSASLI 

TƏMĠR OLUNAN VƏ YENĠDƏN QURULAN MƏDƏNĠYYƏT SARAYININ 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDIR 

 

Dövlətimizin baĢçısı sarayın əvvəlki və hazırkı vəziyyətini əks etdirən fotolardan 

ibarət stendə baxdı. 

Məlumat verildi ki, ölkəmizdə mədəniyyətin və incəsənətin inkiĢafına diqqət bu 

sahədə çalıĢan insanlara göstərilən qayğıda öz təzahürünü tapır. Bakı ilə yanaĢı, 

bölgələrdə də mədəniyyət ocaqlarının əsaslı təmir olunması, müasir tipli yeni 

infrastrukturun yaradılması bu sahənin hərtərəfli inkiĢafına stimul verir. Beyləqanda 

əsaslı Ģəkildə yenidən qurulan və təmir olunan Mədəniyyət Sarayı onların sırasındadır. 

Təmir zamanı iĢlərin yüksək səviyyədə görülməsinə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Binanın 

foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢdur. 

Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin ölkəmizdə 

mədəniyyətə və incəsənətə göstərdikləri qayğını əks etdirən fotolardan ibarət guĢələr 

yaradılmıĢdır. Binanın ətrafında geniĢ abadlıq və yaĢıllaĢdırma iĢləri görülmüĢdür.  

Qeyd olundu ki, uzun müddət təmir edilmədiyindən bina yararsız vəziyyətə 

düĢmüĢdü. Mədəniyyət Sarayında əsaslı təmir və yenidənqurma iĢlərinə bu ilin 

aprelində baĢlanılmıĢdır. Sarayın inzibati binasının fasad hissəsi tamamilə 

yenilənmiĢdir. Zal, foye və otaqlar yenidən qurulmuĢ, giriĢ hissəsi müasir memarlıq 

üslubunda inĢa edilmiĢ, iĢıqlandırma sistemi, zəruri inventar və avadanlıqla təchiz 

olunmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı Mədəniyyət Sarayının foyesindəki fotoguĢə ilə tanıĢ oldu. 

Bu fotolarda ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə göstərdiyi 

yüksək diqqət əksini tapmıĢdır. Mədəniyyət xadimləri bu gün də ən yüksək səviyyədə 

qayğı ilə əhatə olunmuĢlar. GuĢədə, həmçinin ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 

Ġlham Əliyevin Beyləqana səfərlərini əks etdirən fotolar böyük maraq doğurur.  

Prezident Ġlham Əliyev Mədəniyyət Sarayının böyük zalı ilə tanıĢ oldu. Bildirildi 

ki, 500 nəfərlik zalda müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün əlveriĢli 

Ģərait yaradılmıĢdır. Akt zalında müasir iĢıqlandırma, akustika və istilik sistemi 

quraĢdırılmıĢdır. 

Binada yaradılan Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev kollektivə uğurlar 

arzuladı. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BEYLƏQANDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Bildirildi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi ölkəmizin hər yerində olduğu 

kimi, Beyləqanda da daim əziz tutulur. ġəhərdə yeni tikilən Heydər Əliyev Mərkəzi 

ümummilli liderin xatirəsinə dərin ehtiramın nümunəsidir. Mərkəzdə ulu öndərin həyat 

və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolar və eksponatlar yer almıĢdır. 

Burada dünyanın nüfuzlu siyasi xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin müdrik 

fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, 

müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə vətəndaĢ müharibəsinin qarĢısının alınması, 

Azərbaycan iqtisadiyyatının ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq inkiĢaf yoluna qədəm 

qoyması, qüdrətli ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirləri əks 

etdirən fotolara geniĢ yer verilmiĢdir.  

Bildirildi ki, ümummilli liderin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi baxımından böyük 

əhəmiyyəti olan mərkəzdə ulu öndərin həyatının və çoxĢaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin 

müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar, Ģəkillər, tarixi sənədlər, eksponatlar, o 

cümlədən müxtəlif illərdə Beyləqana səfərləri ilə bağlı fotolar nümayiĢ etdirilir. Burada 

kompyuterlər və digər ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar, 

məktəblilərin Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən öyrənmələri üçün xüsusi dərnəklər 

fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Mərkəzin birinci mərtəbəsində rəsm studiyası, fotostudiya, elektron kitabxana, 

internet otağı, xarici dil kursu, xalçaçılıq və virtual siniflər yerləĢir. Burada, həmçinin 

akt, konfrans və ekspozisiya zalları yaradılmıĢdır. Ekspozisiya zalında ümummilli lider 

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini, xarici ölkələrdə və respublikamızın regionlarında 

keçirdiyi görüĢləri əks etdirən fotolar yer almıĢdır. Burada tarixən Azərbaycan 

ərazisində mövcud olmuĢ dövlətlər və onların bayraqları xüsusi lazer görüntüləri 

vasitəsilə nümayiĢ olunur. Kitabxanada ulu öndər Heydər Əliyevə və Prezident Ġlham 

Əliyevə həsr olunan kitablar, jurnallar, qəzetlər və müxtəlif nəĢrlər toplanmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında yaradılan özəl 

pilot taxılçılıq təsərrüfatlarının layihəsini və Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyinin Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondu vasitəsilə verilmiĢ güzəĢtli kreditlərə dair məlumatları əks etdirən 

stendlərlə tanıĢ oldu. 

Ġqtisadi inkiĢaf naziri ġahin Mustafayev Aran iqtisadi rayonunun iqtisadi 

potensialı, göstəriciləri, sosial və infrastruktur layihələri, istehsal və emal müəssisələri 

və digər görülmüĢ iĢlər, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsilə verilmiĢ güzəĢtli 

kreditlərin dinamikası, yaradılmıĢ yeni iĢ yerləri, maliyyələĢdirilmiĢ müasir 

texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan layihələr barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Fond 

tərəfindən indiyədək 14 min 600-dən çox sahibkara 910 milyon manatdan çox güzəĢtli 

kredit verilmiĢdir. Bu kreditlər hesabına 103 mindən çox iĢ yerinin yaradılması nəzərdə 

tutulur. VerilmiĢ kreditlərin 63 faizi aqrar sektorun, 33 faizi sənayenin, 4 faizi isə 

turizmin payına düĢür.  

Bildirildi ki, Fond vasitəsilə müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan 236 

layihənin maliyyələĢdirilməsinə 460 milyon manat kredit verilmiĢdir. Dövlətin güzəĢtli 

kreditləri hesabına rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsullar istehsal edən kiçik və 

orta qeyri-neft sənaye müəssisələrinin yaradılması respublikanın müxtəlif yeyinti və 

digər sənaye məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi ilə yanaĢı, 

ölkənin ixrac potensialının artırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. 



ġahin Mustafayev Prezident Ġlham Əliyevin tapĢırığı ilə özəl pilot taxılçılıq 

təsərrüfatlarının yaradılması ilə əlaqədar görülən iĢlər barədə də məlumat verdi.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyevin iĢtirakı ilə Heydər Əliyev Mərkəzinin akt zalında 

Aran və Yuxarı Qarabağ bölgələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüĢ keçirildi.  

Dövlətimizin baĢçısı görüĢdə giriĢ nitqi söylədi.  

Ġqtisadi inkiĢaf naziri ġahin Mustafayev, “Qarabağ Taxıl” müəssisəsinin rəhbəri 

Rəcəb Orucov, “Araz” damazlıq quĢçuluq fabrikinin rəhbəri Əlif Heydərov və Füzuli 

soyuducu anbarının rəhbəri Aydın Hüseynov çıxıĢ etdilər.  

Prezident Ġlham Əliyev görüĢdə yekun nitqi söylədi. 

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA GÖRKƏMLĠ OPERA 

MÜĞƏNNĠSĠ BÜLBÜLÜN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

  

Azərbaycan musiqi ictimaiyyətinin tanınmıĢ nümayəndələri, xaricdən gəlmiĢ 

qonaqlar və müğənninin ailə üzvləri dövlətimizin baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyev abidənin üzərindəki örtüyü götürdü. 

Dövlətimizin baĢçısı abidənin önünə gül dəstəsi qoydu və çıxıĢ etdi. 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

ÇIXIġI 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar! 

Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Bu gün biz Azərbaycan 

xalqının böyük oğlu Bülbülün abidəsinin açılıĢına toplaĢmıĢıq. Bu gözəl hadisə 

münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.  

Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı görkəmli Ģəxsiyyətlərinin xatirəsinə 

həmiĢə böyük hörmətlə yanaĢmıĢdır. Görkəmli Ģəxsiyyətlərin xatirəsinə ucaldılmıĢ 

abidələr bunun bariz nümunəsidir.  

Bülbül böyük Ģəxsiyyət, böyük sənətkar, Azərbaycan professional vokal sənətinin 

banisi idi. Onun ifasında səslənən xalq mahnıları, muğam, klassik opera partiyaları 

Azərbaycan musiqisinin qızıl fondunu təĢkil edir. Əlli ildən çoxdur ki, Bülbül aramızda 

deyildir. Ancaq xalqımızın qəlbində ona olan sevgi bu gün də yaĢayır. Bu sevgi onun 

istedadına olan məhəbbət, onun nə qədər böyük sənətkar olduğunu bir daha əyani 

Ģəkildə göstərir. 

Bülbül əsl milli müğənni, milli xanəndə, milli sənətkar idi. Onda vətənpərvərlik 

ruhu çox yüksək səviyyədə idi. Bülbül, eyni zamanda, gözəl aktyor idi. Onun yaratdığı 

obrazlar bu gün də yaĢayır və bir çoxları üçün Koroğlu obrazı məhz Bülbülün obrazı ilə 

eyniləĢdirilir. Gənc nəsil, orta nəsil və yaĢlı nəsil təbii ki, Koroğlu haqqında düĢünəndə 

mütləq Bülbülün obrazı yada düĢür. Koroğlu partiyasının ifası demək olar ki, onun 

opera ifaçısı kimi fəaliyyətinin zirvəsi idi.  

Əlbəttə, Bülbülün yaradıcılığı haqqında bir vətəndaĢ, Azərbaycan xalq musiqisinə 

bağlı olan bir insan kimi mən öz fikirlərimi bu gün bölüĢmək istəyirəm. Doğrudan da, 

onun təkrarolunmaz səsinin məlahəti unudulmazdır. Onun ifasında səslənən mahnılar 

ölməz mahnılardır. Artıq əlli il keçdi, bundan sonra da əlli il, yüz il keçəcək və Bülbülün 

sənəti, onun təkrarolunmaz səsi yaĢayacaq və bizim hamımızı sevindirəcəkdir.  

Bülbül, eyni zamanda, böyük ictimai xadim, əsl Azərbaycan ziyalısı, öz xalqına, 

öz milli köklərinə bağlı və həmçinin dünyaya açıq insan idi. O, Azərbaycanın musiqi 

sənətini sovet məkanında və dünyada təbliğ edirdi. O illərdə xalqımızı dünyaya 

tanıtdırmaq üçün incəsənət, musiqi, ifaçılıq sənəti, ədəbiyyat yeganə bir vasitə idi. 

Çünki Azərbaycan müstəqil deyildi və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan diyarı haqqında 

dünyada və sovet məkanında təsəvvürü məhz bizim görkəmli incəsənət xadimləri 

yaratmıĢlar. Bülbülün bu istiqamətdəki rolu çox böyük idi.  

Bülbülün adı hamımız üçün əzizdir. Onun adı Azərbaycanda əbədiləĢdirilib. Bu 

prospekt onun adını daĢıyır. 1982-ci ildə ġuĢada və 1983-cü illərdə Bakıda Bülbülün ev-

muzeyləri yaradılmıĢdır. Onun adını daĢıyan musiqi məktəbi uzun illərdir ki, fəaliyyət 

göstərir. 1997-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə Bülbülün 100 illik 

yubileyini dövlət səviyyəsində qeyd etmək üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanmıĢ və 



icra edilmiĢdir. O ildən baĢlayaraq bu günə qədər beynəlxalq Bülbül müsabiqəsi keçirilir 

və müsabiqənin iĢtirakçıları bu gün bizim qonaqlarımızdır.  

2007-ci ildə artıq mənim Sərəncamımla Bülbülün 110 illik yubileyi münasibətilə 

dövlət tədbirlər planı hazırlanmıĢ və həyata keçirilmiĢdir. Bu il Bülbülün 115 illik 

yubileyi qeyd olunur. Bu gün isə onun abidəsi Ģəhərimizin mərkəzində, onun yaĢadığı 

evin yaxınlığında ucaldılıb. Bu, əlbəttə, Azərbaycan xalqının və dövlətinin onun 

xatirəsinə olan münasibətidir, eyni zamanda, bu, Azərbaycan mədəniyyətinə, görkəmli 

Ģəxsiyyətlərin xatirəsinə olan böyük ehtiramın əlamətidir. 

Bülbül ölkəmizin gözəl diyarında – Qarabağda dünyaya gəlmiĢdir, ġuĢada 

doğulmuĢdur. Qarabağın gözəl təbiəti, havası, bulaqları, gözəl mənzərələri ona güc, 

ilham verirdi. Onun təkrarolunmaz səsi məhz Qarabağ diyarının sərvətlərindən, 

nemətlərindən qaynaqlanırdı. 

Onun doğulduğu ġuĢa Ģəhəri 20 ildən artıqdır ki, erməni iĢğalı altındadır. 

Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarĢı etnik təmizləmə siyasəti törədilmiĢdir. Bu 

etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma 

torpağında qaçqın, köçkün vəziyyətinə düĢmüĢdür. Bizə qarĢı soyqırımı törədilmiĢdir. 

Xocalı soyqırımı ki, artıq dünyanın üç ölkəsi bunu soyqırımı kimi rəsmən tanımıĢdır və 

bu proses davam etdirilir.  

Eyni zamanda, bizə qarĢı mədəni soyqırımı törədilmiĢdir. Bizim dini, tarixi, 

mədəni abidələrimiz dağıdılmıĢdır. Onların içində Bülbülün, XurĢidbanu Natəvanın, 

Üzeyir Hacıbəylinin ġuĢadakı büstləri erməni güllələri ilə deĢik-deĢik edilmiĢdir. O 

büstlər bu gün Ġncəsənət Muzeyində saxlanılır. GüllələnmiĢ bu büstlər erməni 

vandalizminin Ģahidləridir. Bülbülün ġuĢadakı evi yarıdağılmıĢ vəziyyətdədir.  

Yəni, bu, böyük faciədir, böyük dərddir. Ancaq mən əminəm ki, Azərbaycan öz 

ərazi bütövlüyünü, öz suverenliyini bərpa edəcəkdir. Bunu deməyə əsas verən müxtəlif 

amillər vardır. Ġldən-ilə artan gücümüz, qüdrətimiz, beynəlxalq müstəvidə artan təsir 

imkanlarımız, beynəlxalq aləmin Azərbaycanın haqq iĢinə dəstək olması, beynəlxalq 

hüquq normalarının Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi və əlbəttə, bizim iqtisadi 

qüdrətimiz qələbə gününü yaxınlaĢdırır. Mən əminəm ki, yaxın zamanlarda biz qələbə 

gününü qeyd edəcəyik.  

Əlbəttə, bütün dünya ictimaiyyəti çalıĢır ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Biz 

də bunun tərəfdarıyıq. Ancaq eyni zamanda, biz istənilən varianta da hazırıq. Heç vaxt 

imkan vermərik ki, qədim Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövləti yaradılsın və 

mütləq ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Ondan sonra Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir 

Hacıbəylinin abidələri yenə də ġuĢada qoyulacaqdır. Əminəm ki, biz o abidələrin 

açılıĢında iĢtirak edəcəyik, və Xankəndidə, ġuĢada Azərbaycanın milli bayrağı 

qaldırılacaqdır.  

Əziz dostlar, bu gözəl tarixi hadisə münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik 

edirəm. Bülbülün ailəsini, onun yaxınlarını, bütün musiqi ictimaiyyətini bu gözəl hadisə 

münasibətilə təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

31 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANI ƏTRAFINDA GÖRÜLƏN ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlət baĢçısı və xanımı təmir və bərpa olunan bir sıra binalarda görülən iĢlərin 

gediĢi ilə maraqlandılar. Bildirildi ki, təmir və bərpa iĢləri layihəyə uyğun olaraq həyata 

keçirilir. Daha sonra Prezident və xanımı sərgi salonu kimi nəzərdə tutulan binada 

həyata keçirilən inĢaat iĢləri ilə də tanıĢ oldular. Dövlət Bayrağı Meydanı ətrafında 

görülən abadlıq iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev müvafiq 

tapĢırıqlarını verdi. 

 

16 noyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

SĠNQAPUR ġƏHƏRĠNDƏKĠ  

MĠLLĠ SƏHLƏB BAĞI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Bağın icraçı direktorunun müavini Leonq Çi Çieu dövlətimizin baĢçısına buradakı 

nadir bitkilər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Milli Səhləb Bağında yetiĢdirilən və 

dünyanın heç bir yerində olmayan nadir səhləb gülünə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyevin adı verilmiĢdir. Həmin gülün sertifikatı dövlətimizin baĢçısına 

təqdim olundu.  

Prezident Ġlham Əliyev Sinqapur Milli Səhləb Bağının fəxri qonaqlar kitabını 

imzaladı.  

Daha sonra Prezident Ġlham Əliyev Sinqapur botanika bağları kompleksinin 

ərazisindəki Milli Səhləb Bağı ilə tanıĢ oldu. Məlumat verildi ki, 70 hektar ərazisi olan 

bağın təməli XIX əsrin sonlarında qoyulmuĢdur. Tropikal memarlığın ən mükəmməl 

nümunələrindən olan bu bağda səhləb güllərinin yetiĢdirilməsinə XX əsrin əvvəllərindən 

baĢlanmıĢdır. 1928-ci ildə burada səhləb güllərinin milli səviyyədə qorunması qərara 

alınmıĢdır. Ġndi bağın kolleksiyasında mindən çox səhləb gülü növü vardır və onun yeni 

növlərinin yetiĢdirilməsi ilə bağlı tədqiqatlar davam edir. Burada, həmçinin elmi 

tədqiqatların aparılması üzrə mərkəz də fəaliyyət göstərir. 

Prezident Ġlham Əliyevə Milli Səhləb Bağında mövcud olan suvarma sistemləri 

və soyuq Ģəraitdə bitkilərin yetiĢdirilməsi barədə məlumat verildi.  

Sonda dövlətimizin baĢçısına Milli Səhləb Bağının fəaliyyəti və burada 

yetiĢdirilən növlər barədə məlumatların toplandığı kitab və bukletlər təqdim olundu. 

 

21 noyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZ ġƏHƏRĠNDƏ 

GƏNCLƏR MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Mərkəzlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, ikimərtəbəli bina 

il yarıma tikilmiĢdir. Mərkəzin ümumi sahəsi 980 kvadratmetrdir. Foyedə ümummilli 

lider Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin fəaliyyətini, Füzuli rayonuna 

səfərlərini, həmçinin gənclərlə görüĢlərini əks etdirən fotolardan ibarət guĢələr 

yaradılmıĢdır. Mərkəzdəki mini-kafedə gənclərin istirahəti üçün hər cür Ģərait vardır. 

Birinci mərtəbədə bilyard otağı, tikiĢ dərnəyi və inzibati otaqlar fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Mərkəzdəki rəsm dərnəyində gənclər rəssamlığın sirlərini öyrənəcəklər. Ġnternet 

otağındakı bütün kompyuterlər sürətli internetə qoĢulmuĢdur. Kompyuter bilikləri 

öyrədən kursların təĢkili planlaĢdırılır. Linqafon otağında təĢkil ediləcək kurslarda isə 

gənclər xarici dilləri öyrənəcəklər.  

Bildirildi ki, mərkəzdəki pnevmatik və interaktiv tirlərdə gənclər atıcılığın 

sirlərinə yiyələnəcəklər. Hər iki tir xaricdən gətirilmiĢ avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. 

Ġnteraktiv tirin avadanlığı atıcılıq üzrə 30 müxtəlif proqramla təmin edilmiĢdir. Bu 

proqramlardan ikisi Olimpiya idman növlərinə daxildir. Mərkəzdə rayon gəncləri 

arasında intellektual oyunların keçirilməsi də nəzərdə tutulmuĢdur. Beləliklə, bu mərkəz 

gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təĢkilində mühüm rol oynayacaqdır. Mərkəzin 

ərazisində müasir iĢıqlandırma və suvarma sistemləri qurulmuĢ, yaĢıllaĢdırma iĢləri 

görülmüĢdür.  

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

15 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZ ġƏHƏR 

MƏDƏNĠYYƏT SARAYININ YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Dövlətimizin baĢçısı Mədəniyyət Sarayının rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, sarayın yenidən qurulmasına 2011-ci ilin iyununda 

baĢlanılmıĢ, cari ilin avqustunda baĢa çatdırılmıĢdır. Mədəniyyət Sarayının ümumi 

sahəsi 1472 kvadratmetr olan ikimərtəbəli binası yeni görkəmdə Ģəhərin gözəlliyinə 

xüsusi çalar qatır. Binada yenidənqurma iĢlərinin yüksək səviyyədə görülməsinə xüsusi 

diqqət yetirilmiĢdir. Foyedə ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢ, ulu 

öndərin və Prezident Ġlham Əliyevin mədəniyyət və incəsənət sahəsinin inkiĢafına 

göstərdikləri qayğını əks etdirən fotolardan ibarət guĢə yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Mədəniyyət Sarayının tamaĢa zalı ilə tanıĢ oldu.  

Bildirildi ki, zalda 135 tamaĢaçı yeri vardır. Sarayın ikinci mərtəbəsində inzibati 

otaqlar və məĢq zalları yaradılmıĢ, rejissor pultu quraĢdırılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı sarayın ikinci mərtəbəsindəki rəsm qalereyası ilə də tanıĢ 

oldu. 

Qeyd edildi ki, burada Füzuli rayonunda arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmıĢ 

eksponatlar və 2 nömrəli uĢaq incəsənət məktəbi Ģagirdlərinin əl iĢlərindən ibarət sərgi 

nümayiĢ olunur. Mədəniyyət Sarayında yaradılan yüksək Ģərait burada çalıĢan 

kollektivlərə daha yaxĢı iĢləmək imkanı verəcəkdir. 

Prezident Ġlham Əliyev Horadiz ġəhər Mədəniyyət Sarayında yaradılmıĢ Ģəraitdən 

razılığını bildirdi. 

 

15 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZ ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, mərkəzin 1600 kvadratmetr sahəsi olan binasının inĢasında 

milli memarlıq elementlərindən geniĢ istifadə edilmiĢdir. Binanın təməli 2011-ci ilin 

iyununda qoyulmuĢ, inĢaat iĢləri cari ilin oktyabrında baĢa çatdırılmıĢdır.  

Mərkəzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢ, ulu öndərin həyat 

və fəaliyyətinin bütün dövrlərini, o cümlədən müxtəlif illərdə Füzuli rayonuna 

səfərlərini əks etdirən fotoguĢələr yaradılmıĢdır. Burada ulu öndərin zəngin dövlətçilik 

irsinin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün elektron kitabxana, ümummilli liderə aid 

sənədlərin saxlandığı xüsusi guĢə də vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin konfrans zallarına baxdı. 

Bildirildi ki, xüsusi dizaynla yaradılan 80 və 300 nəfərlik konfrans zalları rayon 

və respublika səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Mərkəzdəki xidməti 

otaqlar kompyuterlər və digər ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. Mərkəzdə 

məktəblilərin Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən öyrənmələri üçün xüsusi dərnəklər 

də fəaliyyət göstərəcəkdir. Qədim Azərbaycan dövlətləri haqqında məlumatlar və 

onların rəmzlərinin lazer görüntülərinin nümayiĢ olunduğu mərkəzdə müasir formatlı 

kinozal, sərgi salonu, foto, dizayn və səs studiyaları da vardır. Buradakı kurslarda 

gənclər müasir texnoloji yeniliklərlə yaxından tanıĢ olacaq, bilik və bacarıqlarını inkiĢaf 

etdirəcəklər. Bunun üçün internet sinfi və kompyuter mərkəzi qurulmuĢdur. Mərkəzdəki 

monitor zallarında ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsindən və Prezident Ġlham 

Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən məĢğələlər təĢkil ediləcəkdir. Binada müasir 

havalandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzdə görülən iĢləri yüksək qiymətləndirdi.  

 

15 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZDƏ HEYDƏR 

PARKININ  

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Füzuli Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Alı Alıyev Azərbaycan Prezidenti 

Ġlham Əliyevə Heydər Parkında görülmüĢ tikinti iĢləri barədə məlumat verdi. Bildirildi 

ki, park Heydər Əliyev prospektində yerləĢir. ƏbədiyaĢar liderin adını daĢıyan bu parkın 

tikintisinə 2011-ci ilin iyununda baĢlanılmıĢdır. ĠnĢaat iĢləri cari ilin sentyabrında baĢa 

çatdırılan parkın ərazisi 3,5 hektardır. Parkda ulu öndər Heydər Əliyevin möhtəĢəm 

abidəsi ucaldılmıĢdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, burada yaĢıllıqlar salınmıĢ, xarici ölkələrdən gətirilən 

müxtəlif dekorativ ağac və gül kolları əkilmiĢ, suvarma sistemi yaradılmıĢdır. Parkda 

dirəyinin hündürlüyü 33 metr olan dövlət bayrağı ucaldılmıĢdır. Ġstirahət mərkəzində 8 

guĢəli fəvvarə tikilmiĢdir. ġəhərə xüsusi gözəllik verən parkda müasir dizaynda inĢa 

olunmuĢ internet-kafe də fəaliyyət göstərəcəkdir. Kompyuterlərlə təchiz edilmiĢ 

internet-kafedə gənclərin istirahəti üçün hər cür Ģərait vardır. Parkda çoxsaylı 

oturacaqlar qoyulmuĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢ, ətrafdakı evlərin 

fasadları və damları əsaslı təmir edilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi, tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

15 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA “QAYA” 

OTELĠNĠN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġ, “ġAHDAĞ RESORT SPA” OTELĠNDƏ APARILAN 

TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevə 

və xanımı Mehriban Əliyevaya məlumat verdi ki, üçmərtəbəli oteldə xüsusi avtomobil 

dayanacağı yaradılmıĢdır. Burada turistlərin istifadəsinə 26 nömrə veriləcəkdir. Oteldə 

restoran və fitnes mərkəzi də fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu oteldə yaradılan yüksək Ģərait 

ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin əhəmiyyətini daha da artırır. Digər tərəfdən də bu, 

ərazidə həyata keçirilən iĢlərin miqyasını göstərir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, layihənin növbəti mərhələləri çərçivəsində yeni kanat yolları 

salınacaq, qolf meydançası, müxtəlif klublar, kiçik mehmanxanalar, pansionat, ġahdağ 

Gənclər Mərkəzi, digər otellər inĢa olunacaq, ərazidə at ferması fəaliyyət göstərəcəkdir.  

Bildirildi ki, ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin birinci mərhələsi üzrə tikinti 

iĢləri dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilir. Tikintiyə nəzarəti Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin tabeliyində olan ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin müdiriyyəti həyata 

keçirir. Kompleksin inĢasının növbəti mərhələlərində özəl sektorun da yaxından iĢtirakı 

nəzərdə tutulmuĢdur. 

Prezident Ġlham Əliyev xizəklə sürüĢdü, xanımı Mehriban Əliyeva isə motorlu 

xizəkdə gəzdi. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “ġahdağ Resort SPA” 

otelində aparılan tikinti iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ oldular.  

Məlumat verildi ki, geniĢ əraziyə malik bu oteldə turistlərin istirahəti üçün bütün 

lazımi Ģərait yaradılacaqdır. Oteldə ümumilikdə 173 otaq olacaqdır ki, bunlardan 8-i 

lüks, üçü isə VĠP otaqlardır. Oteldə 8 restoran, üç iclas zalı olacaqdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, 1825 kvadratmetrlik SPA mərkəzindən əlavə, oteldə fitnes, 

türk hamamı, masaj otaqları da yaradılacaqdır. Burada tikinti iĢlərinin 70 faizi artıq baĢa 

çatdırılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı növbəti mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

20 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAHDAĞ QIġ-YAY TURĠZM 

KOMPLEKSĠNƏ DAXĠL OLAN “ZĠRVƏ” OTELĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı otelin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev bildirdi ki, ġahdağ qıĢ-yay turizm 

kompleksinin tikintisinə hazırlıq iĢlərinə 2006-cı ildən baĢlanmıĢdır. 2009-cu ilin 

sentyabrında Prezident Ġlham Əliyevin iĢtirakı ilə kompleksin təməli qoyulmuĢdur. 

ġahdağ Milli Parkının ərazisində yerləĢən kompleksin tikildiyi sahə ekoloji təmizliyi, 

flora və faunasının zənginliyi ilə seçilir. Bu turizm obyekti dəniz səviyyəsindən 1300-

2300 metr yüksəklikdədir. Kompleksin əsas hissəsi isə dəniz səviyyəsindən 1440-1640 

metr yüksəklikdə yerləĢir. 2058 hektar ərazisi olan kompleks bütün il boyu fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Bu layihənin reallaĢdırılması ölkədə dağ-xizək idmanı və digər qıĢ idman 

növlərinin inkiĢafı üçün hərtərəfli imkanlar açır.  

Qeyd edildi ki, ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksi Azərbaycanın tarixində ilk dağ-

xizək kurortudur. Kompleksin tikintisi çərçivəsində ərazidə yeni otellər Ģəbəkəsinin 

yaradılmasına xüsusi önəm verilmiĢdir. ĠnĢası baĢa çatdırılan otellərdə yaradılan Ģərait 

təsdiqləyir ki, son illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən ən böyük infrastruktur 

layihələrindən olan bu kompleksin dünya standartlarına uyğun hazırlanması diqqət 

mərkəzində saxlanılmıĢdır. ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin inĢası qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafını prioritet elan edən Azərbaycanın iqtisadi həyatında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu, ilk növbədə, ölkəmizdə turizm sənayesinin inkiĢafına mühüm 

töhfə verməklə yanaĢı, həm də Azərbaycanın tanıdılması, qədim tariximizin, 

mədəniyyətimizin və bənzərsiz təbiətimizin təbliği istiqamətində atılan mühüm 

addımlardan biridir. Bütün bu amillər ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksinin dünya turizm 

sənayesində əhəmiyyətini daha da artırır. 

Məlumat verildi ki, ikimərtəbəli “Zirvə” otelinin ərazisində xüsusi dizaynla 

abadlaĢdırma iĢləri görülmüĢ, yaĢıllıq zolağı salınmıĢdır.  

Ərazinin planına baxan dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, “Zirvə” 

oteli əsas lift bazasında yerləĢir. Burada üçü VĠP olmaqla, bütövlükdə 40 nömrə vardır.  

Oteldə yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevin və xanımı 

Mehriban Əliyevanın diqqətinə çatdırıldı ki, bütün nömrələrdə turistlərin istirahətinin 

yüksək səviyyədə təĢkili üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Burada uĢaqlar üçün ayrıca 

istirahət guĢəsi də qurulmuĢdur. Oteldə ofis otaqları ilə yanaĢı, kafe, restoranlar, 

konfrans zalı, xizək məktəbi, tibb məntəqəsi, avtomobil dayanacağı və digər əyləncə 

obyektləri vardır.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı otelin eyvanından ərazini seyr edərək görülən 

iĢlərlə tanıĢ oldular.  

Sonra otelin konfrans zalına gələn Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, 

hazırda burada kompleksdə çalıĢacaq heyətin hazırlanması üçün treninqlərə 

baĢlanmıĢdır. Ġndiyədək 160 yerli mütəxəssis kurslara cəlb olunmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı treninq iĢtirakçıları ilə görüĢərək dedi:  

- Treninqdə iĢtirak edənlərin hamısı yerli gənclərdir, rayonun sakinləridir. YaxĢı 

öyrənin ki, yaxĢı mütəxəssis olasınız və yaxĢı xidmət göstərəsiniz, ümumiyyətlə iĢiniz 

yaxĢı getsin.  

VĠP nömrədə yaradılan Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev daha sonra 

otelin tibb mərkəzinə gəldi. Bildirildi ki, burada əməliyyat, rentgen, stomatologiya 

bölmələri fəaliyyət göstərir. Ayrıca laboratoriya, terapevt və manipulyasiya otaqları da 



yaradılmıĢdır. Mərkəz müraciət edən turistlərə yüksək səviyyəli tibbi xidmətin 

göstərilməsi üçün müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢdur.  

Sonra Azərbaycan Prezidenti ərazidən lift bazanı seyr etdi. Bildirildi ki, bu baza 

kompleksə 2-3 günlük istirahətə gələn turistlər üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bazada 

Prezident Ġlham Əliyevin tapĢırığına uyğun olaraq, uĢaqların dağ-xizək idmanı ilə 

məĢğul olmaları və əylənmələri üçün hərtərəfli Ģərait yaradılmıĢdır. 

Bildirildi ki, turistlərin xizək eniĢinə çatdırılmaları üçün kanat yolları inĢa 

olunmuĢdur. Kompleksdə süni qaryağdırma sistemi də yaradılmıĢdır. Bunun üçün bütün 

eniĢlərdə qar generatorları quraĢdırılmıĢdır. Bazada xüsusi avadanlıqdan qarın 

bərkidilməsində və xizək trassının lazımi səviyyəyə çatdırılmasında istifadə olunacaqdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, kompleksə daxil olan 2 nömrəli kanat yolu və xizək eniĢi 

2011-ci ilin yanvarında iĢtifadəyə verilmiĢdir. 

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva otelə gələn turistlər 

üçün xüsusi olaraq yaradılmıĢ idman mağazasında oldular. Bildirildi ki, burada qıĢ 

idman növləri ilə məĢğul olmaq istəyən turistlərin maraqları nəzərə alınmıĢdır. 

Mağazadakı malları həm icarəyə götürmək, həm də satın almaq mümkündür.  

Dövlətimizin baĢçısı oteldə yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi. 

 

20 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDAKI NƏSĠMĠ 

ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA GÖRÜLƏN 

YENĠDƏNQURMA VƏ ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN  

GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Məlumat verildi ki, 100 hektara yaxın sahəsi olan Nəsimi parkında dövlətimizin 

baĢçısının tapĢırığına əsasən aparılan iĢlər “Göyərçin” abidə kompleksinə qədər olan 

ərazidə artıq yekunlaĢmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev abadlıq və yenidənqurma iĢlərinin yüksək keyfiyyətlə 

davam etdirilməsinə dair tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

24 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ BĠNƏQƏDĠ 

RAYONUNUN ƏRAZĠSĠNDƏ MƏSCĠD KOMPLEKSĠNDƏ ĠNġAAT 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

  

Respublikamızda maddi-mədəniyyət abidələrinin bərpası və mühafizəsi 

dövlətimizin baĢçısının daim diqqət mərkəzindədir. Son bir neçə ildə Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyevin qədim tarixi abidələrin, ziyarətgahların bərpası ilə bağlı 

imzaladığı sərəncamlar dini-mənəvi dəyərlərə verilən yüksək qiymətin göstəricisidir. 

Dövlətimizin baĢçısının tapĢırıqları əsasında Bakıda Təzə Pir, Əjdərbəy məscidləri və 

digər dini-tarixi abidələr əsaslı Ģəkildə bərpa olunaraq dindarların istifadəsinə 

verilmiĢdir. Məscidlərin və digər dini-tarixi abidələrin bərpası iĢləri Azərbaycanın bütün 

bölgələrində uğurla həyata keçirilir.  

Dövlətimizin baĢçısının tapĢırığı ilə Bakının Binəqədi rayonu ərazisində yeni 

məscid kompleksinin inĢasına baĢlanılmıĢdır. 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev inĢaat iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢ olmaq üçün 

kompleksin tikildiyi əraziyə gəldi.  

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov məscid 

kompleksinin layihəsinin baĢ planı əsasında Prezidentə məlumat verdi. Bildirildi ki, 

layihə üzrə yeni məscidin ümumi sahəsi 4 min kvadratmetr təĢkil edəcəkdir. Ucaldılacaq 

4 minarənin hər birinin hündürlüyü 72, baĢ günbəzin hündürlüyü 55, ikinci günbəzin 

hündürlüyü isə 35 metr olacaqdır. Məscidin fasadı ġirvan-AbĢeron memarlıq üslubunda 

xüsusi daĢlarla üzlənəcəkdir. Kompleksin daxilində isə tamamlama-bəzək iĢlərində 

mərmərdən və taxtadan istifadə olunacaqdır. Məscid kompleksinin həyətində 80 

avtomobil üçün dayanacağın yaradılacağı da nəzərdə tutulur.  

Dövlətimizin baĢçısı inĢaat sahəsini gəzdi, tikintinin gediĢi ilə maraqlandı, 

müvafiq tapĢırıqlarını verdi. 

 

30 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ XƏTAĠ 

RAYONUNDA 

YENĠ SALINAN PARKDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov parkda yaradılan 

Ģəraitlə bağlı dövlətimizin baĢçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, iki hektar ərazisi olan 

parkda hovuz inĢa edilmiĢdir. Hovuzun mərkəzində Avstriya mütəxəssisləri tərəfindən 

qlobus formasında xüsusi sistem quraĢdırılmıĢdır. Bu sistemə istənilən proqramı 

yükləmək mümkündür. Bu qurğu paytaxt haqqında məlumatları və müxtəlif reklam 

çarxlarını nümayiĢ etdirmək imkanına malikdir. Parkın iĢıqlandırma sistemi ən müasir 

standartlar səviyyəsindədir və gecə saatlarında bu istirahət guĢəsinə xüsusi gözəllik 

verir. Parkın ərazisində çoxlu sayda ağac və gül kolları əkilmiĢ, yaĢıllıq zolağı salınmıĢ, 

paytaxt sakinlərinin istirahəti üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır. Ətrafında da abadlıq 

iĢləri aparılmıĢ parkın ərazisinə 10 min kvadratmetr qranit və xüsusi plitələr 

döĢənmiĢdir. 

Dövlətimizin baĢçısı parkda yaradılan Ģəraitlə yaxından tanıĢ oldu və müvafiq 

tapĢırıqlarını verdi. 

 

30 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN VƏ BĠRĠNCĠ XANIM  

MEHRĠBAN ƏLĠYEVANIN “BAKU” JURNALINA MÜSAHĠBƏSĠ 

  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 

“Baku” jurnalına müsahibəsi 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Baku” 

jurnalına müsahibə vermiĢlər. AzərTAc müsahibəni təqdim edir:  

Bakı, 7 fevral (AzərTAc). Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım 

Mehriban Əliyeva “Baku” jurnalına müsahibə vermişlər. AzərTAc müsahibəni təqdim 

edir: 

“Baku”: “Baku” jurnalının 5 yaĢı tamam olur. Yubiley əhval-ruhiyyəsi xatirələri 

oyadır. Bizim ilk müsahibəmiz də məhz Sizinlə olub. Bu gün, 5 il keçdikdən sonra 

jurnalımız haqqında fikirləriniz bizə maraqlıdır. NəĢrimizi bəyənirsinizmi? 

Prezident: Çox təqdirəlayiqdir ki, yaranıĢından qısa müddət ərzində “Baku” 

jurnalı böyük oxucu auditoriyası qazanıb. Jurnalın uğurlarında əlbəttə ki, mövzuların 

aktuallığı, özünəməxsus tərzi, müasir dizaynı və materialların təqdimatı mühüm rol 

oynayır. Azərbaycanın mədəniyyətinin və incəsənətinin zəngin və qədim tarixi, 

xalqımızın çoxəsrlik ənənələri haqqında məqalələr və baĢqa mövzularda materiallar 

jurnalı daha da maraqlı və oxunaqlı edir. Jurnalın təkcə Rusiyada deyil, baĢqa ölkələrdə 

də oxunması müsbət haldır. 

Birinci xanım: “Baku” jurnalı qısa müddət ərzində nəĢr olunmasına baxmayaraq, 

oxucuların böyük rəğbətini qazanıb. Bu gün ölkəmiz haqqında obyektiv və müsbət 

informasiyanı xaricdə təqdim edən belə mənbənin olması sevindirici haldır. “Baku” 

jurnalı Azərbaycan və onun paytaxtı, bizim məĢhur həmyerlilərimiz, Azərbaycan 

diasporunun görkəmli nümayəndələri, ölkəmizin mədəni həyatının mühüm hadisələri və 

milli mətbəximiz haqqında parlaq və aydın Ģəkildə məlumat verir. Mən jurnalınıza 

gələcəkdə daha böyük məĢhurluq, daha geniĢ oxucu auditoriyası arzulayıram. 

“Baku”: Ötən 5 il ərzində ölkə həyatının bütün sahələrində əsaslı dəyiĢikliklər 

göz qabağındadır. Bu gün ölkəniz yüksək inkiĢaf dinamikası ilə seçilir. Azərbaycan 

sözsüz ki, regionda lider dövlətdir. Bu uğurun sirri nədədir? 

Prezident: Zənnimcə, uğurların sirri, ilk növbədə, ümummilli lider Heydər 

Əliyev tərəfindən qoyulan siyasi kursun davam etdirilməsindədir. Zaman göstərdi ki, bu, 

Azərbaycanı xaos və dağılmaqdan qurtaran yeganə düzgün siyasi kurs oldu. Gəlin, 

Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərini xatırlayaq. Ölkədə hərbi-siyasi və mənəvi 

böhran hökm sürürdü, iqtisadiyyat tamamilə tənəzzülə uğramıĢdı. Azərbaycan 

müstəqilliyini itirmək təhlükəsi qarĢısında qalmıĢdı. 1993-cü ildə Heydər Əliyev 

hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan inkiĢaf dövrünə qədəm qoydu. Siyasi-

demokratik institutların bərpası, bazar iqtisadiyyatı və müasir inkiĢaf baĢladı. Bütün 

bunlar, Azərbaycanın dünyada dinamik inkiĢaf edən ölkələrdən biri olmasına gətirib 

çıxardı. Bu gün Azərbaycanda keçirilən siyasi islahatlar azad cəmiyyətin yaranması ilə 

nəticələndi. Ölkəmizdə vətəndaĢların bütün azadlıqları təmin edilib: söz, vicdan, 

mətbuat və baĢqa azadlıqlar. Sabit siyasi sistem, səmərəli sosial siyasət, zəngin təbii 

sərvətlər, müasir infrastruktur, əlveriĢli coğrafi mövqe, təhsil almıĢ gənclik - bütün 

bunlar ölkəmizin uğur qazanmasında böyük rolu olan amillərdir. 

Ġqtisadi sahədə son illərdə böyük uğurlara nail olmuĢuq. Son 8-9 ildə 

iqtisadiyyatımız 3 dəfə artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 6 faizə enib. ĠĢsizlik 

problemi demək olar ki, köklü Ģəkildə həll edilib. Bu gün iĢsizlik cəmi 5,2 faizdir. Biz 

əsas infrastruktur layihələrini gerçəkləĢdirməyə nail olmuĢuq. Bütün sosial proqramlar 

həyata keçirilib. Bu gün neft sektorunun iqtisadiyyatımızın sabitləĢdirilməsinə yönələn 



əsas amil olmasına baxmayaraq, son illərdə qeyri-neft sahəsi də uğurla inkiĢaf edir. Bu il 

bu sahədə artım təqribən 10 faiz təĢkil edib. Biz qısa zamanda ciddi iqtisadi islahatlar 

aparmağa, iqtisadiyyatı Ģaxələndirməyə nail olmuĢuq. Ölkəmizin təĢəbbüsü ilə qlobal 

enerji və nəqliyyat layihələri həyata keçirilir. Bu gün Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 

sabit reytinqi var. Bütün aparıcı reytinq agentlikləri ölkəmizin inkiĢafını yüksək 

qiymətləndirir. Müasir texnologiyaların, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 

sahəsinin inkiĢafı ölkəmizin qarĢısında duran ən mühüm prioritetlərdən biridir. 

Azərbaycanın strateji inkiĢafını təmin edən əsas amillərdən biri kimi regionların 

sosial-iqtisadi inkiĢaf proqramını xüsusi qeyd etmək istərdim. Bütün regionlarda 

infrastruktur layihələrinin gerçəkləĢdirilməsi və yeni iĢ yerlərinin açılması prosesi gedir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı proqramının icrasından ötən müddət ərzində 1 

milyon 100 min iĢ yeri açılıb ki, onlardan da 800 mini daimidir. 

Azərbaycan tarixən müxtəlif sivilizasiyaların qovuĢduğu region olub. Bu gün 

ölkəmizdə bütün mədəniyyət və dinlərin birgə mövcud olduğu əsl tolerant cəmiyyət 

yaranıb. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumun keçirilməsi ənənə halını alıb. Azərbaycan 

millətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun keçirilməsində böyük təcrübəyə malikdir. 

Əminəm ki, bu tolerantlıq bütün dünya üçün nümunə ola bilər və bu ənənə gələcəkdə də 

ölkəmizdə davam edəcək. 

Azərbaycan artıq böyük idman ölkəsidir. Ġdmançılarımız Olimpiya oyunlarında və 

nüfuzlu beynəlxalq idman yarıĢlarında böyük uğurlar qazanırlar. Azərbaycan idmanın 

müxtəlif növləri üzrə Avropa və beynəlxalq səviyyəli yarıĢlara ev sahibliyi edir. Bütün 

ölkədə Olimpiya idman kompleksləri tikilir. Bu məqamda Avropa Komitəsinin BaĢ 

Assambleyasının Birinci Avropa Oyunlarının 2015-ci ildə Bakıda keçirilməsi barədə 

qərarını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu, mühüm tarixi qərardır. 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu durmadan artır. Azərbaycan xarici 

siyasət sahəsində böyük uğurlara nail olub. Ölkəmizin rolu beynəlxalq miqyasda da 

möhkəmlənir. Bu gün Azərbaycanın maraqları nəzərə alınmadan regionda heç bir layihə 

həyata keçirilə bilməz. Biz beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində dünyanın əksər ölkələri 

ilə uğurlu əməkdaĢlıq edirik. 2011-ci ildə Azərbaycanın 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT 

Təhlükəsizlik ġurasına üzv seçilməsi ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasına dəlalət 

edir. 

Təəssüf ki, bütün bunlarla yanaĢı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi hələ də öz həllini tapmayıb. Ermənistanın təcavüzkar siyasəti Azərbaycan 

torpaqlarının 20 faizinin iĢğalına gətirib çıxarıb. Ermənistanın apardığı etnik təmizləmə 

siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq soydaĢımız qaçqın və məcburi köçkün düĢüb. 

BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasında qəbul edilən 4 qətnamə iĢğal olunmuĢ 

torpaqlarımızdan erməni iĢğalçı qüvvələrinin qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Qeyd 

olunan qətnamələrdən baĢqa ATƏT-in, Avropa ġurasının, Ġslam ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatının və digər beynəlxalq qurumların Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını 

tələb edən qərar və qətnamələri vardır. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, münaqiĢə 

ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həll edilməlidir. 

“Baku”: Mehriban xanım, cənab Prezident tərəfindən sadalananların sirrini nədə 

görürsünüz? 

Birinci xanım: ġübhəsiz ki, Azərbaycanın dinamik inkiĢafında məqsədyönlü 

siyasi və iqtisadi islahatların, neft strategiyasının, neft-qaz gəlirlərindən səmərəli 

istifadənin və güclü sosial siyasətin rolu böyükdür. Bütün bunların mərkəzində insan 

amili dayanır. Hər Ģey insan üçündür. Onun azadlığını, təhlükəsizliyini, yaĢayıĢını təmin 

etmək dövlətin əsas vəzifəsidir. Biz 21 ildir ki, müstəqil dövlətik. Müstəqillik xalqımız 

üçün çoxdan gözlənilən, qiymətli dəyər idi. Məqsədimiz və arzumuz inkiĢaf etmiĢ, 



güclü, azad ölkədə yaĢamaqdır. Sözsüz ki, bu, çox güclü motivasiyadır. Eyni zamanda, 

beynəlxalq aləmdə müasir Azərbaycanın real və obyektiv imici formalaĢıb. Biz öz tarixi 

köklərimizə, ənənələrimizə bağlıyıq. Bununla belə, dünyaya açığıq. Bizim üçün 

dözümlülük, tolerantlıq, multikulturalizim təkcə son zamanlar dəbdə olan sözlər deyil. 

Bu, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik həyat tərzi və fəlsəfəsidir. Bu gün ölkəmiz siyasi, 

mədəni və iqtisadi sahələrdə çox sayda beynəlxalq konfrans, forum və görüĢlərin 

keçirildiyi ölkədir. Bu, qədim ənənələrin müasir meylidir. Ölkəmizə gələn hər bir qonaq 

möhtəĢəm inkiĢafla yanaĢı, azərbaycanlıların məxsusi qonaqpərvərliyini və 

geniĢürəkliliyini qeyd edir. Buna ən yaxĢı misal, ötən il ölkəmizdə keçirilən 

“Eurovision- 2012” mahnı müsabiqəsidir. Biz bu cür möhtəĢəm mədəni tədbirin 

təĢkilinə və keçirilməsinə görə ən yüksək qiymət aldıq. Bütün dünyadan minlərlə qonaq 

ölkəmizlə tanıĢ oldu, Bakının gözəlliyinə əmin oldu və xalqımızın sülhsevərliyinə, 

qonaqpərvərliyinə heyran qaldı. Bizim nəslin bəxti gətirib ki, Azərbaycanda həqiqətən 

böyük dəyiĢikliklər və zəfərlər dövründə yaĢayırıq, bütün quruculuq proseslərinin 

iĢtirakçısı ola bilərik. Sadəcə, Vətəni sevmək və onu qiymətləndirmək lazımdır. 

“Baku”: Bakı öz əfsanəvi gözəlliyi ilə bütün qonaqları heyran edən mədəniyyət 

və sivilizasiya mərkəzinə çevrilib. Burada inanılmaz tikinti bumu yaĢanır. Siz Bakının 

müasir simasını necə xarakterizə edərdiniz? 

Prezident: Bu gün hər bir azərbaycanlı fəxr edə bilər ki, Bakı dünyanın ən gözəl 

Ģəhərlərindən birinə çevrilib. Biz bunu görürük, qonaqlarımız da etiraf edir. Təsadüfi 

deyil ki, 2009-cu ildə Bakı ĠSESCO tərəfindən Ġslam mədəniyyəti paytaxtı elan 

edilmiĢdi. Bu, bizim paytaxtımıza verilən böyük qiymət idi. Bu gün Bakıda 

geniĢmiqyaslı abadlıq və quruculuq iĢləri görülür, iri infrastruktur layihələri həyata 

keçirilir. Sevindirici haldır ki, günbəgün müasirləĢən Bakı öz tarixi simasını da qoruyub 

saxlayıb. Özündə Avropa və ġərq arxitekturasını birləĢdirən paytaxtımıza gələn 

qonaqların sayı durmadan artır. Bu gün Bakı nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi 

məkana çevrilib. Biz gələcəkdə də Bakının inkiĢafı üçün tədbirlərimizi davam 

etdirəcəyik. 

Birinci xanım: Mənim üçün Bakı həmiĢə əvəzedilməz auraya malik ən gözəl 

Ģəhər olub. ĠçəriĢəhər, Dənizkənarı bulvar, Fəvvarələr meydanı, Neftçilər prospekti, 

Bakı Venesiyası, Funikulyor - hər bir bakılı üçün bu yerlər artıq kult hesab edilir. Öz 

sevimli Ģəhərinin ona layiq olan gözəlliyə qovuĢmasını görmək xoĢbəxtlikdir. O, necə 

də təmiz və baxımlıdır. Onun qədim tarixi siması və eyni zamanda, tamamilə yeni, 

müasir siması formalaĢır. Yenidənqurma iĢlərinin mərkəzdən kənarlara çıxması göz 

qabağındadır. YarıdağılmıĢ tikililərin yerində Avropasayağı, rahat və gözəl parklar 

salınır. Qeyri-adi arxitektura, xüsusi mədəni estetikaya malik zonalar yaranır. Məsələn, 

yaxın gələcəkdə “Baky Art City” layihəsi baĢa çatacaq. Xəzər dənizinin sahilində, 

Dənizkənarı bulvarın davamında özünəməxsus qalereyalar, salonlar, muzeylər və sərgi 

meydançaları olan incəsənət mərkəzi yaradılacaq. XX əsrin sənaye arxitekturasının 

bazasında paytaxtımız üçün tamamilə yeni, yaradıcı ruhu olan mini-Ģəhərcik 

yaradılacaq. 

“Baku”: Həyatınızda son 5 ildə nə dəyiĢib? 

Birinci xanım: Son 5 ilin ən xoĢbəxt, yaddaqalan hadisəsi kimi nəvələrimizin 

dünyaya gəlməsini hesab edirəm. UĢağın doğulması həmiĢə böyük xoĢbəxtlik və 

Tanrının nemətidir. Bu, insanın həyatın dəyiĢən və həyata tamamilə fərqli baxmağa 

vadar edən möcüzədir. 

“Baku”: Oxucularımıza yeni ildə arzularınız... 



Prezident: Mən “Baku” jurnalının oxucularını və kollektivini qarĢıdan gələn 

Yeni il və 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik 

edir, kollektivə yeni yaradıcılıq uğurları və cansağlığı arzulayıram. 

Birinci xanım: Qoy, hər kəsin həyatında iĢıqlı və gözəl günlər daha çox olsun! 

Qoy, ümidləriniz doğrulsun, arzularınız çin olsun! Hamıya cansağlığı, xoĢbəxtlik və 

sevgi arzulayıram! 

 

7 fevral 2013-cü il 



BAKIDA GÖRKƏMLĠ SERB ALĠMĠ NĠKOLA TESLANIN ABĠDƏSĠ 

AÇILMIġDIR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ SERBĠYA PREZĠDENTĠ 

TOMĠSLAV NĠKOLĠÇ AÇILIġDA ĠġTĠRAK ETMĠġLƏR 

  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və Serbiya 

Prezidenti Tomislav Nikoliç, xanımı Dragitsa Nikoliç açılıĢ mərasimində iĢtirak 

etmiĢlər.  

Prezidentlər Ġlham Əliyev və Tomislav Nikoliç abidənin üzərindəki örtüyü 

götürdülər, önünə gül dəstələri qoydular.  

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və Serbiyanın birinci xanımı 

Dragitsa Nikoliç də abidə önünə gül dəstələri qoydular. 

Məlumat verildi ki, paytaxtın mərkəzində, Azadlıq prospekti və Süleyman 

Rəhimov küçələrinin kəsiĢməsində yerləĢən parkda ucaldılmıĢ abidənin müəllifləri Xalq 

Rəssamı, heykəltəraĢ Ömər Eldarov və Əməkdar Memar Sənan Salamzadədir. 

Bürüncdən hazırlanmıĢ abidənin hündürlüyü postamentlə birlikdə 3,3 metrdir. Abidənin 

fonunda görkəmli alimin əsas ixtiralarından olan dəyiĢən cərəyan generatorunu əks 

etdirən dekorativ panno quraĢdırlmıĢdır. Abidənin yerləĢdiyi park abadlaĢdırılmıĢ, 

sakinlərin istirahəti üçün hərtərəfli Ģərait yaradılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və Prezident Tomislav Nikoliç, 

xanımı Dragitsa Nikoliç abidə önündə xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  

Sonra Azərbaycan və Serbiya prezidentləri açılıĢ mərasimində çıxıĢ etdilər. 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

ÇIXIġI 

 

- Hörmətli cənab Prezident. 

Hörmətli xanım Nikoliç. 

Hörmətli dostlar, əziz qonaqlar. 

Bu gün Serbiya-Azərbaycan əlaqələrinin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Bu 

gün serb xalqının böyük oğlu, görkəmli alim Nikola Teslanın abidəsi Bakıda açılır. Bu 

münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Mən çox Ģadam ki, artıq Bakıda 

da görkəmli alim, dünya miqyaslı ixtiraçı Nikola Teslanın abidəsi vardır. Nikola Tesla 

dünya elminə çox böyük töhfələr vermiĢdir və onun xatirəsi dünyada böyük hörmətlə 

yad edilir.  

Bu gün bu mərasimdə Serbiyadan gəlmiĢ qonaqlar və eyni zamanda, Azərbaycan 

alimləri iĢtirak edirlər. Artıq bu yer, bu park Serbiya-Azərbaycan dostluğu parkıdır. 

Ümumiyyətlə, serb və Azərbaycan xalqlarının görkəmli nümayəndələrinin Ģərəfinə həm 

Serbiyada, həm Azərbaycanda ucaldılmıĢ abidələr xalqlarımızı, ölkələrimizi daha da sıx 

birləĢdirir. Ġl yarım bundan əvvəl Belqradda ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi 

ucaldılmıĢdır və eyni zamanda, görkəmli serb yazıçısı Milorad Paviçin abidəsi 

ucaldılmıĢdır. Mən çox Ģadam ki, bu abidələrin yerləĢdiyi ərazidə - məĢhur DaĢmeydan 

parkında Azərbaycan memarlarının izi artıq görünür. Novi Sad Ģəhərində isə dahi 

Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin büstü ucaldılmıĢdır. Mən Novi Sadda olarkən 

orada görülən iĢlərlə tanıĢ olmuĢdum və Azərbaycan tərəfindən bərpa edilmiĢ sahilyanı 

parkın gözəlliyinə vurğun olmuĢdum.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bu əlamətdar hadisələr hər iki xalqın və dövlətin 

digər xalqın görkəmli nümayəndələrinə olan hörmətinin əlamətidir və eyni zamanda, 

Serbiya-Azərbaycan dostluğunun təzahürüdür. Nikola Teslanın abidəsinin Serbiya 



Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı açılması əlbəttə ki, bu hadisəyə əlavə 

məna verir. 

Bu gün Serbiya-Azərbaycan əlaqələri öz inkiĢaf dövrünü yaĢayır. Bu gün 

həmkarımla apardığım danıĢıqlar və fikir mübadiləsi bir daha göstərir ki, ölkələrimiz 

bir-birinə çox yaxındır. Biz tərəfdaĢıq, dostuq və bu səfər dostluğumuzu daha da 

möhkəmləndirəcəkdir. Bizim ikitərəfli əlaqələrimizin gündəliyi çox geniĢdir, əlbəttə, 

siyasi, iqtisadi və sosial məsələləri əhatə edir. Onların içində humanitar sahədə 

əməkdaĢlığın da xüsusi yeri vardır. Mən çox istərdim ki, elm, mədəniyyət, incəsənət 

sahəsində də əməkdaĢlığımız inkiĢaf etsin və hesab edirəm ki, bu abidənin Bakıda 

açılması bu istiqamətdə atılan mühüm addımdır. Bakı Ģəhərinin mərkəzində, Bakı 

Ģəhərinin bu qədim yerində yerləĢən bu abidə və yaradılan bu park əslində, Serbiya-

Azərbaycan dostluğuna ucaldılmıĢ bir abidədir. Əminəm ki, Bakıda yaĢayan serblər və 

əlbəttə, yerli sakinlər buraya gələrkən bir-biri ilə daha da sıx dostluq münasibətlərini 

quracaqlar.  

Əziz dostlar, bir daha hamımızı bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik 

edirəm. Sağ olun. 

8 fevral 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “TUFAN” DAĞ-

XĠZƏK YAY-QIġ ĠSTĠRAHƏT KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ TANĠġ 

OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, dağlıq ərazidə yerləĢən, istirahət üçün 

bütün əlveriĢli Ģəraitə malik olan bu rekreasiya-turizm obyekti Qəbələ Ģəhərindən 

təxminən 4 kilometr aralıda yerləĢir. Kanat yolu və xizəkçilik kompleksi 8 stansiyadan 

ibarət olacaqdır. Birinci stansiya dəniz səviyyəsindən 950 metr, sonuncu stansiya isə 

1920 metr hündürlükdədir. Artıq beĢ stansiyada quraĢdırma iĢləri baĢa çatmıĢdır. Bir-

birindən 1414 metr məsafədə və dəniz səviyyəsindən 1250 metr və 1650 metr 

hündürlükdə olan stansiyalarda quraĢdırma iĢləri aparılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev kanat lifti ilə kompleksin ərazisini gəzdi.  

Bildirildi ki, hazırda inĢa edilən dağ-xizək idmanı bazasının bilavasitə 

yaxınlığında yerləĢən “Qafqaz Resort” otel kompleksi üç otel binasından, SPA 

mərkəzindən, əyləncə parkından ibarət olmaqla yay istirahəti üçün bütün imkanlara 

malikdir. Belə Ģəraitdə “Qafqaz Resort” otel kompleksində qıĢ istirahət məkanının 

yaradılması, yəni, otelin yaxınlığında dağ-xizək idman növləri üçün kompleksin inĢa 

edilməsi bütün fəsillərdə ekskursiya və digər fəal istirahət imkanlarının mövcudluğu ilə 

yanaĢı, otel yaxınlığında həm də qıĢ idman növləri ilə məĢğul olmağa imkan verəcəkdir. 

Trassa sistemi hər bir qonağın onun üçün məqbul olan enmə zolağı, maillik və çətinlik 

dərəcəsini seçməsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Yamaclar “Everest” markalı xüsusi 

təyinatlı kipləĢdirici qurğuların köməyi ilə möhkəmləndirilir. Dağ yamaclarının kənarı 

ilə və ya düzənlik sahələrdə enmə marĢrutunun yaradılmasında bu texnikadan istifadə 

edilməsi səmərəli üsul olmaqla yanaĢı, xizək sürənlərin təcrübə toplamasına xidmət 

edəcəkdir. ĠnĢası nəzərdə tutulan 10 enmə zolağının ümumi uzunluğu 18 min metr təĢkil 

edir. Dağ-xizək liftləri hava Ģəraiti - küləyin sürəti və istiqaməti, yamacdan enmə, 

həmçinin xizək sürənlərin digər trassalardan aralı hərəkət etmə imkanları nəzərə 

alınmaqla qonaqların seçilən ərazinin əlçatan yerlərinə ən məqbul üsullarla çatdırılması 

üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bütün dağ-xizək trassasının enmə zolaqlarının süni 

qaryaratma generasiya sistemi ilə təchiz edilməsi qərara alınmıĢdır. Kompleksin 

ərazisində xizəklə eniĢ zolaqlarının qar örtüyünün təmin edilməsi məqsədilə burada 223 

süni qaryaratma qurğusunun yerləĢdirilməsi planlaĢdırılmıĢdır. Bu istirahət mərkəzi gün 

ərzində 3 min nəfərə xidmət göstərmək imkanına malik olacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə “Golf Resort” idman və istirahət mərkəzinin layihəsi ilə 

bağlı da məlumat verildi. Azərbaycanda qolfun populyarlaĢdırılması və bu idman 

növünə marağın artırılması məqsədilə ölkənin ən dilbər guĢələrindən birində - Qəbələ 

rayonunda qolf idman meydançasının, habelə Qolf Akademiyası və klubunun 

yaradılması qərara alınmıĢdır. Layihəyə əsasən, Qəbələ rayonu ərazisindən keçən 

Dəmiraparan çayı ilə ətrafdakı dağ massivinin arasındakı 80 hektarlıq ərazidə qolf 

meydançasının, qolf klubun, otel binasının, villaların və müvafiq infrastruktur 

obyektlərinin inĢası nəzərdə tutulur. Mövsümi yağıntıların və dağlarda qar örtüyünün 

əriməsi nəticəsində Dəmiraparan çayında baĢ verə biləcək daĢqın hallarının qarĢısını 

almaq, bununla da qolf meydançasının mühafizəsini təmin etmək məqsədilə çayın 

sahilində istinad divarları tikiləcəkdir. Klassik forma və üslubda inĢa ediləcək bu 

mərkəzdə klub üzvlərinin və qonaqların səmərəli istirahəti üçün hər cür Ģərait 

yaradılacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev həm “Tufan” Dağ-xizək Yay-QıĢ Ġstirahət Kompleksinin, 

həm də “Golf Resort” idman və istirahət mərkəzinin tikinti iĢlərinin yüksək keyfiyyətlə 

aparılması ilə bağlı tapĢırıqlarını verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ KONQRES 

MƏRKƏZĠNDƏ TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin planı və gələcək görüntülərini əks etdirən stendlərə 

baxdı.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, 2,8 hektar ərazidə yerləĢəcək 

mərkəzdə 1200 yerlik ikimərtəbəli konfrans zalı fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzin 

ərazisində avtomobil dayanacağı da yaradılacaqdır.  

Mərkəzin binasında daĢ hörgü və beton iĢləri baĢa çatdırılmıĢ, metal 

konstruksiyalar quraĢdırılmıĢdır. Hazırda binanın damı örtülür.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, bu yeni sosial obyektə gedən yol 

çay yatağından keçir. Buraya gediĢ-gəliĢi asanlaĢdırmaq üçün həmin çay üzərində yeni 

körpü salınır. Bütövlükdə, müasir memarlıq üslubunda inĢa olunan və ümumi sahəsi 10 

min 200 kvadratmetr olacaq Konqres Mərkəzində yüksək səviyyəli beynəlxalq 

tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev tikinti iĢlərinin keyfiyyətlə və vaxtında baĢa çatdırılması 

ilə bağlı tapĢırıqlarını verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ ġƏHƏR 

MƏSCĠDĠNĠN  

YENĠ BĠNASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, məscidin tikintisinə 2010-cu ilin may 

ayında baĢlanılmıĢdır. Heydər Əliyev Fondunun sifariĢi ilə tikilən məscid binasının 

layihəçisi “Konstruktor MMC”, binanın podratçısı isə “Gilan inĢaat” MMC-dir. Binanın 

tikinti sahəsi 715 kvadratmetr, minarənin hündürlüyü isə 25 metrdir. ĠnĢaat iĢləri zamanı 

yerli tikinti materiallarından geniĢ istifadə olunmuĢdur. Məscidin həyətində ulu öndər 

Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin milli mənəvi və dini dəyərlərimizə 

qayğısını əks etdirən fotoguĢə yaradılmıĢdır.  

Məscidlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada eyni 

vaxtda 450 kiĢi, 150 qadın olmaqla ümumilikdə 600 nəfər mömin ibadət edəcəkdir. 

Məscidin müqəddəs Qurani-Kərimdən surələr yazılmıĢ divarları və sütunları 

Azərbaycan nəqqaĢlıq məktəbinin və ġərq ornamentlərinin nadir nümunələrindən 

istifadə olunmaqla dini rəmzlərlə bəzədilmiĢdir. Dini ocağın həyətində kiçik memarlıq 

üslubunda iki fəvvarə də inĢa edilmiĢdir. Məscidin həyətində, həmçinin axund, dərs, 

kitabxana, mərasim, qadın və kiĢilər üçün dəstəmaz otaqları və köməkçi tikililər inĢa 

olunmuĢdur. Binanın həyəti yaĢıllaĢdırılmıĢ, dekorativ ağaclar əkilmiĢ, müasir 

iĢıqlandırma sistemləri quraĢdırılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyevə Qurani-Kərim hədiyyə olundu. 

Dövlətimizin baĢçısı məsciddə yaradılan Ģəraitdən razılığını bildirdi, müvafiq 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 
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QƏBƏLƏ MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġI OLMUġDUR 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Prezident Ġlham Əliyev rəmzi açılıĢı bildirən lenti kəsdi. 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, nəhəng “Ağ royal” formasında tikilmiĢ 

bina ətraf ərazi ilə ahəngdar mühit yaradır. Binanın alt qatında avtomobillər üçün xüsusi 

qaraj inĢa olunmuĢdur. Mərkəzin foyesi geniĢliyi və müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Burada Mədəniyyət Mərkəzinin hazırkı görünüĢü və gələcək layihələrlə bağlı maketlər 

də vardır. Foyedə, həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham 

Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətin inkiĢafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən 

fotoguĢə də yaradılmıĢdır. Mərkəzdə teatr tamaĢalarının, konsert proqramlarının, yeni 

texnologiya ilə təqdim olunan kinofilmlərin nümayiĢi və digər müxtəlif tədbirlərin 

keçirilməsi üçün hər cür imkan mövcuddur.  

Bildirildi ki, üç qrim, bir məĢq otağının fəaliyyət göstərdiyi mərkəzdəki 400 

yerlik əsas tamaĢa salonu nümunəvi tərtibatı ilə diqqəti cəlb edir. Ġkinci mərtəbədə 

müĢavirə zalı, iki VĠP, üç dərnək, rejissor və aktyorların istirahəti, həmçinin teatr 

kostyumlarını saxlamaq üçün otaqlar yerləĢir. Bu binanı fərqləndirən cəhət daxili 

divarların ekoloji baxımdan təmiz və nəfis Ģəkildə iĢlənmiĢ taxta materiallarla 

üzlənməsidir. Bina ən müasir akustik texnologiya və dünya standartlarına uyğun teatr 

texnikası avadanlığı, Avropanın aparıcı Ģirkətlərinin istehsalı olan üzlük və tamamlama 

materialları ilə, məxsusi çıraq və mebellərlə təchiz edilmiĢdir. Tikinti zamanı müasir 

texnologiyadan, yüksək keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə olunması binanın 

xarici və daxili görüntüsünü daha cəlbedici etmiĢdir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Qəbələdə tez-tez mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi və 

rayonda bir çox incəsənət kollektivinin fəaliyyət göstərməsi nəzərə alınaraq yeni binada 

rejissor, qrim, istirahət otaqları, dekorasiya və tikiĢ sexləri də yaradılmıĢdır. Burada 

xüsusi qazanxana, transformator yarımstansiyası, mühafizə və yanğınsöndürmə 

sistemləri quraĢdırılmıĢ, su anbarı tikilmiĢdir. Mərkəzin yerləĢdiyi ərazi Qəbələnin 

ümumi görkəminə uyğun olaraq abadlaĢdırılmıĢdır. 

Görülən iĢlərdən razılığını bildirən Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

Dövlətimizin baĢçısı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢdü. 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayaraq 

dedi:  

- Sizi ürəkdən salamlayıram. Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzinin açılıĢı münasibətilə 

sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl, möhtəĢəm binadır. Çox gözəl memarlığa 

malikdir. Eyni zamanda, burada bütün tədbirlərin keçirilməsi üçün çox gözəl Ģərait 

vardır. Keçən dəfə Qəbələdə olarkən mərkəzin tikintisi ilə tanıĢ olmuĢdum və bu gün biz 

bu gözəl mərkəzin açılıĢında bərabər iĢtirak edirik. 

Bu, doğrudan da gözəl hadisədir. Ġlk növbədə, Qəbələdə müasir mədəniyyət, 

incəsənət mərkəzinin tikilməsinə böyük ehtiyac var idi, digər tərəfdən ölkəmizin ümumi 

inkiĢafını göstərir. Çünki belə gözəl, həm memarlıq, həm funksional cəhətlərdən çox 

gözəl binaların tikilməsi onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti uğurla inkiĢaf edir. Biz bu 

inkiĢafı Qəbələ rayonunun timsalında açıq-aydın görürük. Çünki burada həm sosial, həm 

mədəniyyət, infrastruktur layihələri uğurla icra edilir. Bir müddət bundan əvvəl biz 

Qəbələ Beynəlxalq Aeroportunun açılıĢını qeyd edirdik. O vaxt müəyyən fikirlər var idi 



ki, bu aeroport necə iĢləyəcək, iĢləyəcəkmi, yoxsa yox? Ancaq o vaxt mən demiĢdim ki, 

əgər biz Qəbələdə müasir turizm obyektlərini yaratmaq istəyiriksə, mütləq beynəlxalq 

aeroport olmalıdır. Artıq buradan xarici ölkələrə uçuĢlar təĢkil edilir. Bu uçuĢların sayı 

getdikcə artacaqdır. Qəbələ rayonunun sakinləri və ətraf rayonlarda yaĢayan 

soydaĢlarımız da bundan istifadə edirlər. Eyni zamanda, xarici qonaqlar da Qəbələyə 

indi rahat gələ bilirlər. Yəni, aeroportun tikilməsi, mədəniyyət ocaqlarının, otellərin 

yaradılması – bütün bunlar reallıqdır və bu, son illərin reallıqlarıdır. 

Bu gün Qəbələ ölkəmizin mədəniyyət və turizm mərkəzlərindən birinə çevrilibdir. 

Bakıdan, digər yerlərdən, digər Ģəhərlərdən, baĢqa ölkələrdən buraya gələnlərin sayı 

getdikcə artır. Turizmin inkiĢafı gələcəkdə yəqin ki, Qəbələ rayonunun iqtisadi 

inkiĢafının müəyyən faizini öz üzərinə götürəcəkdir. Bu, elə bir sahədir ki, bu sahə daim 

inkiĢafda olur və iĢ yerlərinin yaradılmasına kömək, eyni zamanda, rayonun inkiĢafına 

və ölkəmizin dünyada tanınmasına xidmət göstərir. Bu gün müasir otellər, turizm 

kompleksləri, istirahət zonaları açılır. Əlbəttə, belə gözəl mədəniyyət mərkəzinin açılıĢı 

görülən bütün bu iĢlərə əlavə dəstək verəcəkdir. 

Qəbələ artıq dünyada çox məĢhur Ģəhərə çevrilibdir. Qəbələ musiqi festivalları 

artıq gözəl ənənədir. Dünyanın aparıcı musiqi kollektivləri bu festivalda iĢtirak etmək 

üçün gəlirlər. Bilirəm ki, bir dəfə gələnlər ondan sonra da gəlmək istəyirlər. Bu da çox 

gözəl əlamətdir. Çünki burada görülən iĢlər, qonaqlara göstərilən qonaqpərvərlik, 

yaradılan Ģərait, otellər və ümumiyyətlə, gözəl nadir ab-hava Qəbələyə turistləri daha da 

böyük dərəcədə cəlb edəcəkdir. Buraya gələn hər bir xarici qonaq öz ölkəsinə 

qayıtdıqdan sonra əlbəttə ki, Qəbələ haqqında, Azərbaycan haqqında tanıĢlarına və 

dostlarına məlumat verir.  

Beləliklə, vaxt keçdikcə Qəbələ haqqında dünyada daha da dolğun məlumat əldə 

edilir və bu da çox sevindirici haldır. Çünki ölkəmizin inkiĢafı, eyni zamanda, bölgələrin 

inkiĢafından keçir. Doqquz il bundan əvvəl regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət 

Proqramının qəbul edilməsi ilə o vaxtdan bu günə qədər regionlarda çox böyük iĢlər 

görülmüĢdür. Regionlarla paytaxt arasındakı fərq azalır. Baxmayaraq ki, paytaxt da 

sürətlə inkiĢaf edir. Bu fərqi azaltmaq o qədər də asan məsələ deyildir. Ancaq hər bir 

Ģəhərdə yaĢayıĢ üçün normal Ģəraitin yaradılması bizim son illərdə apardığımız siyasətin 

əsas istiqaməti olmuĢdur. Hər bir yerdə iĢ yerləri, gözəl Ģərait, yüksək səviyyədə tibbi 

xidmət olmalıdır, təhsil müəssisələri təmir edilməlidir. Qəbələnin inkiĢafı bunu göstərir. 

Əvvəlki illərdə gözəl diaqnostika mərkəzi tikilmiĢdir, məktəblər təmir olunur.  

Yenə də deyirəm, turizm infrastrukturu yaradılır. Qəbələdə dağ xizəyi mərkəzi 

yaradılır. Bu da son illərin reallıqlarıdır. Çünki Azərbaycanda turizm üçün müxtəlif 

imkanlar vardır - Xəzər dənizi, meĢələr, dağlar. Ancaq heç vaxt dağ xizəyi mərkəzləri 

olmamıĢdır. Sovet dövründə qonĢu respublikalarda olmuĢdur, Azərbaycanda 

olmamıĢdır. Ancaq bizim təbii Ģəraitimiz, iqlimimiz buna imkan verir və qərar qəbul 

edilmiĢdir ki, Azərbaycanda turizm, eyni zamanda, bu istiqamətdə də inkiĢaf etsin. Artıq 

bir neçə aydır ki, Qusar rayonundakı ġahdağ turizm xizək mərkəzi fəaliyyətə 

baĢlamıĢdır. Bu yaxınlarda mənə verilən məlumata görə, Ģənbə-bazar günlərində iki min 

insan, turist gəlir, bu imkanlardan istifadə edir. Yəni, bu, Qusar rayonunun inkiĢafına 

böyük bir dəstəkdir, orada gedən bütün iĢlərə böyük təkan verəcəkdir.  

Eyni qaydada Qəbələdə də xizək mərkəzi yaradılır. Yəqin ki, gələn ildən, bəlkə də 

artıq bu ilin sonundan fəaliyyətə baĢlayacaqdır. Bu da əlavə turistlərin cəlb edilməsinə 

Ģərait yaradacaqdır. Buraya gəlmək üçün artıq beynəlxalq aeroport var, gözəl yollar 

çəkilir, infrastruktur layihələri icra edilir. Onların içində bildiyiniz kimi, indi əsas 

prioritet içməli su layihələridir. Bu layihələr Qəbələdə də həyata keçirilir, yaxın 

zamanlarda baĢa çatacaqdır. QazlaĢdırma istiqamətində iĢlər gedir, kənd yolları bərpa 



olunur, ən yüksək texnologiyalara uyğun Ģəkildə, yeni sənaye müəssisələri, heyvandarlıq 

fermaları yaradılır. Bax, bu hərtərəfli inkiĢaf hər bir yerdə getməlidir. Sosial, iqtisadi 

məsələlər, sənaye, infrastruktur obyektlərinin və mədəniyyət ocaqlarının, tarixi, dini 

abidələrimizin bərpası və tikilməsi – biz bütün bu iĢləri kompleks Ģəkildə aparırıq. 

Qəbələdə bax bu səpkili məsələlər uğurla icra edilir. Qəbələliləri bütün bu uğurlar 

münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Sizə yeni uğurlar, cansağlığı arzulayıram. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 

RƏSSAMLIQ AKADEMĠYASININ ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġ YENĠ 

KORPUSUNDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısının göstəriĢi ilə ölkə həyatının bütün sahələrində abadlıq və 

quruculuq tədbirləri ardıcıl olaraq həyata keçirilir, geniĢmiqyaslı infrastruktur layihələri 

reallaĢdırılır. Respublikamızın hər yerində yeni-yeni elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və 

incəsənət obyektləri inĢa olunur, mövcud binalar isə əsaslı Ģəkildə yenidən qurulur.  

Prezident Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasının yeni korpusu da ən müasir standartlara uyğun olaraq inĢa edilmiĢdir. 

Bu akademiya 2002-ci ildə Prezidentin Fərmanı ilə yaradılmıĢdır. Akademiya orta 

ixtisas məktəbləri, ali məktəb və ali məktəbdən sonrakı səviyyələrdə olan tədris 

proqramlarını həyata keçirən və ali rəssamlıq təhsilinin tələblərinə uyğun məzmun və 

keyfiyyət hazırlığını təmin edən, respublikada bütün təsviri sənət növləri üzrə peĢəkar 

kadrlar hazırlayan yeganə ali təhsil müəssisəsidir. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasının nəzdində təsviri sənət, memarlıq və dizayn, sənətĢünaslıq fakültələri, 

qrafika, rəngkarlıq, heykəltəraĢlıq, dizayn, memarlıq, geyim dizaynı, dekorativ tətbiqi 

sənət, humanitar və ictimai fənlər, təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi kafedraları 

fəaliyyət göstərir. Akademiyada təcrübəli və peĢəkar pedaqoji kollektiv çalıĢır.  

Akademiyanın rektoru Ömər Eldarov Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verərək 

bildirdi ki, üçmərtəbəli yeni korpusun ümumi sahəsi 6500 kvadratmetrdir. Yeni korpus 

yüksək standartlara uyğun olaraq müasir memarlıq üslubunda inĢa edilmiĢdir. Binanın 

daxili tərtibatı da xüsusi zövqlə iĢlənilmiĢdir. Yeni korpusda 128 sinif otağı, müxtəlif 

fənn kabinetləri, laboratoriya və emalatxanalar yaradılmıĢdır. Sinif otaqları, kabinetlər 

və təcrübə laboratoriyaları ən müasir avadanlıq və ləvazimatla təchiz olunmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı yeni binanın ayrı-ayrı otaqlarını və təcrübə emalatxanalarını 

gəzdi, yaradılan Ģəraitlə yaxından tanıĢ oldu.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının 

pedaqoji kollektivi ilə görüĢdü.  

Akademiyanın rektoru Ömər Eldarov pedaqoji kollektiv adından Prezident Ġlham 

Əliyevə minnətdarlığını bildirdi.  

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının yeni korpusunun istifadəyə 

verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edən dövlətimizin baĢçısı Ġlham ƏLĠYEV dedi:  

- Mən sizi təbrik edirəm.  

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının yeni binasının açılıĢı çox gözəl 

hadisədir.  

Akademiyanın yaradılması haqqında ulu öndər Heydər Əliyev hələ 2002-ci ildə 

qərar vermiĢ, Fərman imzalamıĢdır və akademiya fəaliyyətə baĢlamıĢdır.  

Bildiyiniz kimi, akademiya əvvəlcə buradakı köhnə binada yerləĢirdi. Sonra yeni 

bina tikilmiĢdir. Ancaq o bina tikiləndən sonra gördük ki, bu, bizim standartlara o qədər 

də cavab vermir. Bu binanı biz tamamilə yenidən qurduq. Ondan sonra akademiyanın 

rəhbərliyi müraciət etdi ki, binanın davamı da olmalıdır. Biz akademiyanın binasını 

böyük dərəcədə geniĢləndirə bilmiĢik. Ġndi bina həm memarlıq baxımından çox gözəldir, 

daxili tərtibatı da göz oxĢayır. Belə də olmalıdır. Çünki bu, Rəssamlıq Akademiyasıdır, 

incəsənət mərkəzidir. Burada gələcək incəsənət ustadlarımızın təhsili ilə bağlı böyük 

iĢlər görülür. Ona görə, burada həm daxili vəziyyət, həm də xarici görünüĢ yüksək 

səviyyədə olmalı idi.  

Akademiyanın çox böyük əhəmiyyəti, çox böyük rolu vardır. Mən sizə - 

müəllimlərə, professorlara dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki incəsənət 



bizim milli sərvətimizdir. Əsrlər boyu bizi bir millət kimi qoruyub saxlayan 

incəsənətimiz olubdur. Ədəbiyyat, ana dili, musiqi, incəsənət, xalçaçılıq, rəssamlıq 

sənəti.  

Bu gün biz bu gözəl ənənələri qorumalı və Azərbaycan xalqının nə qədər istedadlı 

olduğunu bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Son illər ərzində bu istiqamətdə çox böyük iĢlər 

görülübdür. Aparıcı dövlətlərdə Azərbaycan sərgiləri keçirilir, Azərbaycan incəsənət 

xadimlərinin əl iĢləri nümayiĢ etdirilir. Yəni, bu sərgilərin keçirilməsi ilə biz öz 

mədəniyyətimizi təbliğ edirik, dünyaya çatdırırıq. Bütün dünyaya göstəririk ki, 

Azərbaycan qədim dövlətdir. Burada qədim dövrlərdə incəsənət, ədəbiyyat, mədəniyyət 

inkiĢaf etmiĢdir. Biz öz mədəniyyətimizlə haqlı olaraq fəxr edirik. Əlbəttə, bu bilikləri, 

bu imkanları gələcək nəsillərə ötürmək üçün, ilk növbədə, sizdən çox Ģey asılıdır.  

Bu gün mən maraqlandım ki, gənclər bizim ənənəvi incəsənət sahələrinə necə 

münasibət bəsləyirlər, bu iĢlərə necə maraqla cəlb olunurlar. Əlbəttə ki, maraq vardır. 

Amma hesab edirəm ki, bu marağı daha da stimullaĢdırmaq və gələcəkdə akademiyanın 

məzunlarını iĢlə təmin etmək üçün biz daha konkret iĢlər görməliyik. Xüsusilə 

xalçaçılıqla bağlı, çünki Azərbaycan xalçanın vətənidir. Ġndi Bakıda Müasir Xalça 

Muzeyi tikilir, yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcəkdir. Azərbaycan xalçaçılıq sənətini 

dünya miqyasında təqdim etmək üçün biz həm təbliğat iĢlərini düzgün qurmalıyıq, daha 

da fəal olmalıyıq, eyni zamanda, artıq gənc nəsil də bu iĢlərə cəlb olunmalıdır.  

Gənclər ola bilər ki, hansısa baĢqa incəsənət növlərinə daha çox meyl göstərsinlər. 

Sizdə dizayn ixtisası vardır. Əlbəttə ki, müasir dövr üçün, Azərbaycanın müasir inkiĢafı 

üçün memarlıq sənəti bəlkə daha da cəlbedicidir. Çünki bu qədər tikinti, quruculuq iĢləri 

aparılır, Ģəhərlərimiz gözəlləĢir, abadlaĢır. Bu sənətdə imkanlar kifayət qədər geniĢdir və 

getdikcə artacaqdır. Bu, baĢa düĢüləndir. Ancaq xalçaçılıq elə bir sənət növüdür ki, bu, 

Azərbaycan xalqının canıdır, ürəyidir. Biz bu sənəti yaĢatmalıyıq. Siz və bizim 

tələbələrimiz. Ona görə bütün məsələlərin uğurla həlli üçün əlbəttə ki, çox düĢünülmüĢ 

siyasət aparılmalıdır.  

Azərbaycanda bütövlükdə mədəniyyət məsələləri ilə bağlı bu siyasət aparılır. 

ġadam ki, nəinki Bakıda, bölgələrdə, rayonlarda rəsm qalereyaları açılır. Əlbəttə, 

regionların iqtisadi inkiĢafı ilə bağlı birinci mərhələdə biz daha çox tikinti, quruculuq, 

infrastruktur layihələri ilə məĢğul idik. Ancaq son illərdə bölgələrdə olarkən görürəm ki, 

hər bir Ģəhərdə rəsm qalereyaları açılır, orada yerli rəssamların, digər incəsənət 

xadimlərinin əsərləri nümayiĢ etdirilir. Bu, məni çox sevindirir. Bu, onu göstərir ki, 

Azərbaycan hərtərəfli inkiĢaf edir. Hərtərəfli inkiĢaf üçün mütləq incəsənətin bütün 

növləri dövlət tərəfindən dəstəklənməlidir. Bu dəstək vardır, gələcək illərdə bundan da 

artıq olacaqdır. Belə gözəl təhsil mərkəzlərinin açılması bir daha onu göstərir ki, bu 

sahəyə çox böyük diqqət göstərilir. 

 

7 mart 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESCO-NUN BAġ 

DĠREKTORUNU 

QƏBUL ETMĠġDĠR 

  

ĠSESCO-nun baĢ direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri “Terrorçuluğun 

qarĢısının alınmasında əməkdaĢlığın gücləndirilməsi” mövzusunda Beynəlxalq 

konfransın Bakıda yüksək səviyyədə təĢkil olunmasına verdiyi dəstəyə görə Prezident 

Ġlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə etdi. Konfransda 50 ölkəni və 20 beynəlxalq 

təĢkilatı təmsil edən nümayəndələrin iĢtirakının önəmini vurğulayan Əbdüləziz bin 

Osman əl-Tüveycri Azərbaycanın bu cür beynəlxalq tədbirlər keçirməkdə yaxĢı 

təcrübəsi olduğunu məmnunluqla qeyd etdi.  

Dövlətimizin baĢçısı “Terrorçuluğun qarĢısının alınmasında əməkdaĢlığın 

gücləndirilməsi” mövzusunda Bakıda təĢkil edilən Beynəlxalq konfransa olan böyük 

marağı yüksək qiymətləndirdi. Prezident Ġlham Əliyev konfransda müzakirə olunacaq 

məsələlərin terrorçuluğun qarĢısının alınması istiqamətində birgə səylərin daha da 

artırılması iĢinə xidmət edəcəyinə əminliyini bildirdi.  

GörüĢdə Azərbaycan ilə ĠSESCO arasında əməkdaĢlığın gələcəkdə daha da 

geniĢləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 

 

16 mart 2013-cü il 

 



BAKIDA NOVRUZ BAYRAMI MÜNASĠBƏTĠLƏ ÜMUMXALQ ġƏNLĠYĠ 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏNLĠKDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

  

Xalqımızın ən qədim və əziz bayramı Novruz yurdumuza qədəm qoyur. 

Əcdadlarımızdan bizə yadigar qalan, milli ruhumuzu və yaddaĢımızı bütün zənginliyi ilə 

özündə əks etdirən bu bayram münasibətilə martın 19-da Bakıda ümumxalq Ģənliyi 

keçirilmiĢdir. Əsrlərin Ģahidi qədim Qız qalasının qarĢısındakı meydanın ətrafındakı 

binalar Novruzun gəliĢini tərənnüm edən al-əlvan plakatlarla bəzədilmiĢdi. Ġzdihamlı 

meydanda Novruzun rəmzi olan nəhəng səməni də var idi. 

Novruz xalqımızın mədəniyyətini, milli mənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən, 

dünyaya tanıtdıran qədim el bayramıdır. Xalqımızın yüksək zövqü və bədii təfəkkürü bu 

xalq bayramının el Ģənliklərində və rəngarəng əyləncələrində özünü aĢkarlayır, onun 

mənəvi dünyasının təzahürünə, aynasına çevrilir. Azərbaycan xalqının mənəvi 

dünyasını, milli düĢüncə tərzini, məfkurəsini, qədim mifik görüĢlərini, folklorunu, milli 

varlığını Novruz qədər bütün zənginliyi ilə özündə ifadə edən ikinci bir bayram təsəvvür 

etmək çətindir.  

Novruz bütün türk dünyasına xas olsa da, Azərbaycanda daha möhtəĢəm qeyd 

edilir. Novruz bayramının təĢəkkül tapmasında, inkiĢaf etməsində xalqımızın mühüm 

töhfəsi, payı vardır. Sovet hakimiyyəti illərində Novruz bayramının keçirilməsinə sərt 

qadağalar qoyulsa da, xalqımız bu əziz bayramı həmiĢə qeyd etməyə can atmıĢdır. 

Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə ulu öndər Heydər Əliyev sovet 

hakimiyyətinin qadağalarına baxmayaraq, milli ruhun yüksəliĢinə təkan verən amillərə 

xüsusi hörmətlə yanaĢmıĢdır. Milli adət-ənənələrimizə, o cümlədən Novruz bayramına 

yüksək qiymət verən ulu öndər Heydər Əliyev bu bayram haqqında demiĢdir: “Novruz 

xalqımızın əsrlərdən bəri qoruyub saxladığı və bütün dövrlərdə həmiĢə əziz tutduğu 

bayramlardan biridir. Onun tarixi də Azərbaycan xalqının tarixi kimi kəĢməkəĢli, eniĢli-

yoxuĢlu olmuĢdur. Bu ulu bayramın müstəqil respublikamızda dövlət səviyyəsində qeyd 

edilməsi öz milli köklərimizə, adət-ənənələrimizə, tarixi keçmiĢimizə dərin ehtiram 

bəslədiyimizi və sarsılmaz tellərlə bağlı olduğumuzu nümayiĢ etdirir”.  

Təbiət bayramı – Novruzun ölkəmizdə dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi həm də 

ulu əcdadlarımızın xatirəsinə dərin ehtiramın əlamətidir. Bu, keçmiĢimizi bu günümüzlə 

bağlamaq, onu qoruyaraq gələcəyə aparmaq deməkdir. Novruzu milli mənəvi 

dəyərlərimizin təcəssümü adlandıran Prezident Ġlham Əliyevin hər il bayram 

Ģənliklərinə qatılması, əhali ilə bayramlaĢması, Bakının qədim meydanındakı tonqalı 

alovlandırması bayram ovqatını daha da artırmaqla yanaĢı, xalqla iqtidar arasında sıx 

vəhdəti də sübut edir. “Novruz gələcəyə inam hissi aĢılayır, könüllərdə ən ali duyğuları 

oyadır, insanları daha xeyirxah, mərhəmətli və mehriban olmağa çağırır”, - deyən 

Prezident Ġlham Əliyev onun insanlarda qurub-yaratmaq əzmi aĢılayan bayram 

olduğunu da qeyd etmiĢdir. 

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

Əliyevanın səyləri nəticəsində xalqımızın bu əziz el bayramı da artıq UNESCO-nun 

qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiĢdir. 2010-cu il fevralın 23-də isə BMT 

BaĢ Məclisi 21 mart tarixini Beynəlxalq Novruz günü elan etmiĢdir.  

Zəngin mənəvi dəyərlərimizə söykənərək insanlar arasında qarĢılıqlı hörmət, 

səmimiyyət və mehribanlıq münasibətlərini bərqərar edən Novruz bayramı xalqda 

gələcəyə nikbinliklə, ümidlə baxmaq hissləri doğurur.  



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva 

və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva Novruz Ģənliklərində 

iĢtirak etmiĢlər. 

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı əvvəlcə Qız qalasının qarĢısındakı meydana 

gəldilər. 

Meydana toplaĢmıĢ Ģəhər sakinləri, paytaxtın qonaqları dövlətimizin baĢçısını və 

xanımını hərarətlə qarĢıladılar. 

Milli geyimli qız Azərbaycan Prezidentinə bayram xonçası təqdim etdi.  

ĠçəriĢəhərin qala divarları üstündə və meydanda qədim tariximizi xatırladan qılınc 

və qalxanlı döyüĢçülər dayanmıĢdılar. 

Dədə Qorqud xeyir-dua verərək, Bahar bayramının xalqımıza ruzi-bərəkət 

gətirməsini arzuladı.  

Milli geyimli uĢaqlar meydanda rəqs edirdilər. Ġncəsənət ustalarının baharı, 

Azərbaycanı tərənnüm edən mahnıları ətrafa yayılır, bayram Ģənliyinin iĢtirakçılarında 

xoĢ ovqat doğururdu. 

Prezident Ġlham Əliyev Novruz tonqalını alovlandırdı.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı, xanımı Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva Dənizkənarı Milli Parka gəldilər.  

ġənliklər burada da davam etdirildi. 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev bayram Ģənliyində nitq söylədi. 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Əziz dostlar.  

Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən 

təbrik etmək istəyirəm. Bütün Azərbaycan xalqına cansağlığı, xoĢbəxtlik arzulamaq 

istəyirəm. 

Novruz xalqımızın ən sevimli bayramıdır. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu Novruz 

bayramını qeyd etmiĢdir. Ġctimai-siyasi quruluĢdan asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə bu 

bayram hər bir Azərbaycan ailəsində qeyd edilirdi. Bu gün isə müstəqil Azərbaycanda 

bu bayram dövlət bayramı kimi qeyd edilir.  

Bir neçə il bundan əvvəl imzaladığım Sərəncam əsasında Novruz bayramı 

Azərbaycanda beĢ gün qeyd edilir. Əgər Ģənbə və bazar günlərini əlavə etsək, 

vətəndaĢlar bir həftə ərzində istirahət edirlər.  

Azərbaycan xalqı milli mənəvi dəyərlərinə həmiĢə sadiq olmuĢdur. Bu dəyərlər 

bizi bir xalq kimi qoruyub saxlamıĢdır. Bu gün, müstəqillik dövründə Azərbaycanda 

dövlət quruculuğu prosesi də məhz milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulmuĢdur.  

Biz, əlbəttə ki, ümumbəĢəri dəyərləri bölüĢürük, Avropa dəyərlərinə böyük 

hörmətlə yanaĢırıq. Ancaq bizim üçün milli dəyərlər, Azərbaycan dəyərləri hər Ģeydən 

üstündür. Müasir müstəqil Azərbaycan dövləti bu möhkəm zəmin üzərində 

qurulmuĢdur. Bu gün Azərbaycan bütün istiqamətlər üzrə uğurla və sürətlə inkiĢaf edir.  

Milli mənəvi dəyərlər bizim üçün əsas məsələdir. Əlbəttə, elə etməliyik ki, bu 

dəyərlər gələcəkdə də Azərbaycanda daim üstünlük təĢkil etsin. Gənclərimiz, 

uĢaqlarımız, gənc nəsil bu dəyərlər üzərində tərbiyə alsınlar, milli ruhda böyüsünlər, 

Vətənə bağlı olsunlar, vətənpərvər olsunlar, daim Vətən haqqında düĢünsünlər və 

Vətənin inkiĢafı üçün əllərindən gələni əsirgəməsinlər. Xüsusilə indiki zamanda, 

qloballaĢma dövründə bunun daha da böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki qloballaĢmanın 



müsbət tərəfləri haqqında kifayət qədər geniĢ danıĢılır. Ancaq qloballaĢmanın mənfi 

tərəfləri də vardır. Özümüzü bu mənfi təsirdən qorumaq və gələcəkdə, uzun illər bundan 

sonra da Azərbaycanı inkiĢaf yolu ilə irəliyə aparmaq üçün mütləq milli dəyərlər 

üstünlük təĢkil etməlidir.  

Bizim bayramlarımız da milli dəyərlərimizdir. Necə ki, milli musiqimiz, 

ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, ana dilimiz - bütün bunlar milli dəyərlərimizi 

formalaĢdırır. Biz ana dilimizi, Azərbaycan dilinin saflığını qorumalıyıq. Necə ki, 

bizdən əvvəl yaĢamıĢ nəsillər ana dilimizi qoruyublar, biz də ana dilimizi qorumalıyıq. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti bu möhkəm təməl üzərində uğurla inkiĢaf edir. 

Artıq 20 ildən çoxdur ki, biz müstəqil dövlət kimi yaĢayırıq. Müstəqillik dövründə 

əldə edilmiĢ uğurlar kifayət qədərdir. Ancaq ən önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, biz 

daim inkiĢaf edək, əldə olunmuĢ uğurlarla kifayətlənməyək, gələcəyə baxaq. Gələcəkdə 

Azərbaycan hansı istiqamətlər üzrə inkiĢaf edəcəkdir, Azərbaycanın bölgədəki, 

dünyadakı rolu necə olacaqdır?! Biz bunu müəyyən edirik. Hesab edirəm ki, müstəqillik 

dövrünün tarixçəsi deməyə əsas verir ki, Azərbaycan müstəqillik dövründə böyük 

uğurlara imza atmıĢdır.  

Ancaq hamımız yaxĢı xatırlayırıq ki, müstəqilliyimizin ilk illəri ölkəmiz, xalqımız 

üçün çox ağır keçirdi. Demək olar ki, 1991-1992-ci illərdə ölkəmizdə baĢ vermiĢ 

özbaĢınalıq, anarxiya, xaos, vətəndaĢ qarĢıdurması müstəqilliyimizə böyük zərbə idi. 

Azərbaycanda müasir dövlət quruculuğu prosesi 1993-cü ildən sonra baĢlanmıĢdır. 

Bütün xoĢagəlməz hallara xalqın tələbi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə 

gəlməsi nəticəsində son qoyuldu, qeyri-qanuni silahlı birləĢmələr tərksilah edildi, 

ölkəmizdə sabitlik yarandı. Sabitlik hər bir ölkə üçün, inkiĢaf üçün əsas Ģərtdir. Biz bu 

gün dünyada müxtəlif yerlərdə qanlı toqquĢmaları, sabitliyin pozulmasını görürük. 

Dünya birliyi bu məsələləri müzakirə edərkən çıxıĢ yollarını axtarır ki, necə etsin, o 

ölkələrdə, o bölgələrdə vəziyyət yaxĢılığa doğru getsin. Hesab edirəm, artıq bütün 

mütərəqqi bəĢəriyyət açıq-aydın görür ki, hər bir ölkənin uğurlu inkiĢafı üçün, ilk 

növbədə, o ölkədə sabitlik olmalıdır.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin yorulmaz səyləri nəticəsində 1993-cü ildən sonra 

Azərbaycanda baĢlanmıĢ sabitlik dövrü bizə imkan verdi ki, ölkəmizi inkiĢaf etdirək. 

Əgər o sabitlik o vaxt yaradılmasa idi, Azərbaycanın, ümumiyyətlə, gələcəyi böyük sual 

altında ola bilərdi. 

Sabitliklə bərabər ölkəmizin əsas inkiĢaf istiqamətləri də məhz o illərdə - 1990-cı 

illərin ortalarında müəyyən edilmiĢdir. Çünki o vaxt Azərbaycan müxtəlif istiqamətlər 

üzrə inkiĢaf edə bilərdi. Ancaq Ulu Öndərin baxıĢları, onun siyasəti nəticəsində 

Azərbaycan ən mütərəqqi və ölkəmiz üçün ən optimal inkiĢaf yolunu seçmiĢdir. Dövlət 

quruculuğu – hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu əsasında bütün islahatlar 

baĢlanmıĢdır. Siyasi sahədə islahatlar baĢlanmıĢdır. Azərbaycan dünya birliyinə uğurla 

inteqrasiya edə bilmiĢdir, mötəbər beynəlxalq təĢkilatlara üzv olmuĢdur.  

Eyni zamanda, Azərbaycanda iqtisadi sahədə də bazar iqtisadiyyatı prinsipləri 

tətbiq edilməyə baĢlanmıĢdır. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının demək olar ki, 85 

faizi bazar iqtisadiyyatı hesabına formalaĢır.  

Müasir müstəqil Azərbaycanın milli ideologiyasının inkiĢafı və tətbiqi 

istiqamətində böyük iĢlər görülmüĢdür. Bu ideologiya yenə də milli mənəvi dəyərlər 

üzərində qurulmuĢdur. Azərbaycançılıq məfkurəsi bu gün bizim ideoloji dayağımızdır. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan bu ideoloji dayaq üzərində inkiĢaf edir. Hər bir dövlətin 

ideoloji dayaqları olmalıdır. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda Ulu 

Öndər tərəfindən müəyyən edilmiĢ ideoloji əsaslar əhalimizin mütləq əksəriyyətini 

birləĢdirir. Bu ideoloji əsaslara əhalinin mütləq əksəriyyəti müsbət yanaĢır. Bu da 



cəmiyyətimizi, Azərbaycanda yaĢayan bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələrini 

birləĢdirir. Biz, sözün əsl mənasında, böyük vahid bir ailədə yaĢayırıq. Bu, bizim uğurlu 

inkiĢafımız üçün əsas Ģərtlər idi.  

Əlbəttə, hər bir ölkənin uğurlu inkiĢafı iqtisadi müstəqillikdən kənarda həll oluna 

bilməz. Ġqtisadi müstəqillik siyasi müstəqilliyi də Ģərtləndirir. Azərbaycanda son illər 

uğurlu iqtisadi və siyasi islahatlar paralel olaraq aparılır. Bu islahatlar siyasi 

müstəqilliyimizi də böyük dərəcədə möhkəmləndirə bilmiĢdir. Hətta dünya üçün ən ağır 

illərdə - maliyyə və iqtisadi böhran illərində də Azərbaycan iqtisadiyyatı inkiĢaf etmiĢ, 

əhalinin sosial vəziyyəti yaxĢılaĢmıĢ və Azərbaycan öz məqsədlərinə çata bilmiĢdir.  

Əgər iqtisadi müstəqillik olmasaydı, istər-istəməz, siyasi arenada da imkanlarımız 

daha da məhdud ola bilərdi. Bu gün isə Azərbaycan iqtisadi cəhətdən tam müstəqil 

ölkədir. Azərbaycan yalnız öz imkanları ilə inkiĢaf edir. Siyasəti ancaq öz imkanları 

əsasında qurur. Ġqtisadi sahədə aparılan islahatlar həm də insanların gündəlik həyatında 

öz təsirini göstərir. Eyni zamanda, dünyanın aparıcı beynəlxalq maliyyə və iqtisadi 

qurumları da bu reallıqları görür və bunu qiymətləndirir. Avropanın aparıcı dövlətlərinin 

bir neçəsi böhranla üzləĢdiyinə görə onların kredit reytinqləri beynəlxalq reytinq 

agentlikləri tərəfindən aĢağı salınır, Azərbaycanın kredit reytinqləri isə artırılır. 

Dünyanın bir nömrəli iqtisadi forumu olan Davos Ümumdünya Ġqtisadi Forumunun 

hesablamalarına görə Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə MDB 

məkanında birinci, dünya miqyasında isə 46-cı yerdədir. Bütün bu statistik göstəricilər 

bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda aparılan düĢünülmüĢ siyasi və iqtisadi 

islahatlar öz bəhrəsini verməkdədir. 

Bu gün Azərbaycan beynəlxalq maliyyə qurumlarının da donor ölkəsinə 

çevrilibdir. Bizim çox sabit maliyyə vəziyyətimiz imkan verir ki, öz maliyyə 

resurslarımızı, o cümlədən hüdudlarımızdan kənara da yerləĢdirə bilək və beləliklə, 

bizim təsir imkanlarımız da artır. Biz bölgədə aparıcı ölkəyik. Bölgədə heç bir layihə, 

heç bir təĢəbbüs Azərbaycanın razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz. Mən bunu 

dəfələrlə bildirmiĢəm. Yaxın tarix onu bir daha göstərir ki, yerləĢdiyimiz bölgədə 

Azərbaycanın razılığı olmadan heç bir təĢəbbüs - istər siyasi, istər iqtisadi – həll oluna 

bilməz. Beləliklə, bizim bölgədəki mövqeyimiz kifayət qədər güclüdür.  

Azərbaycan dünya miqyasında da çox etibarlı tərəfdaĢ kimi tanınır. Mənim 

həmkarlarımla çoxsaylı görüĢlər əsnasında bir daha görmək mümkündür ki, 

Azərbaycana dünyada böyük hörmət, böyük rəğbət vardır. Azərbaycanın müstəqil 

siyasəti dünya birliyi tərəfindən qəbul olunur və təqdir edilir. Əgər belə olmasaydı, 

dünya dövlətlərini birləĢdirən ən böyük təĢkilatın ən böyük qurumu olan Təhlükəsizlik 

ġurasına Azərbaycan üzv seçilə bilməzdi. Bu, bizim tarixi qələbəmizdir və bu qələbə 

müstəqilliyimizin 20-ci ildönümünə təsadüf etmiĢdir.  

Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında söz sahibidir. BMT Təhlükəsizlik 

ġurasından yuxarı beynəlxalq qurum yoxdur. Biz artıq ikinci ildir ki, bu qurumun 

üzvüyük, bu qurumda sözümüzü deyirik, prinsipial mövqeyimizi ifadə edirik. Əvvəlki 

çıxıĢlarda qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan bu qurumda beynəlxalq hüququ və ədaləti 

dəstəkləyir, müdafiə edir. Biz, eyni zamanda, QoĢulmama Hərəkatına üzv olmuĢuq. Bu 

da BMT-dən sonra deyə bilərəm ki, ən böyük təĢkilatlardan biridir və dərhal o təĢkilatda 

da böyük dəstək qazana bilmiĢik. Bizim o təĢkilatın birinci zirvə görüĢündəki 

fəaliyyətimiz nəticəsində QoĢulmama Hərəkatı tarixdə ilk dəfə olaraq Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə dair ədalətli qətnamə qəbul etmiĢdir. Orada 

da vurğulanır ki, bu münaqiĢə ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında öz həllini 

tapmalıdır.  



Yəni, bu faktlar özlüyündə bir göstəricidir. Onu demək istəyirəm ki, xarici siyasət 

istiqamətində qazanılmıĢ uğurlardan daha böyük uğurlar əldə etmək mümkün olmazdı. 

Eyni zamanda, bizim enerji diplomatiyamız da çox uğurludur və indiki zəmanədə, 

xüsusilə, dünyada və Avropada enerji resursları ilə bağlı gedən proseslərə nəzər salaraq 

bir daha bunu görürük ki, enerji siyasətini ümumi diplomatik və siyasi kontekstdən 

ayırmaq mümkün deyildir. Burada da Azərbaycan söz sahibidir və Azərbaycanın 

mövqeyi həlledicidir. Nəyə görə? Çünki yenə də qayıdıram 1990-cı illərin ortalarına. O 

vaxt Heydər Əliyevin qətiyyəti, cəsarəti sayəsində ölkəmizin gələcəyi üçün 

əvəzolunmaz iĢlər görülmüĢdür. Bütün təzyiqlərə, təhdidlərə, hədə-qorxulara 

baxmayaraq, Heydər Əliyevin qətiyyəti və cəsarəti sayəsində “Əsrin kontraktı” 

imzalandı və o gündən bu günə qədər Azərbaycanın neft strategiyası və ondan sonra 

enerji diplomatiyası ölkəmizin, xalqımızın milli maraqlarına tam Ģəkildə xidmət edir. 

Əgər o illərdə bizim enerji təĢəbbüslərimiz demək olar ki, regional kontekstdən 

çıxmırdısa, artıq Azərbaycanın mövqeyi, addımları, təĢəbbüsləri qitə miqyasında enerji 

xəritəsinə böyük dəyiĢikliklər etmiĢ olur. Bu gün Xəzər hövzəsinin enerji resurslarının 

nəql edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan həlledici sözə sahibdir. Bizim mövqeyimiz 

həmiĢə olduğu kimi, ədalətli olubdur və milli maraqlarımıza tam Ģəkildə cavab veribdir. 

Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüĢ enerji təĢəbbüsləri əlbəttə ki, ölkəmizin bundan 

sonrakı uzunmüddətli inkiĢaf dinamikasını təmin edəcək, eyni zamanda, Azərbaycan 

tərəfdaĢ ölkələr üçün əvəzolunmaz partnyora çevriləcəkdir. Əminəm ki, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, bu dəfə də bizim bütün təĢəbbüslərimiz həyata keçiriləcək və ölkəmizin 

uzunmüddətli strategiyası uğurla inkiĢaf edəcəkdir.  

Ancaq bununla bərabər, daxili siyasət tələb edirdi ki, biz enerji amilindən asılılığı 

azaldaq. Çünki enerji resursları tükənən resurslardır. Biz gələcəyə baxmalıyıq. 

Baxmayaraq ki, Azərbaycanın qaz və neft ehtiyatları onilliklər bundan sonra da 

xalqımıza xidmət edəcək, indidən qeyri-neft iqtisadiyyatının möhkəm bünövrəsi 

qoyulmalıdır və qoyulubdur. Keçən ilin statistik göstəriciləri bunun əyani sübutudur. 

Keçən il qeyri-neft iqtisadiyyatımız təxminən 10 faiz artıbdır və iqtisadiyyatın 

Ģaxələndirilməsi məsələləri uğurla həll edilir.  

Sosial məsələlərin həllinə gəldikdə, biz burada da çox ciddi siyasət aparırıq. Bazar 

iqtisadiyyatının bəzi hallarda çox acı fəsadları vardır. Bu gün Avropanın bəzi 

ölkələrində yaĢanan böhran və böhrandan doğan etirazlar onu göstərir ki, bazar 

iqtisadiyyatı heç də hər zaman gəlirlərin ədalətli bölgüsünə gətirib çıxarmır. Belə olan 

halda mütləq güclü sosial siyasət aparılmalıdır. Azərbaycanda bu, belədir və bazar 

iqtisadiyyatı istiqamətində aparılan islahatlar insanların rifah halını yaxĢılaĢdırmıĢdır. 

Əmanətlərin qaytarılması, maaĢların və pensiyaların mütəmadi qaydada artırılması, 

ünvanlı sosial proqramın icra edilməsi, məcburi köçkünlərin vəziyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması və bütün bu məsələlər böyük maliyyə mənbələri tələb edir. 

Azərbaycan dövlətinin siyasəti ondan ibarətdir ki, bu siyasətin mərkəzində Azərbaycan 

vətəndaĢıdır, hər Ģey Azərbaycan vətəndaĢı üçün olmalıdır. Bax biz gələcək planlarımızı 

bu kontekstdə qururuq.  

Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi əfsuslar ki, öz həllini tapmır. Bunun əsas səbəbi Ermənistanın qeyri-

konstruktiv mövqeyidir və vasitəçilərin bu məsələyə bir növ biganə münasibətidir. 

Baxmayaraq ki, kifayət qədər güclü bəyanatlar səslənmiĢdir. Minsk qrupuna həmsədrlik 

edən ölkələrin dövlət baĢçılarının məlum bəyanatı hamımızın yadındadır ki, status–kvo 

qəbuledilməzdir, status-kvo dəyiĢdirilməlidir. Ancaq əslində heç bir addım atılmır. 

Ermənistan, əlbəttə, maraqlıdır ki, bu vəziyyəti - nə hərb, nə sülh vəziyyətini nə qədər 

mümkündür saxlasın. Ancaq bu bizi qane edə bilməz. Azərbaycan bütün imkanlardan 



istifadə edir və edəcək ki, danıĢıqlar prosesində tərəqqi, inkiĢaf olsun və məsələ tezliklə 

həll edilsin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilsin. Ancaq əlbəttə ki, bu məsələnin 

həlli istiqamətində atılan bütün addımlar beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmalıdır. 

Bundan kənarda heç bir addım atıla bilməz. Beynəlxalq hüquq normaları, beynəlxalq 

təĢkilatların qərar və qətnamələri diktə edir ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlik 

tərəfindən tanınmıĢ ərazi bütövlüyü qeyd-Ģərtsiz bərpa edilməlidir. Biz bütün 

imkanlardan istifadə edərək ordu quruculuğu prosesində, diplomatik sahədə atılan 

addımlar, iqtisadi məsələlər və digər regional təĢəbbüslər sayəsində mövqeyimizi 

gücləndiririk. 

Azərbaycan ildən-ilə güclənir, Ermənistan isə ildən-ilə zəifləyir. Ermənistandan, 

onların statistik göstəricilərinə görə ildə ən azı 100 min adam gedir, ölkəni tərk edir. 

Əlbəttə, əgər biz bu məsələyə tarixi cəhətdən yanaĢsaq, heç kimdə Ģübhə olmaz ki, bu 

məsələ ədalətli həllini tapacaqdır və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. 

Çünki inkiĢaf onu göstərir ki, bu məsələnin baĢqa həlli ola bilməz. Heç vaxt Azərbaycan 

bu vəziyyətlə barıĢmayacaqdır. Heç vaxt Azərbaycan öz torpaqlarında ikinci qondarma 

erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcəkdir. Erməni dövləti tarixi 

Azərbaycan torpaqlarında yaradılmıĢdır. Ġrəvan xanlığı, Zəngəzur, Göyçə - bütün bunlar 

bizim tarixi torpaqlarımızdır. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 

Ġrəvanı Ermənistana bağıĢlamaq da heç kimin yadından çıxmayıbdır. Yəni, bu tarixi 

həqiqətdir. Ġkinci dəfə Azərbaycan torpağında qondarma erməni dövləti yaradıla bilməz. 

Bu, heç vaxt olmayacaqdır. Ancaq biz çalıĢırıq və çalıĢmalıyıq ki, tezliklə məsələni həll 

edək. Məsələnin bizim xeyrimizə həll edilməsinə mənim heç bir Ģübhəm yoxdur. Sadəcə 

olaraq, nə vaxt və hansı yollarla?! Hələ ki, biz diplomatik yollara üstünlük veririk. 

Bununla bərabər, öz gücümüzü artırırıq. Ermənistanı bütün regional proqramlardan 

kənarda saxlayarıq. Onları bütün layihələrdən təcrid etmiĢik. Bu siyasət bundan sonra da 

davam etdiriləcəkdir. Azərbaycanla rəqabət aparmaq üçün onların nə imkanı, nə insan 

resursları, nə iradəsi, nə də gücü vardır. Azərbaycan bu gün güclü dövlətdir. Həm siyasi 

cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən, bütün cəhətlərdən. Azərbaycan öz gücünü göstərir və 

göstərəcəkdir.  

Bu gün bu gözəl bayramı qeyd edərkən, deyə bilərəm ki, son illər ərzində bütün 

bölgələr kimi, Bakı Ģəhəri də gözəlləĢir, abadlaĢır. Bakı bu gün dünya miqyasında ən 

gözəl Ģəhərlərdən birinə çevrilir. Bakıya gələn hər bir qonaq bunu qeyd edir, bunu 

vurğulayır. Bu, doğrudan da çox sevindiricidir. Bakı bizim mərkəzimizdir, ürəyimizdir, 

paytaxtımızdır. 

Hər birimiz çalıĢmalıyıq ki, Bakı daha da gözəlləĢsin, abadlaĢsın. Son illər 

ərzində Bakının abadlaĢdırılması üçün çox böyük iĢlər görülmüĢdür. 2011-ci ildə 

Bakıətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı qəbul edilmiĢdir. Proqram 

bu ilin sonuna qədər baĢa çatmalıdır və qəsəbələrdə mövcud olan bütün infrastruktur 

məsələləri öz həllini tapacaqdır.  

Bakıda yeni parklar salınır, ictimai yerlər yaradılır, böyük quruculuq iĢləri 

aparılır. Mən metro tikintisini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu günə qədər bizim 23 

stansiyamız vardır. Son bir neçə il ərzində üç stansiya istismara verilmiĢdir. Ancaq 

qəbul edilmiĢ master-plan əsasında 2030-cu ilə qədər Bakıda 70 metro stansiyası 

olmalıdır. Bu iĢlər ardıcıllıqla aparılır.  

Böyük istirahət zonaları, parklar salınır, avtomaĢın parkinqləri tikilir. Buna da 

böyük ehtiyac vardır. Çünki hər il ölkəmizə 100 minlərlə avtomaĢın idxal edilir. Azadlıq 

meydanının altında böyük parkinq tikilir, yaxın aylarda istifadəyə veriləcəkdir. Ən 

böyük parkinq isə Heydər Əliyev Sarayının arxasında tikilir. Orada təqribən dörd minə 

qədər avtomaĢının saxlanması üçün imkan olacaqdır. Eyni zamanda, parkinqin üstündə 



gözəl park salınır. Onun uzunluğu bir kilometr, eni isə 150 metrdir. Yəni, Ģəhərimizin ən 

böyük istirahət zonası olacaqdır, əlbəttə ki, bulvardan sonra.  

Bakı bulvarı da geniĢlənir. Artıq yeni bulvar istifadəyə verilmiĢdir. Bayraq 

Meydanında son tamamlama iĢləri aparılır. Bir-iki aydan sonra Bayraq Meydanı da 

tamamilə vətəndaĢlar üçün açılacaqdır. Bayraq Meydanından Bibiheybət istiqamətinə 

bulvarın tikintisi davam edir. Bulvarın uzunluğu artıq 15 kilometrdən çox olacaqdır və 

yaxın aylarda o yerlər də vətəndaĢlar üçün açılacaqdır. Eyni zamanda, bu ildən 

baĢlayaraq dəniz vağzalından Zığ istiqamətinə bulvarın uzadılması layihəsi artıq icra 

edilməyə baĢlayıb. Ġlkin iĢlər görülmüĢdür. Orada da çoxsaylı köhnəlmiĢ müəssisələr, 

binalar vardır. Orada da təmizlik iĢləri görülür, bütün köçürmələr aparılır, yüksək 

kompensasiya ödənilir. Beləliklə, Bakı bulvarı daha da böyüyəcək, uzanacaqdır. Bu da 

əlbəttə ki, Ģəhərimizi daha da gözəlləĢdirəcək, insanların istirahəti üçün daha da yaxĢı 

Ģərait yaradacaqdır.  

Əlbəttə, Bakı bu gün dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən biridir. Eyni zamanda, 

mötəbər beynəlxalq tədbirlər də Bakıda indi mütəmadi qaydada keçirilir. Hər həftə, 

demək olar ki, beynəlxalq konfrans, hansısa tədbir, yaxud da idman yarıĢı keçirilir. Ötən 

il “Evrovizion” mahnı müsabiqəsi böyük uğurla keçirilmiĢdir. Bu il Davos Ġqtisadi 

Forumunun Bakıda keçirilməsi gözlənilir. Bu da ölkəmizə və Ģəhərimizə göstərilən 

böyük etimaddır. Əlbəttə, biz hamımız 2015-ci ildə keçiriləcək Birinci Avropa 

Oyunlarına hazırlaĢırıq. Hazırlıq iĢləri baĢlamıĢdır və dünya tarixində ilk Avropa 

Oyunları Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Bunun da çox böyük rəmzi mənası vardır.  

Bir sözlə, hər bir vətəndaĢ yaĢadığı yerdə öz səylərini göstərməlidir ki, ölkəmiz 

daha da inkiĢaf etsin, çiçəklənsin, insanlar daha da yaxĢı yaĢasınlar, Azərbaycan uğurla 

irəliyə getsin. Mən əminəm ki, bundan sonra da bizim inkiĢaf yolumuz həmiĢə açıq 

olacaqdır. Azərbaycan inkiĢaf və tərəqqi yolu ilə uğurla gedir. Əminəm ki, bundan sonra 

da uğurla gedəcəkdir.  

Bir daha, əziz dostlar, sizi və bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl Novruz bayramı 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun! 

 

X X X 

 

Sonra dövlətimizin baĢçısı, xanımı Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva bayram konsertinə baxdılar.  

Daha sonra Prezident Ġlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva Milli Parkda 

nümayiĢ etdirilən Azərbaycan xalçalarının nümunələri və toxuma prosesi ilə tanıĢ 

oldular. 

Dövlətimizin baĢçısını və xanımını Novruz bayramının əsas personajları olan 

Kosa və Keçəl qarĢıladılar. 

Kosa və Keçəl Prezidenti və xanımını bayram münasibətilə təbrik etdilər, 

dövlətimizin baĢçısı ilə yumurta döyüĢdürdülər. 

Azərbaycan Prezidenti və xanımı, həmçinin gənc rəssamların, modelyerlərin və el 

sənətkarlarının əl iĢlərinə tamaĢa etdilər. 

GüləĢçilərin və Azərbaycan Qol GüləĢi Federasiyasının üzvlərinin çıxıĢları 

diqqətlə izlənildi. Prezident Ġlham Əliyev Federasiyanın üzvləri ilə görüĢdü, xatirə 

kitabına ürək sözlərini yazdı. Dövlətimizin baĢçısı burada qol güləĢdirdi.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva Milli Kulinariya 

Mərkəzinin nümayəndələri ilə söhbət etdilər. 

Azərbaycan Prezidenti manqalda biĢirilən kababın dadına baxdı.  



Ulu babalarımızdan bugünkü nəslə yadigar qalan qədim el sənətlərinin nümayiĢ 

olunduğu mərasimdə, həmçinin Novruz bayramının rəmzi olan müxtəlif Ģirniyyat 

nümunələri də təqdim edilirdi. Prezident Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və 

Leyla xanım Əliyeva bayram Ģirniyyatlarını daddılar, çay içdilər.  

Milli Parkda təĢkil edilən “ġərq bazarı” bayram Ģənliyinə xüsusi çalar qatırdı. 

Burada ölkəmizin müxtəlif bölgələrini təmsil edən özfəaliyyət kollektivlərinin çıxıĢları 

və hazırlanmıĢ sənətkarlıq nümunələri maraqla qarĢılandı. Bir tərəfdə isə gənc 

pəhləvanlar, zorxana güləĢçiləri, idmançılar məharətlərini göstərirdilər. Prezident Ġlham 

Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Leyla xanım Əliyeva və Ģənliyin digər 

iĢtirakçıları bu səhnələri maraqla izlədilər, qədim el sənətlərinin nümunələrinə baxdılar.  

Pəhləvanlarla xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı bərəkətli Azərbaycan torpağında yetiĢdirilmiĢ 

məhsulların bayram Ģənliyi çərçivəsində təĢkil edilmiĢ sərgisi ilə tanıĢ oldular. Müxtəlif 

rayonlardan gətirilmiĢ Novruz mətbəxinin nümunələri də Ģənlik iĢtirakçılarında maraq 

doğurdu. 

Azərbaycan Prezidenti onun piĢvazına və bayram gəzintisinə çıxmıĢ Bakı 

sakinlərinə və paytaxtımızın qonaqlarına Novruz münasibətilə bir daha xoĢ arzularını 

yetirdi.  

Novruz bayramı münasibətilə keçirilən Ģənliklərdə BaĢ nazir Artur Rasizadə, 

Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak 

edirdilər.  

Bayram Ģənliyi incəsənət ustalarının, el sənətkarlarının ifasında rəngarəng konsert 

proqramı ilə axĢamdan xeyli keçənədək davam etdi. 

 

19 mart 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “ATƏġGAH MƏBƏDĠ” 

DÖVLƏT TARĠX-MEMARLIQ QORUĞUNDA APARILAN BƏRPA VƏ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNDƏN SONRA 

YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya gül dəstəsi təqdim olundu. 

Dövlətimizin baĢçısına və xanımına məlumat verildi ki, ölkəmizdə milli mənəvi 

dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində mühüm layihələr 

həyata keçirilir. Prezident Ġlham Əliyevin tapĢırıqlarına əsasən tarix və mədəniyyət 

abidələrinə dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı gündən-günə artır. Dövlətimizin 

baĢçısının bununla bağlı imzaladığı fərman və sərəncamlar, aparılan məqsədyönlü 

siyasət və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələr nəticəsində bir 

sıra abidələrimizin UNESCO-nun mədəni irs siyahısına daxil edilməsi, qədim tariximizi 

yaĢadan məbədlərin təmir və bərpası, bölgələrdə aparılan geniĢmiqyaslı arxeoloji 

ekspedisiyalar bunun ən yaxĢı göstəricisidir. Azərbaycanın maddi mədəniyyət abidələri 

sırasında Bakının Suraxanı rayonunda yerləĢən, XVII-XVIII əsrlərə aid atəĢpərəst 

məbədinin qalıqları üzərində inĢa olunmuĢ və UNESCO-nun “Dünya irsinin ilkin 

siyahısı”na daxil edilmiĢ “AtəĢgah məbədi” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun 

özünəməxsus yeri vardır. Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə 2007-ci ildən 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyinə verilən qoruqda 2009-cu il ilin iyulundan 

ərazinin mühafizəsi və maddi-texniki təminatın gücləndirilməsinə baĢlanılmıĢ, məbəd və 

məbədətrafı ərazilərin abadlaĢdırılması həyata keçirilmiĢdir. 

Qeyd olundu ki, qoruğun sahəsi 4,2 min kvadratmetrdən 15 min kvadratmetrə 

qədər geniĢləndirilmiĢdir. Sahəsi iki min kvadratmetrdən artıq olan əsas bina xüsusi 

memarlıq üslubunda inĢa olunmuĢdur. Məbədlə həmahəng inĢa olunan əsas binada 

idarə, dəmirçi kürəsi, dəmirçi emalatxanası, mis və çini qablar, taxta üzərində oyma, 

xalça, kəlağayı və həsir toxuma emalatxanaları, suvenirlər, rəsm qalereyası mövcuddur. 

Xüsusi memarlıq üslubunda yaradılan muzeydə Bakı Ģəhəri və AbĢeron rayonu 

ərazisində vaxtilə mövcud olan qədim yaĢayıĢ binalarını və abidələri əks etdirən guĢələr 

yaradılmıĢdır. Burada əcdadlarımızın istifadə etdikləri məiĢət əĢyaları və incəsənət 

nümunələri nümayiĢ olunur. Muğam evində isə buraya gələn ziyarətçilərin istirahətinin 

yüksək səviyyədə təĢkili məqsədilə ayrıca guĢə yaradılmıĢdır. Burada Azərbaycan 

muğamının təbliği məqsədilə müxtəlif konsertlərin təĢkili də nəzərdə tutulmuĢdur.  

Bildirildi ki, 2012-ci ilin sentyabrından baĢlayaraq Heydər Əliyev Fondunun 

dəstəyi ilə məbədətrafı ərazilərin abadlaĢdırılması, yardımçı binaların tikintisi iĢləri 

sürətlə həyata keçirilmiĢ, yeddi ay ərzində baĢa çatdırılmıĢdır. Burada kütləvi tədbirlərin 

keçirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi qurulmuĢdur.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva AtəĢgah məbədində 

görülən iĢlərlə tanıĢ oldular.  

Diqqətə çatdırıldı ki, AtəĢgah məbədi XVII-XVIII əsrlərdə təbii qazların çıxdığı 

“əbədi”, sönməz alovların yerində inĢa edilmiĢ od məbədidir. Ġndiki ibadətgah da 

atəĢpərəstlərin-zərdüĢtlərin qədim məbədlərinin yerində tikilmiĢdir. Bu məbədlər 

təqribən II-III əsrlərdə inĢa edilmiĢdir. XVII əsrdə məbədin ətrafında bir-birinin yanında 

ibadətxana, 26 hücrə və karvansara inĢa edilmiĢdir. Vaxtilə hücrələrdə müxtəlif dini 

ayinlərin icra olunması və oda sitayiĢ edən kahinlərin fəaliyyəti üçün lazımi Ģərait də 

olmuĢdur. Məbədə gələn zəvvarlar karvansarada istirahət imkanı da əldə etmiĢlər. XVIII 

əsrin əvvəlində məbəd artıq bizim dövrə gəlib çıxdığı Ģəkli almıĢdır.  

Vurğulandı ki, beĢkünc planda tikilmiĢ abidənin həyətində mərkəzi səcdəgahın 

yuxarısı günbəzlə tamamlanan dördkünc tikili ucalır. GiriĢ portalının üstündə AbĢeronda 



ənənəvi olan qonaq otağı - “Balaxana” yerləĢir. Yeni memarlıq ənənələri ilə tikilmiĢ 

AtəĢgah məbədi özündə qədim od səcdəgahlarının elementlərini qoruyub saxlamıĢdır. 

Məbədin ən erkən tikilisi olan karvansara 1713-cü ilə aiddir, üstündə qədim sanskrit 

dilində yazı vardır.  

Dövlətimizin baĢçısı AtəĢgah məbədinin XIX əsrdə çəkilən Ģəkillərini, bərpadan 

əvvəlki və sonrakı görüntülərini əks etdirən fotostendlərə, qoruq ərazisində yaxın 

gələcəkdə görüləcək iĢlərin eskiz layihələrinə baxdı.  

GörülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirən Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

29 mart 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ FÜZULĠ KÜÇƏSĠ 

ĠLƏ 

MĠRZAĞA ƏLĠYEV KÜÇƏSĠ ARASINDA ĠNġA EDĠLƏN YERALTI 

AVTOMOBĠL DAYANACAĞINDA, YERÜSTÜ PARK, BAĞ VƏ 

FƏVVARƏLƏR KOMPLEKSĠNDƏ 

APARILAN TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısının tapĢırıqlarına əsasən Bakı Ģəhərinin infrastrukturunun 

təkmilləĢdirilməsi və müasirləĢdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər ardıcıl 

olaraq davam etdirilir. Bakı Ģəhərində park və xiyabanlar müasir Ģəkildə yenidən 

qurulur, yaĢıllıq zolaqları salınır, yeni istirahət guĢələri yaradılır.  

Paytaxtın Füzuli küçəsi ilə Mirzağa Əliyev küçəsi arasında yeraltı avtomobil 

dayanacağının üstündə müasir park kompleksinin inĢa olunması Ģəhərimizin simasının 

daha da yenilənməsi və paytaxt sakinlərinin istirahəti baxımından olduqca 

əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Prezidenti kompleksdə inĢaat iĢlərini daim nəzarətdə 

saxlayır, burada aparılan tikintinin gediĢi ilə mütəmadi olaraq maraqlanır.  

Dövlətimizin baĢçısı avtomobili özü idarə edərək əvvəlcə yeraltı avtomobil 

dayanacağına gəldi. Bu dayanacaq avtomobil tutumuna görə dünyada ən böyük 

dayanacaqlardan biridir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeraltı avtomobil 

dayanacağından keçib yerüstü park kompleksinə gəldilər.  

Yeni salınan bu park kompleksi Ģəhərin içərisində ən böyük parkdır. Bakı ġəhər 

Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov park kompleksinin layihəsi əsasında 

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, 7 hektar ərazisi olan parkın 29 min 

kvadratmetrlik sahəsinə qranit plitə döĢənəcəkdir. Hazırda 20 min kvadratmetrlik sahəyə 

qranit plitələr döĢənmiĢdir. Park kompleksinin 6 min kvadratmetrlik sahəsinə asfalt 

örtük çəkiləcəkdir. Kompleksin 35 min kvadratmetrlik ərazisində yaĢıllıq zolaqları 

salınacaqdır. Həmin əraziyə 35 min kubmetr əkin torpağının töküldüyü bildirildi. 

Burada 2000-ə yaxın ağac, 10 minə yaxın isə bəzək kolu, çoxlu sayda gül və çiçək 

əkiləcəyi, ərazinin bütünlüklə yaĢıl otlarla örtüləcəyi qeyd olundu. Bildirildi ki, parkda 

ən müasir tələblərə cavab verən 5 fəvvarə inĢa olunacaq və bu fəvvarələrin ayrıca 

stansiyası olacaqdır. YaĢıllıq zolaqları avtomat sistemlə suvarılacaqdır. Park 

kompleksində yeni yarımstansiyanın quraĢdırılacağı və ən müasir iĢıqlandırma sistemi 

ilə təchiz olunacağı qeyd edildi. Parkda üç yay kafesi fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Kompleksin ətrafındakı binalarda və ərazilərdə əsaslı Ģəkildə abadlıq və quruculuq 

iĢlərinin də həyata keçiriləcəyi bildirildi. Dövlətimizin baĢçısı paytaxtın Füzuli küçəsi 

ilə Mirzağa Əliyev küçəsi arasında salınan park kompleksində aparılan inĢaat iĢləri ilə 

bağlı müvafiq tövsiyələrini verdi. 

 

29 mart 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “THE BUSINESS YEAR” 

JURNALININ  

BAġ DĠREKTORUNU, JURNALIN BAġ REDAKTORUNU VƏ BURAXILIġA 

MƏSUL ƏMƏKDAġLARINI QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Ġnvestisiyaların təĢviqi və nəĢrlər üzrə ixtisaslaĢan “The Business Year” jurnalının 

baĢ direktoru xanım Ayse Nazir Valentin ölkəmizlə bağlı layihələrə ilk dəfə 2010-cu 

ildə baĢladıqlarını məmnunluqla qeyd etdi. 2011-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 

illiyi və 2012-ci ildə isə “Eurovision” beynəlxalq mahnı müsabiqəsi ilə bağlı 

buraxılıĢlarının maraqla qarĢılandığını qeyd edən qonaq bu il ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə bağlı xüsusi material hazırladıqlarını 

dedi. 

Dövlətimizin baĢçısı jurnalın Azərbaycanın təĢviqi ilə bağlı gördükləri iĢləri 

yüksək qiymətləndirdi. Prezident Ġlham Əliyev “The Business Year” jurnalının ingilis 

dilində Azərbaycanla bağlı geniĢ auditoriya üçün nəzərdə tutulan və müxtəlif 

yanaĢmalarla zəngin olan bu nəĢrinin ölkəmizin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim 

olunması üçün yaxĢı imkan yaratdığını dedi. Azərbaycanın iqtisadi, siyasi, təhlükəsizlik, 

biznes, sərmayə qoyuluĢu, xarici əlaqələr və digər sahələrlə bağlı məsələlərin jurnalda 

ətraflı təhlil olunmasını yüksək qiymətləndirən dövlətimizin baĢçısı “The Business 

Year: Azerbajan-2013” xüsusi buraxılıĢının əhəmiyyətini qeyd etdi. 

“The Business Year” jurnalının Prezident Ġlham Əliyevi “Ġlin adamı” seçdiyini 

qeyd edən jurnalın baĢ redaktoru Ceyson Con bunun Azərbaycanda iqtisadi artımın 

yüksəliĢi, ümum daxili məhsulun son 5 ildə dəfələrlə artması, Azərbaycanın beynəlxalq 

aləmdə böyük nüfuza malik olması, BMT Təhlükəsizlik ġurasına üzv seçilməsi ilə və 

informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunda əldə edilən böyük uğurlarla 

bağlı olduğunu dedi.  

Sonra “Ġlin adamı” mükafatı dövlətimizin baĢçısına təqdim olundu. 

Prezident “Ġlin adamı” mükafatına görə təĢəkkürünü bildirdi. Sonra dövlətimizin 

baĢçısı Azərbaycanda əldə olunan bütün uğurların əsasında ölkənin sürətli iqtisadi 

inkiĢafının dayandığını qeyd etdi. Prezident Ġlham Əliyev bildirdi ki, iqtisadiyyatın 

Ģaxələndirilməsi nəticəsində neft-qaz amilindən asılılıq azalmıĢ, neft gəlirlərinin Ģəffaf 

Ģəkildə insanların və ölkənin mənafeyi naminə istifadə olunması nəticəsində son 10 ildə 

yoxsulluğun səviyyəsi 50 faizdən 6 faizə qədər enmiĢdir. Ġnformasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları sektorundakı sürətli inkiĢafa toxunan dövlətimizin baĢçısı Azərbaycanın 

kosmik ailənin üzvü olmasının önəmini qeyd etdi. 2013-cü ilin ölkəmizdə “Ġnformasiya-

kommunikasiya texnologiyaları ili” elan olunduğunu deyən Prezident Ġlham Əliyev bu 

sahədə əldə edilən uğurlardan danıĢdı. Dövlətimizin baĢçısı ölkəmizin nüfuzunun 

beynəlxalq aləmdə getdikcə möhkəmləndiyini xüsusi vurğuladı. 

Prezident Ġlham Əliyev “The Business Year” jurnalının enerji, ticarət, biznes, 

investisiya, mədəniyyət və digər sahələrdə Azərbaycanı olduğu kimi təqdim etdiyinə 

görə yaradıcı kollektivə təĢəkkürünü bildirdi. 

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi. 

 

4 aprel 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “AĠTF-2013” XII 

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TURĠZM VƏ SƏYAHƏTLƏR SƏRGĠSĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva Bakıda keçirilən “AĠTF-2013” XII Azərbaycan Beynəlxalq turizm və 

səyahətlər, həmçinin “HOREX Caucasus 2013” VII Qafqaz Beynəlxalq mehmanxana, 

restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgiləri ilə tanıĢ olmuĢlar.  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin baĢçısına və xanımına 

məlumat verdi ki, son illər Azərbaycanın turizm potensialını nümayiĢ etdirmək məqsədi 

ilə keçirilən bir sıra mühüm tədbirlər bu sahəyə marağı daha da artırmıĢdır. Bu 

baxımdan Bakıda hər il ənənəvi keçirilən Beynəlxalq turizm və səyahətlər, Qafqaz 

Beynəlxalq mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar 

sərgilərinin xüsusi rolu vardır. 

Bildirildi ki, Azərbaycanın və ümumilikdə Cənubi Qafqaz regionunun turizm 

sənayesinin ən böyük ixtisaslaĢdırılmıĢ tədbiri - “AĠTF” təsis edildiyi gündən etibarən 

maraqla qarĢılanmıĢ və böyük nüfuz qazanmıĢdır. Məhz buna görə də sərgi 

iĢtirakçılarının sayı ildən-ilə artır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, sərgidə bir sıra aviaxəttlər və avia-agentliklər həm milli 

qrupların tərkibində, həm də ayrıca stendlərdə təmsil olunur. Türkiyənin “Turkish 

Airlines”, Çinin “China Southern Airlines”, Qazaxıstanın “Air Astana”, Sloveniyanın 

“Adria Airways”, Yunanıstanın “Aegean Airlines” Ģirkətləri və digər aviaĢirkətlər 

sərgidə ayrıca stendlərlə iĢtirak edirlər.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı sərginin pavilyonları ilə yaxından tanıĢ oldular.  

“Azərbaycanda istirahət” bölməsi ilə tanıĢlıq zamanı Prezident Ġlham Əliyevə və 

xanımına məlumat verildi ki, burada regionlarımızın iqlim xüsusiyyətləri, təbii 

ehtiyatları və çoxmillətli mədəniyyəti təqdim olunur. Sərgidə Ģəhər və rayonların ən 

məĢhur kurort zonaları, mehmanxana və pansionatları barədə stendlər də nümayiĢ 

etdirilir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Türkiyənin “Tanay” 

Ģirkətinin stendi ilə tanıĢ oldular. Bildirildi ki, Ģirkət artıq 6 ildir Azərbaycanda uğurla 

fəaliyyət göstərir. Keyfiyyətli məhsulları ilə seçilən Ģirkət Azərbaycandakı 

mehmanxanaların 70 faizini öz məhsulları ilə təmin edir.  

Almaniyanın “Wanzi” Ģirkəti ilə tanıĢlıq zamanı qeyd olundu ki, ilk dəfədir bu 

sərgidə iĢtirak edən Ģirkətin fəaliyyətinin əsas istiqaməti otel, istirahət və supermarketlər 

kompleksləri üçün avadanlıq hazırlamaqdır. ġirkət bu sahədə dünyada aparıcı 

qurumlardan hesab edilir və onun məhsulları yüksək keyfiyyəti ilə seçilir.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Ġsveçrənin “Franke” Ģirkətinin stendi ilə də tanıĢ 

oldular. Bildirildi ki, artıq 8 ildir Azərbaycan bazarında yerini tutan bu Ģirkət ölkədə 

fəaliyyət göstərən ictimai obyektlər üçün müxtəlif təyinatlı avadanlıqlar hazırlayır. 

ġirkətin məhsulları Ġsveçrə ilə yanaĢı, Ġtaliya, Almaniya və Avstriyada istehsal olunur. 

Azərbaycan Prezidentinin və xanımının tanıĢ olduğu daha bir stend Almaniyanın 

“Mühldorfer” Ģirkətinə məxsus idi. Bildirildi ki, bu Ģirkət yataq dəstlərinin istehsalı üzrə 

dünyada aparıcı qurumlardan biridir. 1920-ci ildən fəaliyyət göstərən Ģirkət dünyanın 

müxtəlif ölkələrində otel və mehmanxana komplekslərini yataq dəstləri ilə təmin edir. 

ġirkətin məhsulları yüksək keyfiyyəti və rahatlığı ilə seçilir.  

Avstriyanın “Kny Design” Ģirkətinin stendi ilə tanıĢlıq zamanı diqqətə çatdırıldı 

ki, bu Ģirkət iĢıq dizaynı və dekorativ iĢıqlandırma sahəsində dünyada böyük nüfuza 

malikdir. ġirkət iĢıqlandırma dizaynı sahəsində böyük layihələr reallaĢdırır.  



Prezident Ġlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya “AF Hotel-Aqua Park” 

ailəvi istirahət kompleksində yaradılan Ģərait barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, 

Xəzər dənizi sahilində yerləĢən kompleks təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə Cənubi 

Qafqazda analoqu olmayan ailəvi istirahət mərkəzidir. Fəaliyyətə baĢladığı gündən 

kompleks həm xarici qonaqların, həm də yerli sakinlərin sevimli istirahət mərkəzinə 

çevrilmiĢdir. Qonaqlar burada yüksək səviyyədə otel, əyləncə və idman xidmətlərindən 

istifadə edə bilərlər.  

Diqqətə çatdırıldı ki, “AF Hotel-Aqua Park” qonaqların arzusu ilə paytaxta və 

regionlara ekskursiyalar da təĢkil edir.  

Ġndoneziyanın stendi ilə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə və xanımına bu 

ölkənin turizm imkanları barədə məlumat verildi. Qeyd edildi ki, Ġndoneziya artıq ikinci 

dəfədir bu sərgidə iĢtirak edir.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərinin stendi ilə də tanıĢ 

oldular. Prezident Ġlham Əliyevə bu ölkənin, xüsusilə də Dubayın turizm imkanları 

barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Bakıdan Dubaya birbaĢa aviareysin açılması 

qarĢılıqlı turizm axınını təmin etməyə imkan yaradır.  

Türkiyənin stendi ilə tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, bu ölkə sərgidə geniĢ Ģəkildə 

iĢtirak edir. Türkiyəni təmsil edən Ģirkətlərin müxtəlif stendlərində ölkənin turizm 

marĢrutları, infrastrukturu barədə geniĢ məlumatlar əksini tapmıĢdır. Diqqətə çatdırıldı 

ki, son illərdə Türkiyədən Azərbaycana gələn turistlərin sayında artım qeydə alınmıĢdır. 

Türkiyənin turizm Ģirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycanda keçirilən bu beynəlxalq 

sərgiyə böyük önəm verirlər.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Bolqarıstan, Sloveniya və Monteneqronun 

stendləri ilə də tanıĢ oldular.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva sərgilərin iĢinə uğurlar 

arzuladılar. 

Bu il “AĠTF-2013” sərgisində 35 ölkədən 60-dan çox istiqaməti təmsil edən 251 

Ģirkət iĢtirak edir. Sərgidə bir çox ölkələrin milli stendlərinin fəal iĢtirakı artıq ənənəyə 

çevrilmiĢdir. Builki sərgidə rekord sayda - 20 stend öz milli ekspozisiyası ilə iĢtirak edir. 

Onların arasında sərginin daimi iĢtirakçıları olan Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, 

Bolqarıstan, Kipr, Çexiya, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, Sloveniya və Misirin milli 

qrupları vardır. Fransa, Macarıstan, Ġndoneziya, Ġran, Monteneqro, MərakeĢ, Ukraynanın 

Krım Muxtar Respublikası, Tailand və Tunisin milli qrupları isə bu il ilk dəfə sərgiyə 

qatılmıĢlar. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi, “ĠTE Group plc” və onun tərəfdaĢı 

“Ġteca Caspian” MMC-lərin təĢkilatçılığı ilə keçirilən sərgi aprelin 6-da baĢa çatacaqdır.  

 

5 aprel 2013-cü il 
 

  



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HACIQABULDA YENĠDƏN 

QURULAN HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Hacıqabul 

Ģəhərinin mərkəzində ucaldılmıĢ abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoydu. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti parkın ərazisində yenidən qurulan Heydər Əliyev 

Mərkəzi ilə tanıĢ oldu. 

Məlumat verildi ki, Mərkəz 2008-ci ilin mayından fəaliyyət göstərir. Ötən ilin 

fevralından burada aparılan yenidənqurma iĢlərindən sonra bina geniĢləndirilmiĢ, 

ümumi sahəsi 260 kvadratmetrdən 1172 kvadratmetrə çatdırılmıĢdır. Mərkəzdə əlavə 

olaraq ekspozisiya zalı, foto, xalq yaradıcılığı və rəsm studiyaları, elektron kitabxana, 

xarici dil mərkəzi, konfrans və kino zalları yaradılmıĢdır. Bu, rayon gənclərinin 

ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi irsinin öyrənilməsi, eləcə də bilik və 

bacarıqlarının artırılması, xarici dillərə yiyələnməsi, elektron kitabxanalardan geniĢ 

istifadə etməsi üçün geniĢ imkan açır. 

Mərkəzdə ulu öndər Heydər Əliyevin sovet hakimiyyəti illərində və ölkəmizin 

müstəqilliyi dövründə Hacıqabula səfərlərini, rayon ictimaiyyəti ilə görüĢlərini əks 

etdirən maraqlı fotolar toplanmıĢdır. Xalq yaradıcılıq studiyasında gənclər qədim və 

müasir xalçaçılıq, toxuculuq, naxıĢvurma sənətinin sirlərinə yiyələnəcəklər. Mərkəzdə 

fəaliyyət göstərəcək rəsm studiyası rayon gənclərinin rəssamlıq sənəti ilə məĢğul 

olmalarına imkan yaratmaqla yanaĢı, həm də onların istedadlarını nümayiĢ etdirmələri 

üçün geniĢ imkanlar açır. Heydər Əliyev Mərkəzinin xarici dil bölməsində gənclər 

ingilis, fransız, rus, alman dillərini öyrənə biləcəklər. Bunun üçün onlar bölmədə 

quraĢdırılan müasir texniki vasitələrdən istifadə edəcəklər. Burada yaradılan 

avtomatlaĢdırılmıĢ kitabxanada informasiya sistemindən istifadə edilir. Kitabxanada 

xüsusi sistemin köməyi ilə elektron kataloq yaradılmıĢdır. Bu sistemdə hazırda on baza 

fəaliyyət göstərir. Kitabxananın bütün elektron resursları sistemin veb modulu vasitəsilə 

dünya informasiya məkanına çıxarılır. 

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev parkını gəzdi. 

Hacıqabul Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Əhməd Muxtarov Prezident Ġlham 

Əliyevə məlumat verdi ki, parkda 2011-ci ilin sentyabrından yenidənqurma iĢlərinə 

baĢlanmıĢdır. Ümumi sahəsi 1,5 hektar olan parkda rayon sakinlərinin istirahətinin 

təmin edilməsi üçün geniĢ imkanlar yaradılmıĢdır. Burada uĢaq əyləncə və istirahət 

mərkəzi, 320 yerlik yay teatrı və kafe inĢa edilmiĢdir. Parkda müasir iĢıqlandırma 

sistemi quraĢdırılmıĢ, yaĢıllıq zolaqları salınmıĢdır.  

 

15 aprel 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ 

BAYRAQ MEYDANI  

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin atributu olmuĢ üçrəngli, ay-ulduzlu 

bayrağımızın yenidən ölkəmizin müstəqillik rəmzinə çevrilməsi ümummilli lider Heydər 

Əliyevin dövlətimiz və xalqımız qarĢısında müstəsna xidmətlərindən biridir. Ġlk dəfə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində dalğalanan bayrağımız indi mühüm 

beynəlxalq tədbirlərdə, mötəbər mərasimlərdə, ictimai-siyasi toplantılarda öz görkəmli 

yerini qoruyub saxlayır. Üçrəngli bayrağımız müxtəlif mədəniyyət tədbirlərində və 

idman yarıĢlarında qaldırılaraq milli birliyimizi təcəssüm etdirir, bütün soydaĢlarımızın 

qəlbini qürur hissi ilə doldurur. Azərbaycan Prezidentinin dövlət atributlarına olan 

ehtiramının nəticəsidir ki, bu gün hər bir azərbaycanlı bayrağımızı özünün qürur 

mənbəyi hesab edir. Dövlət atributlarının qorunmasına və təbliğinə Prezidentin həssas 

münasibətini 2009-cu il 9 noyabr tarixinin Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü kimi 

təsis edilməsi də təsdiqləyir. Paytaxt Bakı ilə yanaĢı, son illərdə bölgələrdə yaradılan 

Bayraq meydanları da gənc nəslin vətənpərvərlik hisslərinin daha da gücləndirilməsinə 

xidmət edən mühüm amillər sırasındadır. Bu baxımdan Mingəçevirdə salınan Bayraq 

Meydanı və burada ucaldılan dövlət bayrağı da möhtəĢəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Mingəçevirdə Bayraq Meydanının 

inĢasına ötən ilin iyununda baĢlanılmıĢ, bu ilin martında baĢa çatdırılmıĢdır. Meydan 

Ģəhərin giriĢ hissəsində, Heydər Əliyev prospektində yerləĢir. Bayraq dirəyinin 

hündürlüyü 42 metrdir. Bayrağın ətrafında Azərbaycanın xəritəsi, dövlət himni və gerbi 

əks olunmuĢdur. Meydanda inĢa olunan fəvvarə buranı daha da gözəlləĢdirir. Bayraq 

Meydanının ərazisində geniĢ abadlıq iĢləri aparılmıĢ, yaĢıllıq zolağı salınmıĢdır. Burada 

müxtəlif adda gül və bəzək kolları əkilmiĢ, meydanda müasir iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır. ġəhər sakinlərinin istirahəti üçün meydanda hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Bayraq Meydanında yaradılmıĢ Ģəraitdən məmnunluğunu 

bildirdi. 

 

16 aprel 2013-cü il 

  



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN APARILDIĞI SAHĠL PARKI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Parkın yenidənqurmadan əvvəlki vəziyyətinin Ģəkillərindən ibarət stendə baxan 

dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, bu istirahət mərkəzinin ərazisi uzun illər 

baxımsız vəziyyətdə olduğundan yararsız hala düĢmüĢdü və Ģəhərin ümumi görünüĢünə 

xələl gətirirdi. Sahil parkının yenidən qurulmasına ötən ilin martında baĢlanmıĢ, bu ilin 

aprelində baĢa çatdırılmıĢdır. Tikinti iĢləri ən yüksək standartlar səviyyəsində 

aparılmıĢdır. Ümumi ərazisi üç min kvadratmetr olan parka gələn insanların 

avtomobilləri rahat saxlamaları üçün xüsusi dayanacaq da inĢa edilmiĢdir. Ġstirahət 

guĢəsində geniĢ ərazidə yaĢıllıq iĢləri aparılmıĢ, müxtəlif ağac və gül kolları əkilmiĢdir. 

Xüsusi güldanlar parkın görünüĢünə əlavə yaraĢıq verir. Burada hər cür hava Ģəraitinə 

davamlı materiallardan hazırlanan 200 oturacaq qoyulmuĢdur. Parkın iĢıqlandırma 

sistemi ən müasir səviyyədə qurulmuĢdur. Böyük monitorda kütləvi-mədəni tədbirlər 

zamanı müxtəlif videogörüntüləri izləmək mümkün olacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, hazırda Kür çayı üzərində 

sərniĢin daĢıyan asma kanat liftinin quraĢdırılması prosesi gedir. Uzunluğu 212 metr 

olacaq kanat yolu gün ərzində min nəfərin daĢınmasına imkan verəcəkdir. Parkda 

balacaların istirahəti diqqət mərkəzində saxlanılmıĢ, onlar üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır. Burada müasir attraksionlar və uĢaq yelləncəkləri quraĢdırılmıĢ, məĢəl 

kompleksi isə xüsusi zövqlə hazırlanmıĢdır. 

Parka üz tutan qonaqlar, eləcə də yerli sakinlərin istirahəti hərtərəfli 

düĢünülmüĢdür. Ġstirahət məkanındakı iaĢə obyektləri, fəvvarələr xüsusi zövqlə inĢa 

olunmuĢdur. Mərmər üzlüklə bəzənən bu fəvvarələr parkın ümumi görünüĢünü daha da 

zənginləĢdirir. YaĢıllaĢdırılan ərazidə avtomatik suvarma sistemi quraĢdırılmıĢdır. 

Ġstirahət guĢəsinin ətrafındakı kommunal binaların dam örtükləri təmir edilmiĢdir. Ġndi 

tamamilə yeni görkəm alan Sahil parkı Ģəhər sakinlərinə dəyərli hədiyyə olmaqla yanaĢı, 

həm də Mingəçevirin görkəminə xüsusi yaraĢıq verir. 

Dövlətimizin baĢçısı iĢlərin yüksək keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı tapĢırıqlarını 

verdi.  

 

16 aprel 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KÜR ÇAYI SAHĠLĠNDƏKĠ 

ĠSTĠRAHƏT KOMPLEKSĠNĠN YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI 

VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, dövlətimizin baĢçısının tapĢırığı ilə regionlarda parkların və 

turizm obyektlərinin əsaslı Ģəkildə yenidən qurulması və yeni məkanların salınması, 

sakinlərin və bölgələrə gələn qonaqların rahatlığı üçün müasir standartlara uyğun 

istirahət guĢələrinin yaradılması istiqamətində son illərdə ardıcıl tədbirlər davam 

etdirilir.  

Bildirildi ki, bu ərazidən əvvəllər də istirahət məkanı kimi istifadə olunmuĢdur. 

Ancaq son zamanlarda bu istirahət mərkəzi tamamilə yararsız vəziyyətdə idi. Yeni 

yaradılan sahilyanı istirahət kompleksinin ərazisi 1,5 hektardır. Yenidənqurma iĢlərinə 

bu ilin əvvəlində baĢlanmıĢdır. Burada həm Ģəhər sakinlərinin, həm də qonaqların 

istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Kompleksdə ən müasir kölgəliklər 

quraĢdırılmıĢ, voleybol meydançası inĢa olunmuĢdur. UĢaqların istirahəti də nəzərə 

alınmıĢ, onlar üçün müxtəlif attraksionlar qoyulmuĢdur.  

Diqqətə çatdırıldı ki, suda həm böyüklər, həm də balacalar üçün xüsusi 

təhlükəsizlik zonaları yaradılmıĢdır. Kompleksdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi 

xilasedici qrupları fəaliyyət göstərir. Buraya gələn insanların avtomobilləri rahat 

saxlamaları üçün ayrıca dayanacaq da vardır. Müasir iĢıqlandırma sisteminin qurulduğu 

istirahət kompleksində geniĢ yaĢıllıq iĢləri həyata keçirilmiĢdir. Yay mövsümü 

baĢlayanda burada insanlara çoxsaylı əyləncələr təqdim olunacaq və yüksək səviyyəli 

xidmət göstəriləcəkdir. 

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, gələcəkdə kompleksin ərazisində 

müasir iaĢə obyektləri də inĢa olunacaqdır. Bununla da Kür sahilində yerləĢən bu 

kompleks mingəçevirlilərin yay aylarında ən çox üz tutduqları məkana çevriləcəkdir. 

Daha sonra Prezident Ġlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mingəçevir 

Ģəhərində Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti, Mülki Müdafiə QoĢunlarının alayı və Su 

Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin idarəsi üçün binaların layihələrini əks etdirən stendlərə 

baxdı. 

Dövlətimizin baĢçısı iĢlərin yüksək keyfiyyətlə aparılması ilə bağlı tapĢırıqlarını 

verdi.  

 

16 aprel 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ 

GƏNCLƏR EVĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Gənclər Evinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Azərbaycan Prezidentinə məlumat verdi 

ki, dövlətimizin baĢçısının tapĢırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq gənclərin intellektual 

və yaradıcı potensialının üzə çıxarılması, xüsusilə regionlarda yaĢayan gənclərin 

fəallığının artırılması istiqamətində məqsədyönlü layihə və proqramlar həyata keçirilir. 

Bölgələrdə müasir tələblərə cavab verən sosial infrastruktur obyektlərinin və gənclər 

mərkəzlərinin, o cümlədən Mingəçevirdə Gənclər Evinin yaradılması da bu məqsədə 

xidmət edir.  

Bildirildi ki, üçmərtəbəli binanın tikintisinə ötən ilin martında baĢlanmıĢ, bu ilin 

aprelində baĢa çatdırılmıĢdır. Ümumi sahəsi 980 kvadratmetr olan Gənclər Evinin 

foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin ictimai-siyasi 

fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarını, həmçinin gənclərlə görüĢlərini əks etdirən 

fotolardan ibarət guĢələr yaradılmıĢdır. Mərkəzdə gələcəkdə rayon gəncləri arasında 

intellektual oyunların keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur.  

Qeyd olundu ki, gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi prioritet 

məsələlərdən biridir. Bunun üçün burada “Vətənpərvərlik klubu” yaradılmıĢdır. 

Ġnformasiya guĢəsindən isə gənclər ən son məlumatları əldə edəcəklər. Ayrıca 

yaradılmıĢ internet otağında bütün kompyuterlər internetə qoĢulmuĢdur. Gənclər evində 

kompyuter bilikləri və xarici dil üzrə xüsusi kursların təĢkili də planlaĢdırılır. Masaüstü 

oyunlar zalında gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır. Sərgi salonunda isə hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan gənc 

rəssamların əl iĢləri sərgilənir. “ART studiya”da ən son texnologiyalar quraĢdırılmıĢdır. 

Burada gənclər müxtəlif növ veriliĢlər hazırlamaq imkanı əldə edəcəklər. Gənclər 

Evində istedadların hazırlığı laboratoriyası fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu layihə Dövlət 

Proqramı çərçivəsində Gənclər və Ġdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Əsas 

məqsəd yeniyetmələr arasında elmi-texniki biliklərin təbliği, onların elmi-yaradıcı 

təĢəbbüslərinin artırılması, bu sahədə istedadlı gənclərin üzə çıxarılmasıdır. Texnika və 

ixtiralar klubu da gənclər üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada gənclərə həm yeni 

ixtiralar, həm ən son texnikalar haqqında məlumat veriləcəkdir. Gənclər onları 

maraqlandıran bütün suallara “qaynar xətt” xidmətindən cavab ala biləcəklər. Konfrans 

zalında gənclərlə bağlı müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Gənclər Evində, 

həmçinin “yaĢıl Ģəhər” ekologiya dərnəyi, kitabxana və karyera mərkəzi fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Gənclər Evi gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təĢkilində mühüm rol 

oynayacaqdır. 

Prezident Ġlham Əliyevə ölkəmizdə inĢa olunan və tikintisi nəzərdə tutulan idman 

qurğuları, 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək Avropa Oyunları ilə bağlı görülən iĢlər barədə 

də məlumat verildi.  

 

16 aprel 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Mingəçevir Ģəhərinin inkiĢafı ümummilli lider Heydər Əliyevin daim diqqət 

mərkəzində olmuĢdur. Ulu öndər Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi bütün 

dövrlərdə Mingəçevirin inkiĢafına mühüm töhfə vermiĢdir. Ümummilli liderin bu 

fəaliyyətini Mingəçevir Ģəhər ictimaiyyəti ehtiramla yad edir. Mingəçevir Ģəhərində inĢa 

olunan Heydər Əliyev Mərkəzi də Ulu Öndərin zəngin həyat yolunun səhifələrini 

vərəqləməyə, Azərbaycan tarixinin bütöv bir qərinəsinə nəzər salmağa imkan verir.  

ġəhər icra hakimiyyətinin baĢçısı Niyazi Bayramov məlumat verdi ki, Mərkəzin 

tikintisinə 2008-ci ilin avqustunda baĢlanmıĢdır. Altı min kvadratmetrlik ərazidə inĢa 

olunan Mərkəzdə ən müasir standartlar tətbiq edilmiĢdir. Ulu Öndərin zəngin irsinin 

öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədilə yaradılan Mərkəz Ümummilli 

Liderin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi istiqamətində görülən tədbirlərdən biridir. 

Mərkəzdə Ulu Öndərin ölkəmizə rəhbərliyinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən 

fotostendlər qurulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin akt zalı ilə tanıĢ oldu. Bildirildi ki, 570 yerlik 

geniĢ və iĢıqlı akt zalında Ģəhər və respublika səviyyəli tədbirlərin, konfransların və 

iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mərkəzdəki xüsusi guĢədə dövlət atributları 

haqqında məlumat verilir. Burada, həmçinin Azərbaycanın zəngin dövlətçilik tarixini 

əks etdirən lazer lövhə yaradılmıĢdır. Mərkəzə gələn hər bir kəsin Azərbaycanın tarixi 

ilə bağlı dolğun məlumat əldə etmək imkanı vardır.  

Qeyd olundu ki, Mərkəzin ikinci mərtəbəsindən sərgi zalı kimi də istifadə 

ediləcəkdir. Hazırda burada mingəçevirli rəssamların və heykəltəraĢların əl iĢləri 

nümayiĢ olunur. Mərkəzdə gənclərin müasir texnoloji yeniliklərlə yaxından tanıĢ 

olmaları, onların bilik və bacarıqlarının inkiĢafı üçün kurslar təĢkil ediləcəkdir. Bunun 

üçün internet sinfi, elektron kitabxana və kompyuter mərkəzi qurulmuĢdur. Mərkəzdə 

ulu öndər Heydər Əliyevin irsini öyrənən və Prezident Ġlham Əliyevin fəaliyyətindən 

bəhs edən monitor-zallar da fəaliyyət göstərəcəkdir. Bundan əlavə, məktəblilərin 

Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən öyrənmələri üçün xüsusi dərnəklər, o cümlədən 

müasir formatlı kinozal, sərgi salonu, fotostudiya, dizayn və rəsm studiyası 

yaradılmıĢdır.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı Mərkəzdə Ģəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

görüĢdü.  

ġəhər ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV 

dedi: 

- Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün Mingəçevirdə çox əlamətdar bir gündür. 

Biz Mingəçevirdə Heydər Əliyev Mərkəzinin açılıĢına toplaĢmıĢıq. Çox gözəl, 

möhtəĢəm binadır. Həm xarici gözəlliyi ilə seçilir, əlbəttə ki, daxili tərtibatı da çox 

yaxĢıdır, yüksək səviyyədə tikilmiĢdir. Əlbəttə ki, Ulu Öndərin yubileyi ərəfəsində 

Mingəçevirdə belə Mərkəzin açılıĢı çox böyük məna daĢıyan bir hadisədir.  

Ulu Öndər bütün dövrlərdə öz Vətəninə sədaqətlə, ləyaqətlə xidmət etmiĢdir. 

1970-1980-ci illərdə onun rəhbərliyi altında Azərbaycan sovet məkanında ən qabaqcıl 

yerlərə qalxa bilmiĢdir. Mingəçevir üçün o illər ərzində çox böyük iĢlər görülmüĢdür. 

Mingəçevirin sovet məkanında çox böyük sənaye mərkəzinə çevrilməsi də məhz Ulu 

Öndərin adı ilə bağlı olmuĢdur. Əlbəttə, müstəqillik dövründə Heydər Əliyevin 

xidmətləri o qədər böyükdür ki, bu barədə danıĢmaq üçün saatlarla vaxt lazımdır. Ən 



ağır illərdə xoĢagəlməz halların qarĢısı məhz onun rəhbərliyi ilə alındı və Azərbaycan 

inkiĢaf yoluna qədəm qoydu.  

Müstəqilliyimizin ilk illəri hamımızın yaxĢı yadındadır. O vaxt əslində 

Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaĢaması sual altında idi. Əvvəlki rəhbərlik ölkəni 

uçurum kənarında qoymuĢdu. Azərbaycan xalqının iradəsi, o cümlədən 

mingəçevirlilərin Ulu Öndərə olan inamı vəziyyətin köklü Ģəkildə dəyiĢməsinə gətirib 

çıxardı. 1993-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan inkiĢaf yolu ilə gedir, uğurla və sürətlə 

gedir. Bu gün də Ulu Öndərin siyasi xətti davam etdirilir. Hər bir yerdə, hər bir bölgədə 

və hər bir istiqamət üzrə onun qoyduğu yol bu gün inkiĢaf yoludur.  

Mingəçevirin inkiĢafı da çox sürətlidir. Son illər bu Ģəhərdə böyük iĢlər görülüb. 

ġəhər gözəlləĢib, abadlaĢıb. Yeni gözəl binalar tikilibdir, küçələr geniĢləndirilibdir. 

Ġctimai yerlər yaradılıbdır, parklar salınıbdır. Bu gün bir daha gedən iĢlərlə tanıĢ oldum. 

Görürəm ki, doğrudan da, bütün iĢlər böyük zövqlə, keyfiyyətlə aparılır. Ġnsanların rahat 

yaĢaması üçün bütün iĢlər görülübdür. 

Əvvəlki dövrlərdə də Mingəçevirdə olarkən açılıĢlarda iĢtirak etmiĢdim. Keçən 

dəfə biz Kür avarçəkmə bazasının açılıĢını qeyd etdik. Bu da ölkə miqyasında nadir bir 

idman və turizm obyektidir. Çox Ģadam ki, biz bu bazanı nəinki bərpa edə bildik, ən 

yüksək dünya standartlarına cavab verən bir idman və turizm mərkəzini yarada bilmiĢik. 

Əlbəttə ki, gələcəkdə Ģəhərin inkiĢafı üçün turizm sektoru önəmli rol oynaya bilər və 

oynamalıdır. Çox Ģadam ki, sahilin o biri tərəfində yeni otellər, istirahət zonaları tikilir. 

Mingəçevirin çox gözəl iqlimi, çox gözəl təbiəti vardır. Kür çayı boyu yerləĢən ən 

gözəl Ģəhərdir. Kür çayının rəngi də burada çox gözəldir, çox Ģəffafdır. Belə bir rəng heç 

bir baĢqa yerdə yoxdur. Bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Əlbəttə, Mingəçevirin bu 

gözəl təbii vəziyyətindən biz gərək maksimum dərəcədə istifadə edək. ĠĢ adamları 

buraya investisiya qoymalıdır. Mingəçevir Azərbaycanın çox böyük turizm mərkəzinə 

çevrilməlidir. Bunu etmək üçün bir daha demək istəyirəm ki, bütün imkanlar vardır. 

Artıq tikilən otellər də turizm sektorunun inkiĢafına xidmət göstərəcəkdir. Eyni 

zamanda, biz gərək Mingəçeviri böyük sənaye mərkəzi kimi inkiĢaf etdirək. Mən 

Nazirlər Kabinetinin toplantısında bu məsələ ilə bağlı xüsusi göstəriĢ vermiĢəm. Əslində 

Azərbaycanda üç böyük sənaye mərkəzi müəyyən olunubdur - Bakı, Sumqayıt və 

Gəncə. Mingəçeviri də biz bu siyahıya əlavə etməliyik. Sovet vaxtında burada çoxlu 

müəssisələr fəaliyyət göstərirdi. Sonra onların bir çoxu bağlandı. Biz Mingəçeviri 

yenidən böyük sənaye mərkəzinə çevirməliyik. Buna nail olmaq üçün artıq hökumətə 

müvafiq göstəriĢlər verilmiĢdir. Ġndi iĢlər gedir ki, Mingəçevirdə texnologiya parkı 

yaradılsın. Dövlətin dəstəyi ilə burada bir neçə iri müəssisə yaradılsın ki, iĢ yerləri 

çoxalsın. Bilirəm, baxmayaraq ki, son illərdə Mingəçevirdə iĢ yerləri ilə bağlı böyük 

iĢlər görülübdür, amma hələ də iĢsizlər vardır. Biz gərək Ģərait yaradaq ki, onlar iĢlə 

təmin olunsunlar və öz maddi vəziyyətlərini yaxĢılaĢdıra bilsinlər. Ona görə 

Mingəçevirin gələcək inkiĢafı sənayenin, turizmin inkiĢafı ilə bağlı olacaqdır. Əlbəttə ki, 

sosial infrastrukturun yaradılması və müasirləĢdirməsi istiqamətində də iĢlər gedəcəkdir.  

Mənə verilən məlumata görə Ģəhər xəstəxanası o qədər də yaxĢı vəziyyətdə 

deyildir. Xəstəxananın yenidən qurulmasına ehtiyac vardır. Bu barədə göstəriĢ 

veriləcəkdir.  

Eyni zamanda, Mingəçevirdə hələ ki, Olimpiya Mərkəzi tikilməyibdir. Düzdür, 

biz daha çox Kür avarçəkmə bazasının tikintisi ilə məĢğul idik. Bu da əlbəttə ki, ölkə 

miqyasında böyük bir idman qurğusudur. Ancaq Kür avarçəkmə bazasında daha çox 

peĢəkar idmançılar məĢğul olurlar. Olimpiya Mərkəzlərində isə adi vətəndaĢlar, gənclər, 

uĢaqlar, yeniyetmələr idmanla məĢğul olmalıdırlar. Ona görə Mingəçevirdə Ģəhər 



xəstəxanası, olimpiya mərkəzi, turizm obyektləri və sənaye müəssisələrinin yaradılması 

gələcək illərdə bizim üçün əsas istiqamət olacaqdır.  

ġübhəsiz ki, sosial cəhətdən ən ağır vəziyyətdə olan soydaĢlarımız, məcburi 

köçkünlərin problemləri də öz həllini tapmalıdır. Bu gün böyük bir Ģəhərcik açılır. 

Mingəçevirdə 20 mindən artıq köçkün məskunlaĢıbdır, onların problemləri də tədricən 

öz həllini tapır. Mingəçevirdə bundan sonra da köçkünlər üçün yeni binalar, evlər 

tikiləcəkdir. 

Yəni, Mingəçevirin timsalında biz ümumiyyətlə, ölkəmizin inkiĢaf modelini 

görürük - güclü sənaye potensialı, sosial məsələlərin həlli, sosial infrastrukturun 

yaradılması və qeyri-neft sektorunun inkiĢafı. Çünki bizim üçün, yəni, dövlət, hökumət 

üçün gələcək illərdə əsas vəzifə bunlardan ibarət olacaq ki, ölkəmiz hərtərəfli inkiĢaf 

etsin, bütün bölgələr daha da böyük inkiĢafa nail olsun və iqtisadiyyatın dayanıqlılığını 

təmin etmək üçün qeyri-neft sektorunun inkiĢafına daha da böyük təkan verilsin. Bu ilin 

birinci rübündə qeyri-neft sektorumuz 11,4 faiz artmıĢdır. Bu da hesab edirəm ki, dünya 

miqyasında ən yüksək göstəricidir.  

Əlbəttə, Mingəçevirin gələcək inkiĢafı və Ģəhərin abadlaĢması daim diqqət 

mərkəzində olacaqdır. Mən dəfələrlə Mingəçevirdə olmuĢam, bundan sonra da 

olacağam, sizinlə birlikdə bütün bu iĢləri görəcəyik. Bir daha sizi bu gözəl hadisə 

münasibətilə təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

Ölkəmizin və Mingəçevirin inkiĢafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Ģəhər 

ictimaiyyəti adından Prezident Ġlham Əliyevə təĢəkkür edən Bəhmən NƏCMƏDDĠNOV 

dedi:  

- Möhtərəm cənab Prezident, Mingəçevir Ģəhərinə xoĢ gəlmisiniz. Ġcazə verin, 

mingəçevirlilər adından Sizi bu gözəl sarayda salamlayım. Hamıya məlumdur ki, 

Mingəçevirin inkiĢafında, bugünkü günə çatmasında Ulu Öndərin çox böyük zəhməti 

olmuĢdur. Məhz Ulu Öndərin böyük təĢəbbüsü və qətiyyəti sayəsində Mingəçevir 

Azərbaycanın energetika mərkəzinə çevrilmiĢdir. Siz bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazın ən 

iri enerji nəhəngi olan Ġstilik Elektrik Stansiyası məhz Mingəçevirdə Ulu Öndərin 

qətiyyəti nəticəsində tikilmiĢdir və bu gün də bu stansiya Azərbaycan iqtisadiyyatında 

böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Bu möhtəĢəm sarayın tikintisində bütün mingəçevirlilər fəal iĢtirak etmiĢlər və 

bizim nəsil bildiyiniz kimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin dövründə böyümüĢük, 

onun irsini gözəl bilirik. Bu saray gənclərimizin gələcəkdə Ulu Öndərin dərin irsini, 

həyat məktəbini öyrənmək üçün çox gözəl bir yer olacaqdır. Burada gənclərimiz 

müxtəlif klublarda öz bilik və intellekt səviyyələrini artıracaqlar, özlərinə lazım olan 

məĢğuliyyətləri artıq burada tapa biləcəklər.  

Sizin sayənizdə ölkəmizin iqtisadiyyatı çox sürətlə inkiĢaf edir. Buna misal olaraq 

Dünya Ġqtisadi Forumunun Bakı Ģəhərində keçirilməsini göstərmək olar. Bu, 

Azərbaycanın bugünkü dünya iqtisadiyyatında hansı səviyyədə olduğunu təsdiqləyən bir 

göstəricidir. Orada iĢtirak edən qonaqların Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycanın 

inkiĢafına verdiyi qiymətlər ürəyimizi dağa döndərdi. Bunların hamısı Sizin apardığınız 

düzgün siyasətin nəticəsidir. Azərbaycan durmadan inkiĢaf edir. Bu, danılmaz bir 

faktdır. Belə inkiĢaf edən bölgələrdən biri də Mingəçevir Ģəhəridir. 

Bu gün Siz qeyd etdiniz, Mingəçevir Ģəhəri abadlaĢır, gözəlləĢir, gözəl xiyabanlar 

tikilir, parklar açılır, belə möhtəĢəm saraylar istifadəyə verilir, qaçqınlarımız-

köçkünlərimiz üçün gözəl binalar tikilir, infrastruktur dəyiĢir. Bu, bizi çox sevindirir. 



Mingəçevirə göstərdiyiniz yüksək diqqət və qayğıya görə Sizə, Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya mingəçevirlilərin böyük təĢəkkürünü 

çatdırmaq istəyirəm. 

Biz Sizin ötən bazar günü Nazirlər Kabinetinin iclasındakı çıxıĢınızı diqqətlə 

izləmiĢik və Mingəçevirə verdiyiniz bu töhfəni böyük səmimiyyətlə qarĢılayırıq. Bəli, 

həqiqətən Mingəçevir buna layiqdir. 

Siz qeyd etdiyiniz kimi, Mingəçevirdə keçmiĢdə iri sənaye müəssisələri var idi və 

burada 18 mindən artıq əhali çalıĢırdı. Amma bu gün baxmayaraq ki, Sizin göstəriĢinizlə 

burada emal, istehsal, tikinti müəssisələri iĢləyir, əhalinin xeyli hissəsi iĢlə təmin 

olunub, amma iĢsizlik problemi yenə də vardır. Sizin bu qərarınızdan sonra iĢsizliyin 

aradan götürülməsinə çox böyük təkan veriləcəkdir. Mingəçevirin iqtisadi potensialı 

güclənəcək, Ģaxələnəcəkdir.  

Mingəçevirlilər Ulu Öndərə sadiq olduqları kimi, həmiĢə Sizinlə olacaqlar və 

gələcəkdə bütün iĢlərini Sizin tələbləriniz səviyyəsində qurmağa çalıĢacaqlar. Ulu 

Tanrıdan Sizə, ailə üzvlərinizə Azərbaycanın çiçəklənməsində, inkiĢafında yeni-yeni 

nailiyyətlər və uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun, doğrudan da, Mingəçevirin gələcək inkiĢafı 

üçün əsas məsələ yeni iĢ yerlərinin açılmasıdır. Çünki Ģəhərdə quruculuq-abadlıq iĢləri 

çox yaxĢı gedir, yeni parklar salınır, ictimai yerlər yaradılır, eyni zamanda, bütün 

infrastruktur layihələri uğurla icra edilir. Mənə verilən məlumata görə, qazlaĢdırma 

Mingəçevirdə 94 faizə çatmıĢdır. Yəni, ümumi ölkə üzrə qazlaĢdırma hələ ki, o 

səviyyədə deyildir. Ġçməli su, elektrik enerjisi ilə heç bir problem yoxdur. Təbii ki, 

Mingəçevir bütün ölkəmiz üçün elektrik enerjisi istehsal edir.  

Yolların çəkiliĢi son illər ərzində çox yaxĢı getmiĢdir – Ģəhər yolları abadlaĢıb, 

gözəlləĢib, indi yeni layihələr icra edilir. Belə gözəl obyektlər tikilir. Bu gün, eyni 

zamanda, Gənclər Evi də açılacaqdır. Yəni, sosial infrastrukturla bağlı dediyim kimi, 

xəstəxana, olimpiya mərkəzi tikiləcəkdir. Ona görə yeganə əsas məsələ iĢ yerləridir və 

bu istiqamət üzrə biz daha da fəal iĢləyəcəyik ki, gələcəkdə Mingəçevirdə də iĢsizliyin 

səviyyəsi ölkədə olduğu kimi olsun. Çünki son illər ərzində Azərbaycanda iĢsizlik 

böyük dərəcədə aĢağı düĢmüĢdür və statistikaya görə cəmi 5,2 faiz təĢkil edir. 

Mingəçevirdə isə bu göstərici əfsuslar olsun ki, daha böyükdür. Ona görə biz əsas yükü 

verəcəyik bu məsələlərə. Verilən göstəriĢlər və hazırlanan layihələr əminəm ki, yaxın 

zamanlarda Mingəçevirdə bir neçə iri müəssisənin yaradılmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Dövlət, əlbəttə ki, öz üzərinə düĢən vəzifəni icra edəcək. Bu layihələr dövlət dəstəyi ilə 

icra ediləcəkdir və eyni zamanda, biznes qurumlarını da biz yeni müəssisələrin 

yaradılması üçün Mingəçevirə istiqamətləndirəcəyik. Bu gün Azərbaycanda Ģirkətlərin 

böyük hissəsi dövlət tərəfindən dəstək görür və Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 

xətti ilə bu il 250 milyon manat güzəĢtli kreditlər veriləcəkdir. Yəni, dövlətin kifayət 

qədər imkanı var ki, istənilən coğrafi məntəqəyə bu investisiyaları yönəltsin. Əlbəttə, 

Mingəçevir burada ön planda olacaq, çünki buna böyük ehtiyac vardır. Əminəm ki, 

gələcək illərdə Mingəçevirin böyük sənaye Ģəhəri kimi Ģöhrəti yenə də yüksək 

səviyyədə olacaqdır. 

Bir daha sizə təĢəkkür edirəm, sağ olun. 

 

16 aprel 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSĠQĠLĠ TEATRININ BĠNASI ƏSASLI BƏRPA 

VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNDƏN SONRA ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġDĠR  

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV RƏSMĠ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev rəsmi açılıĢ mərasimində 

iĢtirak etmiĢdir.  

Ölkə həyatının bütün istiqamətlərində olduğu kimi, mədəniyyət sahəsi də yüksək 

səviyyədə dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuĢdur. Mədəniyyət və incəsənətin inkiĢafına, bu 

sahədə çalıĢan insanlara göstərilən diqqət və qayğı, həmçinin ölkəmizin beynəlxalq 

səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi etməsi bunun əyani təsdiqidir. Dövlətimizin baĢçısının 

mədəniyyətimizə himayəsi Azərbaycan incəsənətində yaradıcılıq əhval-ruhiyyəsini 

artırmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, son illərdə çoxsaylı tarixi 

abidələr, monumental binalar, maddi mədəniyyət ocaqları əsaslı təmir edilmiĢ və 

yenidən qurulmuĢdur. Onların sırasında Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının binası da 

vardır. 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı yarandığı vaxtdan etibarən incəsənət 

tariximizə bir çox qiymətli səhnə əsəri bəxĢ etmiĢdir. Teatr ölkəmizin zəngin ənənələrə 

malik qabaqcıl sənət ocaqlarından birinə çevrilərək bu gün də tamaĢaçıların dərin 

rəğbətini qazanmaqdadır. Heydər Əliyev Fondunun da bu istiqamətdə həyata keçirdiyi 

layihələri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və 

ĠSESCO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın təĢəbbüsü ilə Heydər Əliyev 

Fondunun gördüyü iĢlər ölkəmizin mədəni irsinin daha da zənginləĢdirilməsinə və 

dünyada geniĢ təbliğinə, gənc istedadların yetiĢməsinə böyük töhfələr verir.  

Prezident Ġlham Əliyevə Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının binasında və 

ətrafda görülən iĢlər barədə məlumat verildi. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti teatrın yenidənqurma iĢlərində iĢtirak edən xarici 

mütəxəssislərlə görüĢdü.  

Qeyd edildi ki, 1883-cü ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təĢəbbüsü ilə Bakıda ilk 

teatr binası tikilmiĢdir. 1908-ci il yanvarın 25-də isə müsəlman ġərqində opera janrının 

əsasının qoyan Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” əsərinin ilk tamaĢası bu teatrın 

binasında olmuĢdur. 1922-ci ildən binada Akademik Milli Dram Teatrı, 1960-cı ildən 

isə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı fəaliyyət göstərmiĢdir. 1988-ci ildə 

uçmaq təhlükəsi olduğuna görə həmin bina sökülmüĢ və yeni binanın inĢasına 

baĢlanılmıĢdır. Teatr binasının tikilib istifadəyə verilməsinə xüsusi diqqət və qayğı 

göstərən ümummilli lider Heydər Əliyev 1995-ci ildə tikinti iĢləri ilə tanıĢ olmuĢ, öz 

tövsiyələrini vermiĢdir. Ulu Öndər 1998-ci ilin oktyabrında teatr binasının rəsmi 

açılıĢında iĢtirak etmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyevin 2010-cu ildə imzaladığı Sərəncama 

əsasən, Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının binasında geniĢ yenidənqurma iĢləri 

həyata keçirilmiĢdir. Yenidənqurma iĢləri zamanı əvvəlki memarlıq üslubunun qorunub 

saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilmiĢdir.  

Prezident Ġlham Əliyev teatrın tamaĢa zalı ilə tanıĢ oldu.  

Bildirildi ki, 460 yerlik zal ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. Oturacaqlar 

və mebel yeniləri ilə əvəzlənmiĢ, 360 dərəcə fırlanan səhnə tamamilə yenidən 

qurulmuĢdur. Burada ən müasir səs-akustika sistemi quraĢdırılmıĢdır. Səhnənin iĢıq 

sistemləri də müasir layihə və texnologiyalar əsasında yenilənmiĢdir. Binanın bütün 

xidməti və qrim otaqlarında əsaslı təmir iĢləri aparılmıĢdır. YenilənmiĢ havalandırma 

sistemi ən müasir standartlara uyğundur. Əsaslı bərpa iĢlərindən sonra teatrdakı 

səsyazma studiyası və kiçik tamaĢa zalı da yeni görkəm almıĢdır.  



Teatrla tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

18 aprel 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠLƏCƏRĠDƏKĠ 

MƏDƏNĠYYƏT-ĠSTĠRAHƏT PARKININ ƏSASLI BƏRPA VƏ 

YENĠDƏNQURMADAN SONRA  

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev parkın açılıĢında iĢtirak 

etmiĢdir. 

Prezident Ġlham Əliyev Bakıətrafı kənd və qəsəbələrdə abadlıq və quruculuq 

iĢlərinə dair verdiyi tapĢırıqların icrası ilə yerində tanıĢ olmaq məqsədilə 2011-ci il 

aprelin 11-də Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində olmuĢdu. O zaman sakinlər 

vaxtilə qəsəbənin ən böyük istirahət mərkəzlərindən olan Dəmiryolçular parkının 

yenidən qurulması xahiĢi ilə dövlətimizin baĢçısına müraciət etmiĢdilər. Parkdakı 

mövcud vəziyyətlə tanıĢ olan Azərbaycan Prezidenti sakinlərin istirahəti üçün tələb 

olunan müasir infrastrukturun yaradılması və bütövlükdə bu istirahət guĢəsinin əsaslı 

Ģəkildə yenidən qurulması ilə bağlı müvafiq göstəriĢlərini vermiĢdi. Prezident Ġlham 

Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən, Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyəti tərəfindən aparılan 

bərpa və yenidənqurma iĢləri artıq baĢa çatdırılmıĢdır. Dövlətimizin baĢçısının tapĢırığı 

ilə Bakı Ģəhərində parkların və xiyabanların əsaslı Ģəkildə yenidən qurulması və yeni 

parkların salınması, sakinlərin və Ģəhərimizə gələn qonaqların rahatlığı üçün dünya 

standartlarına uyğun istirahət guĢələrinin yaradılması istiqamətində son illər paytaxtda 

ardıcıl tədbirlərin davamı olaraq yenidən qurulan bu park ən yüksək standartlara cavab 

verir. Bu istirahət guĢəsinin yeni formada istifadəyə verilməsi yeni-yeni parklar və 

yaĢıllıq zolaqlarının salınması, əhaliyə xidmət göstərən müasir iaĢə obyektləri, bağlarda 

və xiyabanlarda ən müasir tələblərə cavab verən infrastrukturun yaradılması və nəhayət, 

Bakının dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində həyata 

keçirilən əhəmiyyətli tədbirlərin davamlılığından xəbər verir. 

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov Prezident Ġlham 

Əliyevə məlumat verdi ki, parkda əsaslı təmir iĢləri dövlətimizin baĢçısının 2011-ci il 13 

aprel tarixli Sərəncamı əsasında həyata keçirilmiĢ, yüksək keyfiyyətlə aparılmıĢdır. 

Burada sakinlərin və qonaqların istirahəti üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır. 

Dövlətimizin baĢçısı parkdakı Mədəniyyət Mərkəzində yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ 

oldu. Qeyd edildi ki, Mədəniyyət Mərkəzinin binası yenidən tikilmiĢdir. Mərkəz 

sakinlərin rahat istirahəti üçün lazımi avadanlıqla təchiz edilmiĢdir.  

Parkla tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, ərazisi 4 hektar olan  

bu istirahət məkanında geniĢ abadlıq-quruculuq iĢləri yüksək zövqlə həyata 

keçirilmiĢdir. Burada 20 min kvadratmetrlik ərazidə yerli Ģəraitə uyğun müxtəlif ağac və 

gül kolları əkilmiĢdir. YaĢıllaĢdırılan ərazidə avtomatik suvarma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır. 

Ġstirahət məkanında ən müasir iĢıqlandırma sistemi qurulmuĢ, fəvvarə 

quraĢdırılmıĢ, idmanın müxtəlif növləri ilə məĢğul olmaq üçün süni örtüklü meydança 

yaradılmıĢdır. Parkda abadlıq və yenidənqurma iĢləri davam etdiriləcək, müasir iaĢə 

obyektləri tikiləcəkdir. 

Parkla tanıĢlıqdan sonra qəsəbə ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢən 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi: 

- Mən çox Ģadam ki, biz Biləcəridə belə gözəl parkı yenidən qura bildik. Mən 

buraya iki il əvvəl gəlmiĢdim. YaxĢı bilirsiniz ki, o vaxt bu parkın vəziyyəti o qədər də 

yaxĢı deyildi. Qərara gəldik ki, gözəl bir park yaradılmalıdır. Artıq bu park deyə bilərəm 

ki, Bakının ən gözəl parklarından biridir. Çox gözəldir, rahatdır. 



Mədəniyyət Mərkəzi də yenidən qurulubdur. Ġstirahət üçün yaxĢı Ģərait vardır. 

Yəni, bu, onu göstərir ki, Bakı sürətlə inkiĢaf edir. Bakının bütün yerləri, bütün 

qəsəbələri də inkiĢaf edir. Təkcə Mərkəzdə deyil, eyni zamanda, bütün qəsəbələrdə 

quruculuq, abadlıq iĢləri aparılır. Bakı indi parklar Ģəhəridir. Bakıda olan parklar deyə 

bilərəm ki, ən yüksək səviyyədədir. Gözəlliyi ilə seçilən parklar, ictimai yerlər, bağlar 

salınıbdır, bərpa edilibdir. Bizim əlbəttə ki, ən böyük parkımız Bulvardır. Bulvar da 

deyə bilərəm ki, dünyanın ən böyük parklarından biridir. Bulvarın geniĢləndirilməsi 

prosesi davam edir. Bundan baĢqa, əlbəttə ki, biz ilk növbədə Ģəhərin mərkəzində 

parkların yenidən qurulmasını həll etdik. Ġndi isə bütün baĢqa yerlərdə də belə gözəl 

parklar salınır. Ġstər mərkəz olsun, istər qəsəbə olsun, Azərbaycanın hər bir yerində bax 

belə gözəl Ģərait olmalıdır. Bu, artıq Azərbaycan standartlarıdır. Biz Azərbaycan 

standartlarını tətbiq edirik. Xüsusilə ictimai yerlərdə, istirahət zonalarında gözəl Ģərait 

olmalıdır.  

Ümumiyyətlə, Biləcəri qəsəbəsində gedən quruculuq iĢləri məni çox sevindirir. 

Evlər bərpa edilir, küçələr geniĢləndirilir, quruculuq iĢləri aparılır. Yəni, bütün 

ölkəmizdə olduğu kimi, Bakıda və əlbəttə, Bakının qəsəbələrində bu iĢlər sürətlə gedir.  

Bildiyiniz kimi, Bakının inkiĢafı ilə bağlı müxtəlif dövrlərdə proqramlar qəbul 

edilmiĢdir. Bakının inkiĢafı ilə bağlı infrastruktur layihələri icra edilir. Bakıətrafı 

qəsəbələrdə quruculuq iĢləri aparılır, ilin sonuna qədər baĢa çatmalıdır. Hər bir qəsəbədə 

bütün lazımi Ģərait yaradılmalıdır və yaradılır, o cümlədən istirahət üçün.  

Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm. 

 

X X X 

 

Göstərdiyi diqqət və qayğıya görə qəsəbə sakinləri adından dövlətimizin baĢçısına 

minnətdarlığını çatdıran Yaqub VƏLĠYEV dedi: 

- Möhtərəm Prezident. 

Ġcazə verin, Sizi Biləcərinin 70 minlik, Binəqədi rayonunun 250 mindən çox 

sakinləri adından təbrik edim, Sizə “XoĢ gəlmisiniz!” deyim. Siz 2011-ci il aprelin 11-

də Biləcəri ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢmüĢdünüz. Orada dediniz ki, kimin 

nə təklifi var söyləsin. Mən sizin təkliflərinizi eĢitməyə gəlmiĢəm. O zaman mən çıxıĢ 

etdim və dedim ki, Biləcəridə köhnə bir park var. Bunun adı parkdır. O, çox bərbad 

vəziyyətdədir. Onun bərpasına ehtiyac vardır. O zaman Siz dediniz ki, gedək o parka 

baxaq. Parka baxıb getdiniz, cəmi iki gün sonra Biləcəridəki mədəniyyət və istirahət 

parkının təmir edilməsi və bunun üçün vəsait ayrılması haqqında Sərəncam verdiniz. 

Ġndi Siz o parkı açırsınız. Bax, indi bu, artıq park deyil, gözəl istirahət məkanıdır. 

Buraya çox əmək, çox zəhmət çəkilib. Bunun üçün Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.  

Azərbaycan çox sürətlə inkiĢaf edən bir ölkədir. Sizin rəhbərliyiniz sayəsində 

Azərbaycan dünyada çox böyük sürət götürmüĢdür. Azərbaycanın iqtisadiyyatı üç dəfə 

artmıĢdır. Bu, 300 faiz deməkdir. Biz əminik ki, bu temp davam edəcəkdir. Büdcəsində 

heç on milyon pulu olmayan bir ölkənin indi ehtiyat fondu, valyuta fondu 50 milyarda 

yaxınlaĢır. Bunun dünyada analoqu yoxdur. Bu, böyük bir iĢdir, böyük bir yüksəliĢdir. 

Respublikada insanların vəziyyəti, dolanıĢığı yaxĢılaĢır. 

Cənab Prezident, Binəqədi Bakının ən böyük rayonlarından biridir. Burada çox 

sürətli inkiĢaf gedir. Bir bu park deyildir. Bu parkın ətrafında bütün küçələrə, dalanlara 

səki daĢları düzülüb, asfalt döĢənib. Qəsəbənin mərkəzi tamamilə yenilən qurulub, küçə 

geniĢləndirilib. Bütün kommunikasiya xətləri təzələnibdir. Rayonun ərazisində 

metronun üç stansiyası istifadəyə verilibdir. Birinin - “Avtovağzal” stansiyasının isə, 

inĢallah, yaxın vaxtlarda açılıĢı olacaqdır. Rayonumuzun ərazisində Moskva Dövlət 



Universitetinin Bakı filialı üçün kompleks tikilib. “Azəryol” voleybol kollektivinin həm 

inzibatı binası, həm oteli, həm meydançası istifadəyə verilibdir. Neçə-neçə məktəb, 

sağlamlıq mərkəzi, uĢaq bağçası inĢa olunub. Bunlar hamısı bizim nailiyyətlərimizdir. 

Hamısı bizi sevindirir. Ona görə də biz Sizə çox–çox minnətdarıq. 

Siz ulu öndərimizin, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin 

yolunu çox gözəl davam etdirirsiniz. 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: 

- Doğrudan da, böyük iĢlər görülür, o cümlədən Bakı Ģəhərinin hər bir yerində çox 

böyük quruculuq iĢləri aparılır. Çox Ģadam ki, Binəqədi rayonunda son vaxtlar çox 

böyük iĢlər görülməyə baĢlanmıĢdır. Siz də o günü xatırlatdınız, keçən dəfə mən burada 

olanda sizin təklifinizlə parka gəldim, tanıĢ oldum, dərhal göstəriĢ verdim. Ġndi burada 

gözəl park yaradılıb. Bu, onu göstərir ki, nəinki Bakının, ölkəmizin hər bir yerində iĢ 

görmək mümkündür və lazımdır. Sadəcə, iradə olmalıdır, hər bir insanın öz doğma 

Vətəninə məhəbbəti və əlbəttə ki, peĢəkarlıq yüksək səviyyədə olmalıdır. 

Ġndi Bakı dünya miqyasında ən gözəl Ģəhərlərdən biridir. Bunu Bakıya gələn hər 

bir qonaq qeyd edir, vurğulayır. Bakının, əlbəttə ki, tarixi gözəlliyi vardır. Bakının öz 

ab-havası, öz memarlıq əlamətləri vardır. Ancaq hər bir baĢqa Ģəhər kimi, Bakı da 

inkiĢaf edir. Bakıda yeni binalar əvvəllər tikilmiĢ binalarla bir vəhdət təĢkil edir. Onların 

arasında heç bir ziddiyyət yoxdur, Bakının gözəlliyi əlbəttə ki, onun yerləĢməsindədir. 

Eyni zamanda, Bakıda gözəl ictimai yerlər salınır, parklar, istirahət zonaları, binalar 

bərpa edilir.  

Bakı təkcə mərkəzdən ibarət deyildir. Bakıda vətəndaĢlar hər bir rayonda, hər bir 

qəsəbədə yaĢayırlar. Onların Ģəraiti yaxĢı olmalıdır. Onlar üçün gözəl imkanlar 

yaradılmalıdır. Ona görə Bakının kənarında yerləĢən qəsəbələrdə xüsusi proqramlar icra 

edilir. Yəni, bu yerlərə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Xüsusilə Binəqədi kimi böyük 

rayonun inkiĢafı üçün xüsusi tədbirlər planı icra edilir. Bu rayonun planlı Ģəkildə 

inkiĢafı əlbəttə ki, bütün problemlərin həlli üçün imkan yaradacaqdır. Siz qeyd etdiniz, 

yeraltı infrastruktur iĢlərinin – kommunikasiyalar, xətlər, qazlaĢdırma, elektrik enerjisi, 

su, kanalizasiya və s. - bütün bu iĢləri biz paralel Ģəkildə görürük. Əlbəttə ki, 

vətəndaĢların rahat yaĢaması, istirahəti, sağlamlığının bərpası üçün belə gözəl parklar 

lazımdır. Mən çox Ģadam ki, bu gün Biləcəri qəsəbəsində belə gözəl parkın açılıĢında 

biz sizinlə görüĢürük. 

Mənim bölgələrə, qəsəbələrə səfərlərimin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, sizdən 

eĢidim, əlavə nə etmək lazımdır. Əgər bütün qəsəbələrdə, bütün kəndlərdə bütün 

problemlər həll olunarsa, demək, ölkədə mövcud olan problemlər öz həllini tapar. 

Əlbəttə, biz problemləri bilirik, onların həlli ilə məĢğuluq. Problemlərin həlli üçün 

bizdə bütün imkanlar – siyasi iradə, maliyyə imkanlarımız, artıq gözəl, peĢəkar 

kadrlarımız, dəyərli vətəndaĢlarımız vardır. Yəni, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz 

problemləri aĢkarlayaq və həll edək. 

 

22 aprel 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “MDB MÜSƏLMANLARI 

SÜLH VƏ 

SABĠT ĠNKĠġAF NAMĠNƏ” MÖVZUSUNDA BAKIDA KEÇĠRĠLƏN 

KONFRANSIN ĠġTĠRAKÇILARINI QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham ƏLĠYEV dedi: 

- Bilirəm ki, siz burada konfransda iĢtirak edirdiniz. Bu konfransda iĢtirak 

etdiyinizə görə çox sağ olun. Çox mühüm və aktual mövzu idi. Sizin iĢtirakınız, əlbəttə, 

bu konfransa xüsusi əhəmiyyət verdi. Tədbirin möhtərəm Ģeyximizin rəhbərliyi ilə 

Bakıda keçirilməsi və sizin dəstəyiniz xalqlarımız arasında qardaĢlığın, qarĢılıqlı 

münasibətlərin və ümumi məqsədimizin göstəricisidir. Çünki hamımız istəyirik ki, 

bütün dünyada, bizim regionda, Qafqazda sülh olsun, müharibələr, əzablı günlər 

olmasın. Bir daha demək istəyirəm ki, belə bir mövzu düzgün seçilmiĢdi: “Müsəlmanlar 

sülh naminə”. Biz hamımız sülh istəyirik, hamımız buna can atırıq. Əlbəttə, bizim 

müqəddəs yerləri ziyarət etməyiniz sevindiricidir. Ġndi yenə Bakıdasınız. Əminəm ki, 

biz hələ gələcəkdə də tez-tez görüĢəcəyik. Əlbəttə ki, ünsiyyət, görüĢlər, beynəlxalq 

tədbirlərdə iĢtirak, səylərin cəmləĢdirilməsi - bütün bunlar çox müsbət haldır.  

Mən hamınızı salamlayıram, bizim burada və baĢqa yerlərdə keçirdiyimiz 

tədbirlərdə fəal iĢtirakınıza görə təĢəkkür edirəm. Bütün bunlar bizim ümumi 

köklərimizə, tariximizə və ümumi məqsədimizə əsaslanan əməkdaĢlığın baĢ tutmuĢ 

formatıdır. Bir daha xoĢ gəlmisiniz! 

 

X X X 

 

Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin sədri Ģeyxülislam AllahĢükür PAġAZADƏ dedi:  

- Hörmətli cənab Prezident həzrətləri. 

Mən istərdim ki, Qafqazın Ģeyxülislamı kimi Sizə minnətdarlığımı bildirim. Sizin 

bu gün bizi qəbul etməyiniz bir daha dinə, mənəviyyata olan münasibətinizin 

göstəricisidir. 

Allah-Təala Heydər Əliyev həzrətlərinə rəhmət etsin. Onun qoyduğu yol bu gün 

də davam etdirilir. Azərbaycan inkiĢaf edir. Heydər Əliyev həzrətləri prezident 

seçiləndən sonra ilk addımlarından biri peyğəmbər əleyhissalamın mövludu günü 

Təzəpir məscidinə gəlməsi oldu. Yəni, bu yol müqəddəs məkandan keçir və bu gün də 

davam edir. 

Bu gün Sizin Azərbaycan üçün gördüyünüz iĢlər göz qabağındadır. Siz 

Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda məscidləri, kilsələri bərpa etdirirsiniz. 

Bakıya gələn din xadimləri də bunu xüsusi vurğulayırlar. Azərbaycan həm maddi, həm 

də mənəvi cəhətdən sürətlə inkiĢaf edir. Biz Prezidentimiz ilə, Azərbaycanımız ilə fəxr 

edirik. 

Bu konfransın Bakıda keçirilməsi və mənim MDB Müsəlmanları MəĢvərət 

ġurasına ikinci dəfə beĢ illiyə sədr seçilməyim Sizə, Azərbaycana yüksək hörmət və 

ehtiramın göstəricisidir. Biz - müxtəlif dinlərin xadimləri birlikdə sülh və qardaĢlıq üçün 

öz təcrübələrimizdən istifadə etmək istəyirik. Biz Ümrə ziyarətində olduq. Peyğəmbərin 

məzarının yanında hamımız Heydər Əliyev həzrətlərinin və Zərifə xanımın ruhuna dua 

etdik və mən Quran oxudum. 

Demək istəyirəm ki, bu konfrans baĢqa yerlərdə də keçirilə bilərdi. Ancaq tədbirin 

Bakıda keçirilməsi, Sizin və digər dövlət baĢçılarının, dini liderlərin konfransımıza 

təbriklər göndərməsi Azərbaycana verilən önəmin və hörmətin təsdiqidir. Bu, Sizin 



apardığınız siyasətin düzgünlüyünü təsdiq edən bir faktdır. Ona görə də hamımızın 

adından Sizə təĢəkkürümü bildirirəm. 

 

X X X 

 

Rusiya Federasiyası Qaraçay-Çərkəz Respublikasının müftisi, ġimali Qafqaz 

Müsəlmanları Əlaqələndirmə ġurasının sədri Ġsmayıl BERDĠYEV Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinin daim əziz tutulduğunu vurğulayaraq dedi: 

- Bizim hamımızın böyük hörmət etdiyimiz, sovet dövründə isə Siyasi Büronun 

üzvü olması ilə fəxr etdiyimiz Sizin atanızın 90 illiyi ərəfəsində Bakıya gəlmiĢik. Biz 

burada Sizin atanızın, ananızın ruhuna quran oxuduq, dualar etdik. Allah ruhlarını Ģad 

etsin. Sizə gəlincə, Siz də hər Ģeyi xalqınız üçün edirsiniz. Sizin qəlbinizdə iman iĢığı 

vardır. ġeyxin dediyi kimi, atanız Sizi özü ilə ilk dəfə məscidə ziyarətə aparıb və hamısı 

da bundan baĢlayıb. Biz Sizin Həcc ziyarətində olmağınızın kadrlarını görmüĢük. Bütün 

bunlar sübut edir ki, Sizin qəlbinizdə iman və inam vardır. Allah sizi qorusun! 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV xoĢ sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi. Ulu Öndərlə 

birlikdə müqəddəs ocaqları ziyarətlərini məmnunluqla xatırlayan dövlətimizin baĢçısı 

həmin səfərlərlə bağlı xatirələrin daim qəlbində yaĢadığını qeyd etdi.  

Din xadimləri arasında daimi təmasların və müntəzəm görüĢlərin önəmini 

vurğulayan Prezident Ġlham Əliyev dedi: 

- Biz həmiĢə bir yerdəyik, ünsiyyətdəyik. Mən sizin rolunuzu çox yüksək 

qiymətləndirirəm. Həm də müsəlman dünyasında böyük nüfuzu olan Ģeyximizin rolunu 

yüksək dəyərləndirirəm. Sizin respublikaların rəhbərləri ilə görüĢlərimiz, onların 

ölkəmizə səfərləri və sizin Azərbaycanda keçirilən tədbirlərdə iĢtirakınız, digər 

təĢəbbüslər sıx əlaqələrimizin sübutudur. Bir sözlə, biz bütün istiqamətlərdə əməkdaĢlığı 

davam etdiririk. Bizim Ġslam ölkələri ilə birlikdə beynəlxalq fəaliyyətimizdə və 

beynəlxalq münasibətlər çərçivəsində, burada keçirdiyimiz forumlar sırasında sizin 

konfransınız da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Prezident Ġlham Əliyev dünyada cərəyan edən mürəkkəb proseslər fonunda 

tolerantlığın, dinc yanaĢı yaĢamanın və qarĢılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsinin 

əhəmiyyətindən də danıĢaraq bildirdi: 

- Təəssüf ki, bizim bütün səylərimizə baxmayaraq, dünyada həyəcanlı proseslər 

gedir. Antiislam, islamofobiya təbliğatı aparılır. Biz nə qədər çalıĢsaq da, hər halda 

kütləvi informasiya vasitələrində bu terminlər iĢlədilir. Terrorçuları “islamçı” 

adlandırırlar. Terrorçunun nə milləti, nə də dini vardır. 

Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərin möhkəmləndirilməsi iĢinə dövlət 

səviyyəsində daim diqqət yetirildiyini, dini-tarixi abidələrin bərpası və mühafizəsi 

sahəsində mühüm tədbirlərin həyata keçirildiyini diqqətə çatdıran Prezident Ġlham 

Əliyev Azərbaycan dövlətinin ölkəmizin hüdudlarından kənarda da müxtəlif dinlərə 

məxsus məbədlərin bərpasında və tikintisində fəal iĢtirak etdiyini və bu iĢlərin bundan 

sonra da davam etdiriləcəyini vurğuladı. Dövlətimizin baĢçısı Azərbaycanın ən qədim 

məscidi olan ġamaxı “Cümə” məscidində gedən bərpa iĢlərindən də danıĢaraq dedi: 

- Bu, tarixi məsciddir. Bu, Azərbaycanın ən qədim məscididir. Bu məscid 743-cü 

ildə inĢa edilib. Onu zəlzələlər dağıtmıĢdı. ġamaxı Ģəhəri zəlzələdən zərər çəkəndə 

paytaxt Bakıya köçürüldü. Sonra isə artıq XX əsrdə məscid erməni vandalizminə məruz 

qaldı, ermənilər tərəfindən yandırıldı. Bütün bunlar sənədləĢdirilib. 1918-ci il bizim 



xalqımız üçün çox ağır il idi. O vaxt Bakıda, ġamaxıda, Qubada və digər regionlarda 

minlərlə azərbaycanlı qətlə yetirilmiĢdir. Biz bütün tarixi və dini abidələrimizi bərpa 

edirik, onları əziz tutur, qoruyuruq. Biz xalqlarımızın rifahı naminə birlikdə çalıĢacağıq. 

 

X X X 

 

Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının müftisi Sultan MĠRZAYEV 

Bakıda keçirilən konfransın əhəmiyyətinə toxundu və MDB dövlətləri ilə yanaĢı, digər 

ölkələrin nümayəndələrinin də ilk dəfə bu tədbirdə iĢtirakını əlamətdar hadisə kimi 

dəyərləndirdi. Bakının artıq nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana 

çevrildiyini söyləyən Çeçenistanın müftisi budəfəki konfransın da səmərəli nəticələr 

verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. O, daha sonra gənclərin mənəvi cəhətdən 

formalaĢmasının cəmiyyətin ümumi inkiĢafına göstərdiyi təsirdən danıĢdı. Sultan 

Mirzayev ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkiĢafındakı müstəsna 

xidmətlərindən danıĢdı və bu siyasətin Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirildiyini vurğulayaraq dedi: 

- Heydər Əliyev ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gələndə çox ağır dövr idi. 

O, Azərbaycanı ayağa qaldırdı, ölkəni inkiĢaf etdirməyin yolunu göstərdi. Çox sağ olun 

ki, Siz də bu yolla gedirsiniz, olanları qoruyursunuz, inkiĢaf etdirirsiniz, 

geniĢləndirirsiniz.  

Sultan Mirzayev daha sonra Çeçenistan Respublikasında yaranmıĢ sabitlikdən 

danıĢaraq bildirdi: 

- Bu gün Çeçenistanda sülh, sabitlik hökm sürür. Bu da ġimali Qafqazda çox 

mühüm rol oynayır. Bütün ġimali Qafqaz regionunun müftiləri bunu təsdiq edə bilərlər. 

 

X X X 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Mən tez-tez bu barədə deyirəm: cəmiyyətimizin 

əsasında mənəvi-tərbiyəvi prinsiplər durur. Əgər biz bunu itirsək cəmiyyət 

olmayacaqdır. Onda biz bünövrəni itirmiĢ olarıq. Biz həm dinimizi, həm dilimizi, həm 

ədəbiyyatımızı, həm də incəsənətimizi qoruyub saxlamıĢıq. Müstəqillik illərində də bu 

mövqeləri möhkəmləndirmiĢik. Gənclər də milli ruhda tərbiyə olunmalı, savadlı 

olmalıdırlar. 

 

X X X 

 

Ukraynanın müftisi Təmim ƏHMƏD Azərbaycan dövləti tərəfindən tolerantlığa, 

dini etiqada, mənəvi dəyərlərə göstərilən yüksək qayğının cəmiyyətin ümumi inkiĢafına 

verdiyi töhfələrdən söhbət açaraq bildirdi: 

- Mən demək istəyirəm ki, bizim Ukraynada ən azı MDB-nin demək olar ki, 

bütün millətlərinin nümayəndələri yaĢayırlar. Buna görə də bütün ölkələrdə sülh və 

əmin-amanlıq olanda bizdə də sülh və əmin-amanlıq olur. Ukrayna MDB ölkələri üçün 

çox mühüm strateji yerdir. Biz müxtəlif ənənələrə və mədəniyyətlərə malik bütün 

müsəlmanlarla birlikdə çalıĢırıq. 

Təmim Əhməd Kiyevdə ilk məscidin inĢasına Azərbaycan dövlətinin göstərdiyi 

köməyə görə minnətdarlığını bildirdi.  

Ukrayna müftisi Prezident Ġlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. 

 

X X X 



 

Serbiyanın müftisi Muhammed YUSĠFPAHĠÇ Azərbaycanda sülhün və əmin-

amanlığın mövcudluğundan məmnunluq hissi keçirdiyini vurğuladı. O, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi barədə məlumatlı olduğunu bildirərək dedi: 

- Azərbaycana qarĢı haqsızlıq olub və var. Ölkənin Dağlıq Qarabağla birlikdə 20 

faiz ərazisi iĢğal altındadır.  

Muhammed Yusifpahiç münaqiĢənin həlli ilə bağlı Prezident Ġlham Əliyevin 

müdrik siyasət apardığını söylədi. Serbiyanın müftisi Azərbaycan dövlətinin baĢçısına 

Belqradda ölkənin qədim tarixi abidələrindən olan məscidin bərpasına, həmçinin 

pravoslav kilsəsinin təmirinə göstərilən yardıma görə təĢəkkür etdi. O, Bakıda keçirilən 

konfransın əhəmiyyətindən də danıĢdı. 

Serbiyanın müftisi Prezident Ġlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. 

 

X X X 

 

Sonra Beynəlxalq Ġslam Missiyasının prezidenti, Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin 

Moskvadakı səlahiyyətli nümayəndəsi ġafik PġĠXAÇEV çıxıĢ edərək dedi: 

- Möhtərəm Prezident! Biz Sizin münasibətinizə uyğun olaraq yenə də, artıq bu 

dəfə belə bir formatda “MDB müsəlmanları sülh və sabit inkiĢaf naminə” adlı konfransı 

keçirmək üçün Bakıya toplaĢmıĢıq. Biz hamımız Sizin atanızın bu xoĢ münasibətlərin 

əsasını qoymasını çox əziz tuturuq. Biz müqəddəs yerlərdə dua etmiĢik. Biz Sizin 

valideynləriniz üçün dua etmiĢik. Xalqına böyük nemətlər bəxĢ edən və ölkənizin 

tərəqqisi üçün yol göstərən Heydər Əliyevin ruhuna dua oxumuĢuq. Bu, bizim “MDB 

müsəlmanları sülh və sabit inkiĢaf naminə” adlı ikinci konfransımızdır. Ġlk konfrans 

2009-cu ildə Moskvada keçirilmiĢdi. Ġndi Bakıda toplaĢmıĢıq. Buranı seçməyimiz 

təsadüfi deyildir. Mənim həmkarlarımın, qardaĢlarımın fikirlərinə qoĢuluram ki, Bakı 

Ġslam mədəniyyətinin mərkəzlərindən biridir. Bu, Sizin xoĢ məramınızdır, Sizin 

iradənizdir. Biz Sizə çox minnətdarıq. Biz dua edirik ki, Allah-Təala Sizə həmiĢə kömək 

olsun və uğurlarınız daha da artsın. 

 

23 aprel 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN FÜZULĠ VƏ 

MĠRZAĞA ƏLĠYEV KÜÇƏLƏRĠNĠN ARASINDA YARADILAN YENĠ 

ĠSTĠRAHƏT KOMPLEKSĠNDƏ 

TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Son illər Bakı Ģəhərinin infrastrukturunun təkmilləĢdirilməsi və 

müasirləĢdirilməsi istiqamətində geniĢmiqyaslı tədbirlər ardıcıl olaraq davam etdirilir. 

Paytaxtımızın park və xiyabanları müasir Ģəkildə qurulur, yaĢıllıq zolaqları salınır, yeni 

istirahət guĢələri yaradılır. Füzuli küçəsi ilə Mirzağa Əliyev küçəsi arasında yeraltı 

avtomobil dayanacağının üstündə müasir park kompleksinin inĢası Bakı Ģəhərinin 

simasının daha da yeniləĢməsi və paytaxt sakinlərinin istirahəti baxımından olduqca 

əhəmiyyətlidir. Dövlətimizin baĢçısı kompleksdə həyata keçirilən inĢaat iĢlərini daim 

nəzarətdə saxlayır, burada aparılan tikintinin gediĢi ilə mütəmadi olaraq maraqlanır. 

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov dövlətimizin 

baĢçısına inĢa olunan park kompleksinin layihəsi əsasında məlumat verdi. Bildirildi ki, 

yeni salınan bu park kompleksi Ģəhərin içərisində ən böyük parkdır. Ərazisi 7 hektar 

olan parkın 20 min kvadratmetrlik sahəsinə qranit və keramit plitələr döĢənmiĢdir. Park 

kompleksinin 6 min kvadratmetrlik sahəsinə, eləcə də ətrafdakı küçə və prospektlərə 

asfalt örtüyü çəkilir. Kompleksin 35 min kvadratmetrlik ərazisindən 32 min kvadratmetr 

hissəsində artıq yaĢıllıq zolağının salınması iĢləri baĢa çatdırılmıĢdır. Həmin əraziyə 35 

min kubmetr münbit torpaq töküldüyü bildirildi. Burada 2000-ə yaxın ağac, 10 mindən 

çox isə bəzək kolu, çoxlu sayda gül və çiçəyin əkiləcəyi, ərazinin bütünlüklə yaĢıl 

otlarla örtüləcəyi qeyd olundu. YaĢıllaĢdırma iĢlərinin 90 faizi artıq icra olunmuĢdur.  

Bildirildi ki, parkda inĢa olunan və ən müasir tələblərə cavab verən 5 fəvvarədə 

tamamlama iĢləri aparılır. Texniki mərtəbədə fəvvarələr üçün ayrıca stansiya 

quraĢdırılmıĢdır. YaĢıllıq zolaqları avtomatik sistemlə suvarılacaqdır. Park 

kompleksində yeni yarımstansiyanın quraĢdırıldığı və ən müasir iĢıqlandırma sisteminin 

böyük bir hissəsinin baĢa çatdığı qeyd olundu. Parkda üç yay kafesi fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Kompleksin ətrafındakı binalarda və ərazilərdə də əsaslı Ģəkildə abadlıq 

və quruculuq iĢlərinin davam etdirildiyi bildirildi.  

Prezident Ġlham Əliyev Füzuli küçəsindəki 39 nömrəli binanın sürüĢdürülmə yolu 

ilə köçürülmə prosesi ilə də tanıĢ oldu. Qeyd edək ki, 1908-ci ildə Hacınski qardaĢları 

tərəfindən inĢa etdirilən bu bina tarixi memarlıq abidələri sırasına daxildir. Dövlətimizin 

baĢçısının tarixi memarlıq abidələrinin qorunması və bərpa edilməsi ilə bağlı 

Sərəncamına uyğun olaraq 18 min ton ağırlığında olan bu tarixi memarlıq binasının 

əvvəlki görkəmi saxlanmaqla 10,5 metr sürüĢdürmə yolu ilə yerinin dəyiĢdirilməsi 

prosesinə aprelin 23-də baĢlanmıĢdır. SürüĢdürülmə prosesini dünyada bu sahədə ən 

qabaqcıl təcrübəyə malik olan Hollandiyanın “Bresser” Ģirkəti həyata keçirir. 

Proses barədə Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi. Bildirildi ki, binanın 

köçürüləcəyi yeni ərazidə möhkəm təməl qoyulmuĢdur. Bu da tarixi binanın 

davamlılığının uzun müddət üçün artırılmasına kömək edəcəkdir. SürüĢdürülmə 

prosesinin bu gün axĢam saatlarında baĢa çatdırılacağı qeyd olundu.  

Prezident Ġlham Əliyev sürüĢdürülmə prosesini izlədi.  

Sonra dövlətimizin baĢçısı park, bağ və fəvvarələr kompleksində aparılan inĢaat 

iĢlərinin gediĢi ilə yaxından tanıĢ oldu, müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

27 aprel 2013-cü il 



GÖRKƏMLĠ OFTALMOLOQ ALĠM, AKADEMĠK ZƏRĠFƏ XANIM 

ƏLĠYEVANIN  

90 ĠLLĠK YUBĠLEYĠNƏ HƏSR OLUNMUġ TƏNTƏNƏLĠ MƏRASĠM 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında görkəmli oftalmoloq alim, akademik 

Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuĢ təntənəli mərasim 

keçirilmiĢdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı yubiley mərasimində nitq söylədi. 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Hörmətli qonaqlar. 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün yubiley tədbirində iĢtirak 

etmək üçün Azərbaycana gəlmiĢ bütün qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram. 

Azərbaycana xoĢ gəlmiĢsiniz. 

Zərifə xanım Əliyeva böyük həkim, böyük alim idi. Onun 90 illik yubileyini 

dövlət səviyyəsində qeyd etmək üçün mən Prezident kimi müvafiq Sərəncam 

imzalamıĢdım. Sərəncam əsasında müxtəlif tədbirlər keçirilmiĢdir. Bu tədbirlərin çox 

böyük mənası var idi. Çünki bu tədbirlərdə, elmi simpoziumlarda oftalmologiya elmində 

gedən proseslər bir daha təhlil edilmiĢ, çox dəyərli fikirlər səslənmiĢ və bu tədbirlər 

oftalmologiya sənətinə, oftalmologiya elminə yeni bir töhfə olmuĢdur. 

Zərifə xanım, sözün əsl mənasında, böyük həkim idi. O, Azərbaycan 

oftalmologiya məktəbinə öz dəyərli töhfəsini vermiĢdir, gənc kadrların hazırlanmasında 

çox böyük fəaliyyət göstərmiĢdir. Eyni zamanda, insanların görmə qabiliyyətinə mənfi 

təsir göstərən istehsalatlarda onun laboratoriyaları fəaliyyət göstərmiĢdir. Bu 

laboratoriyalarda bir tərəfdən insanların sağlamlığına zərərli istehsalların təsiri 

öyrənilmiĢ, eyni zamanda, xəstələrin müalicəsi də təĢkil edilmiĢdir.  

Alim kimi Zərifə xanım çox böyük zirvələrə çata bilmiĢdir. Onun əsərləri, elmi 

monoqrafiyaları bu gün də öz aktuallığını itirmir. Bir alim kimi Azərbaycan Elmlər 

Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmiĢdir, eyni zamanda, Sovet Ġttifaqının oftalmologiya 

elmində ən yüksək mükafat olan Averbax mükafatına layiq görülmüĢdür. 

Onun bütün fəaliyyəti, gördüyü bütün iĢlər insan amilinə dayanırdı. Çünki o, həm 

peĢəkar həkim, eyni zamanda, çox xeyirxah insan idi və hər bir həkimdə bu iki amil 

birləĢməlidir. Çünki həkim peĢəkar olmalıdır, insanlara xidmət göstərməlidir. Eyni 

zamanda, həkim xeyirxah insan olmalıdır. Zərifə xanımın bu məsələlərlə bağlı da 

fikirləri, məqalələri var idi. Həkimin etik davranıĢı ilə bağlı onun çox dəyərli fikirləri 

olmuĢdur. Hesab edirəm ki, bu fikirlər bu gün də hər bir həkim üçün əsas olmalıdır. 

Zərifə xanım böyük lider, ulu öndər Heydər Əliyevin ömür-gün yoldaĢı idi. Bütün 

iĢlərdə ona dayaq olurdu, onu dəstəkləyirdi. Ailəmizdə olan ab-hava, mühit, valideynlər 

arasında olan münasibətlər əlbəttə ki, bizi də tərbiyə edirdi. Yəni, ailədə tərbiyəni 

valideynlərin münasibətlərini görərək alırdıq. Əlbəttə, 1970-ci illərdə - Heydər Əliyev 

Azərbaycanda birinci katib vəzifəsində iĢlədiyi dövrdə Heydər Əliyevin həyat 

yoldaĢının əlbəttə ki, müxtəlif imtiyazları və üstünlükləri ola bilərdi. Ancaq Zərifə 



xanım çox sadə bir insan idi, heç vaxt büruzə vermirdi ki, Heydər Əliyevin – birinci 

katibin həyat yoldaĢıdır. HəmiĢə onun yanında sadə insanlar olurdu. O, həmiĢə sadə 

insanların əhatəsində olurdu. Çox təvazökar idi. 

Bir daha demək istəyirəm ki, heç vaxt heç bir sözü, addımı ilə göstərmirdi ki, 

onun cəmiyyətdə hansısa xüsusi statusu vardır və bu da təbiidir, əslində belə də 

olmalıdır. Ancaq biz bilirik ki, bir çox hallarda belə deyil və müəyyən statusa malik olan 

insanlar, yaxud da ki, onların yaxınları özləri üçün xüsusi imtiyazlar tələb edirlər. Zərifə 

xanımın bu sahədəki hərəkətləri, davranıĢı da nümunə olmalıdır. Zərifə xanım çox 

yüksək mədəniyyətə malik olan, çox istedadlı, bilikli insan idi. Nəinki öz peĢəsində, 

eyni zamanda, hərtərəfli istedadlı bir insan idi və bəziləri üçün o, necə deyərlər, son 

ümid yeri, ümid ünvanı idi. Hətta tanımadığı adamlar belə müxtəlif xahiĢlərlə, müxtəlif 

Ģikayətlərlə onun iĢ yerinə gəlirdilər. O, çalıĢırdı ki, hər kəsə kömək göstərsin. 

Tanımadığı adamların xahiĢlərini gəlib atama çatdırırdı və o məsələlərin böyük 

əksəriyyəti öz həllini tapırdı. Yəni, daim insanlara xidmət etmək, kömək göstərmək 

arzuları, amalları ilə yaĢayırdı.  

Əlbəttə ki, onun unudulmaz obrazı bu gün də mənim üçün çox əzizdir, doğmadır. 

Eyni zamanda, Zərifə xanım yüksək davranıĢ meyarlarına malik idi. Ġnsanlara 

münasibətdə səmimiyyət, xeyirxahlıq, eyni zamanda, yüksək mədəniyyət, alicənablıq – 

bütün bu gözəl amillər onda birləĢmiĢdi. Zərifə xanım əsl ziyalı idi, Azərbaycan 

xanımına xas olan bütün müsbət keyfiyyətləri özündə birləĢdirmiĢdi, onları təcəssüm 

etdirirdi.  

Bununla bərabər, çox istedadlı insan idi, hərtərəfli istedadlı idi, musiqini çox 

sevirdi, istənilən melodiyanı, istənilən mahnını notlarsız çox böyük məharətlə, ustalıqla 

pianoda ifa edə bilirdi. Teatrı çox sevirdi və yadımdadır ki, 1970-ci illərdə onunla 

bərabər dəfələrlə Azərbaycan teatrlarında olmuĢam, bütün tamaĢalara baxmıĢam. Elə 

tamaĢalar var idi ki, biz o tamaĢalara bir neçə dəfə bir yerdə baxırdıq.  

Bu teatrı da çox sevirdi. O vaxt bu teatrın adı Musiqili Komediya Teatrı idi və 

demək olar ki, hər həftə bu teatra gəlirdik. Elə bir tamaĢa yox idi ki, biz onu görməyək. 

Elə tamaĢalar da var idi ki, o tamaĢaları bir neçə dəfə seyr edirdik. Bəlkə də bu gün 

Zərifə xanımın yubileyinin məhz bu teatrda, yenidən əsaslı təmirdən çıxmıĢ teatrda 

keçirilməsi də rəmzi xarakter daĢıyır.  

Hər bir insan üçün onun valideynləri, onun anası əzizdir, müqəddəsdir. Bu da 

təbiidir. Hər bir insan doğmalarını öz qəlbində yaĢadır. Zərifə xanımın adı 

əbədiləĢdirilib, onun adına küçə vardır. Onun yaĢadığı küçə onun adını daĢıyır. Onun 

böyük töhfəsi olan Oftalmologiya Mərkəzi onun adını daĢıyır və Mərkəzlə üzbəüz onun 

abidəsi ucaldılıbdır. Əlbəttə ki, onun xatirəsi, onun obrazı onu tanıyanların qəlbində 

yaĢayır. Mən çox xoĢbəxtəm ki, Zərifə xanım kimi anam olmuĢdur. Ancaq əfsuslar 

olsun ki, biz onu tez itirdik. Vaxtından əvvəl həyatdan getdi, hələ çox iĢ görə bilərdi. 

Ancaq həyat belədir ki, heç kim deyə bilməz nə vaxt nə baĢ verəcəkdir. 

Biz bu gün yubiley tədbirlərini keçirməklə bərabər, eyni zamanda, ölkəmizdə 

səhiyyə sahəsində aparılan iĢlərə bir daha nəzər salırıq. Xüsusilə nəzərə almalıyıq ki, bu 

gün bizim qonaqlarımızın arasında görkəmli alimlər, həkimlər iĢtirak edirlər. Son illər 

ərzində Azərbaycanda səhiyyə sisteminin təkmilləĢdirilməsi üçün böyük iĢlər 

görülmüĢdür, islahatlar aparılmıĢdır. Səhiyyənin maddi-texniki bazası böyük dərəcədə 

möhkəmləndirilmiĢdir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, son 10 ildə Azərbaycanda 500-

dən çox tibb müəssisəsi tikilmiĢ və ya əsaslı Ģəkildə təmir edilmiĢdir. Həm Bakıda, həm 

bütün bölgələrdə indi lazımi tibb xidməti almaq üçün bütün Ģərait vardır. Bakıda bizim 

demək olar ki, bütün əsas tibb ocaqları ya yenidən tikilmiĢ, ya da orada təmir-bərpa 

iĢləri aparılmıĢdır.  



Oftalmologiya Mərkəzi yenidən tikilmiĢdir və dünya miqyaslı bir mərkəzdir. 

Onkologiya Mərkəzinin yeni korpusları tikilmiĢdir. Uroloji xəstəxana yenidən 

qurulmuĢdur - neyrocərrahiyyə, cərrahiyyə mərkəzləri, Perinatal Mərkəz, Talassemiya 

Mərkəzi, keçmiĢ “SemaĢko” xəstəxanası, indi kliniki xəstəxana adlandırılır. Mərkəzi 

Kliniki Xəstəxana yenidən bərpa edilmiĢdir. Bu xəstəxananın yeni böyük korpusu 

tikilməkdədir. UĢaq xəstəxanaları əsaslı Ģəkildə təmir olunubdur. Yəni, Bakıda son illər 

ərzində görülmüĢ iĢlər səhiyyənin maddi-texniki bazasını böyük dərəcədə 

gücləndirmiĢdir. Hazırda tikilməkdə olan Bakı Sağlamlıq Mərkəzi bir neçə böyük 

xəstəxananı birləĢdirəcəkdir. Biz ilin sonuna qədər Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin açılıĢını 

qeyd edəcəyik. 

Eyni zamanda, bölgələrdə səhiyyə müəssisələrinin yaradılması, tikilməsi prosesi 

gedir. Hər bir Ģəhərdə ya diaqnostika mərkəzi, ya mərkəzi rayon xəstəxanası tikilib, 

yaxud da ki, təmir edilibdir. Hazırda yeddi Ģəhərdə təmir iĢləri gedir. QarĢıya vəzifə 

qoyulmuĢdur ki, biz bir-iki il ərzində Azərbaycanda hər bir yaĢayıĢ məntəqəsində, hər 

bir Ģəhərdə, hər bir rayonda ən yüksək tibbi xidmətə nail olmalıyıq. Azərbaycana ən 

müasir avadanlıq gətirilir. Yəni, dövlət öz tərəfindən lazımi iĢləri görür. Təkcə onu 

demək kifayətdir ki, son on il ərzində səhiyyə xərclərinə ayrılan vəsait 11 dəfə artmıĢdır. 

Həkimlərin maaĢı 6 dəfə artmıĢdır. Halbuki bu gün də o maaĢların səviyyəsi bizi qane 

edə bilməz. Bu məsələlərin gələcəkdə daha da səmərəli Ģəkildə həlli üçün indi hökumət 

iĢləyir. Yəni, maaĢlar daim qaldırılacaqdır. Ancaq biz bu dinamikanı görürük. Çox 

müsbət dinamikadır. Azərbaycanın ümumi inkiĢafına uyğun olan dinamikadır. Eyni 

zamanda, biz burada dövlət siyasətinin təzahürlərini də əyani Ģəkildə görürük. Çünki 

bizim siyasətimizin mərkəzində, - bunu mən dəfələrlə demiĢəm, - insan amili, 

Azərbaycan vətəndaĢı dayanır. Azərbaycan vətəndaĢı sağlam olmalıdır. Gənc nəsil 

sağlam böyüməlidir. Bunu etmək üçün ilk növbədə yüksək səviyyəli tibbi xidmət 

olmalıdır. 

Biz indi iqtisadi cəhətdən güclənmiĢik. Yenə də deyirəm, siyasətimizin əsasında, 

mərkəzində Azərbaycan vətəndaĢı dayandığı üçün biz maliyyə resursları cəlb etmiĢik. 

Ancaq təkcə maliyyə resurslarının cəlb edilməsi ilə iĢ bitmir. Eyni zamanda, peĢəkarlıq 

artmalıdır. Kadrların hazırlanması sahəsində daha da böyük iĢlər görülməlidir. Hazırda 

bu iĢlər inkiĢafdadır. Azərbaycan həkimlərinin bir qrupu xaricdə təlim keçir. Xaricdən 

gələn görkəmli mütəxəssislər, alimlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Yəni, biz 

gələcəkdə bu iĢlərə daha da çox vəsait ayıracağıq ki, peĢəkarlıq artsın, Azərbaycanda 

səhiyyənin nəinki maddi-texniki bazası, eyni zamanda, səviyyəsi, ümumiyyətlə, dünya 

standartlarına cavab versin.  

Hesab edirəm ki, buna nail olmaq üçün bizim bütün imkanlarımız vardır. Yenə də 

deyirəm, son illər ərzində Azərbaycanda uĢaq ölümü kəskin Ģəkildə aĢağı düĢmüĢdür. 

Statistik göstəricilər də, onların dinamikası da çox müsbətdir. Həkimlər yaxĢı bilir, 

əfsuslar olsun ki, bütün dövrlərdə Azərbaycanda körpə ölümü yüksək idi, Sovet Ġttifaqı 

dövründə digər respublikalarla müqayisədə həmiĢə yüksək idi. Ġndi uĢaq ölümü kəskin 

Ģəkildə azalmıĢdır. Ġnsanların ömrünün uzunluğu artır, bu da hər bir ölkənin ümumi 

inkiĢafını Ģərtləndirən bir amildir. Çox sevindirici haldır ki, bu proses də müsbət 

istiqamətdə gedir. Azərbaycanda əhali artır. Son on il ərzində Azərbaycanda əhalinin 

sayı bir milyondan çox artmıĢdır. Azərbaycanda əhalinin artım templəri Avropa 

qitəsində ən yüksəkdir.  

Əlbəttə, bütün bu amillər tələb edir ki, səhiyyə sahəsində daha da ciddi islahatlar 

aparılmalıdır. Həm struktur islahatları aparılmalı, eyni zamanda, ilk növbədə peĢəkarlıq 

artmalıdır. Əminəm ki, əgər biz bundan sonra da bu templərlə inkiĢaf etsək, bu 

məsələlər də öz həllini tapacaqdır. 



Azərbaycanda bu sahədə görülən iĢləri beynəlxalq təĢkilatlar da qiymətləndirir. 

Bir müddət bundan əvvəl Bakıda Dünya Səhiyyə TəĢkilatı Avropa Komitəsinin 

konfransı keçirilmiĢdir və orada qeyd edilmiĢdir ki, Azərbaycanda səhiyyə sisteminin 

təkmilləĢdirilməsində çox böyük inkiĢaf və tərəqqi vardır. 

Yəni bu, reallıqdır. Ancaq o da reallıqdır ki, hələ bəzi hallarda tibbi xidmət lazımi 

səviyyədə deyildir. Bəzi həkimlərin peĢəkarlığı bizi qane edə bilməz və elə tibb 

müəssisələri var ki, orada əsaslı təmirə ehtiyac vardır. Ancaq əsas məsələ ondan 

ibarətdir ki, Azərbaycanda bütün bu məsələlər ardıcıllıqla və yüksək templə öz həllini 

tapır. Bu məsələlərin həlli, bir daha demək istəyirəm ki, dövlət siyasətimizin əlamətidir. 

Sosial məsələlərin həlli bizim üçün prioritetdir və həmiĢə prioritet olaraq qalacaqdır.  

Bu gözəl yubiley bir daha imkan verir ki, biz bu məsələlərə toxunaq, fikirlərimizi 

bildirək və böyük ümidlərlə gələcəyə baxaq. Çünki gələcəkdə Azərbaycan hər bir 

istiqamət üzrə inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevrilməlidir.  

Zərifə xanımın nurlu obrazı həmiĢə bizim ürəyimizdədir. Onu tanıyanlar və 

tanımayanlar, haqqında kitablarda, məqalələrdə oxuyanlar da hesab edirəm ki, onun 

nurlu obrazını daim öz ürəyində saxlayır. Zərifə xanım böyük həkim, böyük alim, böyük 

insan idi. Onun əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaĢayacaqdır. Sağ olun. 

 

27 aprel 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOBUSTAN BAĞ-BAĞAT 

MƏRKƏZĠNDƏ YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı elektromobillə mərkəzin ərazisini gəzdi. 

Məlumat verildi ki, paytaxt Bakı ilə yanaĢı, ölkəmizin bütün regionlarında 

beynəlxalq standartlara cavab verən istirahət mərkəzləri və otellər tikilib istifadəyə 

verilir. Onlardan biri də Qobustan Bağ-Bağat Mərkəzidir. Burada Qobustan sakinlərinin 

və qonaqların istirahətinin səmərəli təĢkili üçün gözəl Ģərait yaradılmıĢdır.  

Bildirildi ki, iki il əvvəl istifadəyə verilmiĢ bu mərkəz rayon sakinlərinin və 

qonaqların mənalı istirahət yerinə çevrilmiĢdir. Ərazidə üç istirahət meydançası 

yaradılmıĢ, müxtəlif attraksionlar quraĢdırılmıĢdır. Buradakı iki süni göl istirahətin 

maraqlı keçməsinə xidmət edir. Zövqlə əkilmiĢ göz oxĢayan ağac və gül kolları 

mərkəzdə istirahət edənlərdə xoĢ təəssürat yaradır. Mərkəzdə gecələmək və yaxud 

istirahət etmək istəyənlər üçün dördmərtəbəli otel tikilir. ĠnĢası baĢa çatmaqda olan bu 

otel ən müasir standartlara cavab verəcəkdir.  

Qobustan Bağ-Bağat Mərkəzində yaradılmıĢ Ģəraitdən məmnunluğunu bildirən 

dövlətimizin baĢçısı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 

1 may 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOBUSTANDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Gənclər Mərkəzinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzlə tanıĢ oldu. 

Bildirildi ki, gənclərin ilkin sənət və peĢə vərdiĢlərinə yiyələnmələrini təmin 

etmək və bütövlükdə onların intellektual səviyyələrinin yüksəldilməsi məqsədilə tikilmiĢ 

Mərkəzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin gənclərlə 

görüĢlərini əks etdirən fotoguĢə yaradılmıĢdır. YetiĢməkdə olan nəslin daha çox maraq 

göstərdiyi peĢələrin sirlərinə yiyələnmələri üçün Mərkəzdə müxtəlif kurslar və 

studiyalar fəaliyyət göstərəcəkdir. Kompyuter kursları, rəqs və rəsm studiyaları, atıcılıq 

klubu üçün xüsusi otaqlar ayrılmıĢdır. Buradakı internet–kafe və 3D kinozalı gənclərin 

asudə vaxtlarını mənalı keçirmələrini təmin edəcəkdir. Mərkəzin binasının sahəsi 882 

kvadratmetrdir. Burada bütün iĢçi və yardımçı otaqlar ən zəruri avadanlıqla təchiz 

olunmuĢdur.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ərəfəsində belə bir Mərkəzin 

istifadəyə verilməsinin dərin rəmzi vardır. Çünki Ümummilli Lider Azərbaycan 

gənclərinin inkiĢafına, onların sosial məsələlərinin həllinə, gəncliyin savadlı və 

intellektual səviyyədə yetiĢməsinə xüsusi diqqətlə yanaĢırdı. Ulu Öndərin 

formalaĢdırdığı dövlət gənclər siyasəti bu gün Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla 

davam etdirilir. 2003-cü ildən bu sahədə kompleks tədbirlər reallaĢdırılır. Belə ki, 2005-

2009-cu illəri əhatə edən “Azərbaycan Gəncliyi” Dövlət Proqramının uğurlu icrası bu 

baxımdan çox mühüm rol oynamıĢdır. “Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” 

Dövlət Proqramı indiyədək həyata keçirilən iĢlərin davamlı xarakter daĢıdığını göstərir. 

Dövlət gənclərimizin intellektual və yaradıcı potensialının üzə çıxarılması və ümummilli 

məsələlərə yönəldilməsi, xüsusilə regionlarda yaĢayan gənclərin fəallığının artırılması 

istiqamətində məqsədyönlü iĢ aparır. Respublikamızın bölgələrində, o cümlədən 

Qobustanda yaradılan və müasir tələblərə cavab verən Gənclər Mərkəzi də bu qəbildən 

reallaĢdırılan tədbirlər sırasındadır. 

 

1 may 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOBUSTANDAKI BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Ölkəmizdə dövlət rəmzlərimizə hörmət və məhəbbət Ulu Öndərin xalqımıza ən 

böyük əmanətlərindən biridir. Müstəqilliyimizin hər bir atributunun Azərbaycan 

vətəndaĢının qürur mənbəyinə çevrilməsi Prezident Ġlham Əliyevin Bakıda möhtəĢəm 

Bayraq Meydanının yaradılması barədə qərarından qaynaqlanır. Ġndi ölkənin hər bir 

bölgəsinin ən uca, ən baxımlı yerində üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağımız dalğalanır. 

Qobustan rayonunun mərkəzində yaradılmıĢ Bayraq Meydanı da sakinlərin ən çox üz 

tutduqları məkanlardan biridir.  

Məlumat verildi ki, iki hektar ərazini əhatə edən meydanda ucaldılmıĢ bayraq 

dirəyinin hündürlüyü 50 metrdir. Bayrağın eni 10, uzunluğu 20 metrdir. Altı ay 

müddətində inĢa olunmuĢ Bayraq Meydanında geniĢ abadlıq iĢləri aparılmıĢdır. 

YaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirən dövlətimizin baĢçısı tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi.  

 

1 may 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDAKI BAYRAQ 

MEYDANINDA 

YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, burada təmir iĢlərinə 2012-ci ildə 

baĢlanılmıĢdır. Meydanda 72 metr hündürlükdə dalğalanan bayrağın uzunluğu 20, eni 

isə 10 metrdir. Bundan baĢqa, əraziyə bitiĢik park da gözəl tərtibatda yenidən 

qurulmuĢdur. Ətrafda geniĢ abadlıq-quruculuq və yaĢıllıq iĢləri görülmüĢdür. Burada 18 

min kvadratmetr sahəyə daĢ plitə döĢənmiĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi qurulmuĢdur. 

Prezident Ġlham Əliyev Bayraq Meydanında görülmüĢ iĢlərdən razılığını bildirdi. 

 

3 may 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDAKI CÜMƏ 

MƏSCĠDĠNDƏ ƏSASLI TƏMĠRDƏN SONRA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ 

OLMUġDUR  

 

Dövlətimizin baĢçısı Cümə Məscidinin yenidənqurmadan əvvəlki vəziyyətini əks 

etdirən fotolara baxdı. 

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, ibadətgahın təməli 1989-cu ildə 

qoyulmuĢdur. 2003-cü ildə istifadəyə verilən məscidin ərazisi 4,5 hektardır. Burada, 

eyni zamanda, 500 nəfər ibadət edə bilər. Məscid 2011-ci ilin iyulunda Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyev burada olarkən verdiyi tapĢırığa müvafiq olaraq əsaslı təmir 

edilmiĢdir. Burada 34 metr hündürlüyündə minarə ucaldılmıĢdır. Mehrab yenidən 

qurulmuĢ, günbəzin daxilinə “Qurani-Kərim”dən ayələr həkk olunmuĢ, döĢəmə əsaslı 

təmir edilmiĢdir. Məscidin istilik və elektrik sistemləri də tamamilə yenilənmiĢ, divarları 

üzlük daĢlarla üzlənmiĢ, hasarı yenidən qurulmuĢdur. 

Azərbaycan Prezidenti məscidin axundu ilə söhbət etdi.  

Axund Rauf SƏRDAROV dövlətimizin baĢçısını salamlayaraq dedi:  

-Cənab Prezident, Ģəhərimizə xoĢ gəlmisiniz! Sizi ikinci dəfə Ģəhərimizin Cümə 

Məscidində görməyimiz bizi çox sevindirir, xoĢhal edir. Siz iki il bundan əvvəl bu 

məscidə baxmıĢdınız. Layihə hazırlanması, bərpa iĢləri görülməsi üçün tapĢırıq 

vermiĢdiniz.  

Allaha Ģükürlər olsun ki, əsaslı surətdə bərpa olunan, yeni minarəsi tikilən 

məscidimiz bu gün möminlərin ixtiyarına verilir. Bu, bizi çox sevindirir. Bu, Sizin 

dinimizə olan məhəbbətiniz və sayğınızdır. Sizə minnətdarıq.  

Cənab Prezident! Sizin bu gün buraya gəliĢiniz bir neçə cəhətdən bizim üçün 

bayramdır. Əvvəla ölkənin rəhbəri Ģəhərimizə, məscidimizə gəlib. Bu, bizim üçün 

bayramdır. Bu gün həm də məscidimizin açılıĢı olacaqdır. Bu, ikinci bayramdır. 

Üçüncü bayram isə məscidimizin adı ilə bağlıdır. Bu, “Cümə” məscidi adlanır. 

Siz də çox gözəl gündə, cümə günündə buraya gəlmisiniz. Cümə günündə də yüz 

minlərlə insan bir araya yığıĢıb ibadət, dua edirlər. Cümə Allahın rəhminin yerdə nazil 

olan günüdür.  

Bundan əlavə, cənab Prezident, sonuncu peyğəmbərimiz, Ġslam dininin banisi 

həzrəti Rəsulullahın qızı Fatimeyi-Zəhranın doğum günüdür. Bu da bir gözəl gündür.  

Axund Rauf Sərdarov Sumqayıtdan olan zəvvarların Həcc ziyarətinin təĢkilinə 

görə Prezident Ġlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdi. Eyni zamanda, Azərbaycanda 

dini-mənəvi dəyərlərin qorunması, məscidlərin, ziyarətgahların inĢası və bərpası 

istiqamətində ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi böyük iĢlərin davam 

etdirilməsinə görə Prezident Ġlham Əliyevə təĢəkkürünü bildirərək dedi: 

-Bütün bunlar üçün biz Sizə təĢəkkür edir, Ulu Öndərə rəhmət diləyirik. Allah 

Sizi qorusun. Allah Sizə, ailənizə xoĢbəxtlik, səadət nəsib etsin. Qoy bu əmin-amanlıq, 

abadlıq ölkəmizdən heç vaxt əskik olmasın. Cənab Prezident, Allah Sizi hifz etsin. 

Dövlətimizin baĢçısına “Qurani-Kərim” hədiyyə olundu. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun. Doğrudan da əlamətdar bir gündür. Mən 

iki il bundan əvvəl gəlmiĢdim. Tikinti iĢlərinə bərabər baxırdıq. Ġndi ən yüksək 

səviyyədə tikilibdir. Həm xarici görünüĢü, həm daxili tərtibatı gözəldir. Faktiki olaraq, 

yenidən tikilibdir. Minarəsi tikilibdir. Bütün lazımi Ģərait vardır. Ġstilik, kondisioner, 

böyük həyət vardır. Yəni, burada ibadət üçün bütün imkanlar vardır. Bu məscid bir 

sənət, memarlıq əsəridir. Elə də olmalıdır. Ġki minə yaxın məscid vardır. Onların böyük 

əksəriyyəti müstəqillik dövründə tikilibdir. Ġndi qədim vaxtlardan bizə miras qalan 

məscidlərin bərpası ilə də məĢğuluq. Bu yaxınlarda Azərbaycanın ən qədim məscidi 



olan ġamaxı Cümə Məscidinin də açılıĢını edəcəyik. Bu məscid 743-cü ildə tikilibdir. 

Ġndi onun yenidən tikilməsi baĢa çatır. Orada köçürülmələr də var idi, yollar 

geniĢləndirildi.  

Bakıda dini, tarixi abidələrimizin bərpasından da dəfələrlə söhbət aparmıĢıq. 

Təzəpir Məscidi, Bibiheybət Məscidi, Əjdərbəy Məscidi.  

Binəqədidə ölkəmizin ən böyük məscidi tikilib. Bu, həm bizim müqəddəs 

dinimizə olan münasibətimizdir, eyni zamanda, Ġslam aləmində Azərbaycan indi çox 

görkəmli yer tutur. Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının xətti ilə mötəbər tədbirlər keçirilir. 

Müsəlman aləmində Azərbaycan çox böyük hörmətə malik olan bir ölkədir. Nəinki 

Azərbaycanda, müsəlman aləmində Ġslam həmrəylinin gücləndirilməsi üçün biz 

əlimizdən gələni əsirgəmirik. Belə gözəl, dini, tarixi abidələrin tikintisi, bərpası bundan 

sonra da davam etdiriləcəkdir.  

 

3 may 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

 

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə Mərkəzin yerləĢdiyi Heydər Əliyev parkında 

yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Parkın giriĢində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks 

etdirən fotolardan ibarət guĢə yaradılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, park sakinlərin istirahət üçün üz 

tutduqları ən sevimli məkanlardan biridir. Burada Ģəhər sakinlərinin və qonaqların asudə 

vaxtlarını mənalı və maraqlı keçirmələri üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Ġstirahət 

məkanında balacalar üçün xüsusi attraksionlar quraĢdırılmıĢdır. Kompleks 

yenidənqurma, abadlaĢdırma və yaĢıllaĢdırma iĢləri bu istirahət məkanını Sumqayıtın ən 

gözəl yerlərindən birinə çevirmiĢdir. 

Prezident Ġlham Əliyev parkda inĢa olunmuĢ Heydər Əliyev Mərkəzinin rəmzi 

açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Mərkəzin yaradılması ilk növbədə sumqayıtlıların dahi 

rəhbərin xatirəsinə yüksək ehtiramını nümayiĢ etdirir. Yeni Mərkəz həm də Ulu Öndərin 

zəngin və çoxĢaxəli irsinin öyrənilməsində və təbliğində mühüm rol oynayır. 

Mərkəzdəki eksponatlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın tənəzzül dövründən 

tərəqqi mərhələsinə qədəm qoyması və hazırda ölkəmizin hərtərəfli inkiĢafı, beynəlxalq 

nüfuzunun artması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin Vətən və xalq qarĢısındakı 

misilsiz xidmətləri ilə bağlıdır. 

Bildirildi ki, ümumi sahəsi 1040 kvadratmetr olan Mərkəzdə dünya Ģöhrətli siyasi 

xadim Heydər Əliyevə aid kitablar və sənədlər sərgilənir. Fotolarda Ulu Öndərin 

uĢaqlıq, yeniyetməlik, tələbəlik, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində iĢlədiyi dövr, 

hakimiyyətdə olduğu illərdə Sumqayıta səfərləri əks olunmuĢdur.  

Mərkəzdə Prezident Ġlham Əliyevin Sumqayıta səfərləri ilə bağlı fotoguĢə də 

yaradılmıĢdır. Burada konfrans zalı, inzibati hissə, rəsm və dizayn studiyası, elektron 

kitabxana, virtual sinif və kompyuter kursu otaqları fəaliyyət göstərir. Bütövlükdə 

Mərkəz Heydər Əliyev irsinin dərindən öyrənilməsi və gənclərin intellektual 

səviyyələrinin yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olacaqdır. Heydər Əliyev 

Mərkəzi həm də Ģəhərin görünüĢünə əlavə gözəllik verir. 

Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi. 

 

3 may 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ 

BEYNƏLXALQ MƏRKƏZĠ ĠDARƏ HEYƏTĠNĠN HƏMSƏDRLƏRĠNĠ, 

MADRĠD KLUBUNUN PREZĠDENTĠNĠ VƏ ÜZVÜNÜ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev mayın 6-da Nizami Gəncəvi 

Beynəlxalq Mərkəzi idarə heyətinin həmsədri, Latviyanın keçmiĢ Prezidenti xanım 

Vayra Vike-Freyberqanı, Madrid Klubunun üzvü, Ġsveçrənin keçmiĢ Prezidenti xanım 

MiĢelin Kalmi Reyi, Madrid Klubunun prezidenti, Niderlandın keçmiĢ BaĢ naziri Vim 

Koku, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi idarə heyətinin həmsədri, Misirin 

Ġsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru Ġsmail Serageldini qəbul etmiĢdir. 

Madrid Klubunun Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə birgə Bakıda təĢkil 

etdikləri Birinci Cənubi Qafqaz Forumunun əhəmiyyətinin vurğulandığı görüĢdə, 

Forumun regionda və beynəlxalq aləmdə gedən siyasi, iqtisadi, mədəni və digər 

proseslərlə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxĢı imkan 

yaradacağına əminlik ifadə olundu. 

 

6 may 2013-cü il 

 



HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠ 

YARADILMIġDIR 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV MUZEY ĠLƏ VƏ MƏRKƏZDƏ GÖRÜLMÜġ 

BĠR SIRA ĠġLƏRLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Xalqımızın ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 90 illik 

yubileyi ərəfəsində Heydər Əliyev Mərkəzində Ulu Öndərin adını daĢıyan Muzeyin 

istifadəyə verilməsi dahi Ģəxsiyyətin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi istiqamətində atılan 

mühüm addımlardan biridir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin, 

onun xalqımıza yadigar qoyduğu zəngin irsin yüksək səviyyədə təqdim edildiyi 

Muzeydəki hər bir eksponat da təsdiqləyir ki, tarix yaratdığı dahi insanların ideyalarının 

və əməllərinin üzərində qərar tutur. Ulu Öndərin də taleyi əslində bir insanın ömür yolu 

deyildir. Bu, Azərbaycanın tarixidir. O tarix ki, XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın 

ayrılmaz parçası olmuĢdur. Ümummilli Liderin yazdığı tarix qurtuluĢ, inkiĢaf, milli 

tərəqqi salnaməsinə çevrilmiĢdir. Muzeydə təqdim olunan materiallardan da görünür ki, 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu olan Heydər Əliyevin titanik 

xidmətləri sayəsində dövlətçilik, azərbaycançılıq, dünyəvilik, müasirlik kimi ideyalar 

cəmiyyətimizin dəyərlər sisteminin ayrılmaz hissəsinə çevrilmiĢ, müasir Azərbaycanın 

mövcudluğunun və inkiĢafının ideya əsasını təĢkil etmiĢdir. Heydər Əliyev öz fəaliyyəti 

ilə Azərbaycanda demokratik cəmiyyətə keçid mexanizmini yaratmıĢ, hüquqi dövlət və 

vətəndaĢ cəmiyyəti formalaĢdırmaq kimi tarixi missiyanın öhdəsindən uğurla gəlmiĢdir. 

Bununla da Ulu Öndər güclü dövlət, səmərəli iqtisadiyyat və azad insan amillərinə 

əsaslanan konsepsiyası ilə müstəqil Azərbaycanın tarixində qızıl səhifələr yazmıĢdır.  

Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini nümayiĢ 

etdirən bir neçə ekspozisiya zalının istifadəyə verilməsi də bu Mərkəzin fəaliyyətinə 

daha bir özəllik qatır. Bu ekspozisiyalarda qədim insan məskəni olan Azərbaycanın 

keçdiyi tarixi dövrlər haqqında geniĢ məlumat verilir, qədim zamanlardan indiyədək 

qorunub saxlanılan maddi-mədəniyyət nümunələri təqdim olunur. Bundan baĢqa, 

Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif istiqamətlərindən bəhs edən ekspozisiya zalları, 

heç Ģübhəsiz ki, buraya gələn hər kəsdə ölkəmiz haqqında müfəssəl təəssüratın və 

zəngin informasiyanın yaranmasına imkan verəcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə 1969-cu ildən 2003-

cü ilədək ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə xidməti 

istifadəsində olan avtomobillərə baxdılar.  

Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov bildirdi ki, xalqımızın 

ümummilli liderinin xatirəsinin əbədiləĢdirildiyi Muzey təĢkil olunarkən burada 

Azərbaycan tarixinin və ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin 

müxtəlif dövrlərinin əks olunmasına xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Muzeydə toplanan 

məlumatlar ziyarətçilərə interaktiv formada çatdırılır. Üç mərtəbədən ibarət Muzeydə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat yolu, Ulu Öndər barədə maraqlı faktlar foto və 

videomateriallar vasitəsilə təqdim olunur. Muzey forma ilə yanaĢı, məzmun orijinallığı 

ilə də seçilir. Burada materiallar iki paralel kontekstdə verilir. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin 1923-cü ildən 2003-cü ilədək ömür yolu ilə yanaĢı, müxtəlif tarixi dövrlərdə 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, mədəniyyət, iqtisadiyyat, idman sahələrində baĢ 

verən önəmli hadisələr ziyarətçilərə çatdırılır. Muzeyin “ġəkillərə həkk olunan ömür”, 

“Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatı”, “Dövlətçiliyimiz, irsimiz, nailiyyətlərimiz” 

bölmələrində Ulu Öndərin həm sovet hakimiyyəti dövründə, həm də müstəqillik 

illərində həyata keçirdiyi fəaliyyət konsepsiyasının müxtəlif aspektləri virtual formada 



təqdim edilir. Bu da öz növbəsində Muzeyin orijinallığını daha da artırır. Hər bir 

mövzuya aid materiallar səsli formada həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində verilir.  

Dövlətimizin baĢçısına və xanımına məlumat verildi ki, müasir texnologiyalar 

əsasında qurulan Muzeyin ən maraqlı bölmələrindən biri də Ulu Öndərin müxtəlif 

ölkələrin rəhbərləri ilə görüĢlərini əks etdirən multimedia zalıdır. Buradakı qlobusda 

ölkələrin üzərinə toxunmaqla arxa fonda Prezident Heydər Əliyevin digər dövlət 

baĢçıları ilə görüĢlərinin və Ulu Öndərə bağıĢlanan hədiyyələrin fotoları əks olunur. 

Eyni məkanda həmin hədiyyələrin orijinalları da muzeyə gələn qonaqların diqqətinə 

çatdırılır. Bundan əlavə, zalda Ümummilli Liderin hərbi və mülki geyimləri, o cümlədən 

onun iĢ masası da sərgilənir. Dahi Ģəxsiyyətin müxtəlif illərdə təltif olunduğu orden və 

medallar ekspozisiyanın ən qiymətli nümunələri sırasındadır. Bir sözlə, dizaynı və tətbiq 

edilən yeni texnologiyalarla fərqlənən Muzey Heydər Əliyev Mərkəzinin modern üslubu 

ilə həmahənglik təĢkil edir.  

Heydər Əliyev Mərkəzi paytaxt sakinləri və qonaqlar üçün Azərbaycan tarixini, 

adət-ənənələrini, milli dəyərlər və mədəni irsimizi öyrənmək, təbliğ etmək istiqamətində 

bir sıra layihələr həyata keçirmiĢdir. Mərkəzdə müxtəlif mövzuları əhatə edən sərgilər 

açılmıĢdır. Mərkəzin sərgi zalları bölməsinin birinci mərtəbəsində “Azərbaycan inciləri” 

sərgisi təqdim edilir. Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini əks etdirən bu ekspozisiyada 

ölkənin tükənməz təbii sərvətləri, çoxəsrlik tarixi, mədəni irsinə dair nadir eksponatlar 

nümayiĢ olunur. Bu sərgi Azərbaycan tarixi və mədəniyyətini öyrənmək üçün interaktiv 

və müasir bir vasitə kimi diqqəti cəlb edir. Onun özəlliyini artıran ən mühüm 

cəhətlərdən biri tariximizin bütün dövrlərinin bir arada təqdim olunması, 

mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrinə dair eksponatların nümayiĢ etdirilməsidir. Belə ki, 

qədim sənət növlərinin, xüsusilə də Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin ən nadir 

nümunələrinin əks olunduğu sərgidə misgərlik məmulatının təqdimatı da xüsusi maraq 

doğurur. Qədim musiqi alətlərimiz orijinal qaydada - səsli formada təqdim edilir.  

Milli geyimlərimizin, qədim sikkələrin təqdim olunduğu sərgidə tolerantlıq 

ünvanı kimi tanınan Azərbaycanda müxtəlif dinlərə aid müqəddəs kitablar da 

ziyarətçilərin diqqətinə çatdırılır.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Mini Azərbaycan” sərgi 

zalında da oldular. Bildirildi ki, bu layihə paytaxt Bakı və regionlardakı tarixi memarlıq 

abidələrinin tanıdılması baxımından xüsusi önəm kəsb edir. Hazırda bu layihə 

çərçivəsində 24 tarixi bina və memarlıq nümunəsinin maketi təqdim edilir. Ziyarətçilərə 

hər bir bina, onun memarlıq üslubu haqqında məlumatlar, maraqlı faktlar çatdırılır. 

“Mini Azərbaycan” layihəsi Azərbaycan tarixi, milli memarlıq sənəti barədə məlumat 

əldə etmək baxımından sakinlər və qonaqlar üçün qiymətli layihədir. Gələcəkdə 

Azərbaycanda mövcud olan daha 21 memarlıq abidəsinin maketləri hazırlanacaqdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Heydər Əliyev Mərkəzi Heydər Əliyev Fondu ilə birgə 

layihə çərçivəsində Ümummilli Liderin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar nəĢrlər 

hazırlamıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısına və xanımına məlumat verildi ki, “Azərbaycana xoĢ 

gəlmisiniz” ekspozisiya zalı isə Mərkəzin Azərbaycanın tanıdılması layihələri sırasında 

təqdim edilir. Bu layihə ilə əslində Azərbaycana virtual tur etmək mümkündür. 

Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, incəsənətinin və təbiətinin əks olunduğu bu sərgi 

bir çox tərəfləri ilə maraq doğurur, layihənin əhəmiyyətini daha da artırır.  

Digər zalda “Azərbaycanın mətbəx sənəti” fotoların dili ilə təqdim edilir. Bu, 

əslində Heydər Əliyev Mərkəzinin Azərbaycan ənənələrini yaĢadan, mədəniyyətimizi 

dünyaya tanıdan, eləcə də dünya mədəniyyətinin Azərbaycanda təbliğinə xidmət edən 

mühüm layihələrindən biridir. Burada Fransada yaĢayıb-yaradan məĢhur amerikalı 



fotoqraf Peter Lippmanın əsərləri vasitəsilə Azərbaycanın zəngin adət-ənənələr 

dünyasına səyahət etmək mümkündür. 

Ekspozisiyada Azərbaycanın adət-ənənələri, süfrə mədəniyyəti ilə foto sənətinin 

sintezi sərgilənir.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev 

Mərkəzində yaradılmıĢ ikinci konfrans zalındakı Ģəraitlə tanıĢ oldular. Mərkəzin 

Auditorium bölməsindəki ikinci konfrans zalının ümumi sahəsi 1811 kvadratmetr, 

hündürlüyü 7, 8 metrdir. Zal müxtəlif yerli və beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuĢdur. Mərkəzdə qonaqların asudə vaxtının təĢkili üçün kafe də 

yaradılmıĢdır. Binada təbii dekorativ ağac və güllərdən landĢaft ərazi salınmıĢdır. 

Bundan əlavə, müxtəlif interaktiv məlumat köĢkləri qurulmuĢdur. Bu məlumat 

köĢklərində qonaqlara Mərkəz və burada keçirilən tədbirlər, müxtəlif layihələr barədə 

informasiyalar çatdırılır.  

Prezident Ġlham Əliyev görülən iĢlərdən razılığını bildirdi, kollektivə uğurlar 

arzuladı. 

 

9 may 2013-cü il 

 



ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 90 ĠLLĠYĠNƏ  

HƏSR OLUNMUġ TƏNTƏNƏLĠ YUBĠLEY MƏRASĠMĠ KEÇĠRĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva 

və ailə üzvləri, dövlət və hökumət nümayəndələri, xarici ölkələrin Bakıda akkreditə 

olunmuĢ diplomatik korpusunun təmsilçiləri mərasimdə iĢtirak etmiĢlər.  

Dövlətimizin baĢçısı mərasimdə nitq söylədi. 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar. 

Bu gün Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyini qeyd edir. 

Heydər Əliyev böyük azərbaycanlıdır, böyük tarixi Ģəxsiyyətdir, müstəqil Azərbaycanın 

qurucusudur. O, öz ömrünü Azərbaycan xalqına həsr etmiĢdir və bütün dövrlərdə 

Azərbaycana sədaqətlə xidmət edirdi.  

ġəxsiyyətlərin tarixdəki rolu haqqında müxtəlif dövrlərdə elmi əsərlər, kitablar, 

bədii əsərlər yaradılmıĢdır. Bu günə qədər bu məsələ bəzi hallarda mübahisə 

mövzusudur. Ancaq Heydər Əliyevin timsalında biz əyani Ģəkildə görürük ki, 

Ģəxsiyyətlərin tarixdəki rolu bəzi hallarda əvəzolunmaz olur. Heydər Əliyev Ģəxsiyyəti, 

Heydər Əliyev dühası bugünkü Azərbaycanın uğurlu inkiĢafının təməlində dayanan bir 

amildir. 

Əgər biz onun Azərbaycana rəhbərliyə gəldiyi tarixlərə nəzər salsaq görərik ki, 

həm 1969-cu və həm də 1993-cü illərdə onun rəhbərliyə gəliĢindən sonra Azərbaycanda 

bütün proseslər müsbət istiqamətdə inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. 1969-cu ilə qədər 

Azərbaycan Sovet Ġttifaqında ən geridə qalmıĢ respublika kimi tanınırdı. Respublikada 

sənaye potensialı çox aĢağı səviyyədə idi. Digər göstəricilər də ən aĢağı səviyyədə idi. 

Heydər Əliyev kimi güclü liderin Azərbaycanın rəhbərliyinə gəlməsindən sonra 

köklü dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 13 il ərzində 

Azərbaycan Sovet Ġttifaqı çərçivəsində ən inkiĢaf etmiĢ və qabaqcıl respublikaya 

çevrilmiĢdir. O vaxt Sovet Ġttifaqında cəmi iki respublika özünü təmin edirdi və 

ümumittifaq büdcəsinə töhfələr verirdi. Onlardan biri də Azərbaycan idi. Məhz o illərdə 

Azərbaycanda güclü sənaye potensialı yaradılmıĢdır ki, sonra - müstəqillik dövründə bu 

potensial bizə böyük dərəcədə kömək etmiĢdir. Xüsusilə, neft sənayesində, energetika 

sənayesində aparılan iĢlər müstəqil Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində müstəsna rol oynamıĢdır. Kənd təsərrüfatının, digər sahələrin – elmin, 

təhsilin inkiĢafı o illərdə məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı idi. Əlbəttə, Azərbaycan 

müstəqil deyildi və Sovet Ġttifaqında müəyyən ideoloji çərçivələr də var idi. Ancaq buna 

baxmayaraq, həm respublikanın sosial-iqtisadi inkiĢafında, həm milli mənəvi dəyərlərin 

təbliğində o illərdə Heydər Əliyev böyük iĢlər görmüĢdür.  

Əlbəttə, bu iĢlərin görülməsi nəticəsində 1970-ci illərdə Azərbaycanda hər bir 

istiqamətdə, hər bir sahədə böyük inkiĢaf özünü büruzə verirdi. 1982-ci ilin sonlarında 

Moskvaya gedəndə Azərbaycan ən qabaqcıl yerlərdə idi. 1982-ci ilin sonlarında Heydər 

Əliyevə böyük etimad göstərilmiĢdir və o, Sovet Ġttifaqı Nazirlər Soveti Sədrinin birinci 

müavini vəzifəsinə təyin edilmiĢ, Siyasi Büroya üzv seçilmiĢdi. Bu, Azərbaycan xalqı 

üçün də böyük nəticə, böyük nailiyyət idi. Bizim nümayəndəmiz, Azərbaycan xalqının 



nümayəndəsi Kremldə əyləĢmiĢdi. O illərdə ümumi iĢlərlə məĢğul olaraq, eyni zamanda, 

Azərbaycanı unutmamıĢdı.  

Məhz o illərdə Azərbaycanın gələcək inkiĢafı ilə bağlı çoxsaylı qərarlar qəbul 

edilmiĢdir. Ulu öndər daim Azərbaycana diqqət göstərirdi, iĢlərlə maraqlanırdı. Demək 

olar ki, 1987-ci ilə qədər onun nəzarəti və rəhbərliyi nəticəsində Azərbaycanda proseslər 

bütövlükdə müsbət istiqamətdə gedirdi. Baxmayaraq ki, artıq o vaxt onun Azərbaycanda 

yoxluğu hiss edilirdi. Tədricən Azərbaycanda gedən iĢlər tənəzzülə uğramağa 

baĢlamıĢdır. Həm iqtisadi-sosial məsələlərin həllində, eyni zamanda, ölkəmiz üçün ən 

həlledici məqamlarda onun yoxluğu əlbəttə ki, öz mənfi təsirini göstərmiĢdir.  

Heydər Əliyev kimi parlaq Ģəxsiyyətin mötəbər kürsüdə əyləĢməsi sovet 

rəhbərliyini də qıcıqlandırırdı. Onun kimi dəmir məntiqə malik olan, öz sözünü deyən, 

cəsarətli, heç kimdən çəkinməyən Ģəxsiyyət bəzilərini qane etmirdi. O vaxt ona qarĢı 

aparılan təbliğat, ona qarĢı olan paxıllıq, qısqanclıq və əfsuslar olsun ki, Azərbaycandan 

korrupsiyaya görə cəzalandırdığı adamların donosları nəticəsində o, siyasi rəhbərlikdən 

uzaqlaĢdırılmıĢdır. Ondan sonra Azərbaycanın problemləri baĢlamıĢdır. 

Bu salonda əyləĢənlərin əksəriyyəti o illəri, günləri yaxĢı xatırlayır. Bir daha 

demək istəyirəm ki, əgər o vaxt Heydər Əliyev Azərbaycanda, yaxud da ki, sovet 

rəhbərliyində olsaydı heç vaxt Dağlıq Qarabağ kimi problem meydana çıxmazdı. 

Heydər Əliyev amili, onun gücü, qüdrəti erməni millətçilərini bu təxribatlardan 

çəkindirirdi. Təsadüfi deyildir ki, 1987-ci ildə onun siyasi rəhbərlikdən getməsindən 

sonra iki həftə keçməmiĢ erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırmıĢ və 

Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləĢdirmək haqqında məsələ 

qaldırmıĢlar. Əlbəttə, o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi bu təxribatların qarĢısında aciz idi, 

öz qətiyyətli mövqeyini ortaya qoya bilmədi, zəiflik, bəzi hallarda xəyanət göstərdi. 

Beləliklə, bu məsələ böyük problemə çevrilmiĢdir.  

Böyük təəssüf hissi ilə deyirəm ki, əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda 

olsaydı bir qarıĢ torpaq da iĢğal altına düĢməzdi. Ondan sonrakı illər bizim üçün ən 

ağrılı illər olmuĢdur. Ölkədə proseslər mənfi istiqamətdə gedirdi. ÖzbaĢınalıq, anarxiya, 

xaos, hakimiyyət zəifliyi, xalq ilə iqtidar arasında yaranmıĢ uçurum, digər tərəfdən 

Ermənistanın Azərbaycana qarĢı iddiaları Azərbaycana böyük problemlər yaratmıĢdı. 

Onların içində əlbəttə, ən ağrılısı torpaqlarımızın iĢğal altına düĢməsidir. Eyni zamanda, 

Qanlı Yanvar faciəsi ən böyük yara, ən böyük faciədir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın 

o vaxtkı rəhbərliyi Qanlı Yanvar faciəsinin qarĢısının alınması üçün heç bir iĢ görməmiĢ 

və günahsız insanları sovet ordusunun qurbanlarına çevirmiĢdir. Heydər Əliyevin o 

vaxta qədər fəal siyasətlə məĢğul olmaq niyyəti olmamıĢdır. Ancaq o, bu faciəyə biganə 

qala bilməzdi və dərhal öz münasibətini bildirdi. Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə 

gəlmiĢ və orada öz sözünü demiĢdir. Sovet rəhbərliyini pisləmiĢ, tənqid etmiĢ, öz 

sözünü demiĢ, Azərbaycan xalqının yanında olduğunu bəyan etmiĢdir. 

Ondan sonra ona qarĢı təzyiqlər, təxribatlar kampaniyası baĢlamıĢdır. Bu 

kampaniya nəticəsində hətta onu həbs etmək də istəmiĢlər. O, Azərbaycana üz tutdu. 

Ancaq ona Bakıda yaĢamağa imkan vermədilər. Naxçıvana qayıtdı. Naxçıvanda isə xalq 

onu müdafiə etdi. O isə öz növbəsində ondan sonra xalqı müdafiə etdi. Çünki 

ermənilərin məkrli niyyətləri Naxçıvana da yönəlmiĢdi. Naxçıvanı iĢğal etmək onların 

planlarında idi. O, buna imkan vermədi, erməniləri yerinə oturtdu, Naxçıvanı qorudu və 

müstəqilliyin əldə edilməsi üçün həlledici addımlar atdı. Məhz onun təĢəbbüsü ilə ilk 

dəfə olaraq o illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı - üçrəngli bayraq 

Naxçıvanın dövlət bayrağı elan edilmiĢdir və Azərbaycan Ali Məclisinə vəsatət 

göndərilmiĢdir ki, bu bayraq dövlət bayrağı kimi qəbul olunsun. O illərdə Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adı dəyiĢdirilmiĢ, “Sovet Sosialist” sözləri 



çıxarılmıĢdır və bu da müstəqilliyə doğru atılan çox ciddi bir addım idi. Digər addımlar 

da atılmıĢdır. Yəni, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə gedən yol Naxçıvandan 

baĢlamıĢdır, Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə, onun zəhməti, cəsarəti, qətiyyəti hesabına 

mümkün olmuĢdur. Məhz o illərdə Azərbaycanın müasir siyasi sistemi formalaĢmıĢ və 

inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır.  

1992-ci ilin noyabrında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması tarixi bir 

hadisə idi. Müxalifət partiyası kimi yaradılmıĢ Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda 

siyasi məsələlərin mədəni, sivil qaydada həll edilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malik 

olan bir hadisə idi. Çünki o vaxta qədər Azərbaycanda kiçik qruplar, siyasi dərnəklər 

daha çox bir-biri ilə savaĢmaq üçün yaradılmıĢdı. Hər siyasətlə məĢğul olmaq istəyənin 

yanında bir qrup adam toplaĢaraq özünü partiya adlandırıb. Amma partiya quruculuğu 

haqqında heç bir təsəvvürü olmayan qruplar əlbəttə ki, siyasi sistemin yaradılmasına da 

əngəl idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması siyasi sistemin formalaĢmasında 

xüsusi rol oynamıĢdır. Təsadüfi deyildir ki, qısa müddət ərzində Yeni Azərbaycan 

Partiyası Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə böyük nüfuz qazanmıĢdır. Bu partiya 

1993-cü ildən bu günə qədər iqtidar partiyasıdır. Bu gün nəinki Azərbaycanda, Cənubi 

Qafqazda ən böyük partiyadır.  

Azərbaycanda isə o vaxt Bakıda rəhbərlikdə oturanlar bir-biri ilə savaĢ içində 

idilər, vətəndaĢ müharibəsini baĢlamıĢdılar, qardaĢ qanını axıtmıĢdılar. Bir tərəfdən 

erməni millətçiləri torpaqlarımızı zəbt edir, digər tərəfdən hakimiyyətdə təmsil olunanlar 

bir-biri ilə ədavət içində idilər.  

1992-ci ilin may ayında ġuĢanın, Laçının, 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcərin iĢğal 

altına düĢməsi nəticəsində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi əlaqə, bağlantı 

yaradılmıĢdır ki, bu da münaqiĢənin həlli və proseslərin gediĢatı üçün çox mənfi təsir 

göstərmiĢdir. Azərbaycan demək olar ki, öz müstəqilliyini itirmək ərəfəsində idi. 

Azərbaycan xalqının əsrlər boyu arzuladığı müstəqillik əldən gedirdi. Ölkə parçalanırdı, 

idarəolunmaz vəziyyət yaranmıĢdı. 

Azərbaycan xalqı bir daha öz müdrikliyini göstərərək Ulu Öndərə üz tutdu, ona 

müraciət etdi və onu hakimiyyətə dəvət etdi. Hətta o vaxt Azərbaycanın rəhbərliyində 

yüksək vəzifələr tutan və vaxtilə Heydər Əliyevə qarĢı təxribatlar törətməyə cəhd edən, 

Naxçıvana desant göndərmək istəyən antimilli qüvvələr də öz canlarından qorxaraq 

Heydər Əliyevi dəvət etmiĢdilər. Çünki onların öz taleyi artıq təhlükə altında idi. Mən o 

günləri yaxĢı xatırlayıram. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi buraxmırdılar, qoymurdular ki, 

getsin. Ancaq Vətəni, Azərbaycan xalqını sevən dövlət adamı kimi onun demək olar ki, 

seçimi yox idi. O, Bakıya gəldi və o vaxt Bakıda gedən proseslər hamımızın yaxĢı 

xatirindədir. VətəndaĢ müharibəsinin dayandırılması birinci məsələ idi. Ona nail oldu. 

Ondan sonra - Azərbaycanda müəyyən dərəcədə sabitlik yaranandan sonra böyük 

islahatlara baĢladı. Demək olar ki, 1993-cü il müasir tariximizdə həlledici dönüĢ 

nöqtəsidir. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 1993-cü ildə Heydər Əliyev xalqın 

tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta Ģübhə 

altına düĢə bilərdi.  

Bizim xoĢbəxtliyimiz, Azərbaycan xalqının xoĢbəxtliyi ondan ibarətdir ki, Heydər 

Əliyev kimi liderimiz olubdur. On il ərzində - 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycan 

böyük və uğurlu yol keçmiĢdir. Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi uğurla 

aparılmıĢ və gözəl nəticələrə gətirib çıxarmıĢdır. Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası 

qəbul edilmiĢdir. Qanlı Yanvar faciəsinə hüquqi və siyasi qiymət verilmiĢdir. 

Dövlətimizin ideoloji əsasları qoyulmuĢdur. Köklü siyasi islahatlar aparılmıĢdır. Ġqtisadi 

sahədə böyük islahatlar aparılmağa baĢlamıĢdır. Bazar iqtisadiyyatı əsas prinsip kimi 

rəhbər götürülmüĢdür. Azərbaycan informasiya blokadasını yara və özünü dünyaya 



təqdim edə bilmiĢdir. Beynəlxalq təĢkilatların üzvü olduq. Sabitlik yarandı. Bütün, 

qeyri-qanuni silahlı birləĢmələr tərksilah edildi. Azərbaycan hakimiyyətini 1992-ci ildə 

qanunsuz, saxta yolla zəbt edən antimilli qüvvələr hərəsi bir tərəfə çəkildi. Onlar o 

vaxtdan artıq siyasi səhnədən tamamilə silinmiĢdir və bu gün tarixin arxivindədirlər. 

ĠnkiĢaf üçün imkanlar yarandı. O inkiĢaf ki, bu gün müstəqil Azərbaycanı dünya 

miqyasında inkiĢaf edən ölkə kimi təqdim edir.  

O illərdə Azərbaycana sərmayə gətirmək, investorları sərmayə qoymaq üçün 

həvəsləndirmək, onları inandırmaq həddindən artıq ağır və çətin məsələ idi. Çünki 

Azərbaycan çox yüksək riskli bir ölkə idi. VətəndaĢ müharibəsi təzəcə qurtarmıĢdı. 

AtəĢkəs rejimi 1994-cü ilin mayında elan edilmiĢdi. O vaxtdan bir neçə ay keçəndən 

sonra “Əsrin müqaviləsi” bağlandı. “Əsrin müqaviləsi”nin Azərbaycanın müstəqillik 

tarixində rolu haqqında mən də, baĢqaları da dəfələrlə öz fikirlərimizi bildirmiĢik. Bu 

gün Azərbaycan reallıqları bunu bir daha sübut edir - o vaxt yeganə düzgün addım 

atılmıĢdır ki, xarici investisiyaları cəlb edək və Azərbaycanı bu ağır iqtisadi vəziyyətdən 

çıxara bilək. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından sonra çox gərgin iĢ baĢlamıĢdır.  

Bilirsiniz ki, çox ağır geosiyasi vəziyyət hökm sürürdü. Azərbaycan neftini dünya 

bazarlarına çıxarmaq üçün ulu öndər Heydər Əliyev böyük səylər göstərmiĢ və öz əlləri 

ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməlini qoymuĢdur. 

1996-cı ildə digər böyük layihə imzalanmıĢdır. Bu gün Azərbaycanı dünya 

miqyasında böyük qaz dövləti kimi təqdim etmək üçün “ġahdəniz” layihəsinin əsas rolu 

vardır. O, özü də bilirdi ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi bir il, iki il deyil, on il çəkə 

bilər. Yəqin bilirdi ki, o, görülən bu iĢlərin nəticələrini görməyəcəkdir. Ancaq Vətən 

sevgisi, xalqa bağlılıq, Azərbaycana məhəbbət onun üçün hər Ģeydən üstün idi. Onun 

yaratdığı möhkəm əsaslar bu gün Azərbaycanı qüdrətli dövlət kimi dünyaya tanıtdırır. 

Onun tərəfindən atılmıĢ cəsarətli addımlar, irəli sürülmüĢ təĢəbbüslər bu gün reallığa 

çevrilir və bu gün Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilir. Biz onun siyasətinə sadiqik, 

onun siyasətini davam etdiririk. Xarici siyasətlə bağlı onun qoyduğu xətt davam edir. Bu 

gün Azərbaycan dünyada böyük rəğbətə, hörmətə malik olan bir ölkədir. Biz iqtisadi 

islahatları davam etdiririk. Əlbəttə ki, həyat yerində durmur, yeni vəzifələr, yeni 

çağırıĢlar ortaya çıxır. Amma biz bu çağırıĢlara hazırıq. Siyasi islahatların davam 

etdirilməsi də Heydər Əliyevin bizə tapĢırdığı bir məsələ idi. Biz onu da uğurla icra 

edirik. 

Bir sözlə, bu gün Heydər Əliyev siyasəti uğurla davam etdirilir. Onun qoyduğu 

əsaslar üzərində, onun qoyduğu təməl üzərində qüdrətli dövlət qurulur. O dövlət ki, 

bizimlə hesablaĢırlar, məsləhətləĢirlər. Bizim razılığımız olmadan bölgədə heç bir layihə 

icra edilə bilməz – istər siyasi, istər iqtisadi, istər enerji. Ġstənilən layihə Azərbaycanın 

iĢtirakı və razılığı olmadan icra edilə bilməz. Bu, artıq reallıqdır. Azərbaycan bölgədə 

sabitləĢdirici rol oynayır. Bizim bütün təĢəbbüslərimiz regional əməkdaĢlığın 

dərinləĢməsinə hesablanıbdır. Bütün təĢəbbüslərimiz və baĢladığımız bütün iĢlər uğurla 

nəticələnir. Heç kim bir dənə də olsun nümunə gətirə bilməz ki, bizim baĢladığımız 

təĢəbbüs, yaxud da ki, layihə, ya iĢ uğursuzluqla nəticələnsin. Biz qarĢıya hədəf 

qoyuruq, məqsəd qoyuruq və bu məqsədə çatmaq üçün ardıcıl siyasət aparırıq. Bu gün 

Azərbaycan, sözün əsl mənasında, öz inkiĢaf dövrünü yaĢayır. Bu inkiĢafın təməli 1993-

2003-cü illərdə qoyulmuĢdur. 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərərək, 

əslində Heydər Əliyev siyasətinə öz dəstəyini vermiĢdir. 2008-ci ildə isə Azərbaycan 

xalqı bir daha əmin oldu ki, Heydər Əliyev siyasəti yaĢayır, davam etdirilir və bundan 

sonra da yaĢayacaqdır. 

Son 10 il ərzində biz xarici və daxili siyasətlə bağlı irəli sürdüyümüz bütün 

təĢəbbüsləri reallaĢdıra bildik. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında böyük hörmətə 



malik olan ölkədir. Bizim xarici siyasətlə bağlı uğurlarımızı təsvir etmək, bu barədə 

danıĢmaq üçün çox vaxt lazımdır. Sadəcə bir misal gətirmək kifayətdir aydın olsun ki, 

bu siyasət nə dərəcədə uğurludur – Azərbaycan 155 ölkənin dəstəyi ilə dünyanın ən ali, 

ən mötəbər qurumu olan BMT Təhlükəsizlik ġurasına üzv seçilmiĢdir. Bu, xarici 

siyasətimizin zirvəsidir.  

Azərbaycan son on il ərzində iqtisadi sahədə misli görünməmiĢ nailiyyətlərə çata 

bilmiĢdir. Dünyada iqtisadi inkiĢaf templərinə görə bizim göstəricilərimiz rekord 

göstəricilərdir. Ġqtisadiyyatımız üç dəfədən çox artmıĢdır və digər göstəricilər də yüksək 

səviyyədədir. ĠĢsizlik aradan götürülür, yoxsulluq 50 faizdən 6 faizə düĢmüĢdür. Yəni, 

bu, onu göstərir ki, bəyan etdiyimiz siyasət reallaĢır. Siyasətimizin mərkəzində 

Azərbaycan vətəndaĢı dayanır. Gəlirlərin ədalətli Ģəkildə bölünməsi də əsas prioritet 

kimi elan edilmiĢdir və bu gün biz bunun nəticələrini əyani Ģəkildə görürük.  

Azərbaycanda icra edilən infrastruktur layihələri tamamilə yeni bir Ģəraitin 

yaradılmasına gətirib çıxarmıĢdır. Biz son illər ərzində xüsusilə qeyri-neft sektorunun 

inkiĢafı ilə məĢğuluq. Bu sahənin inkiĢafı nəticəsində cari ilin birinci rübündə qeyri-neft 

sektorumuz 11 faizdən çox artmıĢdır. Nə iqtisadi, nə maliyyə böhranı bizə təsir 

etməmiĢdir. Biz öz iqtisadi siyasətimizi ardıcıllıqla, düĢünülmüĢ Ģəkildə, qəbul edilmiĢ 

proqramlar üzrə aparırıq. Bizim istər xarici, istər daxili, istərsə də apardığımız iqtisadi 

siyasət düzgün siyasətdir. Həyat bunu təsdiqləyir. Dünyada müxtəlif yerlərdə proseslər 

çox təhlükəli məcrada inkiĢaf edir. QarĢıdurmalar, toqquĢmalar yaĢanır. VətəndaĢ 

müharibələri bir tərəfdən, digər tərəfdən müxtəlif bölgələrdə maliyyə və iqtisadi böhran 

hələ ki, bitmir. Onun yeni dalğası baĢlanır. Biz görürük küçələrə on minlərlə, yüz 

minlərlə insan axıĢır ki, öz etirazını bu və ya digər formada ifadə etsin. 

Azərbaycan bir sabitlik adasıdır. Azərbaycanda daxili sabitlik, xalqla iqtidar 

arasında birlik, vəhdət vardır. Azərbaycanda iqtisadi siyasət möhkəm sosial siyasətlə 

tamamlanır. Bizim xarici siyasətimiz də birmənalıdır, açıqdır, aydındır və müstəqildir. 

Bizim müstəqilliyimizin, müstəqil siyasətimizin təməlində də iqtisadi müstəqillikdir. 

Əgər iqtisadi müstəqillik olmasaydı, əgər biz xarici kreditlərdən asılı olsaydıq, müstəqil 

siyasət apara bilməzdik. Müstəqillik ən böyük dəyərdir, ən böyük sərvətdir. Müstəqillik 

o deməkdir ki, xalqımız azaddır, taleyimiz öz əlimizdədir. Azərbaycan xalqı nəhayət ki, 

öz taleyinin sahibidir. Əsrlər boyu xalqımız müstəqillik eĢqi ilə yaĢamıĢdır. Nəsillər 

gəlirdi, gedirdi. Xalqımız müstəqillik eĢqi ilə yaĢamıĢdır. Bu gün biz müstəqilik. Bizim 

nəinki atributlarımız, sözün əsl mənasında, müstəqil, qüdrətli dövlətimiz vardır. Biz fəxr 

edirik ki, müstəqil Azərbaycanın vətəndaĢlarıyıq. Ulu Öndərin məĢhur kəlamı var, deyir: 

“Mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”. 

Biz inamla irəliyə gedirik. Çünki son 20 il ərzində - 1993-cü ildən bu günə qədər 

görülən iĢlər deməyə əsas verir ki, biz bundan sonra da uğurla, inamla inkiĢaf edəcəyik. 

Bizim böyük planlarımız vardır. Bu planların bir hissəsi artıq reallaĢıb. Biz artıq 

kosmosa qalxmıĢıq.  

Azərbaycan o nadir ölkələrdəndir ki, artıq kosmik sənayesi vardır. Yəni, bu 

reallıqları biz özümüz yaratmıĢıq, Azərbaycan xalqının istedadı, zəhməti, Heydər Əliyev 

siyasəti hesabına. Biz bu siyasətə bundan sonra da sadiq olacağıq və sadiq olmalıyıq. 

Bu gün Gül bayramında uĢaqlarla görüĢürdüm. UĢaqlar məni əhatə etmiĢdi, - hər 

il mən Gül bayramında uĢaqlarla görüĢürəm, - biri yaxınlaĢır nə isə deyir, o biri 

yaxınlaĢır nə isə deyir, biri gəlir deyir ki, mən Sizi tanıyıram, cənab Prezident, Siz 

Prezidentsiniz, - balaca uĢaqlardır, 4-5 yaĢında. Bir qız yaxınlaĢdı, - 4-5 yaĢında, - dedi 

ki, mən Sizi tanıyıram, Siz Heydər babanın oğlusunuz.  

Bilirsiniz, bu, bu gün eĢitdiyim ən gözəl, ən əziz sözlərdir. Bu, onu göstərir ki, 

Heydər Əliyev yaĢayır. Balaca qızın Ģüurunda, onun qəlbində, Azərbaycan xalqının 



qəlbində yaĢayır. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaqdır. Biz – Ulu 

Öndərin davamçıları onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, 

müstəqilliyimizi qoruyacağıq. 

 

10 may 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN  

ANADAN OLMASININ 90 ĠLLĠK YUBĠLEYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ PAYTAXTDA  

TƏġKĠL EDĠLMĠġ GÜL BAYRAMINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva 

və ailə üzvləri Gül bayramında olmuĢlar. 

Dövlətimizin baĢçısı və ailə üzvləri ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi önündə 

xatirə Ģəkli çəkdirdilər. 

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Hacıbala Abutalıbov Prezident Ġlham 

Əliyevə məlumat verdi ki, paytaxt sakinlərinin və qonaqların sevimli istirahət yeri olan 

bu ərazi bu gün möcüzəli gül bağına çevrilmiĢdir. 

Xalqımızın Ümummilli Liderinin abidəsinin ucaldığı parkda Gül bayramının 

təĢkil olunması dahi dövlət xadiminin xatirəsinə ehtiram əlaməti olmaqla yanaĢı, həm də 

paytaxt sakinlərinin xoĢ istirahətinin təĢkil olunması baxımından da gözəl addımdır.  

Parkda müstəqil dövlətimizin qurucusu, xalqımızın dahi oğlu, anadan olmasının 

90-cı ildönümünü qeyd etdiyimiz ulu öndər Heydər Əliyevin əzəmətli abidəsi xüsusilə 

diqqət çəkir. Abidənin postamenti güllərlə bəzədilmiĢdir. Əzəmətli kompozisiyalardan 

biri də Heydər Əliyev Sarayı qarĢısında qurulmuĢdur. Bu məkanı dağın zirvələri 

fonunda Ulu Öndərin güllərdən toxunmuĢ portreti bəzəyir. Parkda müxtəlif çiçəklərdən 

gül xalıları, maraqlı kompozisiyalar yığılmıĢdır. 

Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin təĢkil etdiyi bu bayramda çiçək və bitkilərdən, 

yarpaqlardan hazırlanan rəngarəng kompozisiyalar görünüĢü və ifadəliyi ilə seçilir, 

gözəlliyin hədsiz imkanlarını nümayiĢ etdirir, hər kəsdə xoĢ ovqat yaradır. 

Burada rəngbərəng güllərdən hörülən, yazın gəliĢinə həsr olunan kompozisiyalar 

nümayiĢ etdirilir. Müxtəlif dibçək və kəsilmə güllərdən, qurudulmuĢ gül və bitki 

kollarından, göz oxĢayan eksponatlardan ibarət sadə və eyni zamanda, orijinal üslublu 

kompozisiyalar qurulmuĢdur. Hər tərəf baharın xoĢ ovqatına bürünmüĢdür. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin xatirəsinin bahar çiçəkləri ilə anılması əlbəttə ki, Ulu Öndərin 

xatirəsinə xalqımızın dərin hörmət və ehtiramını nümayiĢ etdirir. 

Builki Gül bayramı daha bir hadisə ilə yadda qalacaqdır. Belə ki, “DufoA” adlı 

Azərbaycanın Holland Dostları Assosiasiyası yetiĢdirdikləri xrizantemin (payızgülü) 

yeni növünə qürurlu, ləyaqətli, cəsarətli olan Azərbaycan xalqının “azeri” adını verməyi 

qərara almıĢdır. Bununla bağlı bu gün Gül bayramında xüsusi sertifikatın imzalanma 

mərasimi keçirilmiĢdir. Sənədi Prezident Ġlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və 

“DufoA” Assosiasiyasının prezidenti Marion van der Veqt imzaladılar.  

Xrizantem gülünün bu növünün yetiĢdirilməsi üçün beĢ il vaxt tələb olunur. 

Beləliklə də, dünyada xalqın adının verildiyi yeganə gül də həyata vəsiqə aldı. 

Gül bayramında hər yan göz oxĢayır, hər tərəf al-əlvan rəngə bürünmüĢdür. 

Rənglər o qədər gözəldir ki, istər-istəməz insanda xoĢ ovqat yaradır. Fəvvarələr də 

güllərlə əhatə olunmuĢdur. Yüzlərlə çiçəyin bir arada toplandığı bu məkanda heç nə bir-

birini təkrarlamır. Buraya toplaĢan uĢaqlar da güllər kimi saf və ətirlidir. Onların gülləri 

xatırladan müxtəlif libaslarda parka gəlmələri bayram ovqatını daha da artırır. 

Artıq Bakıda ənənə halını alan Gül bayramı dünyanın ən nadir gözəlliklərini bir 

arada toplamaqla ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi, Ümummilli 

Liderin doğum gününün bu cür mötəbər formada keçirilməsi ilə yadda qalır.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Gül bayramında iĢtirak edən uĢaqlarla səmimi 

söhbət etdilər, xatirə Ģəkli çəkdirdilər.  



Bu il Gül bayramının daha bir maraqlı məqamı ondan ibarətdir ki, yüzlərlə uĢaq 

Heydər Əliyev Sarayı qarĢısında yürüĢ etdilər.  

 

10 may 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ  PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

VYANADA  

AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin açılıĢını etdi. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV mərasimdə çıxıĢ edərək dedi: 

- Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz dostlar! 

Bu gün əlamətdar gündür. Bu gün Azərbaycan Prezidentinin Avstriyaya rəsmi 

səfəridir. Səfər zamanı biz birlikdə Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzini açırıq. 

Bu, bizim münasibətlər tarixində əlamətdar bir hadisədir. Çünki dünya mədəniyyətinin 

paytaxtında belə Mədəniyyət Mərkəzinin açılıĢı həqiqətən də bizim üçün çox 

əhəmiyyətlidir.  

Səhər tezdən həmkarımla, cənab Prezidentlə birlikdə fəal danıĢıqlar, fikir 

mübadiləsi aparmıĢıq. Biz iqtisadi, siyasi, təhsil, turizm və mədəniyyət sahələrində 

müzakirələr apardıq və Avstriya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin necə inkiĢaf 

etməsi ilə bağlı tam qarĢılıqlı anlaĢma əldə etdik. Biz real tərəfdaĢlarıq, dostlarıq. 

Bu gün biz dostluq və tərəfdaĢlıqla bağlı siyasi Bəyannamə imzalamıĢıq. 

Bəyannamənin adı bizim ikitərəfli münasibətlərə necə yanaĢdığımızı göstərir. Bizim hər 

iki ölkədə olduqca səmərəli əməkdaĢlıq edən çox fəal iĢgüzar dairələrimiz vardır.  

Bu gün mən, həmçinin Prezident FiĢerlə birlikdə biznes forumda da iĢtirak etdim. 

Biz bir daha iĢgüzar qrupları yaxın olmağa, səmərəli Ģəkildə fəaliyyət göstərməyə, daha 

çox layihələr həyata keçirməyə ruhlandırdıq. Siyasi əlaqələr, güclü iqtisadi əməkdaĢlıq 

və gələcəkdə görüləcək bir çox iĢlərin olması ilə yanaĢı, biz ölkələrimiz arasında çox 

mühüm mədəni aspektləri görməkdən Ģadıq.  

Dünən axĢam nümayəndə heyətimiz Vyanaya çatan kimi biz böyük bəstəkarımız 

Üzeyir Hacıbəylinin 2006-cı ildə ucaldılmıĢ abidəsini ziyarət etdik.  

Mən, həmçinin iki il əvvəl Prezident FiĢerlə birlikdə iĢtirak etdiyimiz Bakının 

mərkəzi parklarından birində böyük Avstriya bəstəkarı Motsartın abidəsinin açılıĢ 

mərasimini xatırladım. Ġndi biz Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılıĢını edirik.  

Bugünkü müzakirələrdə, həmçinin məmnunluqla bildirdik ki, bizi təkcə 

infrastruktur, enerji və tikinti layihələri birləĢdirmir. Bu gün mən bir neçə dəfə qeyd 

etdim ki, Azərbaycanın, Bakının rəmzi olan Qız qalası avstriyalı mütəxəssislər 

tərəfindən bərpa olunur. Bu, qarĢılıqlı etimadın, qarĢılıqlı hörmətin və fəal əməkdaĢlığın 

səviyyəsidir.  

Mən əminəm ki, bizim müstəqilliyimiz dövründə açılan yalnız ikinci 

Azərbaycanın Mədəniyyət Mərkəzi olan bu mərkəz, ilk növbədə Azərbaycan 

mədəniyyətini avstriyalılara təqdim edəcək, eyni zamanda, bu, ziyalılar, siyasətçilər, 

ictimai xadimlər arasında görüĢlərin keçirildiyi yer olacaqdır. Bu, bir növ Vyananın 

mərkəzində, özlüyündə dünya irsi olan bu gözəl Ģəhərdə Azərbaycan evi olacaqdır.  

Azərbaycan nisbətən yeni müstəqil ölkədir. Biz 21 ildir müstəqil dövlət kimi 

yaĢayırıq. Lakin bizim böyük tariximiz, mədəniyyətimiz, ənənələrimiz, ədəbiyyatımız, 

musiqimiz, xalçalarımız vardır. Yeri gəlmiĢkən, Bakıdakı Müasir Xalça Muzeyi də 

Avstriya Ģirkətləri tərəfindən tikilir. Mən hamını burada görməyə çox Ģadam. Mən 

burada çoxlu dostlar, həmçinin Avstriyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələrini 

görürəm və ümid edirəm ki, bu Mədəniyyət Mərkəzi həmiĢə insanlarla, dostlarla dolu 

olacaq və bizim əlaqələrin mədəni aspekti - ölkələrimiz və xalqlarımız arasında güclü 

dostluq və tərəfdaĢlıq əlaqələrini möhkəmləndirəcəkdir.  



Əlaqələrimizin tarixindəki bu əlamətdar hadisə ilə əlaqədar hamınızı təbrik 

edirəm və mərkəzə gələcəkdə uğurlar arzulayıram. TəĢəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

Ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin hökm sürdüyünü vurğulayan 

Avstriya parlamentinin vitse-spikeri Frids NOYQEBAUER dedi:  

- Xanımlar və cənablar! 

Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılıĢında iĢtirak etmək imkanımın 

olması mənim üçün Ģərəfdir.  

Ölkələrimiz arasında dostluq və səmimi münasibətlər vardır. 2011-ci ilin 

oktyabrında Prezident Haynts FiĢerin Bakıya səfər etməsi, bu ilin martında mənim 

parlament nümayəndə heyəti, avstriyalı dostlarımla Bakıya səfər edərək, cənab 

Prezidentlə görüĢmək Ģərəfinə nail olmağım və Zati-aliləri, Sizin Vyana səfəriniz bunun 

bariz nümunəsidir. 

Əminəm ki, siyasi və iĢgüzar əlaqələr çox vacibdir. Lakin ən vacibi mədəniyyət 

sahəsində dialoqdur. Mədəniyyət xalqları bir araya gətirir, bir-birini anlamağa yardım 

edir və yeni üfüqlər açır. 

Sizin ölkəniz və BMT Sivilizasiyalar Alyansı iki həftədən sonra - mayın sonu, 

iyunun əvvəlində Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun Bakıda 

keçirilməsi ilə bağlı tərəfdaĢlıq edir. Forumda əsas diqqət mədəni müxtəliflik və birgə 

yaĢamanı təbliğ edən əməli təĢəbbüslərə yetiriləcəkdir. Azərbaycan Vyanada 

mədəniyyət sahəsində kifayət qədər fəaldır.  

Sabah Vyanada ilk dəfə “Bakıya uçuĢ” sərgisi açılacaqdır. Bu yer Vyananın 

mərkəzindədir. Yeni Mədəniyyət Mərkəzi müxtəlif mədəniyyət tədbirlərində fəal iĢtirak 

edəcək, mübadilə üçün yeni forum olacaq və mədəniyyət sahəsində dialoq və 

mübadiləyə stimul verəcəkdir. Çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Mərasimdə Avstriya ictimaiyyətinin nümayəndələri, diaspor təĢkilatlarımızın 

üzvləri, azərbaycanlı tələbələr dövlətimizin baĢçısı ilə görüĢlərində bu Mədəniyyət 

Mərkəzinin yaradılmasının ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətli hadisə olduğunu bildirdilər. 

Onlar Azərbaycanın diaspor siyasətinin həyata keçirilməsində bu cür mədəniyyət 

ocaqlarının açılmasının əhəmiyyətini vurğuladılar.  

Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Prezident Ġlham Əliyevin 2012-ci il 16 

noyabr tarixli Sərəncamı əsasında Avstriyada ölkəmizin mədəniyyətini təbliğ etmək 

məqsədilə yaradılmıĢdır. Burada Avstriya ictimaiyyətinin Azərbaycanı yaxından 

tanıması üçün respublikamızın zəngin mədəniyyəti, incəsənəti və turizm imkanları 

barədə müxtəlif tədbirlərin təĢkil olunması nəzərdə tutulmuĢdur. Mərkəzin fəaliyyət 

istiqamətlərinə Azərbaycan dili kurslarının təĢkili, müraciət edənlərə Azərbaycan 

müəlliflərinin əsərlərinin toplandığı zəngin kitabxana və mediateka ilə xidmət 

göstərmək də daxildir. Bu mədəniyyət ocağının kitabxanasında qonaqlar Nizami 

Gəncəvinin, Nəsiminin, Məhəmməd Füzulinin və Azərbaycan ədəbiyyatının digər 

klassiklərinin, həmçinin müasir ədəbiyyatımızın görkəmli yazıçı və Ģairlərinin əsərləri 

ilə tanıĢ ola biləcəklər. Mərkəzdə mütəmadi Ģəkildə təĢkil olunacaq musiqi axĢamlarının 

iĢtirakçıları Azərbaycan xalq musiqisi ilə yanaĢı, Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, 

Fikrət Əmirov, Arif Məlikov və digər tanınmıĢ bəstəkarların əsərlərinin səslənəcəyi 

konsert proqramlarını dinləmək imkanı əldə edəcək, Azərbaycan muğamlarından zövq 



ala biləcəklər. Mədəniyyət Mərkəzində təĢkil olunacaq sərgilərdə Azərbaycanın 

rəngkarlıq, heykəltəraĢlıq və tətbiqi xalq sənətinin ən maraqlı nümunələri 

sənətsevərlərin sərəncamına veriləcəkdir. Mərkəzin yaradılmasında baĢlıca 

məqsədlərdən biri də Avstriyanın mədəniyyət və turizm qurumları, kütləvi informasiya 

vasitələri ilə əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək, eləcə də bu ölkədə fəaliyyət göstərən digər 

dövlətlərin mədəniyyət mərkəzləri ilə sıx əlaqələr quraraq mədəniyyətlərarası dialoqa 

töhfə verməkdir.  

Vyanada yaradılan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın ölkəmizin xaricdə tanıdılması 

istiqamətində həyata keçirdiyi növbəti mühüm tədbirlərdən biridir. Yeni, mədəniyyət 

ocağı da bu sahədə aparılan iĢlərin gücləndirilməsinə, vahid mərkəzdən idarə 

olunmasına və daha səmərəli fəaliyyətin qurulmasına geniĢ imkanlar açır. 

Xatırladaq ki, bundan əvvəl xaricdə ilk Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ötən ilin 

sentyabrında Prezident Ġlham Əliyevin iĢtirakı ilə Parisdə açılmıĢdı.  

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Vyanadakı Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzinin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdılar. 

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi.  

 

13 may 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA UġAQ 

YARADICILIQ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Azərbaycan dövləti gələcək nəslin sağlam və Vətənə sədaqət ruhunda böyüməsi, 

savadlı və yüksək intellekt sahibi olması qayğısını da öz üzərinə götürmüĢdür. Hələ uĢaq 

yaĢlarından hər bir vətəndaĢın ilkin peĢə və sənət vərdiĢlərinə yiyələnməsi üçün müxtəlif 

tədbirlər görülür. Son illər paytaxtda və regionlarda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

çoxlu sayda uĢaq incəsənət məktəbləri və yaradıcılıq mərkəzləri istifadəyə verilir. 

Mədəniyyət və incəsənətin inkiĢafına, bu sahədə çalıĢan insanlara Heydər Əliyev Fondu 

tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı, mədəniyyət ocaqlarının əsaslı təmiri, müasir tipli 

yeni infrastrukturun yaradılması bu sahənin hərtərəfli inkiĢafına stimul verir. 

ġamaxı UĢaq Yaradıcılıq Mərkəzində tanınmıĢ mədəniyyət xadimlərimizə həsr 

olunan guĢə onların həyatına və sənət fəaliyyətinə aid eksponatlarla zəngindir. Mərkəzin 

yerləĢdiyi ərazidə geniĢmiqyaslı abadlıq iĢləri görülmüĢ, xeyli ağac və gül kolları 

əkilmiĢ, bütün zəruri infrastruktur yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, bu incəsənət ocağı musiqi məktəbi 

kimi 1959-cu ildən fəaliyyət göstərir. 1995-ci ildə isə həmin məktəbin bazasında UĢaq 

Ġncəsənət Məktəbi yaradılmıĢdır. Məktəb 1984-cü ildən yararsız binada fəaliyyət 

göstərirdi. On bir Ģöbədən ibarət müəssisədə 70 müəllim çalıĢır, 384 Ģagird musiqi 

təhsili alır. Bina uzun illər əsaslı təmir olunmadığına görə tam yararsız vəziyyətə 

düĢmüĢ və sökülmüĢdü. Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi Heydər Əliyev Fondunun 

təĢəbbüsü ilə həmin ünvanda ġamaxı UĢaq Yaradıcılıq Mərkəzi üçün üçmərtəbəli yeni 

müasir bina inĢa edilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinə həsr olunmuĢ 

fotoguĢəyə baxdı. Burada “Azərbaycan keçmiĢ əsrlərdə və bu gün “ mövzusunda təqdim 

olunan sərgi-kompozisiyada qədim və müasir memarlıq nümunələri, həmçinin milli 

mədəniyyət və məiĢət ənənələri nümayiĢ etdirilir.  

Qeyd olundu ki, Mərkəzdə ümumilikdə 54 tədris, iki qrim, iki rəsm, iki rəqs və 

digər yardımçı otaqlar, akt zalı, sərgi salonu yaradılmıĢdır. Burada tar, kamança, piano 

və digər musiqi fənləri tədris olunacaqdır. Tədris sinifləri və digər yardımçı otaqlar ən 

müasir avadanlıqla təchiz edilmiĢdir. Binada müasir elektrik və istilik sistemləri 

quraĢdırılmıĢdır. Mərkəzin akt zalında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür 

Ģərait vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev UĢaq Yaradıcılıq Mərkəzinin xalq çalğı alətləri 

orkestrinin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından üverturanı dinlədi. 

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi. 

 

16 may 2013-cü il 
 



ġAMAXI CÜMƏ MƏSCĠDĠ ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMADAN 

SONRA ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev məscidin açılıĢ mərasimində 

iĢtirak etmiĢdir.  

Mərasimdə iĢtirak edən Qafqaz müsəlmanları müftiləri, islam ölkələrinin 

Azərbaycandakı səfirləri, ictimaiyyətin nümayəndələri və din xadimləri dövlətimizin 

baĢçısını hərarətlə qarĢıladılar.  

Prezident Ġlham Əliyev qonaqlarla görüĢdü. 

Cümə məscidi ilə yaxından tanıĢ olan dövlətimizin baĢçısına Qafqaz 

Müsəlmanları Ġdarəsinin sədri AllahĢükür PaĢazadə aparılan bərpa və yenidənqurma 

iĢləri barədə məlumat verdi.  

Bildirildi ki, xalqımızın mənəvi dünyasının ucalığından soraq verən daha bir 

mühüm hadisə müasir Azərbaycan salnaməsinə daxil olur. Azərbaycan və ġərq 

memarlığının nadir incilərindən olan ġamaxı Cümə məscidi yeni həyatına baĢlayır. 

Müsəlman aləminin ən müqəddəs ibadətgahlarından olan ġamaxı Cümə məscidi milli 

mənəvi dəyərlərimizin təbliğində böyük əmək sərf edən Prezident Ġlham Əliyevin və 

Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri sayəsində əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra 

xalqın istifadəsinə verilir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Azərbaycan ərazisində, bütövlükdə Cənubi Qafqazda və 

Yaxın ġərqdə ən qədim müsəlman məbədlərindən olan ġamaxı Cümə məscidi Xəlifə 

Xalid ibn Vəliyədin dövründə onun qardaĢı Müslüm ibn Vəliyədin Azərbaycana 

gəlməsinin Ģərəfinə 743-cü ildə inĢa olunmuĢdur. Bəzi mənbələrə görə, Xilafət 

ordularının məğlub etdiyi Xəzər xaqanı məhz bu məsciddə islam dinini qəbul etmiĢdir. 

1859-cu ildə Qafqazın ən böyük quberniyalarından olan ġamaxıda baĢ verən dağıdıcı 

zəlzələ Ģəhəri alt-üst etdiyindən quberniyanın mərkəzi Bakıya köçürülmüĢdür. 

Zəlzələdən sonra məscidin bərpası əslən ġamaxıdan olan Qasım bəy Hacıbababəyova 

həvalə edilmiĢdir. 1902-ci ildə baĢ verən növbəti zəlzələ zamanı da məscid dağılmamıĢ, 

yenə də təbiətin sərt sınağına davam gətirməyi bacarmıĢdır. Bundan sonra məscidin 

bərpasının əvvəlki özül üzərində aparılmasına qərar verilmiĢdir. Bərpa iĢlərini əvvəl 

memar Zivərbəy Əhmədbəyov, sonra isə polĢalı memar-mühəndis Ġozef PloĢko 

aparmıĢdır. PloĢkonun bir qədər fərqli və orijinal layihəsi əsasında aparılan bərpa iĢləri 

baĢa çatdırılmamıĢdır. Məscid tamamlanmamıĢ halda belə öz əzəmətini qoruyub 

saxlamıĢdır.  

1918-ci ildə silahlı erməni daĢnak dəstələri tərəfindən törədilən mart qırğınları 

zamanı ġamaxıda da soyqırımı aktı həyata keçirilmiĢdir. Ən böyük qırğın Cümə 

məscidində baĢ vermiĢdir. ġamaxılıların Allah evi kimi məscidə sığındığını görən 

ermənilər burada yanğın törədərək təqribən 1700 günahsız insanı qətlə yetirmiĢlər. 

Sovet dövründə məlum səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə edilməyən məscid məhv olmaq 

təhlükəsi ilə üzləĢmiĢdir. Azərbaycanın bütün sahələrdə inkiĢafına, o cümlədən milli 

mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaĢan ulu öndər 

Heydər Əliyevin tapĢırığı və təĢəbbüsü ilə 1980-ci ildə bu tarixi abidə təmir 

olunmuĢdur. 

Bildirildi ki, Heydər Əliyev Fondunun “Tolerantlığın ünvanı: Azərbaycan” 

layihəsi çərçivəsində ġamaxı Cümə məscidində aparılan əsaslı bərpa və yenidənqurma 

iĢlərini dövlətimizin baĢçısı daim diqqətdə saxlamıĢdır. Prezident Ġlham Əliyev 2009-cu 

ilin noyabrında ġamaxıya səfəri çərçivəsində Cümə məscidində olmuĢ, böyük tarixi 



dəyəri və xalqımızın mənəvi dünyasında xüsusi yeri olan bu abidənin bərpasına qərar 

vermiĢdir. Bununla əlaqədar Azərbaycan Prezidentinin 2009-cu ilin dekabrında və 2013-

cü ilin fevralında imzaladığı sərəncamlarla müvafiq maliyyə vəsaiti ayrılmıĢdır. Bundan 

sonra məsciddə əsaslı bərpa və yenidənqurma iĢlərinə baĢlanmıĢ, Azərbaycan tarixinin 

mühüm mərhələsini təĢkil edən ġirvanĢahlar paytaxtının Ģanlı memarlıq nümunəsinin 

yenidən xalqımızın mənəvi dünyasına qaytarılması istiqamətində yüksək təəssübkeĢlik 

missiyası həyata keçirilmiĢdir. Dövlətimizin baĢçısı və xanımı Mehriban Əliyeva 

dəfələrlə məscidə gəlmiĢ, burada həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma iĢləri ilə 

yerindəcə tanıĢ olmuĢlar. Prezident Ġlham Əliyev iĢlərin yüksək keyfiyyətlə aparılmasına 

dair tapĢırıq və tövsiyələrini vermiĢdir. Beləliklə, dövlətimizin baĢçısı milli mənəvi 

dəyərlərimizin qorunmasına, dini memarlıq abidələrinin bərpasına böyük diqqət 

göstərən Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsünə dəstək olmuĢ, Azərbaycan-ġərq 

memarlığının incisi olan bu abidəyə ikinci həyat bəxĢ etmiĢ, xalqımızın əsrlərlə 

formalaĢan zəngin irsinin və mədəniyyətinin qorunmasına, gələcək nəsillərə 

ötürülməsinə töhfə vermiĢdir.  

Qeyd olundu ki, məscidin yenidən qurulmasına 2010-cu ilin martında 

baĢlanılmıĢdır. Yenidənqurma iĢləri ilə yanaĢı, ġamaxı Cümə Məscidi Dövlət Tarix-

Memarlıq abidəsinin ətrafında qədim hücrələr də bərpa olunmaqla əsaslı abadlıq iĢləri 

aparılmıĢdır. Seyid Əzim ġirvani parkı da yenidənqurmadan sonra füsunkar görkəm 

almıĢdır. Ümumi sahəsi bir hektara yaxın olan məscidin ilkin görkəminə qaytarılmasına 

xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Ötən əsrin 70-80-ci illərində burada təmir iĢləri yerinə 

yetirilərkən aparılan qazıntı iĢləri zamanı məscidin həyətində aĢkarlanan mədrəsə, hücrə 

və qəbirlər olduğu kimi saxlanılmıĢdır. Bərpa və yenidənqurma iĢləri zamanı məscidin 

əvvəlki görkəmi və ġirvan memarlıq məktəbinin ənənələri maksimum diqqətdə 

saxlanılmıĢdır. ġamaxı seysmik zonada yerləĢdiyindən məscidin bünövrəsi dəmir-beton 

konstruksiya ilə əsaslı Ģəkildə möhkəmləndirilmiĢdir. 

Vurğulandı ki, minarələrinin hündürlüyü 36,4 metr olan məscidin giriĢ, orta 

böyük, həmçinin sağ və sol günbəzləri nəfis Ģəkildə bərpa olunmuĢdur. Günbəzlər 

qədim memarlıq üslubunda ornamentlərlə bəzədilmiĢdir. Məscidin dəhlizi 

təkrarolunmaz tərtibatı ilə diqqəti çəkir. Orta salon milli memarlıq üslubunda yenidən 

qurulmuĢdur. Burada eyni vaxtda 1500 nəfər ibadət edə bilər. Nəfis iĢlənmiĢ Ģəbəkələr 

və digər naxıĢlar insanı xoĢ ovqata və milli mənəvi dəyərlərə kökləyir. Böyük günbəz 

yenidənqurmadan sonra xüsusi görkəm almıĢdır. Sağ və sol günbəzlər də bənzərsiz 

tərtibatı ilə diqqəti çəkir. Minbərlər də yüksək keyfiyyətlə və ənənəvi üsluba uyğun 

bərpa olunmuĢdur. Məscidin həyətində əsaslı abadlıq iĢi görülmüĢ, iki hovuz inĢa 

edilmiĢ, 6 qalereya yaradılmıĢdır. Ġkimərtəbəli inzibati binanın sahəsi 804 

kvadratmetrdir. Məsciddə konfrans salonu və digər yardımçı otaqlar yaradılmıĢdır. 520 

kvadratmetrlik məiĢət binasında 250 nəfərlik mərasim salonu və müasir avadanlıqla 

təchiz edilən mətbəx yerləĢir. Burada yaradılmıĢ zəngin kitabxana dindarların 

istifadəsinə verilmiĢdir. Ümumilikdə, ġamaxı Cümə məscidi müstəqilliyin verdiyi 

imkanlardan maksimum bəhrələnən xalqımızın və Azərbaycan dövlətinin milli mənəvi 

dəyərlərə, dini etiqad və vicdan azadlığına yüksək və həssas münasibətinin bariz 

nümunəsidir. 

Azərbaycan Prezidenti Cümə məscidinin 1902-ci il zəlzələsindən sonrakı, 

təmirdən əvvəlki və sonrakı, eləcə də yenidənqurma iĢlərinin gediĢini əks etdirən 

stendlərə baxdı. 

ġamaxı Cümə məscidinin açılıĢına həsr olunan mərasim Quran ayəsinin oxunması 

ilə baĢladı.  

Dövlətimizin baĢçısı mərasimdə nitq söylədi. 



 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN 

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli din xadimləri! 

Hörmətli səfirlər! 

Əziz dostlar! 

Bu gün ölkəmizin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Bu gün biz ġamaxı Cümə 

məscidinin əsaslı təmirdən sonra açılıĢını qeyd edirik. Bu mərasimdə iĢtirak etmək üçün 

Azərbaycana gəlmiĢ ġimali Qafqaz müftilərini, bütün qonaqları salamlayıram.  

Eyni zamanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müsəlman ölkələrinin səfirləri də 

bu gün bizimlə bərabərdirlər.  

Qeyd etməliyəm ki, bu gün bu gözəl tədbirdə ölkəmizin hər bir bölgəsindən 

nümayəndələr iĢtirak edirlər. Azərbaycanın hər bir rayonundan din xadimləri bu gün 

buradadırlar. Əslində, bu gün bütün Azərbaycan buradadır, ġamaxıdadır, ġamaxı Cümə 

məscidinin açılıĢında iĢtirak edir.  

Bu məscidin Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. Azərbaycanın ən qədim 

məscididir. Bu məscid 743-cü ildə tikilmiĢdir. Azərbaycanda, bütün Qafqazda islam 

dininin yayılmasında ġamaxı Cümə məscidinin çox böyük rolu olmuĢdur. Əfsuslar 

olsun ki, təbii fəlakətlər nəticəsində məscid iki dəfə dağıntılara məruz qalmıĢdır. 1859-

cu və 1902-ci illərdə ġamaxıda baĢ vermiĢ güclü zəlzələlər nəticəsində məscidin böyük 

hissəsi dağılmıĢdır. Ondan sonra 1918-ci ilin mart ayında soyqırımı zamanı bu məscid 

vəhĢi erməni quldur dəstələri tərəfindən yandırılmıĢdır. Bu məsciddə sığınacaq tapmaq 

istəyən mindən yuxarı günahsız insan, – onların arasında uĢaqlar və qadınlar da 

olmuĢdur, - ermənilər tərəfindən yandırılmıĢdır. VəhĢi erməni quldur dəstələri sonra da 

Xocalı soyqırımını törətmiĢlər. Bu soyqırımı nəticəsində 613 dinc, günahsız insan həlak 

olmuĢdur, onlardan 63-ü uĢaq, 100-dən çoxu qadın idi.  

Ancaq bu gün ġamaxı Cümə məscidi yenidən yaĢayır, öz qapılarını dindarların 

üzünə açmıĢdır. Azərbaycan dövləti bu məscidin bərpası üçün bütün lazımi tədbirləri 

görmüĢdür. Sovet dövründə təbii ki, məscid fəaliyyət göstərmirdi. 2009-cu ildə mənim 

tərəfimdən ġamaxı Cümə məscidinin əsaslı təmiri ilə bağlı müvafiq Sərəncam 

verilmiĢdir və 2010-cu ildən gərgin iĢlərə baĢlanmıĢdır. Mən Ģəxsən hər il burada gedən 

tikinti-quruculuq iĢləri ilə tanıĢ olurdum, göstəriĢlərimi verirdim və əsas məqsəd ondan 

ibarət idi ki, məscidin tarixi hissəsi qorunsun, saxlanılsın. Bax, bu sütunlar, divarlar 

tarixi divarlardır. Beləliklə, bu gün məscidin həm daxili tərtibatı, həm xarici görünüĢü 

zövq oxĢayır. Bir daha demək istəyirəm, ən önəmli məsələ odur ki, qədim divarlar, 

daĢlar qorunub, eyni zamanda, yeni tikililər də əlavə olunubdur. 

Yəni, bu, əslində Azərbaycanda bütövlükdə gedən iĢlərin təzahürüdür. Biz bütün 

iĢləri möhkəm təməl üzərində, dəyərlər üzərində qururuq. Milli mənəvi dəyərlər bizim 

üçün hər Ģeydən üstündür. Biz öz dini və milli ənənələrimizə sadiqik. Bu möhkəm təməl 

üzərində müasir dövlət, müasir Azərbaycan qururuq. Müstəqil, azad Azərbaycan dövləti 

bu böyük iĢin öhdəsindən layiqincə gələ bilmiĢdir. Bu gündən baĢlayaraq məsciddə 

bütün lazımi mərasimlər keçiriləcəkdir.  

Azərbaycan dövləti öz keçmiĢinə sadiqdir. Azərbaycanda bütün dini abidələr 

bərpa edilir, təmir olunur. Sovet dövründə Azərbaycanda cəmi 17 məscid fəaliyyət 

göstərirdisə, hazırda onların sayı 1800-ə yaxındır. Bu, onu göstərir ki, hətta sovet 

dövründə insanların qəlbində olan imanı öldürə bilməmiĢlər. Azərbaycan xalqı öz 

müqəddəs dininə olan hörmətini, məhəbbətini ürəyində saxlamıĢ və yaĢatmıĢdır.  



Dostlarımız - ġimali Qafqaz müftiləri, səfirlər, digər qonaqlar bizim, demək olar 

ki, bütün tədbirlərimizdə - Təzəpir məscidinin əsaslı təmirindən sonra açılıĢ 

mərasimində, Bibiheybət məscidində, Əjdərbəy məscidinin yenidən açılıĢlarında iĢtirak 

etmiĢlər. Bu, özlüyündə göstərir ki, Azərbaycanda həm dini ocaqlar bərpa edilir, eyni 

zamanda, bütün bölgələrdə məscidlər tikilir. Bu yanaĢma yenə də demək istəyirəm ki, 

dövlət siyasətidir. Bundan sonra da biz bu yolla gedəcəyik. Bütün dini abidələrimizi 

bərpa edəcəyik və edirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, son 10 il ərzində Azərbaycanda 200-

dən çox məscid tikilmiĢdir, 80-dən çox məscid təmir edilmiĢdir.  

Hazırda xalqımız üçün böyük əhəmiyyət daĢıyan Ġmamzadə dini-tarixi memarlıq 

abidəsi bərpa edilir. Bakının Binəqədi rayonunda Azərbaycanın ən böyük məscidi inĢa 

olunur. 

Azərbaycan müstəqil dövlət kimi islam həmrəylinə də öz töhfəsini verir. Bütün 

müsəlman ölkələri ilə biz çox mehriban münasibətlər qurmaq əzmindəyik. Əslində bunu 

etmiĢik. Ġslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün əməli addımlar atırıq. Azərbaycan 

Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının fəal üzvüdür. Azərbaycan bu təĢkilatın fəaliyyəti üçün 

lazımi töhfələr verir. Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı Azərbaycanda dini sahədə aparılan 

iĢləri çox yüksək qiymətləndirir.  

Biz çalıĢmalıyıq ki, bundan sonra da islam həmrəyliyini gücləndirək, müsəlman 

ölkələri arasındakı əlaqələri geniĢləndirək. 

Bu yaxınlarda Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının xətti ilə Bakıda nazirlər 

səviyyəsində mötəbər tədbir keçirilmiĢdir. Belə tədbirlərin sayı getdikcə artmaqdadır. 

Eyni zamanda, Azərbaycanda müxtəlif humanitar forumlar keçirilir. Dünya dinlərinin 

liderlərinin zirvə görüĢü keçirilmiĢdir. Bu ayın sonunda Mədəniyyətlərarası Dialoq 

Forumunun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, Azərbaycan dövləti artıq dünya 

xəritəsində tolerantlıq mərkəzinə çevrilmiĢdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün 

dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaĢayır və yaĢayacaqdır. Azərbaycanda nə dini, nə 

milli zəmində heç vaxt heç bir qarĢıdurma, anlaĢılmazlıq olmamıĢdır və əminəm ki, 

olmayacaqdır.  

Eyni zamanda, dünyada gedən bəzi proseslər bizi haqlı olaraq narahat edir. Ġslam 

dininə qarĢı ədalətsiz münasibət sərgilənir. Bəzi ölkələrdə islamofobiya meyilləri 

güclənir.  

Ġslam mərhəmət dinidir. ÇalıĢmalıyıq ki, əməli addımlarla dünyada islam dini 

haqqında dolğun və ədalətli məlumatları çatdıraq. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan bu 

istiqamətdə kompleks tədbirlər görür. Keçən ilin sentyabr ayında dünyanın ən böyük 

muzeyi olan Parisdəki Luvr muzeyində islam mədəniyyəti bölməsinin açılıĢı olmuĢdur. 

Azərbaycan bu bölmənin yaradılması üçün öz dəstəyini vermiĢdir. Bu, əslində bizim 

bütün islam mədəniyyətinə olan töhfəmizdir. Eyni zamanda, bir neçə ay bundan əvvəl 

Vatikanda ilk dəfə olaraq müsəlman ölkəsinin sərgisi keçirilmiĢdir. Bu da Azərbaycan 

sərgisi idi. Yəni, biz çalıĢırıq və birgə səylərlə çalıĢmalıyıq ki, islam mədəniyyəti, 

dəyərləri haqqında dünyaya dolğun məlumat çatdıraq. Bəzi hallarda qəsdən 

müsəlmanlar haqqında çox yanlıĢ təsəvvür yaradılır. Bəzi hallarda kütləvi informasiya 

vasitələri bu məsələnin dərinləĢməsində öz rolunu oynayır. 

Əfsuslar olsun ki, müxtəlif bölgələrdə vətəndaĢ müharibəsi gedir, qardaĢ qanı 

axıdılır. Biz buna imkan verə bilmərik.  

Qeyd etdiyim kimi, ġamaxı Cümə məscidi təbii fəlakətlərə, erməni vəhĢiliyinə 

məruz qalmıĢdır. ġamaxının demək olar ki, bütün binaları o vaxt - 1918-ci il soyqırımı 

zamanı dağıdılmıĢdır. Amma məscidi dağıda bilməmiĢlər. Bu məscid 1270 ildən sonra 

artıq yenidən fəaliyyətə baĢlayır. Bu, doğrudan da böyük tarixi hadisədir, çox böyük 

rəmzi məna daĢıyır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı əyilməzdir.  



Hazırda iĢğal altında olan ġuĢa məscidi, Ağdam məscidi, iĢğal altında olan digər 

məscidlər yarıdağılmıĢ vəziyyətdədir. Ancaq gün gələcək biz o məscidləri də bərpa 

edəcəyik. ġuĢa məscidini də, Ağdam məscidini də, iĢğal altında olan digər məscidləri də 

bərpa edəcəyik. ĠĢğalçıları Azərbaycan torpaqlarından qovacağıq. Azərbaycan bayrağı 

ġuĢada, Xankəndidə, iĢğal olunmuĢ bütün torpaqlarda dalğalanacaqdır. Mən əminəm ki, 

o gün gələcəkdir. O günü yaxınlaĢdırmaq üçün bütün Azərbaycan cəmiyyəti, 

Azərbaycan vətəndaĢları bir nöqtəyə vurmalıdır. Ölkəmizi gücləndirməliyik, ölkəmizi 

hərtərəfli inkiĢaf etdirməliyik. Biz belə gözəl abidələr yaradırıq. Biz tarixi ədaləti bərpa 

edirik. Əminəm ki, ġamaxı məscidi bundan sonra əbədi yaĢayacaqdır.  

Bu gün Azərbaycan azaddır, müstəqildir. Müstəqil Azərbaycan öz tarixi keçmiĢini 

qorumağa da və gələcəyə inamla baxmağa da qadirdir.  

Bir daha mən bütün Azərbaycan müsəlmanlarını, bütün dünya müsəlmanlarını bu 

gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, xoĢbəxtlik 

arzulayıram. Sağ olun. 

 

17 may 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ  PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

BAKIDAKI DƏDƏ QORQUD PARKINDA HƏYATA KEÇĠRĠLƏN ĠġLƏRLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev mayın 20-də Bakının 

Nərimanov rayonu ərazisində yeni salınan Dədə Qorqud parkında həyata keçirilən 

iĢlərlə tanıĢ olmuĢdur. 

Dövlətimizin baĢçısı parkın ərazisini gəzdi, görüləcək iĢlərlə bağlı müvafiq 

tapĢırıqlarını verdi. 

 

20 may 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ  PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

DAĞÜSTÜ PARKDA YENĠDƏNQURMADAN SONRA YARADILMIġ 

ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı funikulyorla Dağüstü parka qalxdı. 

Bildirildi ki, Dağüstü parkda aparılan yenidənqurma iĢləri nəticəsində paytaxt 

sakinləri və Ģəhərimizin qonaqları üçün daha bir istirahət məkanı istifadəyə verilir. Bu 

parkdan paytaxtımıza və Bakı buxtasına ecazkar mənzərə açılır. Məhz bu amil əsas 

tutularaq hələ XX əsrin 30-cu illərində Bakının baĢ planı hazırlanarkən burada salınacaq 

Dağüstü parkın paytaxtımızın ümumi kompozisiyasında mühüm əhəmiyyətə malik 

olacağı nəzərdə tutulmuĢdu. Bu park uzun illər paytaxt sakinlərinin, Ģəhərimizin 

qonaqlarının sevimli istirahət məkanlarından biri olmuĢdur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, bu gün Bakıda yenidənqurma və abadlıq iĢləri sürətlə davam 

etdirilir. Nəticədə Ģəhər daha da gözəlləĢir. Bununla əlaqədar Bakının ən yüksək 

hissəsində yerləĢən Dağüstü parkın da yenidən qurulması qərara alınmıĢdı. Ötən il 

baĢlanılan yenidənqurma iĢlərindən sonra bu park yeni görkəm alaraq göz oxĢayan 

məkana çevrilmiĢdir. Park yenidən qurularkən relyef müxtəlifliyindən məharətlə istifadə 

olunmuĢdur. Görülən iĢlər və meydançaların əlveriĢli yerləĢdirilməsi Bakı buxtasına 

valehedici mənzərə açılmasına Ģərait yaradır. Prezident Ġlham Əliyev burada aparılan 

yenidənqurma tədbirlərini daim diqqət mərkəzində saxlamıĢ, iĢlərin gediĢi ilə yerindəcə 

tanıĢ olmuĢ, müvafiq tapĢırıqlarını vermiĢdir. Memarlıq baxımından zövqlə qurulan 

xiyaban və terraslar bir-biri ilə pilləkənlərlə əlaqələndirilir, meydançalar isə doğma 

Xəzərimizin panoramını daha geniĢ nümayiĢ etdirir. ġəhərin Azneft meydanını Dağüstü 

parkla funikulyor birləĢdirir. Ġndi bu park paytaxtın ən gözəl istirahət yerlərindən birinə 

çevrilmiĢdir. 

Məlumat verildi ki, burada əsaslı təmir iĢləri ən yüksək səviyyədə görülmüĢ, 

parkın ərazisi tamamilə yenidən qurulmuĢdur. Dövlətimizin baĢçısının Bakı Ģəhərində 

park və xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı tapĢırıqlarına əsasən 

yenilənən Dağüstü park, ilk növbədə, paytaxt sakinlərinin istirahətinin yüksək səviyyədə 

təĢkilinə xidmət edir. Müasir tələblər səviyyəsində qurulan və paytaxtın bu hissəsinin 

görkəminə xüsusi yaraĢıq verən parkda yeni yollar və cığırlar salınmıĢdır. Burada 

quraĢdırılan yeni Ģəlalə parka füsunkar görünüĢ verir. Parkda yaĢıllaĢdırma iĢləri 

aparılmıĢ, köhnə ağaclar saxlanılmaqla yeni dekorativ bitkilər əkilmiĢdir. Müasir 

iĢıqlandırma sistemi parkın gözəlliyini daha da artırır.  

Prezident Ġlham Əliyev Dağüstü parkdakı Ġstiqlal Muzeyinin binası ilə də tanıĢ 

oldu.  

Dövlətimizin baĢçısı 2011-ci il avqustun 2-də Bakı Ģəhərində Ġstiqlal Muzeyinin 

tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalamıĢdı. Bundan sonra bu 

istiqamətdə görülən iĢlər daim Prezident Ġlham Əliyevin diqqət mərkəzində olmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev sonra Dağüstü parkdan Bakının mənzərəsini seyr etdi. 

Vurğulandı ki, Dağüstü parkda inĢa olunmuĢ kafedə müĢtərilərə yüksək xidmət 

göstəriləcəkdir. Binanın yuxarı mərtəbəsindən paytaxt Bakının və Xəzərin mənzərəsini 

müĢahidə etmək mümkündür. Belə istirahət məkanlarının istifadəyə verilməsi artıq 

Bakının simasının günbəgün dəyiĢdiyini, Ģəhərdə həyata keçirilən sosial infrastruktur 

layihələrinin miqyasının geniĢləndiyini bir daha təsdiqləyir.  

Dövlətimizin baĢçısı kafedə yaradılmıĢ Ģəraitlə maraqlandı, binadan ətrafı seyr 

etdi.  

 

25 may 2013-cü il 



 



BAKIDA AĞ ġƏHƏR BULVARININ TƏMƏLĠ QOYULMUġDUR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏDBĠRDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Ağ ġəhər bulvarı Dənizkənarı Milli Parkın geniĢləndirilməsi ilə əlaqədar 

Prezident Ġlham Əliyevin tapĢırıqlarına əsasən görülən iĢlərin davamı olaraq 

salınacaqdır.  

Əvvəlcə dövlətimizin baĢçısına ərazidə aparılacaq tikinti iĢləri barədə məlumat 

verildi.  

Prezident Ġlham Əliyev Ağ ġəhər bulvarının təməlini qoydu.  

Azərbaycan Prezidentinə görüləcək iĢlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Ağ 

ġəhər bulvarı Dənizkənarı Milli Parkın ən gözəl yerlərindən birinə çevriləcəkdir. Burada 

dənizkənarı piyada yolları salınacaq, yaĢıllıq zonaları yaradılacaq, sahilbərkitmə iĢləri 

aparılacaqdır. Ġnsanların təhlükəsizliyini və hərəkətin rahatlığını təmin etmək üçün 

piyada keçidləri inĢa ediləcəkdir. Bu nəhəng istirahət mərkəzi sürətlə geniĢlənən və 

müasirləĢən Bakının ümumi mənzərəsini daha da gözəlləĢdirəcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev görüləcək iĢlərlə bağlı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 
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BAKIDA II ÜMUMDÜNYA MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQ 

FORUMUNUN  

AÇILIġI OLMUġDUR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AÇILIġDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

  

Heydər Əliyev Mərkəzində “Çoxmədəniyyətli dünyada sülh Ģəraitində birgə 

yaĢama” devizi altında II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu iĢə 

baĢlamıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Forumun açılıĢında iĢtirak 

etmiĢdir. 

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə Forumda iĢtirak edən yüksək səviyyəli qonaqlarla 

görüĢdü. 

Prezident Ġlham Əliyev Forumun açılıĢında nitq söylədi. 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

NĠTQĠ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz qonaqlar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, Azərbaycana xoĢ gəlmisiniz. 

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi çox 

əlamətdar hadisədir. ġadam ki, bu Forum ikinci dəfə Bakıda keçirilir. Yadımdadır, iki il 

bundan əvvəl birinci Forumun keçirilməsi zamanı mən belə bir fikir irəli sürmüĢdüm ki, 

yaxĢı olar bu Forum ənənəvi olsun. Çox Ģadam ki, bizim dostlarımız da bu təĢəbbüsü 

dəstəkləmiĢ və bu gün bizimlə bərabər ikinci Forumda iĢtirak edirlər. 

Əslində bu Forumun keçirilməsi “Bakı prosesi”nin təzahürüdür. “Bakı prosesi” 

2008-ci ildə baĢlamıĢdır. Hesab edirəm ki, müasir tarixdə bu, çox önəmli bir hadisə idi. 

GeniĢ prosesin baĢlanması Avropa ġurasına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin 2008-

ci ildə Bakıda keçirilmiĢ toplantısında Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatına üzv ölkələrin 

mədəniyyət nazirlərinin iĢtirakı ilə yadımızda qalıb. Ondan sonra - 2009-cu ildə artıq 

Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısında 

Avropa ġurasından həmkarlar qoĢulmuĢlar. Yəni Bakı, əslində coğrafi körpü rolunu 

oynamaqla bərabər, mədəniyyətlərarası körpü rolunu da müvəffəqiyyətlə icra edir. 

2010-cu ildə də çox önəmli hadisə baĢ vermiĢdir. Dünya dinləri liderlərinin 

Bakıda zirvə görüĢü və 2011-ci ildə birinci Forum keçirilmiĢdir. Artıq “Bakı prosesi” 

inkiĢaf edir və əminəm ki, bu Forumda aparılan diskussiyalar, fikir mübadiləsi, 

məruzələr bizim ümumi iĢimizə töhfə verəcəkdir. Çünki biz hamımız istəyirik ki, 

dünyada dinlərarası, mədəniyyətlərarası münasibətlər sağlam zəmində həllini tapsın, 

əməkdaĢlıq meylləri güclənsin, xoĢagəlməz halların qarĢısı alınsın, ümumiyyətlə, 

dünyada sivilizasiyalararası dialoqun inkiĢafında müsbət meyllər üstünlük təĢkil etsin. 

Əfsuslar olsun ki, biz hələ istədiyimizə tam Ģəkildə nail ola bilmirik. Çünki dünyanın 

müxtəlif yerlərində dini, milli zəmində qarĢıdurmalar, vətəndaĢ müharibələri baĢ verir, 

anlaĢılmazlıq meylləri artır. Hesab edirəm ki, bu vacib məsələlərin bu formatda 

müzakirə edilməsi, ümumi iĢimizə, əməkdaĢlıq iĢimizə bir töhfə olacaqdır.  

Hesab edirəm ki, bu Forumun Azərbaycanda keçirilməsi təsadüfi deyildir. Çünki 

Azərbaycan əsrlər boyu burada yaĢayan bütün millətlərin, bütün dinlərin nümayəndələri 

üçün Vətən olmuĢdur. Biz fəxr edirik ki, bu gün də müstəqil Azərbaycan çoxmillətli və 

çoxkonfessiyalı ölkədir. Burada bütün dinlərin nümayəndələri, bütün millətlər bir ailə 



kimi sülh, mehribanlıq, qarĢılıqlı anlaĢma Ģəraitində yaĢayırlar. Bu, bizim böyük 

sərvətimizdir, böyük üstünlüyümüzdür və hesab edirəm ki, Azərbaycanın uğurlu 

inkiĢafında bu amil də öz rolunu oynamıĢdır. 

Qeyd etməliyəm ki, ictimai-siyasi quruluĢdan asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə 

Azərbaycan dini tolerantlıq, dözümlülük məkanı olub. Çox Ģadam ki, müstəqillik 

dövründə bu müsbət meylləri biz nəinki qoruyub saxlaya bilmiĢik, hesab edirəm ki, 

onları daha da gücləndirmiĢik və artıq fəaliyyətimizi təkcə ölkənin hüdudları ilə 

məhdudlaĢdırmırıq. Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüĢ təĢəbbüslər bu gün dünyada da 

əks-səda yaradır. Hesab edirəm ki, bizim bütün regional təĢəbbüslərimiz – istər siyasi, 

iqtisadi, digər sahələrlə bağlı təĢəbbüslərimiz də, eyni zamanda, regional əməkdaĢlıq 

üçün yaxĢı Ģərait yaradır və xalqlararası, millətlərarası dialoqun aparılması bu müsbət 

meylləri daha da gücləndirir. Ölkələrin siyasi maraqları ola bilər və vardır. Təbii ki, 

iqtisadi maraqlar da vardır. Bir çox hallarda ölkələri birləĢdirən bu maraqlardır. Ancaq 

hesab edirəm ki, əməkdaĢlığın müsbət meyllərini gücləndirmək üçün mütləq xalqlararası 

əlaqələr də sağlam zəmində qurulmalıdır.  

Hesab edirəm ki, Forumun gündəliyi çox geniĢdir, burada müzakirə ediləcək 

məsələlər böyük əhəmiyyət kəsb edir və gələcəyə müĢtərək baxıĢlarımızla bağlı fikirlər 

də səslənəcəkdir. Bu, çox vacib məsələdir – müĢtərək gələcək. Bu dünyada hər bir xalq 

üçün, hər bir millət üçün yer vardır. Təki sülh, əmin-amanlıq, qarĢılıqlı anlaĢma olsun. 

ƏməkdaĢlığın üstünlüyünü biz Azərbaycanın uğurlu inkiĢafında görürük. Bizim regional 

təĢəbbüslərimizlə bağlı olan bütün addımlarımız əməkdaĢlığa yönəldilibdir. Biz 

əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı dəstək vasitəsilə öz iqtisadi və siyasi maraqlarımızı da tam Ģəkildə 

təmin edirik. Regional əməkdaĢlıq məsələlərinə gəldikdə hesab edirəm ki, bizim müsbət 

təcrübəmiz maraqlı ola bilər. Eyni zamanda, Azərbaycan nəinki çoxmillətli və 

çoxkonfessiyalı ölkədir, eyni zamanda, nadir ölkələrdəndir ki, həm Avropa ġurasının, 

həm Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının üzvüdür və hər iki təĢkilatda çox fəal iĢ aparır, hər 

iki təĢkilatda çox möhkəm mövqelərə malikdir. Bax, bizim bu xüsusiyyətlərimiz hesab 

edirəm ki, mədəniyyətlərarası dialoqun inkiĢafına da töhfəsini verməkdədir. 

Azərbaycan müsəlman aləminin bir parçasıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanda milli və 

dini ənənələr çox güclüdür. Müstəqil Azərbaycan dövləti güclü milli mənəvi dəyərlər 

üzərində qurulubdur. Eyni zamanda, Azərbaycanda müxtəlif dövrlərdə, xüsusilə XIX 

əsrdən baĢlayaraq Avropa təsiri də kifayət qədər güclü olmuĢdur. Ġki gün əvvəl biz 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyini qeyd edirdik. Azərbaycan Demokratik 

Respublikası müsəlman aləmində ilk respublika idi və əslində nəinki Azərbaycan 

xalqının müstəqilliyini Ģərtləndirdi, eyni zamanda, bölgədə də, müsəlman aləmində də 

respublika quruluĢunun inkiĢafına, yayılmasına təkan vermiĢdir.  

Azərbaycan müsəlman aləminin bir parçası olaraq Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatında 

da çox fəal iĢ aparır. Böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Bakı Ģəhəri 2009-cu ildə 

Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmiĢdir. Bizim digər qədim Ģəhərimiz Naxçıvan 

isə 2018-ci il üçün bu Ģərəfli ada layiq görülmüĢdür. Bununla bərabər, keçən il Bakıda 

Avropanın və bəlkə də dünyanın ən mötəbər musiqi yarıĢı – “Eurovision” keçirilmiĢdir. 

2015-ci ildə Birinci Avropa Oyunları Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Yəni, bax bu 

məsələlər özlüyündə göstərir ki, Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoqun aparılması 

üçün nəinki çox gözəl zəmin və əsas vardır, eyni zamanda, biz öz təĢəbbüslərimizlə, öz 

xarici siyasətimizlə və sivilizasiyalararası dialoqa verdiyimiz töhfələrlə bu əməkdaĢlığı 

daha da geniĢləndiririk.  

Bu, doğrudan da çox vacib məsələdir, çünki dünyada biz hamımız bunun 

Ģahidiyik, həm müsbət, həm də mənfi meyllər vardır. Son vaxtlar xüsusilə 

multikulturalizmlə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Bəziləri hesab edir ki, 



multikulturalizm iflasa uğrayıb, bəzi ölkələrdə hətta siyasətçilər bu barədə açıq 

bəyanatlar verirlər. Ġctimai rəydə görürük ki, multikulturalizm meyllərinin inkiĢafı ilə 

bağlı çox bədbin fikirlər vardır. Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda siyasi bəyanatlar, qeyri-

hökumət təĢkilatlarının, bəzi media qurumlarının fəaliyyəti sivilizasiyalararası dialoqun 

inkiĢafına deyil, əksinə, ayrı-seçkiliyə daha da Ģərait yaradır. Ona görə burada 

siyasətçilərin, ictimai xadimlərin məsuliyyəti də böyük əhəmiyyət daĢıyır. Çünki 

bugünkü qloballaĢan dünyada, internet dövründə istənilən yerdə səslənən hər bir fikir, 

hər bir söz dərhal dünyada böyük əks-səda verir. 

Mən hesab edirəm ki, biz müsbət təcrübəni daha da geniĢ Ģəkildə təbliğ etməliyik. 

Çünki burada, bu Forumda iĢtirak edən insanları bir amal birləĢdirir. Bizi 

multikulturalizmin inkiĢafı, mədəniyyətlərarası dialoqun uğurlu gələcəyi və beləliklə, 

dünyada gedən müsbət meyllərin gücləndirilməsi amalı birləĢdirir. Belə olan halda biz 

də çalıĢmalıyıq ki, öz iĢimizlə, öz praktiki addımlarımızla bu müsbət meylləri 

gücləndirək.  

Yenə də Azərbaycana qayıdaraq deyə bilərəm ki, multikulturalizm Azərbaycanda 

əsrlər boyu mövcud olmuĢdur. Sadəcə olaraq əvvəlki dövrlərdə biz bu ifadə ilə tanıĢ 

deyildik. Bu, nisbətən yeni bir ifadədir. Tolerantlıq, dözümlülük, multikulturalizm. 

Ancaq bu amillər daim var idi. Azərbaycan multikulturalizmin ünvanlarından biridir. 

Azərbaycanda qeyd etdiyim kimi, bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə 

kimi yaĢayır. Azərbaycanda bütün dinlərin tarixi abidələri qorunur. Biz öz tarixi 

keçmiĢimizə çox böyük hörmətlə yanaĢırıq. Bakıda zərdüĢtilik dininin gözəl abidəsi 

qorunub saxlanılır - AtəĢgah. Bu ayın 17-də ġamaxıda ölkəmizin ən qədim məscidi 

bərpadan sonra yenidən açılmıĢdır. Məscid 743-cü ildə - 1270 il bundan əvvəl 

tikilmiĢdir. Bu gün Azərbaycan bu məscidi bərpa edib. Azərbaycan dövləti Bakıda 

sinaqoqun tikintisinə də öz dəstəyini əsirgəməmiĢdir. Qədim alban kilsələri 

Azərbaycanda dövlət tərəfindən bərpa edilir, qorunur, pravoslav, katolik kilsələri 

fəaliyyət göstərir.  

Yəni, təkcə bax bu faktların sadalanması göstərir ki, doğrudan da 

multikulturalizm üçün çox gözəl imkanlar vardır. Hesab edirəm ki, dünyanın istənilən 

yerində bu müsbət meyllər güclənə bilər. Təki siyasi iradə olsun. Təki siyasətçilərdə bu 

məsələ ilə bağlı düzgün istiqamət üstünlük təĢkil etsin. Çünki multikulturalizmin 

alternativləri demək olar ki, yoxdur. Bunun alternativi ayrı-seçkilikdir, ksenofobiyadır, 

rasizmdir, faĢizmdir. Mən hesab edirəm ki, XXI əsrdə mütərəqqi bəĢəriyyət bu 

xoĢagəlməz meyllərin qarĢısının alınması üçün daha da fəal olmalıdır. Bu fəallıq 

müxtəlif formalarla tamamlanmalıdır.  

Hesab edirəm ki, Bakıda keçirilən ikinci Forum bu ümumi iĢimizə verilən böyük 

töhfədir. Ancaq biz təkcə forumların keçirilməsi ilə öz iĢimizi məhdudlaĢdırmamalıyıq. 

Biz müxtəlif tədbirlər hazırlamalıyıq, müxtəlif aksiyalar keçirməliyik. 

Mədəniyyətlərarası dialoqun inkiĢafı üçün ciddi tədbirlər görülməlidir. 

ġadam ki, birinci Forumdan keçən dövr ərzində biz bu istiqamətdə önəmli 

addımlar atmıĢıq. Əminəm ki, bu Forumun nəticələri də çox müsbət olacaqdır. 

Forumdan sonra fəaliyyət planımız da qəbul ediləcəkdir.  

Multikulturalizmin inkiĢafı hər bir xalq, hər bir dövlət üçün lazımdır, vacibdir. 

Xüsusilə etnik təmizləmədən zərər çəkmiĢ ölkə olan Azərbaycan üçün. Çünki məhz 

multikulturalizm meyllərinin aĢağı səviyyədə olması nəticəsində Azərbaycan torpaqları 

iĢğal altına düĢmüĢdür. Bu iĢğal 20 ildən çoxdur ki, davam edir. Bizim xalqımıza qarĢı 

etnik təmizləmə siyasəti aparılmıĢdır. Azərbaycan əhalisi Dağlıq Qarabağdan və ətraf 

rayonlardan qovulmuĢdur. Bizim bütün dini abidələrimiz, tarixi sərvətlərimiz dağıdılıb, 

talan edilib. Buna sübut ATƏT-in iki missiyasının məruzələridir. O missiyaların 



məruzələrində açıq-aydın göstərilir ki, iĢğal edilmiĢ torpaqlarda erməni silahlı qüvvələri 

tərəfindən bütün abidələr, bütün infrastruktur, bütün binalar dağıdılıbdır. Bu ədalətsizlik 

davam edir. Əfsuslar olsun ki, münaqiĢə öz həllini tapmır. Beynəlxalq hüquq normaları 

əfsuslar olsun ki, bu münaqiĢə ilə bağlı iĢləmir. 

BMT Təhlükəsizlik ġurası bu münaqiĢənin həlli ilə bağlı dörd qətnamə qəbul 

etmiĢdir. Bu qətnamələrdə erməni silahlı qüvvələrinin iĢğal edilmiĢ torpaqlardan 

çıxarılmasına dair açıq-aydın mesajlar vardır. ĠĢğala qeyd-Ģərtsiz son qoyulmalıdır. 

Ancaq Ermənistan bu qətnamələrə əməl etmir və iĢğal, ədalətsizlik davam edir. 

Beynəlxalq hüquq normaları kobudcasına pozulur. MünaqiĢənin tezliklə həlli bir 

tərəfdən beynəlxalq hüquq normalarına hörmətin əlaməti, digər tərəfdən tarixi ədalətin 

bərpası demək olacaqdır. Çünki Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Bütün 

toponimlər Azərbaycan toponimləridir. Bütün abidələr xalqımızın məhsuludur, 

Azərbaycan xalqının istedadının, zəhmətinin məhsuludur.  

MünaqiĢənin tezliklə həll edilməsi bölgəyə sülh gətirəcəkdir. Belə olan halda 

bölgədə proseslər daha müsbət istiqamətdə gedəcəkdir. Azərbaycan öz ərazi 

bütövlüyünü bərpa etməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən, 

beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən tanınır. MünaqiĢənin həlli yalnız ərazi bütövlüyü 

prinsipləri əsasında ola bilər.  

Biz hesab edirik ki, bu gün və sabah bu vacib məsələlərlə bağlı dəyərli fikirlər 

eĢidəcəyik. Forumun keçirilməsi əlamətdar hadisədir. Ġki il bundan əvvəl birinci 

Forumun keçirilməsi də hesab edirəm ki, çox rəmzi xarakter daĢıyırdı. Son iki il ərzində 

Azərbaycanda bütün istiqamətlər üzrə inkiĢaf davam etmiĢdir. Mədəniyyətlərarası 

dialoqun inkiĢafı ilə bağlı çox vacib tədbirlər keçirilmiĢdir. 2011-2012-ci illərdə iki dəfə 

Beynəlxalq Humanitar Forum keçirilmiĢdir. Demək olar ki, o forumların da mövzuları 

təxminən eynidir. Baxmayaraq ki, torpaqlarımızın 20 faizi iĢğal atlındadır və bir 

milyondan artıq vətəndaĢımız məcburi köçkün vəziyyətində yaĢayır. Azərbaycanın 

sürətli inkiĢafı davam etmiĢdir. Azərbaycan inkiĢaf edir. Bizim uğurlu inkiĢafımız bütün 

istiqamətlərdə özünü göstərir.  

Keçən Forumdan ötən dövr ərzində dünya birliyi Azərbaycana böyük etimad 

göstərmiĢdir. 2011-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT 

Təhlükəsizlik ġurasına üzv seçilmiĢdir. Bu, xalqımız, müstəqil dövlətimiz üçün böyük 

tarixi hadisədir.  

Ġqtisadi sahədə uğurlu inkiĢaf meylləri daha da güclənmiĢdir. Demək olar ki, 

Azərbaycanda əsas iqtisadi və sosial məsələlər uğurla öz həllini tapır. Hətta dünyada 

gedən böhran illəri ərzində Azərbaycanda iqtisadiyyat artmıĢdır. Bu gün iqtisadiyyatın 

Ģaxələndirilməsi prosesi uğurla davam etdirilir. Dayanıqlı inkiĢaf üçün bu, əsas Ģərtdir. 

Beynəlxalq reytinq agentlikləri Azərbaycanın kredit reytinqlərini artırır. Azərbaycan 

iqtisadiyyatı dünyada 50 ən rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatlar arasındadır. Əlbəttə, sabit 

maliyyə vəziyyətimiz, sabit siyasi vəziyyətimiz, regional təĢəbbüslər, təbii sərvətlər və 

ən önəmlisi insan kapitalı bu gün Azərbaycanı qabağa aparan amillərdir. Bir neçə il 

bundan əvvəl biz bəyan etmiĢdik ki, insan kapitalı hər Ģeydən üstündür. Çox güclü sosial 

siyasət aparılır. Eyni zamanda, mədəniyyətlə bağlı, tarixi irsimizin qorunması ilə bağlı 

çox böyük iĢlər görülür.  

Əminəm ki, qonaqlar Bakının tarixi abidələri ilə də tanıĢ olacaqlar. ġəhərimizə ilk 

dəfə gələn insanlar da xoĢ təəssüratlarını özləri ilə öz vətənlərinə aparacaqlar.  

Mən bir daha, əziz dostlar, sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana 

gəldiyiniz üçün sizə minnətdaram.  

Foruma uğurlar arzulayıram. Sağ olun! 

 



X X X 

 

Forumun açılıĢ mərasimi baĢa çatdıqdan sonra Heydər Əliyev Mərkəzinin 

foyesində fləĢmob keçirildi. 

Dövlətimizin baĢçısı fləĢmoba baxdı.  

FləĢmobda al-əlvan geyimli gənclərin rəqsləri rəngarəng dünyamızda 

mədəniyyətlərin yaxınlaĢmasının və çoxmədəniyyətli dünyamızın yaradılmasında 

gənclərin rolunun artırılmasının yeni formasını təcəssüm etdirirdi.  

Sonda xatirə Ģəkli çəkdirildi. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin himayəsi ilə keçirilən II Ümumdünya 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əsas tərəfdaĢları UNESCO, BMT-nin 

Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa ġurası, Avropa ġurasının ġimal-Cənub Mərkəzi, 

ĠSESCO, BMT-nin Dünya Turizm TəĢkilatıdır. Dövlətimizin baĢçısının 2011-ci ildə 

imzaladığı Fərmanla bu Forum iki ildən bir Bakıda təĢkil olunur. Tədbirin əlaqələndirici 

qurumu Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Budəfəki Forumda 

ümumilikdə 100-dək ölkənin nümayəndə heyəti iĢtirak edir. 

 

30 may 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESCO-NUN BAġ 

DĠREKTORU  

ƏBDÜLƏZĠZ BĠN OSMAN ƏL-TÜVEYCRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

GörüĢdə ölkələr və xalqlararası əlaqələrin geniĢləndirilməsində II Ümumdünya 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun önəmi qeyd olundu, Forumda müzakirə edilən 

məsələlərin əhəmiyyəti vurğulanaraq bu məsələlərin müxtəlif mədəniyyətlərin bir-birinə 

daha da yaxınlaĢması iĢinə xidmət edəcəyi bildirildi.  

Söhbət zamanı, həmçinin Azərbaycan ilə ĠSESCO arasında əməkdaĢlığın uğurla 

inkiĢaf etdiyi vurğulandı, əlaqələrin bundan sonra da inkiĢaf edəcəyinə əminlik ifadə 

olundu. 

 

30 may 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV  

UNESCO-NUN BAġ DĠREKTORU XANIM ĠRĠNA BOKOVANI QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

GörüĢdə Azərbaycan ilə UNESCO arasında əməkdaĢlığın uğurla inkiĢaf etdiyi 

vurğulandı, bu əlaqələrin gələcək illərdə də davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə olundu.  

GörüĢdə, həmçinin II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun yüksək 

səviyyədə təĢkil olunduğu qeyd edildi, mədəniyyətlərarası əlaqələrin 

möhkəmləndirilməsində və ölkələr arasında humanitar sahədə əməkdaĢlığın 

geniĢləndirilməsində bu cür beynəlxalq tədbirlərin önəmi vurğulandı.  

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə UNESCO arasında əməkdaĢlığın perspektivləri ilə 

bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 

 

30 may 2013-cü il 
 



AZƏRBAYCAN MĠLLĠ ĠNCƏSƏNƏT MUZEYĠNĠN YENĠ KORPUSU 

AÇILMIġDIR 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AÇILIġDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycanda muzey iĢi qədim dövrlərdən baĢlayaraq özünəməxsus inkiĢaf yolu 

keçmiĢdir. Ölkəmizdə yaradılan ilk muzeylərdən biri olan Azərbaycan Milli Ġncəsənət 

Muzeyi paytaxtın mərkəzində XIX əsrin sonlarında inĢa edilən ikimərtəbəli binada 

yerləĢir. Burada ölkəmizin incəsənətinə aid əsərlərdən ibarət ekspozisiya və muzey 

fondları, eləcə də Azərbaycanın, Qərbi Avropanın, Rusiyanın rəssam, heykəltəraĢ və 

digər incəsənət nümayəndələrinin əsərlərindən ibarət kolleksiyalar daim zənginləĢir. 

Muzeydə ardıcıl olaraq elmi tədqiqat və elmi bərpa iĢləri aparılır, kamera musiqisi 

konsertləri, yubiley mərasimləri təĢkil olunur. 

Azərbaycanda muzey iĢinin yaxĢılaĢdırılması xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bu 

baxımdan Prezident Ġlham Əliyevin “Azərbaycanda muzey iĢinin yaxĢılaĢdırılması 

haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli Sərəncamı milli mədəni sərvətlərimizin qorunması, 

muzey fondlarında mühafizə olunan qiymətli eksponatlar və sənət yadigarlarının 

gələcək nəsillərə çatdırılması iĢində mühüm keyfiyyət dəyiĢikliyinə təkan vermiĢdir. 

Respublikamızda muzey Ģəbəkəsinin inkiĢafı və muzey iĢinin hərtərəfli 

yaxĢılaĢdırılmasına Heydər Əliyev Fondu da əvəzsiz töhfələr bəxĢ edir.  

Azərbaycan Milli Ġncəsənət Muzeyinin yeni inĢa olunan keçid korpusu bu sahəyə 

dövlət səviyyəsində göstərilən yüksək diqqət və qayğının növbəti əyani təzahürüdür.  

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev dövlətimizin baĢçısına muzeyin 

yeni korpusu barədə ətraflı məlumat verdi. Qeyd olundu ki, yeni korpus Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinin sifariĢi ilə orijinal layihə əsasında inĢa olunmuĢdur. Əsaslı vəsait 

qoyuluĢu hesabına tikinti iĢlərinə 2009-cu ildə baĢlanmıĢdır. ĠnĢaat zamanı milli 

memarlıq ənənələri ilə müasir üslubun bir-birini üzvi Ģəkildə tamamlamasına xüsusi 

diqqət yetirilmiĢdir. Birinci mərtəbədəki fotostenddə tikintinin gediĢi və inĢaat 

iĢlərindən sonrakı vəziyyəti əks etdirən fotolar yerləĢdirilmiĢdir.  

Azərbaycan Milli Ġncəsənət Muzeyinin yeni korpusunun mükəmməl layihə 

əsasında inĢa olunması ölkəmizdə həyata keçirilən yenidənqurma iĢlərinin geniĢ 

miqyasını və keyfiyyətini göstərir. Burada milli memarlıq elementləri ilə yanaĢı, 

beynəlxalq təcrübədən də geniĢ istifadə olunmuĢdur. ĠĢıqlandırma sistemi də müasirliyi 

ilə diqqəti cəlb edir. Foyedə nümayiĢ etdirilən qədim ġamaxının Xınıslı yaĢayıĢ 

məntəqəsində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan, eramızın I-III əsrlərinə aid 

olan insan fiqurları Azərbaycanda heykəltəraĢlığın çox qədim tarixə malik olduğunu 

sübut edir. Laçın rayonundan tapılan at formalı məzar daĢı isə eramızın XVI əsrinə 

aiddir. Buradakı artköĢk da muzeyə gələnlərin böyük marağına səbəb olacaqdır. SatıĢ 

üçün nəzərdə tutulan, bir neçə dildə yazılan və müxtəlif mövzuları əhatə edən suvenir 

kitablar da maraq doğurur. Yeni korpusun metal fondunda qiymətli metallardan 

hazırlanmıĢ müxtəlif incəsənət nümunələri saxlanır. Buradakı rəngkarlıq bölməsində 

Azərbaycan, Qərbi Avropa, Rusiya və ġərq rəssamlarının müxtəlif dövrlərə aid 3000-

dən çox nəfis sənət incisi mühafizə olunur. Qrafika fondundakı sayı 6000-ə çatan 

yüksək sənət nümunələri də Azərbaycan, Qərbi Avropa və Rusiya rəssamlarına 

məxsusdur. Bu fondlarda Finlandiya istehsalı olan ən müasir avadanlıq quraĢdırılmıĢdır.  

Yeni korpusun ikinci mərtəbəsində heykəltəraĢlar Ömər Eldarov, Kamal 

Ələkbərov və Cəlal Qaryağdının bir sıra maraqlı əsərləri nümayiĢ etdirilir. Sərgi 

salonundakı eksponatlar da yüksək peĢəkarlıq nümunələridir. TanınmıĢ heykəltəraĢlar 

Fuad Əbdürrəhmanov, Mirəli Mirqasımov, Ömər Eldarov, Cəlal Qaryağdı, Tokay 

Məmmədov və Sobsay Pinxosun portret və digər janrlarda əsərləri tamaĢaçıda dərin 



təəssürat yaradır. Korpusun tavanı təkrarsız görkəmi ilə diqqəti cəlb edir. Yeni korpusda 

təbii iĢıqlandırma sistemi yaradılmıĢdır. 70-80 nəfərlik akt salonunda da istənilən 

tədbirin keçirilməsi üçün hərtərəfli Ģərait vardır. Burada ən müasir proyeksiya 

avadanlığı da quraĢdırılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı və xanımına muzeyin ekspozisiyasının müxtəlif 

bölmələrində yerləĢən eksponatlar barədə məlumat verildi. Muzeydə dünya bədii irsində 

görkəmli yerlərdən birini tutan Azərbaycan incəsənəti zəngin kolleksiya ilə təmsil 

olunmuĢdur. Qobustanın qayaüstü rəsmləri, Mingəçevirin zoomorf qabları, milli 

miniatür rəssamlıq əsərləri, çeĢidli, bənzərsiz xalçalar, keramika və bədii metal 

nümunələri Azərbaycan incəsənətinin qədimliyinin və misilsiz bədii dəyərinin əyani 

sübutudur. Buradakı daĢ kitabələrin hər biri qədim tariximizin öyrənilməsi baxımından 

tutarlı mənbədir. Muzeydəki orta əsrlərə aid dekorativ incəsənət nümunələri də böyük 

maraq doğurur. Vaxtilə Bakı, Gəncə, ġamaxı, ġəki tacirlərinin Qərbi Avropa bazarlarına 

çıxardıqları iri xalça dəstləri geniĢ Ģöhrət qazanmıĢdı. Ənənəvi olaraq Azərbaycanda 

xovlu və xovsuz xalçalar - kilim, palaz, vərni, zili, sumax və sair toxunurdu. Muzeydə 

bədii tikmələr, ağac üzərində oymalar, zərgərlik nümunələri, misgərlərin döymə, 

həndəsi və nəbati naxıĢlarla bəzədikləri metal məmulatları və digər çoxsaylı dekorativ-

tətbiqi sənət nümunələri nümayiĢ etdirilir. Azərbaycanın müxtəlif regionlarına aid 

tikmələrlə bəzədilən geyimlərə də muzeyin ekspozisiyasında geniĢ yer verilmiĢdir. 

Azərbaycan döyüĢçülərinin geyimləri də böyük maraq doğurur. Burada təsviri sənət 

nümunələri də geniĢ yer almıĢdır.  

Muzeydə ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə sərgi təĢkil 

olunmuĢdur. Ümummilli Liderin 1998-ci ildə yaradılan əzəmətli portreti diqqəti xüsusi 

çəkir. Ulu öndərin Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənətinə hərtərəfli diqqət və qayğısını 

əks etdirən eksponatlar da böyük maraq doğurur.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Səttar Bəhlulzadə, 

Tağı Tağıyev, Nadir Əbdürrəhmanov, Xalidə Səfərova, Baba Əliyev, Toğrul 

Nərimanbəyov, Oqtay Sadıqzadə, Tahir Salahov və digər görkəmli rəssamların kətan 

üzərində yağlı boya ilə çəkdikləri rəsm əsərlərinə baxdılar. Muzeyin ekspozisiyasının 

buradakı bölmələrində Azərbaycan ilə yanaĢı, Qərbi Avropa və Rusiyanın tanınmıĢ 

rəssam və heykəltəraĢlarının müxtəlif əsərləri də yer almıĢdır.  

Bu il Azərbaycan Milli Ġncəsənət Muzeyinin Niyazi, 9 ünvanında yerləĢən digər 

korpusunda əsaslı yenidənqurma, təmir və bərpa iĢlərinə baĢlanacaqdır.  

Yeni korpusla tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıqlarını verdi və 

muzeyin kollektivinə uğurlar arzuladı. 

 

7 iyun 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ  PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “ALOV 

QÜLLƏLƏRĠ” KOMPLEKSĠNDƏKĠ  “FAĠRMONT BAKU” OTELĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban 

Əliyeva açılıĢ mərasimində iĢtirak etmiĢlər. 

Dövlətimizin baĢçısı “Fairmont Baku” otelinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

ġərq ilə Qərbin qovuĢduğu coğrafi ərazidə yerləĢən ölkəmizin paytaxtı 

özünəməxsus memarlığı ilə fərqlənir. Paytaxtın simasına xüsusi yaraĢıq verən yeni 

memarlıq nümunələrinin inĢası Bakını daha da gözəlləĢdirir. Bu gün Azərbaycan 

paytaxtında həyata keçirilən quruculuq iĢləri nəticəsində Bakının müasir siması 

yaradılır, Ģəhər sakinlərinin, paytaxtımıza gələn qonaqların istirahətinin yüksək 

səviyyədə təĢkili üçün yeni məkanlar qurulur. Artıq tikintisi baĢa çatan möhtəĢəm “Alov 

qüllələri”nin inĢası da bu sırada mühüm yer tutur. Bu, son illərdə Azərbaycanda gedən 

inkiĢaf proseslərinin göstəricisi olmaqla yanaĢı, ölkəmizin müasir simasının yaradılması 

istiqamətində atılan mühüm addımlardandır. “Alov qüllələri” ideyası özlüyündə bir 

element kimi son dərəcə maraqlıdır. Bu, ilk növbədə son illər Odlar Yurdu 

Azərbaycanda aparılan quruculuq və abadlıq iĢlərinin miqyasını göstərir. Ona görə də 

“Alov qüllələri” həm ideya, həm də arxitektura baxımından diqqəti cəlb edən nadir 

nümunələrdəndir. 

“Alov qüllələri”nin istifadəyə hazır olan “Fairmont Baku” otelində yaradılan 

Ģərait öz görkəmini sürətlə dəyiĢən Bakının artıq dünyanın ən gözəl Ģəhərləri sırasında 

yerini möhkəmləndirdiyini göstərir. Müasir dizaynı ilə seçilən bu kompleksdə 

beynəlxalq və milli memarlıq üslubu peĢəkarlıqla uzlaĢdırılmıĢdır. Azərbaycan 

dövlətinin xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə, zəngin irsinə göstərdiyi həssas 

münasibət bu otel kompleksinin inĢası zamanı baĢlıca meyarlardan olmuĢdur. 

Ġldən-ilə iqtisadi qüdrətini artıran ölkəmizdə Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən 

uğurla reallaĢdırılan inkiĢafın Azərbaycan modeli dünya ölkələrinin respublikamıza 

marağını artırır. “Alov qüllələri”ni yeni yüzillikdə Bakıda həyata keçirilən 

Ģəhərsalmanın mühüm tərkib hissəsi və hətta yeni elementlərindən biri hesab edirlər. 

Müasir Bakının simvollarından birinə çevrilən bu qüllələr qlobal urbanizasiya 

tələblərinə tam cavab verməklə özündə bir neçə kompleksi və xidmət sektorunu 

birləĢdirir. Nömrələrin hamısından Ģəhərə və Xəzər dənizinə gözəl mənzərə açılır. Otel 

qülləsində ümumi sahəsi 2,3 min kvadratmetrdən çox olan və özündə idman zalı, hovuz 

və digər istirahət yerlərini birləĢdirən xidmət sahələri yaradılmıĢdır. Bundan əlavə, 

burada ümumi sahəsi 5 min kvadratmetrdən çox olan müxtəlif konfrans zalları da 

fəaliyyət göstərir. BeĢ konfrans zalında minimum 430, maksimum 1000 nəfərlik 

tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür Ģərait vardır. Burada müxtəlif ziyafət zalları, 

restoran və kafelər qonaqlara yüksək səviyyəli xidmət göstərəcəkdir. Binada 219 

avtomobil üçün dayanacaq vardır. Oteldə 18 lift iĢləyir. Bütün bunlar bir daha 

təsdiqləyir ki, müasirləĢən ölkəmizdə yüksək səviyyəli xidməti ilə seçilən 

mehmanxanaların inĢası geniĢ vüsət almıĢdır və məĢhur otel brendlərinin ölkəmizə olan 

marağı xeyli artmıĢdır. YerləĢdiyi ərazi və mənzərəsi baxımından nadirliyi ilə fərqlənən 

“Fairmont Baku” oteli təklif etdiyi xidmətlər baxımından bir çox brendləri üstələyir və 

ölkəmizin müasir turizm imkanlarını daha da artırır. 

Artıq “Alov qüllələri” Bakının yeni və möhtəĢəm simvolları arasında 

paytaxtımızın gözəlliyini dünyaya yüksək səviyyədə təqdim edir. “Alov qüllələri”nə 

dünyada olan marağı Ģərtləndirən ən mühüm amillər sırasında təbii ki, onun memarlıq 

üslubu mühüm rol oynayır. Təsadüfi deyildir ki, bu gün Bakıya səfər edən xarici 



qonaqların görmək istədikləri məkanlar sırasında “Alov qüllələri” xüsusi yer tutur. Bu 

qüllələr Azərbaycan paytaxtından reportaj hazırlayan xarici telekanalların diqqətindən 

yayınmır. Məsələn, “Discovery” kanalının “Ekstremal mühəndislik” sənədli televiziya 

silsiləsində, o cümlədən dünyada məĢhur olan “Science” (Elm) kanalında efirə gedən 

“Azərbaycanın möhtəĢəm dəyiĢikliyi” proqramlarında bu barədə danıĢılmıĢdır. CNN 

telekanalı “Alov qüllələri”ni “Nəhəng binalar” layihəsində dünyanın altı nəhəng və 

təkrarsız tikililəri sırasına daxil etmiĢdir. Bununla yanaĢı, “Alov qüllələri” Avropanın 

əsas tədbirlərindən olan “MIPIM – 2013” beynəlxalq sərgi-müsabiqəsində “Ən yaxĢı 

otel və turizm mərkəzi” nominasiyası üzrə qalib elan olunmuĢdur. “Skyscrapercity.com” 

Ģəhərsalma forumunun sorğusuna əsasən, “Alov qüllələri”nin iĢıqlandırma sistemi 

dünyada ən yaxĢı sistem kimi tanınmıĢdır. Bu uğuru Ģərtləndirən ən mühüm amillərin 

sırasında “Eurovision-2012” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin canlı yayımı zamanı 

ölkəmizin təbliği ilə bağlı efirə gedən postkartlarda “Alov qüllələri”nin xüsusi gözəlliyi 

və Ģəhərimizin simasına verdiyi yaraĢıq da mühüm rol oynamıĢdı. Əlbəttə, bunlar 

Bakının modern memarlıq komplekslərinin uğurlarının beynəlxalq səviyyədə ilk etirafı 

deyildir. Müasir Bakı dünyada getdikcə məĢhurlaĢır. Paytaxtımızın imici burada həyata 

keçirilən geniĢmiqyaslı infrastruktur layihələri ilə daha da güclənir. ġəhərimizin 

qədimliyi və klassik üslubu harmonik Ģəkildə müasir memarlıq nailiyyətləri ilə birləĢir 

və bütün bunlar təbii ki, Bakının dünyanın ən gözəl Ģəhərləri sırasında yerini daha da 

möhkəmləndirməsinə töhfə verir.  

“Fairmont Baku”da yaradılan Ģəraitlə yaxından tanıĢ olduqdan sonra dövlətimizin 

baĢçısı otelin kollektivi ilə görüĢdü. 

Otelin kollektivini təbrik edən Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi: 

- Bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Təxminən bir saatdır ki, “Fairmont” oteli ilə 

tanıĢ oluram. “Fairmont” oteli sözün əsl mənasında möhtəĢəm oteldir. Bakının, 

Azərbaycanın ən böyük, ən müasir otelidir və burada yaradılan Ģərait ən yüksək 

səviyyədədir.  

Bakıda otellər çoxdur. Xüsusilə son iki il ərzində beĢulduzlu otellər tikilmiĢdir. 

Azərbaycan, Bakı bu baxımdan fərqlənir. Çünki ikinci belə Ģəhər yoxdur ki, iki il 

ərzində beĢulduzlu altı otel tikilsin. Bu otellərin hamısı ən məĢhur otel brendlərini təmsil 

edir.  

Yadımdadır, mən hər bir otelin açılıĢında Ģəxsən iĢtirak etmiĢdim. Hər dəfə yeni 

otelin açılıĢı məni çox sevindirir. Çünki bu, Ģəhərimizə, ölkəmizə qoyulan 

investisiyalardır, Ģəhərimizin inkiĢafıdır, Bakının gözəlləĢməsidir. Bakı onsuz da gözəl 

Ģəhərdir. Ancaq yeni otellər Ģəhərimizi daha da gözəlləĢdirir. Bu gün Bakıda bütün 

məĢhur otel brendləri vardır. Təkcə son iki il ərzində “Kempinski”, “Hilton”, 

“Jumeirah”, “Marriott”, “Four Seasons” və “Fairmont” otelləri açılmıĢdır. Bu, 

özlüyündə bir göstəricidir. Ölkəmizin inkiĢafını göstərir. Azərbaycana investisiya 

qoyuluĢunun istiqamətlərini göstərir. Ġnvestorların Azərbaycanın bu gününə və sabahına 

inamını göstərir. Bir sözlə, ölkəmiz inkiĢaf edir. 

Belə möhtəĢəm, gözəl otellərin tikintisi Azərbaycanın gücünü göstərir. Çünki indi 

ölkəmizin inkiĢafı çoxĢaxəlidir. Qeyri-neft sektorumuz da uğurla inkiĢaf edir. Bu ilin 

beĢ ayında Azərbaycanda qeyri-neft sektoru 11 faiz artmıĢdır. Bu da hesab edirəm ki, 

dünya miqyasında ən yüksək göstəricidir.  

Otellərin tikintisi əlbəttə ki, ölkədə gedən ümumi proseslərin təzahürüdür. Çünki 

əgər ümumi inkiĢaf olmasaydı və Azərbaycan indi dünya mərkəzlərindən birinə 

çevrilməsəydi, bu otellərin tikintisinə ehtiyac olmazdı. Burada əlbəttə ki, mən 

investorların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Dünyada ən məĢhur olan otellər 

brendlərini də salamlayıram və onlara minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar öz 



fəaliyyətini Azərbaycanda baĢlayırlar. Əminəm ki, onların fəaliyyəti uğurlu olacaqdır. 

Çünki Bakı, bir daha demək istəyirəm ki, indi dünya mərkəzlərindən biridir, həm siyasi, 

həm iqtisadi və mədəni cəhətdən. Bakıda demək olar ki, hər həftə mötəbər beynəlxalq 

tədbirlər keçirilir. Beləliklə, yeni otellərin tikilməsinə də ehtiyac yəqin ki, olacaqdır. 

“Fairmont” oteli isə sözün əsl mənasında möhtəĢəm bir oteldir. Daxili dizayn 

zövq oxĢayır. Burada hər Ģey çox böyük zövqlə yaradılıbdır. Hər Ģey qonaqların 

rahatlığına hesablanıbdır. Gözəl otaqlar, geniĢ ictimai yerlər, konfrans mərkəzi, istirahət 

zonaları, dizayn çox gözəldir. 

Əlbəttə ki, otelin xarici görünüĢü də möhtəĢəmdir. “Fairmont” oteli və “Alov 

qüllələri” Bakının yeni simvoludur. Bakımızın qədim simvolları vardır ki, biz haqlı 

olaraq onlarla qürur duyuruq. “Qız qalası” Bakının simvoludur, ĠçəriĢəhər nadir 

memarlıq abidəsidir. Bulvar yüz ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Bunlar Bakının 

köhnə və qədim simvollarıdır. 

Müstəqillik dövründə Bakının yeni simvolları da yaradılmıĢdır. Onların arasında 

mən Heydər Əliyev Mərkəzini qeyd edə bilərəm. Yuxarı mərtəbələrdən Heydər Əliyev 

Mərkəzi də görünür. Bu da nadir bir memarlıq əsəridir. Dünya miqyasında bunun 

analoqu yoxdur. Bayraq Meydanı müasir dövlətimizin simvoludur. Azərbaycanın 

müstəqilliyini əks etdirən möhtəĢəm Bayraq Meydanının da dünyada analoqu yoxdur. 

Yeni bulvar, hesab edirəm ki, Bakının yeni simvoludur. Digər binalar müasir Ģəhərimizi 

təcəssüm etdirir və onların içində əlbəttə ki, “Alov qüllələri”nin xüsusi yeri vardır. 

Təsadüfi deyildir ki, indi müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə, Azərbaycanın xaricdəki 

müxtəlif tədbirlərində “Alov qüllələri” bir simvol kimi əks etdirilir. Bu, doğrudan da 

nadir memarlıq əsəridir, dünyada analoqu yoxdur və Ģəhərimizin ən gözəl yerlərindən 

birində böyük zövqlə və böyük məhəbbətlə tikilibdir. Əlbəttə, “Fairmont” otelinin belə 

bir yerdə fəaliyyətə baĢlaması məni sevindirir. Çünki “Fairmont” otellər qrupu dünyanın 

ən qabaqcıl qruplarından biridir və əminəm ki, Azərbaycanda bu otelin uğurlu fəaliyyəti 

təmin ediləcəkdir. 

Bu otelin açılması, eyni zamanda, turizm sektorunun inkiĢafına da təkan 

verəcəkdir. Əminəm ki, məhz burada qalmaq üçün turistlər gələcək ki, buranı görsünlər. 

Çünki “Alov qüllələri” indi dünyada məĢhur bir memarlıq abidəsidir. Əminəm ki, 

burada qalmaq üçün gəlmək istəyənlərin sayı çox olacaqdır. 

Turizmin inkiĢafı Azərbaycanda sürətlə gedir. Ġldən-ilə turistlərin sayı artır. 

ġadam ki, təkcə Bakıda deyil, baĢqa yerlərdə də turizm kompleksləri, həmçinin 

“ġahdağ” kompleksi açılmıĢdır. Bu qıĢ mövsümündə orada artıq beĢ otel fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Yəni, bu, ölkəmizin ümumi inkiĢafını göstərir. Ölkəmiz sürətlə inkiĢaf 

edir. Bütün sahələr, o cümlədən tikinti, turizm sahələri inkiĢaf edir. Bir daha demək 

istəyirəm ki, Azərbaycanda belə möhtəĢəm binaların, otellərin tikilməsi və fəaliyyətə 

baĢlaması ölkəmizin ümumi inkiĢafının təzahürüdür. 

Əminəm ki, siz - bu oteldə çalıĢanlar qonaqlara yaxĢı xidmət göstərəcəksiniz. 

Əminəm ki, ölkəmizin inkiĢafına öz dəstəyinizi, töhfənizi verəcəksiniz. ġübhə etmirəm 

ki, qonaqlar burada qayğı ilə, diqqətlə əhatə olunacaq, həm buradan açılan mənzərədən, 

həm də burada yaradılmıĢ Ģəraitdən zövq alacaqlar. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, 

sizə uğurlar arzulayıram. 

 

 

24 iyun 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġĠRVANDA BAYRAQ 

MEYDANINDA  

YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 
Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi, ġirvanda da yeni yaradılmıĢ 

Bayraq Meydanı və burada ucaldılan dövlət bayrağı möhtəĢəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Bayraq Meydanı Heydər Əliyev prospektində, ġirvan Ģəhərinin giriĢ hissəsində yerləĢir. 

Meydanın ümumi ərazisi 1,3 hektar, bayraq dirəyinin hündürlüyü 76 metrdir. Təbii 

mərmərlə üzlənmiĢ postamentin üzərində Azərbaycanın xəritəsi, dövlət himninin mətni 

və dövlət gerbi əks olunmuĢdur. 

Bildirildi ki, meydan inĢa olunarkən burada Azərbaycan memarlıq məktəbinin 

elementlərindən geniĢ istifadə edilmiĢdir. Bayraq Meydanının ərazisində geniĢ abadlıq 

iĢləri aparılmıĢ, yaĢıllıq zolağı salınmıĢdır. Burada 6 minə yaxın ağac, müxtəlif növ gül 

və bəzək kolları əkilmiĢ, beĢ min kvadratmetr sahədə çəmənlik salınmıĢ, mərmər plitələr 

döĢənmiĢ, müasir oturacaqlar qoyulmuĢ, iĢıqlandırma sistemi quraĢdırılmıĢdır. ġirvan 

Bayraq Meydanında Ģəhər sakinlərinin istirahəti üçün hər cür Ģərait vardır. 

Dövlətimizin baĢçısı Bayraq Meydanında yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək 

qiymətləndirdi.  

 

1 iyul 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠNƏQƏDĠ RAYONUNDAKI 

HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA PARKDA YENĠDƏNQURMADAN SONRA 

YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, dövlətimizin baĢçısının tapĢırığı ilə Bakı Ģəhərində parkların 

və xiyabanların əsaslı Ģəkildə yenidən qurulması və yeni parkların salınması, sakinlərin 

və Ģəhərimizə gələn qonaqların rahatlığı üçün dünya standartlarına uyğun istirahət 

guĢələrinin yaradılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər davam etdirilir. Salınan yeni 

parklar və yaĢıllıq zolaqları, əhaliyə xidmət göstərən müasir iaĢə obyektləri, bağlarda və 

xiyabanlarda ən yüksək standartlar səviyyəsində infrastrukturun yaradılması Bakının 

dünyanın ən gözəl Ģəhərlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən 

əhəmiyyətli tədbirlərdəndir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

adını daĢıyan, Binəqədi rayonunun ərazisində yerləĢən istirahət parkı tamamilə yenidən 

qurulmuĢdur. Parkın giriĢ hissəsində Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon 

təĢkilatının yeni inĢa edilən inzibati binasının qarĢısında ulu öndər Heydər Əliyevin 

bürüncdən ucaldılmıĢ abidəsi diqqəti cəlb edir.  

Bildirildi ki, burada paytaxt sakinlərinin istirahətinin mənalı təĢkili üçün hər cür 

Ģərait yaradılmıĢdır. Park 4,5 hektar sahəni əhatə edir. Əvvəllər mövcud olan, lakin 

baxımsızlıq üzündən yararsız hala düĢmüĢ parkın yenidən qurulmasına 2012-ci ilin 

avqust ayından baĢlanılmıĢdır. Yenidənqurma iĢlərini yerli və Türkiyədən dəvət 

olunmuĢ mütəxəssislər həyata keçirmiĢlər. Parkdakı yararsız tikililər sökülmüĢ, 

kommunikasiya xətləri dəyiĢdirilmiĢdir.  

Qeyd olundu ki, parkın yerləĢdiyi ərazinin mürəkkəb relyefi nəzərə alınmaqla 

tikintidə landĢaft memarlığından istifadə edilmiĢdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən 

gətirilən çoxillik bitkilər əkilməklə yaĢıllıq zolaqları salınmıĢdır. Parkda əvvəllər 

mövcud olan ağac növlərinin bir qismi saxlanılmıĢdır. Bununla yanaĢı, 60 min kol, 10 

min sarmaĢıq, 600-dən çox uzunömürlü ağac əkilmiĢdir. Parkın landĢaft örtüyündə 167 

növ nadir ağac, kol və bitki növlərindən istifadə edilmiĢdir. UĢaqlar üçün müxtəlif 

attraksionlar, yelləncəklər və digər idman və oyuncaq elementləri quraĢdırılmıĢdır. 

Gənclərin istirahəti və asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün parkın mərkəzi 

hissəsində yerləĢən Ġnternet kafedə hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Ġstirahət məkanının ən 

yüksək ərazisində 85 metrlik platforma quraĢdırılmıĢdır. Ġstirahət guĢəsinin bu 

hissəsində fərqli ölçülərdə 70-dən çox kürəĢəkilli xüsusi fənərlər quraĢdırılmıĢdır. 

Burada relyef nəzərə alınmaqla müasir üslubda hazırlanmıĢ körpülərdən, Ģəlalələrdən, 

fəvvarələrdən, çeĢmələrdən və digər kiçik memarlıq elementlərindən məharətlə istifadə 

olunmuĢdur. Parkın mərkəzində müasir texnologiyalardan istifadə etməklə milli və 

dünya musiqi nümunələrindən təĢkil olunmuĢ kompozisiyalardan ibarət musiqili fəvvarə 

də yaradılmıĢdır. Fəvvarə parka xüsusi yaraĢıq verməklə yanaĢı, həm də istirahət 

edənlərin könlünü oxĢayır. Burada, həmçinin müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 

avanqard üslubda səhnə və amfiteatr formasında oturacaqlar quraĢdırılmıĢdır. Çoxsaylı 

güzgülərdən ibarət kürə formalı memarlıq elementi də parka yaraĢıq verir. Parkın 

iĢıqlandırılması da mükəmməl formada həyata keçirilmiĢdir. Belə ki, parkın gecə 

iĢıqlandırılması üçün ətrafa füsunkar yaraĢıq verən 2630 lampa quraĢdırılmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısı parkda yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi. 

 

3 iyul 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSTAFADA AÇIQ SƏMA 

ALTINDA SALINAN TARĠXĠ VƏ MÜASĠR ABĠDƏLƏR PARKI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, Tarixi və Müasir Abidələr Parkında bu gün öz inkiĢaf 

dövrünü yaĢayan Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, tarixi abidələri sərgilənir. Məqsəd 

mədəniyyətimizi və tarixi abidələrimizi təbliğ etməklə yanaĢı, Ağstafa Ģəhərinin 

simasına yeni memarlıq elementlərini daxil etməkdir. 

Bildirildi ki, parkın tikintisinə 2012-ci ilin noyabrında baĢlanılmıĢdır. Ağstafa 

Ģəhərinin mərkəzində yerləĢən parkın ərazisi 2,5 hektardır. Bu miniatür parkı 

Azərbaycanı əhatə edən dağ silsilələrini, çay və gölləri, təbiət mənzərələrini xəritə 

üzərində əks etdirir. Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində olan və xalqımızın tarixi 

keçmiĢini yaĢadan tikililər, abidələr, saray və qala divarları, müqəddəs ziyarətgahlara 

aid türbə və məscidlər, müasir dövrə aid arxitektura nümunələri yüksək peĢəkarlıqla 

yaradılmıĢdır. Böyük və Kiçik Qafqaz sıra dağları, Bakının, Naxçıvanın, Qarabağın və 

digər bölgələrin qədim və müasir tikililərinin kiçik maketləri xüsusi məharətlə 

hazırlanmıĢdır. Burada, həmçinin Kür və Araz çayları, Göygöl və Batabat gölləri, əsas 

avtomobil və dəmir yolları, yol qovĢağı və körpüləri də əksini tapmıĢdır. Müasir dövrdə 

Azərbaycanda inĢa olunan və memarlıq üslubu ilə seçilən arxitektura nümunələrinin də 

parkın ərazisində təsvirləri yer almıĢdır. Parkın ətrafında uzunluğu 160 metr, eni 10 metr 

olmaqla Xəzər dənizinin təsviri yaradılmıĢdır. Ərazidə piyada keçidlərinə qranit 

döĢənmiĢ, 5 min kvadratmetr yaĢıllıq sahəsi salınmıĢ, müasir iĢıqlandırma və suvarma 

sistemləri quraĢdırılmıĢdır. Gecələr hər bir eksponatın ayrıca iĢıqlandırılması təmin 

edilmiĢdir. Məlumat lövhəsində hər bir eksponat haqqında Azərbaycan və ingilis 

dillərində informasiyalar yazılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev parkda yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi.  

 

5 iyul 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAZAXDA ƏDƏBĠYYAT 

MUZEYĠNĠN  

AġILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə muzeyin yerləĢdiyi Fəxri Qazaxlılar parkında 

yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Bildirildi ki, parkın yenidən qurulmasına bu ilin yanvarında baĢlanılmıĢdır. Üç 

hektar sahəni əhatə edən parkın ərazisində abadlıq-quruculuq iĢləri görülmüĢ, Ģəlalə, 

dörd fəvvarə yaradılmıĢ, əyləncə qurğuları quraĢdırılmıĢdır. Parkda Qazaxdan olan 12 

milli qəhrəmanın və tanınmıĢ yazıçının büstləri ucaldılmıĢdır.  

Sonra Prezident Ġlham Əliyev Ədəbiyyat Muzeyinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Bildirildi ki, Azərbaycanda muzey iĢinin yaxĢılaĢdırılması xüsusi diqqət 

mərkəzindədir. Bu baxımdan Prezident Ġlham Əliyevin “Azərbaycanda muzey iĢinin 

yaxĢılaĢdırılması haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli Sərəncamı milli mədəni 

sərvətlərimizin qorunması, muzey fondlarında mühafizə olunan qiymətli eksponatlar və 

sənət yadigarlarının gələcək nəsillərə çatdırılmasında mühüm keyfiyyət dəyiĢikliyinə 

təkan vermiĢdir. Respublikamızda muzey Ģəbəkəsinin inkiĢafı və muzey iĢinin hərtərəfli 

yaxĢılaĢdırılmasına Heydər Əliyev Fondu da əvəzsiz töhfələr bəxĢ edir. 

Qazax Ģəhərinin Heydər Əliyev prospektindəki muzeyin binası üçmərtəbəlidir. 

Birinci mərtəbədə 106 nəfərlik konfrans zalı, yeməkxana və xidməti otaqlar yerləĢir. 

Binanın foyesində Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyat xadimlərinin Ģəkilləri asılmıĢdır. 

Ġkinci mərtəbə Yazıçılar muzeyi fəaliyyət göstərir. Üçüncü mərtəbədə inzibati otaqlar, 

kabinetlər və konfrans zalı vardır. Bu muzey Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2012-ci il 1 iyun tarixli Sərəncamı ilə Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılmıĢ 5 milyon 

manat vəsait hesabına tikilmiĢdir. 

 

5 iyul 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAZAXDA UġAQ ƏYLƏNCƏ 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDIR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, uĢaqların keyfiyyətli təhsil və dünya standartlarına cavab 

verən tibbi xidmətlərlə təmin edilməsi, qayğı ilə əhatə olunması, onlar üçün zəruri 

Ģəraitin yaradılması, böyüməkdə olan nəslin layiqli vətəndaĢ kimi formalaĢması 

Azərbaycanda dövlət uĢaq siyasətinin baĢlıca prinsiplərindəndir. Dövlətin uĢaq 

siyasətinə hər zaman dəstək verən Heydər Əliyev Fondu da bu istiqamətdə vacib 

layihələr həyata keçirir. Bu sahə ilə bağlı müvafiq Dövlət proqramlarının qəbul edilməsi 

və həyata keçirilməsi davamlı xarakter almıĢdır. Bakıda və regionlarda körpələr evləri, 

uĢaq bağçaları, əyləncə mərkəzləri tikilir, internat və orta məktəblər əsaslı Ģəkildə 

yenidən qurulur.  

Azərbaycan Prezidenti UĢaq Əyləncə Mərkəzində yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu. 

Məlumat verildi ki, ətraf ərazidə abadlıq-quruculuq iĢləri aparılmıĢ, uĢaqların 

asudə vaxtlarının səmərəli təĢkili üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır. Mərkəzin ərazisi 1,2 

hektardır. Mərkəzin qarĢısında sahəsi 1080 kvadratmetr olan süni göl yaradılmıĢdır ki, 

bu da binanın görünüĢünə daha da gözəllik qatır. Mərkəzin tikinti sahəsi 400 

kvadratmetrdir. 

Bildirildi ki, UĢaq Əyləncə Mərkəzinin tikintisinə 2013-cü ilin yanvarında 

baĢlanmıĢdır. Burada istirahət edən uĢaqlara 8 nəfərlik iĢçi heyət nəzarət edəcəkdir. 

Mərkəzdə kompyuter zalı, inzibatçı otağı, oyun zalı, bufet-kafe, mətbəx və xidmət 

heyəti üçün otaqlar vardır.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi.  

 

5 iyul 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOVLAR ġƏHƏR 

MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKININ YENĠDƏNQURMADAN 

SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Prezident Ġlham Əliyevin 2012-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamına uyğun olaraq 

Qovlar qəsəbəsinə Ģəhər statusu verilmiĢdir. ġəhərin Azadlıq prospekti və Vağzal küçəsi 

asfalt-betonla örtülmüĢ, ayırıcı zolaq salınmıĢ, yeni müasir iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır. Prospektin kənarında təbii qaya daĢlarından və üzlük tavalardan 

istifadə olunmaqla dekorativ hasar inĢa edilmiĢdir. Qovlar Ģəhərinin Vağzal və ġəhriyar 

küçələrində ictimai binaların, ticarət və xidmət obyektlərinin fasadları müasirləĢdirilmiĢ 

və yeni layihələr əsasında obyektlər tikilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, sahəsi 5 hektar olan Qovlar Ģəhər 

mədəniyyət və istirahət parkında istinad divarları tikilmiĢ və bəzədilmiĢdir. Parkda yeni 

layihə əsasında inĢa edilmiĢ fəvvarə istirahət məkanına əlavə gözəllik verir. Burada 

Böyük Vətən müharibəsi iĢtirakçılarının xatirəsini əbədiləĢdirən memorial kompleks 

daha uyğun yerdə bərpa edilərək ətrafı abadlaĢdırılmıĢdır. ĠĢıqlandırma və suvarma 

sistemlərinin yenidən qurulduğu parkda qazonlar salınmıĢ, dekorativ ağac və gül kolları 

əkilmiĢdir. UĢaqların istirahətinin səmərəli təĢkili məqsədi ilə attraksionlar və digər 

əyləncə qurğuları quraĢdırılmıĢdır. 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev parkda görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi. 

 

5 iyul 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SĠYƏZƏNDƏ GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, Azərbaycan Respublkası Dövlət 

Neft ġirkətinin vəsaiti hesabına tikilmiĢ Gənclər Mərkəzinin inĢasına 2012-ci ilin 

aprelində baĢlanılmıĢ və 2013-cü ilin iyulunda baĢa çatdırılmıĢdır. Layihənin smeta 

dəyəri 714,91 min manatdır.  

Qeyd edildi ki, ümumi sahəsi 1634 kvadratmetr olan Gənclər Mərkəzi 3 

mərtəbədən ibarətdir. Binanın birinci mərtəbəsində bar, bilyard zalı fəaliyyət göstərir. 

Mərkəzdə, həmçinin Dövlətçilik Muzeyi yaradılmıĢdır. Muzeydə Azərbaycan ərazisində 

müxtəlif dövrlərdə mövcud olmuĢ dövlətlərin bayraqları, pul əskinasları, medal və tarixi 

sənədlər toplanmıĢdır.  

Bildirildi ki, Mərkəzdə gənclərin istirahətini təmin etmək üçün stolüstü oyunlar, 

bilyard, oyun avtomatları zalları, eləcə də kafe, bar, internet klub, internet kafe də 

fəaliyyət göstərir. Bütün kompyuterlər sürətli internetə qoĢulmuĢdur. Bu Mərkəz rayon 

gənclərinin asudə vaxtlarının səmərəli təĢkilində mühüm rol oynayacaqdır.  

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢcısı müvafiq tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

18 iyul 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SĠYƏZƏNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, Mərkəzin yerləĢdiyi ərazi Siyəzən 

Ģəhər sakinlərinin üz tutduqları ən sevimli məkanlardan biridir. Burada sakinlərin və 

qonaqların istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Ərazidə aparılan kompleks 

yenidənqurma, abadlaĢdırma və yaĢıllaĢdırma iĢləri bu məkanı Siyəzənin ən gözəl 

yerlərindən birinə çevirmiĢdir. 

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Bildirildi ki, Mərkəz ilk növbədə, siyəzənlilərin dahi rəhbərin xatirəsinə olan 

ehtiramını nümayiĢ etdirir. Mərkəzin yaradılması həm də Ulu Öndərin zəngin və 

çoxĢaxəli irsinin təbliğində və öyrənilməsində mühüm rol oynayır. Buradakı foto və 

digər eksponatlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın tənəzzül dövründən inkiĢaf 

mərhələsinə qədəm qoyması və hazırkı hərtərəfli yüksəliĢi, beynəlxalq nüfuzunun 

artması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin Vətən və xalq qarĢısındakı misilsiz 

xidmətləri ilə bağlıdır. Bu cür mərkəzlər Azərbaycanın Heydər Əliyev irsinə əsaslanan 

davamlı inkiĢaf konsepsiyasının mahiyyətinin aydın Ģəkildə öyrənilməsinə real zəmin 

yaradır. Siyəzəndə Ulu Öndərin adını daĢıyan prospektdə inĢa edilən Heydər Əliyev 

Mərkəzi həm də Ģəhərin görünüĢünə əlavə gözəllik verir. 

Qeyd edildi ki, 3 mərtəbədən və 14 otaqdan ibarət olan Mərkəzin müasir orijinal 

layihə əsasında inĢasına 2013-cü ilin yanvarında baĢlanılmıĢ və iyul ayında baĢa 

çatdırılmıĢdır. Ümumi sahəsi 1200 kvadratmetr olan Mərkəzdə dünya Ģöhrətli siyasi 

xadim Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən kitablar, fotolar, fəxri 

diplomlar və digər sənədlər sərgilənir. Fotolarda Ulu Öndərin uĢaqlıq, yeniyetməlik, 

tələbəlik illəri, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində iĢlədiyi, Azərbaycan Kommunist 

Partiyasının birinci katibi olduğu dövrlərdə Siyəzənə səfərləri əks olunmuĢdur. 

Mərkəzdə, həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin SSRĠ Nazirlər Soveti sədrinin 

birinci müavini, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrlərdə 

Siyəzənə səfərlərini əks etdirən fotolar da yer almıĢdır. Buradakı eksponatlar və 

fotolardan aydın görünür ki, müasir Azərbaycan tarixinin çox mühüm və taleyüklü 

səhifəsi məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Mərkəzdə Prezident Ġlham Əliyevin Siyəzənə səfərləri ilə bağlı 

fotoguĢə də yaradılmıĢdır. Binanın birinci mərtəbəsində muzey, xalçaçılıq dərnəyi 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Mərkəzin ikinci mərtəbəsində isə konfrans zalı, dizayn və rəsm 

studiyaları, sərgi salonu vardır. Üçüncü mərtəbədə isə müasir internet klub, kitabxana və 

xarici dil öyrədən kurslar yaradılmıĢdır.  

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüĢdü. 

Mərasim iĢtirakçılarını salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi: 

- Bu gün biz Siyəzən rayonunda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılıĢını qeyd edirik. 

Gözəl hadisədir, gözəl mərkəzdir. Yeni tikilmiĢ mərkəzdir, həm xarici görünüĢü 

gözəldir, daxili tərtibatı da yüksək səviyyədədir. Əminəm ki, Mərkəz Siyəzən rayonuna 

çox gözəl bir töhfə olacaqdır və burada əlbəttə ki, müxtəlif tədbirlər keçiriləcək, eyni 

zamanda, Ulu Öndərin siyasi irsi öyrəniləcəkdir.  

Biz bu ilin may ayında Ulu Öndərin 90 illik yubileyini təntənəli Ģəkildə qeyd 

etdik. Bir daha görürük ki, ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində 

Azərbaycan, sözün əsl mənasında, müstəqil dövlətə çevrilmiĢdir. Eyni zamanda, biz bu 

ilin iyun ayında QurtuluĢ Gününün 20-ci ildönümünü qeyd etmiĢik. QurtuluĢ Günü bir 

dönüĢ nöqtəsidir. Çünki o günə qədər Azərbaycanda proseslər mənfi istiqamətdə 



gedirdi, müstəqilliyimizin ilk illəri çox ağır keçirdi və demək olar ki, xoĢagəlməz 

halların qarĢısı alınmırdı. Əksinə, onlara rəvac verilirdi və ulu öndər Heydər Əliyevin 

Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsindən sonra bütün xoĢagəlməz halların qarĢısı 

alındı və Azərbaycan inamla inkiĢaf yoluna qədəm qoydu. 

O vaxtdan bu günə qədər 20 il keçir. Bu illər inkiĢaf, quruculuq illəri olmuĢdur. 

Azərbaycan bu illər ərzində böyük nailiyyətlərə imza atmıĢdır. Ölkədə proseslər müsbət 

istiqamətdə gedir. Son 10 il ərzində Azərbaycan dünyada misli görünməmiĢ templərlə 

inkiĢaf edir. Ġyirmi il bundan əvvəl isə biz bu inkiĢafın baĢlanğıcında idik və Ulu 

Öndərin siyasi təcrübəsi, onun biliyi, cəsarəti və dünyagörüĢü Azərbaycanın inkiĢafını 

təmin etdi. Çünki 20 il bundan əvvəl Azərbaycanın hansı yollarla inkiĢaf edəcəyi 

haqqında müxtəlif fikirlər, yanaĢmalar var idi. Heydər Əliyevin böyüklüyü ondan 

ibarətdir ki, o, düzgün istiqamət seçmiĢdir və Azərbaycanda gedən inkiĢafa təkan 

vermiĢdir. Həm beynəlxalq əməkdaĢlıqla, daxili proseslərlə bağlı, həm də iqtisadi 

islahatlarla əlaqədar aparılan siyasət bu gün də davam etdirilir. Bu gün Azərbaycan 

dünya miqyasında böyük nüfuza malik olan bir ölkədir. Biz ən mötəbər beynəlxalq 

təĢkilatlarda fəal iĢtirak edirik. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı inkiĢaf edir, bölgələr 

inkiĢaf edir. Biz bu inkiĢafı hər bir sahədə görürük. Bu, həm statistik göstəricilərdə 

özünü göstərir, eyni zamanda, bu inkiĢafı insanlar öz gözü ilə görə bilirlər.  

Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı da ümumi iĢimizdə çox vacib bir 

vasitədir. Ġkinci Dövlət Proqramı artıq bu ilin sonuna qədər baĢa çatacaqdır. Gələn il 

üçüncü Dövlət Proqramı qəbul ediləcəkdir. Ancaq ilin sonuna qədər bölgələrdə əsas 

infrastruktur layihələri öz həllini tapmalıdır.  

Siyəzən rayonunda da son illər ərzində böyük iĢlər görülmüĢdür. Rayonun 

inkiĢafı, abadlaĢması ilə bağlı müvafiq göstəriĢlər verilmiĢdir. Ġnfrastruktur layihələri 

icra edilir, yollar çəkilir. Əvvəllər Ģimal istiqamətində gedən yol düz Ģəhərin 

mərkəzindən keçirdi, böyük narahatlığa səbəb olurdu. Ġndi yeni çəkilmiĢ yol əlbəttə ki, 

həm gediĢ-gəliĢ üçün yeni imkanlar yaradır, həm də ki, Ģəhərin sakinləri üçün rahatlıq 

verir. Bildiyimə görə, indi Ģəhərin ortasından tranzit yük maĢınları daha keçmir. Hər 

halda keçməməlidir. 

Bu gün biz bu gözəl mərkəzin açılıĢını qeyd edirik. Ġndi gənclər mərkəzinin 

açılıĢını qeyd edəcəyik. Görürəm, o da çox gözəl binadır. Bu gün, eyni zamanda, biz 

içməli su layihəsinin istismara verilməsini qeyd etdik. Bu da, hər bir bölgə hər bir rayon 

üçün çox vacib layihədir. Çox Ģadam ki, içməli su layihəsi də Siyəzəndə artıq icra 

edilibdir. Mənə verilən məlumata görə, sayğaclaĢdırma iĢləri aparılacaq və su kəməri 

Ģəbəkəyə qoĢulacaqdır. Beləliklə, Siyəzən Ģəhərində suyun 24 saat ərzində verilməsi 

təmin ediləcəkdir. Bu, doğrudan da böyük layihədir, böyük sosial məna daĢıyan bir 

layihədir. Çünki içməli su insanın sağlamlığı üçün əsas məsələdir və bu layihələr ölkə 

üzrə icra edilir. O cümlədən Siyəzəndə də içməli su layihəsinin icrası əlbəttə ki, böyük 

sevincə səbəb olmuĢdur.  

Gələcək illərdə rayonun inkiĢafı ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Burada 

məĢğulluğun artırılması üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Baxmayaraq ki, mənə verilən 

məlumata görə, indi məĢğulluqla o qədər də böyük problem yoxdur. Burada böyük 

quĢçuluq fabriki fəaliyyət göstərir. Bu fabriki də sovet dövründə Ulu Öndərin səyləri 

nəticəsində tikmək mümkün olmuĢdur. O vaxt bu fabrik Macarıstandan valyuta hesabına 

gətirilmiĢdir, Azərbaycanda quraĢdırılmıĢdır və bu gün də bu fabrik xidmət göstərir. Ġndi 

mənə deyirlər ki, orada 2 mindən artıq vətəndaĢ iĢləyir. Neft ġirkətinin strukturlarında, 

özəl sektorda iĢləyənlər var. Yəni, Azərbaycanda bütövlükdə məĢğulluqla bağlı 

problemlər uğurla icra edilir və əlbəttə ki, rayonlarda, bölgələrdə bu problem daha da 

böyük dərəcədə öz həllini tapmalıdır. Çünki böyük Ģəhərlərdə iĢsizlik demək olar ki, 



aradan qaldırılıbdır. Rayonlarda hələ ki, var, bu məsələ də daim diqqət mərkəzində 

olmalıdır.  

Bir sözlə, biz Siyəzənin timsalında Azərbaycanda son illər ərzində gedən 

inkiĢafı görürük. Gələcək illər üçün də bizim konkret planlarımız vardır. Rayonun 

gələcək inkiĢafı üçün əlavə vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur ki, burada iĢlər daha da 

sürətlə getsin və insanları narahat edən bütün məsələlər öz həllini tezliklə tapsın. Onların 

içində əlbəttə ki, ilk növbədə infrastruktur layihələridir, qazlaĢdırmadır, - indi 

qazlaĢdırma burada təxminən 100 faizə çatıbdır, - içməli su layihəsidir. Bu gün biz 

bunun açılıĢını qeyd etdik. Elektrik enerjisi ilə olan bəzi problemlər də öz həllini 

tapmalıdır. Kənd yollarının tikintisi, iĢ yerlərinin yaradılması, ictimai yerlərin, parkların 

salınması. Yəni, biz bu məsələlərə kompleks Ģəkildə yanaĢırıq. Əminəm ki, biz gələcək 

illərdə hələ çox görüĢəcəyik, çünki burada hələ təntənəli açılıĢlar çox olacaqdır. Sizi bir 

daha salamlayıram və sizə uğurlar arzulayıram. 

 

X X X 

 

Siyəzənin inkiĢafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə rayon ictimaiyyəti 

adından Prezident Ġlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən 2 nömrəli Ģəhər orta 

məktəbinin müəllimi Ramilə SEYĠDOVA dedi:  

- Çox hörmətli möhtərəm cənab Prezident. Ġcazə verin, Sizi siyəzənlilər adından 

ürəkdən salamlayım. Bütün siyəzənlilərin ən gözəl və xoĢ duyğularını Sizə çatdırmaqla 

“XoĢ gəlmisiniz!” deyirəm. 

Möhtərəm cənab Prezident, bu gün bizim üçün əlamətdar və xoĢ bir gündür. Biz 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, böyük Ģəxsiyyət, ulu öndər Heydər Əliyevin 

adını daĢıyan bu möhtəĢəm mərkəzin açılıĢını edirik. Əlbəttə, cənab Prezident, hər bir 

azərbaycanlı bilir ki, ulu öndər Heydər Əliyev öz ölkəsini, öz xalqını canından çox 

istəmiĢdir. Cənab Prezident, ulu öndər Heydər Əliyev canı bahasına, qanı bahasına 

müstəqil Azərbaycan Respublikasını qurub-yaratmıĢdır. Ulu Öndərin tarixi irsini 

öyrənmək, gələcək nəsillərə çatdırmaq biz gənclərin mənəvi borcudur.  

Biz gənclər üçün yaratdığınız bu Ģəraitə görə mən gənclər adından sizə öz 

minnətdarlığımı, təĢəkkürümü bildirirəm. Cənab Prezident, biz gənclər öz 

gələcəyimizdən tam Ģəkildə arxayınıq, çünki bizim Sizin kimi liderimiz vardır. Son 10 

illər ərzində respublikamızda hər il, hər ay, hər gün tikinti, abadlıq, quruculuq iĢlərinin 

Ģahidi oluruq. Hərdən bizə elə gəlir ki, bunlar belə də olmalıdır. Lakin digər ölkələrlə 

müqayisədə görürük ki, bu, heç də belə deyildir. Sizin əməyiniz, zəhmətiniz sayəsində 

bunlar əldə olunub. Bütün bunlar Sizin xalqımıza göstərdiyiniz xidmətiniz nəticəsində 

mümkün olmuĢdur. Ona görə də bir çox beynəlxalq təĢkilatlar Sizi dəfələrlə “Ġlin 

adamı” elan etmiĢdir.  

Cənab Prezident, mən özüm Siyəzən rayonunda böyüyüb boya-baĢa çatmıĢam. 

Siyəzən rayonu ərazisi və əhalisinin sayına görə respublikamızın kiçik rayonlarından 

olmasına baxmayaraq, iqtisadiyyatının inkiĢafına görə heç də digər rayonlarımızdan geri 

qalmır. Bu gün həqiqətən də Siyəzən rayonunun siması məhz Sizin sayənizdə tamamilə 

dəyiĢmiĢdir. Rayonumuzun inkiĢafına göstərdiyiniz qayğıya görə Sizə, eyni zamanda, 

Sizinlə çiyin-çiyinə çalıĢan, təhsilimizin, mədəniyyətimizin inkiĢafına verdiyi töhfəyə 

görə Mehriban xanıma öz minnətdarlığımızı bildiririk.  

Biz siyəzənlilər inanırıq ki, apardığınız uğurlu xarici siyasət nəticəsində Ali BaĢ 

Komandan kimi məhz Sizin rəhbərliyiniz altında, Dağlıq Qarabağ problemi öz müsbət 

həllini tapacaq, respublikamızın ərazi bütövlüyü təmin ediləcəkdir. Biz siyəzənlilər 



Sizinlə qürur duyuruq, əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də ətrafınızda daha sıx birləĢib 

qarĢıdan gələn prezident seçkilərində məhz Sizi dəstəkləyəcəyik.  

Siz bizim əbədi liderimizsiniz, cənab Prezident. Azərbaycan xalqı xoĢbəxtdir ki, 

Sizin kimi Prezidentimiz vardır. Cənab Prezident, Sizə möhkəm cansağlığı, ailə səadəti, 

müstəqil Azərbaycan Respublikasının rifahı naminə apardığınız daxili və xarici 

siyasətinizdə yeni-yeni uğurlar arzu edirik. 

Diqqətinizə görə sağ olun. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRANDA BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi, ġabranda da yeni yaradılmıĢ 

Bayraq Meydanı və burada ucaldılan dövlət bayrağı möhtəĢəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Bu Bayraq Meydanı da ölkəmizdə dövlət atributlarına hörmət və ehtiramın ən yüksək 

səviyyədə olmasının daha bir əyani sübutudur. ġabrandakı Bayraq Meydanı da bu 

baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Bildirildi ki, bayraq dirəyinin hündürlüyü 26 metrdir. Meydan ġabranın giriĢ 

hissəsində yerləĢir. Ərazidə geniĢ abadlıq iĢləri aparılmıĢ, yaĢıllıq salınmıĢdır. Əhalinin 

istirahəti üçün hər cür Ģəraitin yaradıldığı meydanda müasir iĢıqlandırma sistemi 

quraĢdırılmıĢdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, meydan inĢa olunarkən burada Azərbaycan memarlıq 

məktəbinin elementlərindən geniĢ istifadə edilmiĢdir. Bayraq Meydanındakı binada 

Azərbaycanın dövlət atributları, ġabran rayonunun emblemi və qədim xəritəsi, üçüncü 

mərtəbədə bölgənin xalçaçılıq sənətinin tarixi ilə bağlı ekspozisiya, dördüncü mərtəbədə 

“Xınayaxdı” folklor xalq kollektivinin dekorativ xalq tətbiqi sənəti nümunələri, beĢinci 

mərtəbədə rayonun həvəskar rəssamlarının yağlı boya ilə çəkilmiĢ əsərləri nümayiĢ 

etdirilir.  

Dövlətimizin baĢçısına görüləcək növbəti iĢlər barədə məlumat verildi. 

 

19 iyul 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA TARĠX-

DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı muzeyin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, qədim tariximizin və mədəni irsimizin öyrənilməsi, gələcək 

nəsillərə çatdırılması baxımından Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyi mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Muzeydə həm ölkəmizin, həm də Xaçmaz rayonunun tarixini əks etdirən və 

turistlər üçün maraq doğuran çoxlu sayda eksponat vardır. Yeni muzey Xaçmaz 

Ģəhərinin Heydər Əliyev prospektində, ġəxsiyyətlər Muzeyinin ərazisində inĢa 

edilmiĢdir. Ġki filial və yeddi Ģöbədə fəaliyyət göstərən muzeyin 1930-cu ildə tikilən 

binası artıq istismar müddətini baĢa vurmuĢ və istifadəyə yararsız vəziyyətə düĢmüĢdür. 

Yeni binanın tikintisinə isə 2013-cü ilin əvvəlində baĢlanılmıĢdır. Xüsusi memarlıq 

üslubunda tikilən bina bütün lazımi kommunikasiya xətləri və müvafiq avadanlıqlarla 

təchiz edilmiĢdir.  

Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi qoyulmuĢdur. Burada 

Ümummilli Liderin, eləcə də Prezident Ġlham Əliyevin müxtəlif illərdə Xaçmaz 

rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguĢələr yaradılmıĢdır. Muzeyin birinci mərtəbəsində 

Ġstiqlal bölməsi yerləĢir. Burada dövlətçilik tariximiz dövrlər üzrə əksini tapmıĢdır. Bu 

bölmədə Ġstiqlal tariximizlə bağlı maraqlı eksponatlar toplanmıĢdır. Ġkinci Dünya 

müharibəsinə aid eksponatlardan da zəngin tarixi məlumatlar əldə etmək mümkündür.  

Bildirildi ki, Ġkinci Dünya müharibəsi illərində Xaçmaz rayonundan 8 min 739 

nəfər döyüĢlərdə iĢtirak etmiĢdir. Onlardan 2 min 800-ü həlak olmuĢ, Moskvanın 

müdafiəsi döyüĢlərində 124 xaçmazlı dünyasını dəyiĢmiĢdir. Muzeydə döyüĢ 

iĢtirakçılarına aid döĢ niĢanları, orden və medallar nümayiĢ olunur. Bu bölmədə, 

həmçinin 20 Yanvar və Qarabağ müharibəsi Ģəhidlərinə aid eksponatlar da vardır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 

Xaçmaz rayonundan 226 nəfər Ģəhid olmuĢdur. Onlardan biri Milli Qəhrəman adına 

layiq görülmüĢdür.  

Müxtəlif tarixi formasiyalar zamanı əhali tərəfindən istifadə edilən pul 

nümunələrindən ibarət numizmatika guĢəsi də muzeyə gələnlərdə maraq doğurur.  

Muzeyin ikinci mərtəbəsində tarix–etnoqrafiya bölməsi də fəaliyyət göstərir. 

Burada müxtəlif dövrlərdə xaçmazlıların həyat tərzini və məiĢətini əks etdirən 

eksponatlar yerləĢdirilmiĢdir.  

Vurğulandı ki, Xaçmaz rayonunun ərazisində 28 qədim kurqan aĢkarlanmıĢdır. 

Ehtimal olunur ki, qədim türklərə aid olan kurqanların 4 min il yaĢı vardır.  

Muzeydə Xaçmazdakı 28 min hektar meĢə sahəsi ilə bağlı guĢə də 

yaradılmıĢdır. Bu bölmədəki dəmirçi və dulusçu emalatxanalarının, evlərin kiçik 

maketləri əhalinin qədim dövrlərdəki yaĢayıĢ tərzini və məĢğuliyyətini əks etdirir.  

Qeyd edildi ki, rayonun Ləcət kəndi ərazisində aparılan qazıntılar zamanı e.ə. I 

minilliyə aid saxsı küp aĢkarlanmıĢdır. O vaxtlar bu küpdə ərzaq saxlanıldığı ehtimal 

olunur. Mədəniyyət bölməsində müxtəlif sənət əsərləri, xüsusilə də xalçaçılığa aid 

nümunələr, bəzək əĢyaları sərgilənir.  

Muzeydə ideoloji tədris bölməsi də yaradılmıĢdır. Burada Azərbaycan tarixinə, 

görkəmli Ģəxsiyyətlərə və dövlətçiliyimizə həsr edilmiĢ filmlər nümayiĢ olunacaqdır. 

Muzeydə eksponatların bərpası və qorunması məqsədi ilə ayrıca fond-bərpa otaqları da 

vardır. Gələcəkdə muzeyin birinci mərtəbəsində rəsm qalereyası da yaradılacaqdır.  

Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyində ayrıca konfrans zalı, fond və digər texniki 

otaqlar da vardır.  



Yaradılan Ģəraitlə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRĠNĠN AZƏRBAYCANDAKI 

SƏFĠRLƏRĠNĠ VƏ DĠPLOMATĠK NÜMAYƏNDƏLĠKLƏRĠNĠN 

RƏHBƏRLƏRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

 

GörüĢ iĢtirakçılarını salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi: 

- Müqəddəs Ramazan ayında bizim görüĢlərimiz gözəl ənənəyə çevrilibdir. Mən 

sizi görməyimə çox Ģadam. Keçən ilin avqust ayında da görüĢmüĢdük. Eyni zamanda, il 

ərzində müxtəlif tədbirlərdə də bir yerdə idik. Mən çox Ģadam ki, müsəlman ölkələrinin 

səfirləri bizim mərasimlərimizdə fəal iĢtirak edirlər. Xüsusilə qədim məscidlərimizin 

təmirdən sonra açılıĢlarında da iĢtirak edirlər. Bibiheybət, Təzəpir, Əjdərbəy 

məscidlərinin açılıĢlarında da biz bərabər idik. Bu ilin may ayında Azərbaycanın və 

müsəlman aləminin ən qədim məscidlərindən biri olan ġamaxı Cümə məscidinin əsaslı 

təmirdən sonra açılıĢında da biz bərabər idik.  

Bütün bu məsələlər bizi daha da birləĢdirir və Ġslam aləmində qarĢılıqlı anlaĢmanı 

gücləndirir. Təmsil etdiyiniz ölkələrlə Azərbaycanın çox sıx əlaqələri vardır. 

Ölkələrimiz dost, qardaĢ ölkələrdir. Mən çox Ģadam ki, müsəlman ölkələrinin 

səfirliklərinin sayı Azərbaycanda artır. Biz də öz növbəmizdə diplomatik 

nümayəndəliklərimizi də müsəlman ölkələrində artırırıq. Siyasi əlaqələr çox yüksək 

səviyyədədir. Ġqtisadi sahədə də inkiĢaf vardır. Ancaq hesab edirəm ki, gələcək illərdə 

iqtisadi sahədə əməkdaĢlığa daha da böyük diqqət verilməlidir. Eyni zamanda, bizim 

ölkələrimiz beynəlxalq təĢkilatlarda da uğurla fəaliyyət göstərirlər, bir-birinə dəstək 

olurlar. Ölkələrimiz BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı çərçivəsində bir-birini daim 

dəstəkləyibdir. Ġki il bundan əvvəl Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik ġurasına üzv 

seçilməsində də müsəlman ölkələrinin səyi çox əhəmiyyətli idi. Biz bu dəstəyə görə 

minnətdarıq. 

Eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində 

də biz daim müsəlman ölkələrinin dəstəyini hiss edirik. Bildiyiniz kimi, Xocalı 

soyqırımını soyqırımı kimi tanıyan ölkələrin sayı artmaqdadır. Biz çox Ģadıq ki, Xocalı 

soyqırımını soyqırımı kimi ilk tanıyan ölkə müsəlman ölkəsi Pakistan olmuĢdur. 

Bildiyiniz kimi, uzun illərdir ki, Azərbaycan erməni iĢğalından əziyyət çəkir. Dağlıq 

Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır. Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda 

azərbaycanlılara qarĢı etnik təmizləmə siyasəti aparılmıĢdır. Bu iĢğal nəticəsində bir 

milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın, köçkün vəziyyətinə düĢmüĢdür. ĠĢğal edilmiĢ 

torpaqlarda hər Ģey dağıdılıbdır. ATƏT-in faktaraĢdırıcı missiyası iĢğal edilmiĢ ərazilərə 

iki dəfə baĢ çəkibdir. Qeyd edibdir ki, hər Ģey dağıdılıbdır. Bütün binalar, ictimai 

obyektlər, tarixi abidələr, qəbirlər, məscidlər – hər Ģey ermənilər tərəfindən dağıdılıbdır. 

MünaqiĢənin həlli üçün beynəlxalq hüquq normaları vardır. BMT Təhlükəsizlik 

ġurasının dörd qətnaməsi vardır və bu qətnamələr qeyd-Ģərtsiz icra edilməlidir. Bir daha 

demək istəyirəm ki, bizim mövqeyimizə verdiyiniz dəstəyə görə sizə minnətdaram.  

Azərbaycan, eyni zamanda, Ġslam həmrəylinin gücləndirilməsi iĢinə də öz 

töhfəsini verir və gələcəkdə bunu davam edəcəkdir. Son illər ərzində Ġslam ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatı çərçivəsində Azərbaycanda nazirlər səviyyəsində beĢ konfrans keçirilmiĢdir. 

Eyni zamanda, bu yaxınlarda Bakıda Fələstinə yardım məqsədi ilə donor konfransı 

keçirilmiĢdir. Biz bu sahədəki səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Ġslam 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının Azərbaycana verdiyi dəstək, Azərbaycanda görülmüĢ iĢlərə 

verdiyi qiymət bizi sevindirir və ruhlandırır. Azərbaycan gənc müstəqil ölkə olmasına 

baxmayaraq, Ġslam həmrəyliyi məsələlərində çox fəaldır. Biz bundan sonra da 

çalıĢacağıq ki, Ġslam aləmində birliyi daha da möhkəmləndirək. Buna böyük ehtiyac 



vardır, çünki bizim gücümüz birliyimizdədir. Biz daim bütün məsələlərdə bir-birimizə 

dəstək verməliyik.  

Biz, eyni zamanda, çalıĢırıq ki, dünyada mədəniyyətlərarası məsələlərdə də 

müsbətə doğru irəliləyiĢ olsun. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda bu istiqamətdə iĢlər 

məqsədyönlü Ģəkildə aparılır. Artıq beĢ ildir ki, Bakı prosesi davam edir. Bakı prosesi 

2008-ci ildə baĢlamıĢdır. O vaxt biz Avropa ġurasına üzv ölkələrin nazirlərinin 

toplantısına müsəlman ölkələrinin nazirlərini dəvət etmiĢdik. Beləliklə, ilk dəfə olaraq 

Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatını və Avropa ġurasını təmsil edən nazirlər bir araya 

gəlmiĢlər. Ondan sonra 2009-cu ildə Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının xətti ilə burada 

keçirilən konfransa biz Avropa ġurasına üzv ölkələrin nazirlərini dəvət etdik. Bildiyiniz 

kimi, son illər ərzində Bakıda iki dəfə Beynəlxalq Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 

keçirilmiĢdir. Biz hesab edirik ki, belə tədbirlərin keçirilməsində böyük fayda və böyük 

ehtiyac vardır. Biz hesab edirik ki, müxtəlif dinlərə mənsub olan xalqlar, millətlər sülh, 

əməkdaĢlıq Ģəraitində yaĢaya bilərlər və yaĢamalıdırlar da. XXI əsrdə ayrı-seçkiliyə, 

diskriminasiyaya yol vermək olmaz. Bəzi ölkələrdə islamofobiya meyllərinin 

gücləndirilməsi bizi haqlı olaraq narahat edir və hiddətləndirir. Bu meyllərə qarĢı biz 

birgə mövqe ortaya qoymalıyıq və səylərimizi daha da birləĢdirməliyik. Eyni zamanda, 

Ġslam dininin sülhsevər, mərhəmətli din olduğunu dünyada daha da geniĢ Ģəkildə təbliğ 

etməliyik. Bu məqsədlə Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq tədbirlər də həyata keçirir. 

Keçən il dünyanın ən məĢhur muzeyi olan Luvr muzeyində Ġslam mədəniyyəti bölməsi 

açılmıĢdır. Biz fərəh hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan bu bölmənin yaradılmasına öz 

dəstəyini və töhfəsini vermiĢdir. Eyni zamanda, Azərbaycan ilk müsəlman ölkəsidir ki, 

Vatikanda öz sərgisini keçirə bilmiĢdir. Ona görə hesab edirəm ki, biz bu istiqamətdə 

səylərimizi daha da sıx birləĢdirməliyik və birgə fəaliyyət göstərməliyik. Öz tariximizi, 

dinimizi, adət-ənənələrimizi olduğu kimi dünyaya daha dolğun Ģəkildə təqdim 

etməliyik.  

Əziz dostlar, mən bir daha sizi bu gözəl gündə salamlayıram. XahiĢ edirəm ki, 

müqəddəs Ramazan ayında mənim səmimi salamlarımı təmsil etdiyiniz ölkələrin dövlət 

və hökumət baĢçılarına çatdırasınız. 

 

20 iyul 2013-cü il 



ġEYXÜLĠSLAM MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR 

SÜFRƏSĠ AÇMIġDIR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDIR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev iftar mərasimində iĢtirak 

etmiĢdir.  

Ġftar mərasimi Qurani-Kərimdən ayələrin və Ramazan duasının oxunması ilə baĢladı. 

Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin sədri Ģeyxülislam AllahĢükür PAġAZADƏ 

dedi: 

- Bismillahir-rəhmanir-rəhim! 

Möhtərəm cənab Prezident Ġlham Əliyev həzrətləri! 

Hörmətli din xadimləri, səfirlər, əziz qonaqlar! 

Müqəddəs Ramazan ayının mübarək günlərində sizləri Ġftar mərasimində 

salamlayır, dəvətimi qəbul etdiyinizə görə cənablarınıza Allahdan xoĢ arzularımı 

diləyirəm. 

Müqəddəs Qurani-Kərimin nazil olduğu Ramazan ayının fəzilətləri böyükdür. 

Allah-Təalanın mərhəmət və lütfünün ən yüksək dərəcədə təzahür etdiyi bu məqamda 

müxtəlif din və millət mənsublarının müqəddəs Ġftar süfrəsi ətrafında toplaĢması 

olduqca önəmlidir. Belə bir ayda din və dövlət xadimlərinin bir araya gəlməsi, xüsusilə, 

Zati-alilərinin bu mübarək gecədə bizimlə birlikdə olması ölkəmizdəki tolerantlığın, 

dövlətimizin milli mənəvi dəyərlərə yüksək ehtiramının nümunəsidir. 

Bu gözəl ənənənin bünövrəsini unudulmaz Ģəxsiyyət ulu öndər Heydər Əliyev 

həzrətləri qoymuĢdur. Ulu Öndərin möhkəm təməl üzərində qurduğu ölkəmiz bütün 

sahələrdə yeni uğurlar qazanmaqdadır. Bu irəliləyiĢi təmin edən o nurlu yolun davamçısı 

Prezident Ġlham Əliyev həzrətləridir. 

Cənab Prezident! Sizin hər il bu müqəddəs ayda Ġftar mərasiminə təĢrif 

buyurmağınız, müsəlman dövlətlərinin səfirləri ilə görüĢməyiniz dünyada analoqu 

olmayan bir ənənədir.  

Ötən bir il ərzində ölkəmizdə aparılan davamlı quruculuq iĢlərinin bütün sahələr 

kimi, mənəviyyat sahəsini də əhatə etməsi məni və dindarları çox sevindirir. Ġlin 

çoxsaylı əlamətdar hadisələri sırasında məscid və ziyarətgahların, kilsə və sinaqoqların 

dövlətimizin baĢçısı və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə təmir və bərpa iĢlərini 

sadalamaq istərdim. 

Buna misal olaraq, Azərbaycanda ən qədim ibadətgah olan ġamaxı Cümə 

məscidinin tamamilə yenidən qurulmuĢ möhtəĢəm binasının dindarların istifadəsinə 

verilməsini, Bakıda ən böyük məscid binasının təməlinin qoyulmasını, Qəbələdə, 

Sumqayıtda məscidlərin təntənəli açılıĢlarını, Gəncədə Ġmamzadə kompleksində bərpa 

iĢlərinin ən yüksək Ģəkildə davam etdirilməsini, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı 

Yeparxiyası üçün yeni inzibati binanın inĢasını, Bakı Sinaqoquna dini ehtiyaclar üçün 

əlavə ərazinin ayrılmasını, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra buraya ilk dəfə 

müqəddəs Tövrat nüsxəsinin gətirilməsini və digər məqamları sadalamaq olar. 

Zati-aliləri! Siz Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq forumlarının 

keçirilməsinin təĢəbbüskarı olmaq iradəsini nümayiĢ etdirdiniz. Bu yaxınlarda Bakı artıq 

sayca ikinci Foruma ev sahibliyi etdi. Mən qürur duyuram ki, Siz təkcə ölkə deyil, 

dünya miqyasında mədəni, mənəvi dəyərlərə dəstək verir, dünyada müxtəlif 

mədəniyyətlərin dinc birgə yanaĢı yaĢaması ideyasını, multikulturalizmi fəal müdafiə 

edirsiniz. 

Siz bəĢəri dəyərlərlə bir araya sığmayan islamofobiya hallarına qarĢı hər zaman kəskin 



etirazınızı bildirir, müqəddəs dinimizin adının terrorla yanaĢı çəkilməsinə, Quranın 

yandırılması və bu kimi hallara qarĢı qətiyyətli mövqe nümayiĢ etdirirsiniz. 

Müsəlman ölkələrində tez-tez səfərdə olan Ģəxs kimi xüsusi vurğulamaq 

istərdim ki, gənc, müstəqil Azərbaycan dövlətinin liderinin Ġslam həmrəyliyi 

məsələlərinə bu qədər böyük önəm verməsi, müqəddəs dinimizin sülhsevər 

mahiyyətinin dünya miqyasında təbliği istiqamətində səyləri Ġslam dünyasında böyük 

əks-səda verir və ölkəmizin nüfuzunu daha da artırır. Təsadüfi deyildir ki, Zati-aliləri, 

Siz beynəlxalq miqyasda onilliyin dövlət baĢçısı olaraq dəyərləndirilirsiniz. 

Ümumiyyətlə, Zati-alilərinizin təĢəbbüsləri və hörmətli Mehriban xanımın 

rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun layihələri sayəsində Azərbaycan mədəni-

mənəvi və dini dəyərlərə ehtiram məkanına çevrilmiĢdir. Din xadimi olaraq, bütün 

görülən iĢlərə görə, Sizə, cənab Prezident və Fondun rəhbəri Mehriban xanıma 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Azərbaycanda keçirilən mötəbər tədbirlərin sayı və miqyası ölkəmizin 

beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun artmasından qaynaqlanır və dünya birliyinin 

Azərbaycana verdiyi önəmin göstəricisidir. 

Məsələn, bu yaxınlarda keçirdiyimiz MDB Müsəlmanları MəĢvərət ġurasının Bakı 

konfransı zamanı Azərbaycanın dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoq iĢinə verdiyi 

töhfənin bütün dünya üçün nümunə sayıla biləcəyi bəyan edildi. 

Zati-aliləri! Azərbaycan tarixən müxtəlif mədəniyyətlər arasında mədəni, 

mənəvi körpü olmuĢdur. Bu gün də Sizin müəllifi olduğunuz “Bakı prosesi” sayəsində 

Azərbaycan ġərq və Qərb mədəniyyətini, mənəviyyatını bir araya gətirmək iqtidarını 

nümayiĢ etdirir. 

Bəli, Azərbaycan inkiĢaf edir, ölkəmiz abadlaĢır, nəinki paytaxt Bakı, bütün 

bölgələr də gözəlləĢir, müasirləĢir. Ġstər bu yaxınlarda ziyarət etdiyim Naxçıvanın 2018-

ci ilin Ġslam mədəniyyəti paytaxtı, istərsə də Qəbələnin MDB-nin mədəniyyət paytaxtı 

seçilməsi aparılan böyük quruculuq iĢlərinin, dini-mənəvi irsə qayğının məntiqi 

nəticəsidir.  

Hamımız bir vətəndaĢ kimi müstəqilliyimizin qorunması, torpaqlarımızın 

iĢğaldan azad olunması naminə dövlətimizin baĢçısının ətrafında sıx birləĢməli, milli 

vəhdətə nail olmalıyıq. 

Zati-aliləri! Allahın lütfüdür ki, Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyevdən 

baĢlayaraq dövlət rəhbəri ilə din rəhbəri arasında qarĢılıqlı ehtiram və sonsuz etimad 

mühiti formalaĢmıĢdır. 

Ulu Öndərlə münasibətlərimizdəki dostluq, qardaĢlıq və səmimiyyət, nəticə 

etibarilə, müstəqillik dövrünə qədəm qoyduğumuz zamanlarda xalqımızın milli mənəvi 

dəyərlərinin dirçəldilməsinin bünövrəsini qoymuĢdur. 

Bizim Ulu Öndərlə səmimi münasibətlər zəminində açıq fikir mübadilələrimiz, 

məsləhətləĢmələrimiz bir çox problemlərin həllinə vəsilə olmuĢdur. ġükürlər olsun ki, 

dövlət və din münasibətlərinin yüksək səviyyəsinə dəlalət edən bu zəngin təcrübə bu 

gün Azərbaycanda Zati-alilərinizin iradəsi ilə davam edir. 

ġəxsiyyətin bütövlüyündən irəli gələn və Ulu Öndərdə müĢahidə etdiyim nəcib 

xüsusiyyətləri Zati-alilərinizdə görmək olduqca xoĢdur. Səmimi münasibətlərimiz 

mənim üçün olduqca dəyərlidir və ümummilli mənafelərimizə xidmət edir. Bütün 

bunlara görə Sizə və ailənizə təĢəkkür edirəm. 

Möhtərəm cənab Prezident! Bu müqəddəs günlər ruhların Ģad olan günləridir. 

Bu yaxınlarda 90 illiklərini qeyd etdiyimiz ulu öndərimiz Heydər Əliyevə və onun 

ömür-gün yoldaĢı Zərifə xanıma Allah-Təaladan rəhmət diləyirəm. 



Əlbəttə, Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tanınması yönündə uğurlar 

Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmdə böyük nailiyyəti olmaqla bərabər 

Ģəhidlərimizin ruhlarını Ģad edən məqamlardandır. Allah Ģəhidlərimizə rəhmət etsin! Bu 

əziz günlərdə Allahdan arzumuz budur ki, Qarabağ torpaqları Sizin rəhbərliyinizlə 

tezliklə azad olunsun, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilsin. 

Möhtərəm cənab Prezident! Vədinizə sadiq qalaraq, bu əziz gündə bu məclisə 

təĢrif buyurmağınız bizi sevindirir. Mən Zati-alilərinizə hər zaman layiq olduğunuz 

məqamda bərqərar olmağınızı Uca Allahdan diləyirəm. Gələn illərdə də bu məkanda 

iftar süfrələrində Sizinlə bir yerdə olmaq bizlərə nəsib olsun, inĢallah. Bir daha Sizi və 

ailənizi qarĢıdan gələn bayram münasibətilə təbrik edirəm. 

Hamıya bir daha “XoĢ gəlmisiniz” deyir, Allahdan məclis iĢtirakçılarına və 

xalqımıza xeyir-dualar diləyirəm! Amin! 

Vəs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu! 

 

X X X 

 

MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ  

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

- Hörmətli Ģeyx həzrətləri. Hörmətli din xadimləri. Xanımlar və cənablar. Əziz 

dostlar. Ġlk növbədə, Ģeyx həzrətləri, mənim haqqımda dediyiniz xoĢ sözlərə görə sizə  

- Hörmətli Ģeyx həzrətləri.  

Hörmətli din xadimləri. 

Xanımlar və cənablar. 

Əziz dostlar. 

Ġlk növbədə, Ģeyx həzrətləri, mənim haqqımda dediyiniz xoĢ sözlərə görə sizə 

minnətdaram. Eyni zamanda, digər çıxıĢlarda səslənən fikirlərə görə də minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. 

Əslində, bu çıxıĢlar və səslənən bu fikirlər bir daha bizim birliyimizi 

Azərbaycan cəmiyyətinin birliyini göstərir. Bizim birliyimiz reallıqdır. Müstəqil 

Azərbaycanın ən böyük sərvətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bütün 

xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri rahat, bir ailə kimi yaĢayırlar, bütün 

hüquqlardan istifadə edirlər. Heç vaxt Azərbaycan tarixində dini, milli zəmində ayrı-

seçkilik, yaxud da qarĢıdurma olmamıĢdır və əminəm ki, olmayacaqdır.  

Ġctimai-siyasi quruluĢdan asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə Azərbaycanda 

yaĢayan bütün xalqlar bir yerdə olmuĢlar və bugünkü mərasim bunun əyani sübutudur. 

Əminəm ki, bundan sonra da Azərbaycanda millətlərarası, dinlərarası münasibətlər bu 

sağlam zəmində inkiĢaf edəcək və bizim birliyimiz, gücümüz artacaqdır. 

Bu gün Azərbaycan güclü dövlətdir və bizim gücümüz təkcə iqtisadi 

nailiyyətlərlə ölçülmür. Cəmiyyətimizin çox sağlam dayaqları vardır. Bu dayaqlar tarix, 

dərin mənəviyyat, qarĢılıqlı anlaĢma, qarĢılıqlı dəstək üzərində qurulubdur. Hesab 

edirəm ki, bizim təcrübəmiz bir nümunə olaraq artıq dünyada öyrənilir. Azərbaycanda 

vaxtaĢırı keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlər, xüsusilə dini və milli dözümlülüklə 

bağlı olan tədbirlər bir daha bunu göstərir, müxtəlif bölgələrdən, diyarlardan gələn 

qonaqlar vurğulayırlar ki, Azərbaycanda bu münasibətlər ən yüksək səviyyədə 

qurulmuĢdur. Bizim üçün isə bu, təbiidir. Çünki bu, bizim həyat tərzimizdir, baĢqa cür 

ola da bilməz. Ancaq bəzi hallarda baĢqa ölkələrdə yaĢanan olaylara nəzər salaraq 

görürük ki, heç də hər yerdə belə deyildir. Ona görə bir daha əldə edilmiĢ bütün bu 



nailiyyətləri düzgün təhlil edərək deyə bilərik ki, bu, bizim böyük sərvətimizdir, böyük 

xoĢbəxtliyimizdir. Biz bu dəyəri qorumalıyıq və qoruyacağıq. Dövlət öz tərəfindən öz 

üzərinə düĢən vəzifələri icra edir. Çox Ģadam ki, bütün dini icmalar, dini konfessiyalar 

da bu sahədə vahid mövqedən çıxıĢ edirlər. 

Bugünkü iftar mərasimimiz ənənəvi xarakter daĢıyır. Mən artıq onuncu dəfədir 

ki, Prezident kimi bu mərasimdə iĢtirak edirəm. Bu ənənəni ulu öndər Heydər Əliyev və 

Ģeyx həzrətləri qoymuĢlar. Artıq Ģeyx həzrətləri dediyi kimi, bu da nadir bir təcrübədir. 

Çünki Azərbaycanda din-dövlət münasibətlərinin düzgün istiqamətdə inkiĢafı üçün bu 

mərasimlər çox lazımdır. Hər bir sahədə olduğu kimi, Ulu Öndərin o cümlədən bu 

sahədə qoyduğu ənənələr yaĢayır, davam edir. 

Din-dövlət münasibətlərinin düzgün zəmində qurulması hər bir dövlət, xüsusilə 

gənc dövlətlər üçün önəmlidir. Xüsusilə tam baĢqa bir ictimai quruluĢda, ateizm 

Ģəraitində yaĢamıĢ dövlət üçün bu münasibətlər demək olar ki, sıfırdan qurulmalı idi və 

quruldu da. Əlbəttə ki, bu münasibətlərin düzgün istiqamətdə inkiĢafı bizim gücümüzü 

daha da artırdı, cəmiyyətdə mövcud olan sağlam ab-havanı və gələcək üçün gözəl 

imkanları yaratdı.  

Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı dövlətdir. Bu, bizim böyük 

sərvətimizdir. Biz bu sərvəti qoruyuruq və qoruyacağıq. Ulu öndər Heydər Əliyevin bu 

sahədəki təĢəbbüsləri xalq tərəfindən, dindarlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiĢdir. 

ġeyx həzrətlərinin fəaliyyətini xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. ġeyx 

həzrətlərinin Azərbaycanda, Qafqazda çox böyük hörməti vardır. Mən ġimali Qafqaz 

respublikalarının müftiləri ilə vaxtaĢırı görüĢlər əsnasında bir daha görürəm ki, Ģeyx 

həzrətlərinə nə qədər böyük inam və hörmət vardır. ġeyx həzrətləri nəinki Qafqazda, 

MDB məkanında tanınmıĢ dini liderdir. Təsadüfi deyil ki, o, MDB Dinlərarası 

Əlaqələndirmə ġurasına həmsədrlik edir. Dünya miqyasında, bizim bölgədə Ģeyx 

həzrətlərinin fəaliyyəti çox uğurludur və dövlətimizin maraqlarını təmin edir. 

Bax bu nadir vəziyyət bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan düzgün istiqamətdə 

inkiĢaf edir. Azərbaycanda hər bir istiqamət üzrə düĢünülmüĢ siyasət vardır. Hər bir 

məsələ ilə bağlı konkret yanaĢma mexanizmləri, yanaĢma prinsipləri vardır, o cümlədən 

ictimai proseslərlə, dini siyasətlə bağlı. 

Təsadüfi deyildir ki, müstəqillik dövründə Azərbaycanda 2 minə yaxın məscid 

tikilmiĢdir. Son 10 il ərzində 140-a yaxın məscid tikilmiĢ, 80 məscid isə əsaslı təmir 

edilmiĢdir. Digər dinlərin dini ocaqları, məbədləri təmir edilir, tikilir, artıq burada 

deyildi. Yəni, bu sahədə heç bir ayrı-seçkilik yoxdur. Mən tam əminəm ki, insanlarda 

baĢqa dinlərə olan hörmət öz dininə hörmətdən baĢlayır. Bu nadir atmosferi biz düzgün 

qiymətləndirməliyik, qorumalıyıq, eyni zamanda, dünyada təbliğ etməliyik. Azərbaycan 

haqqında dolğun məlumatları dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq.  

Deyə bilərəm ki, son illər ərzində Azərbaycan ilə bağlı olan reallıqlar dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılır. Dünyada Azərbaycan ilə bağlı olan fikirlər müsbətdir. Bizim 

beynəlxalq nüfuzumuz artır. Əgər belə olmasaydı, dünya birliyi bizə böyük etibar 

göstərib BMT Təhlükəsizlik ġurasına üzv seçməzdi. 155 ölkə bizə inandı, bizi 

dəstəklədi. Bu, beynəlxalq aləmin mütləq əksəriyyəti deməkdir.  

Əlbəttə, əminəm ki, gələcəkdə də Azərbaycanda bütün ictimai proseslər, o 

cümlədən dini siyasət düzgün istiqamətdə inkiĢaf edəcəkdir. Biz elə etməliyik ki, bizdən 

sonra gələn nəsil də milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alsın. Milli mənəvi 

dəyərlər gələcək nəsillər üçün əsas olmalıdır. Çünki dövlətimiz milli dəyərlər üzərində 

qurulubdur. Biz müstəqil, demokratik dövlətik, dünyəvi ölkəyik. Eyni zamanda, bizim 

dövlətimiz çox güclü əsaslar, ənənələr, milli dəyərlər üzərində qurulubdur. Bu dəyərlər 

bizi xalq kimi qoruyub saxlaya bildi əsrlər boyu. Biz baĢqa dövlətlərin tərkibində 



yaĢamıĢıq. Bu dəyərlər - öz dini bayramlarımıza olan münasibət, öz adət-ənənələrimizə 

olan hörmət, bütün bu amillər nəsildən-nəslə keçməli və davam etməlidir. Mən çox 

Ģadam ki, bizim gənclərimiz də milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar. Vətən 

sevgisi hər bir insan üçün, xüsusilə gənclər üçün əsas olmalıdır. 

Burada qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanda multikulturalizmlə bağlı keçirilən 

tədbirlər artıq dünyanın diqqətini cəlb etdi. Multikulturalizm anlayıĢı nisbətən yeni 

anlayıĢdır. Ancaq bu anlayıĢın mahiyyəti əsrlər boyu Azərbaycanda mövcud olmuĢdur. 

Yəni, bu, bizim normal həyat tərzimizdir, baĢqa cür ola da bilməz. Ona görə 

Azərbaycanda bu mövzu ilə bağlı keçirilən mötəbər tədbirlər təbiidir. Azərbaycanda 

Ģeyx həzrətlərinin təĢəbbüsü ilə bir neçə il bundan əvvəl dünya dinlərinin liderlərinin 

zirvə görüĢü keçirilmiĢdir. Humanitar forumlar keçirilir. Ġkinci dəfə Beynəlxalq 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi də çox əlamətdar hadisə idi. Çünki 

bu, artıq yeni ənənəyə çevrilmiĢdir. Bu tədbirlərin keçirilməsi və açıq fikir 

mübadiləsinin aparılması özlüyündə müsbət haldır. Çünki ilk növbədə Azərbaycanın 

timsalında dinlərarası, millətlərarası münasibətlərin necə uğurla tənzimlənməsini hər kəs 

müĢahidə edə bilər. Eyni zamanda, bu forumlarda açıq Ģəkildə aparılan fikir mübadiləsi 

insanları birləĢdirir, yaxınlaĢdırır. Bəzi hallarda mövcud olan anlaĢılmazlıqları da aradan 

götürür. Eyni zamanda, göstərir ki, bütün xalqlar, bütün dinlər birlikdə yaĢaya bilər. 

Əgər radikalizmə yol verilməsə, əgər radikalizmin qarĢısı alınarsa, əgər diskriminasiya, 

ksenofobiya, islamofobiya, rasizm, faĢizm kimi XXI əsr üçün məqbul olmayan 

anlayıĢlar aradan götürülərsə və əgər dünya siyasətçiləri bu məsələlərlə bağlı öz qəti 

mövqeyini ortaya qoyarlarsa qısa müddət ərzində bu sahədə sağlamlaĢma gedə bilər.  

Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda biz bunun əksini görürük. Görürük ki, bəzi 

hallarda daha çox ayrı-seçkiliyə rəvac verilir. Milli, dini zəmin üzərində qərarlar qəbul 

edilir. Bəzi xalqlar diskriminasiyaya məruz qalırlar. Multikulturalizmlə bağlı fikirlər 

səslənir ki, multikulturalizm iflasa uğradı. Multikulturalizmin gələcəyi yoxdur. Bu, çox 

zərərli fikirlərdir. Mən bu barədə bir neçə dəfə fikirlərimi bildirmiĢəm və bir daha 

demək istəyirəm ki, multikulturalizmin dünyada çox müsbət təcrübəsi, müsbət 

əlamətləri, ünvanları vardır. Onların biri də Azərbaycandır. Biz Azərbaycanın timsalında 

bu münasibətlərin necə düzgün həll edilməsini görə bilirik. Ona görə gələcəkdə də 

Azərbaycanda bu kimi forumlar keçiriləcəkdir. 

Azərbaycan bu gün bölgənin iqtisadi mərkəzinə çevrilmiĢdir. Siyasi proseslərin 

gediĢatında bizim böyük rolumuz, təsir imkanlarımız vardır. Eyni zamanda, Azərbaycan 

bu gün humanitar sahədə də bölgənin mərkəzidir. Xüsusilə, dinlərarası münasibətlərin 

qurulması ilə əlaqədar bizim təcrübəmiz çox müsbətdir.  

“Bakı prosesi” haqqında Ģeyx həzrətləri öz çıxıĢında söylədi. Bu da Bakıda baĢ vermiĢ 

hadisədir. Bu proses 2008-ci ildə baĢlamıĢdır. Ġlk dəfə olaraq Ġslam ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatı və Avropa ġurasına üzv olan ölkələrin nazirləri bir araya gəldilər və birgə 

sənəd qəbul edildi. Ondan sonra müxtəlif tədbirlər keçirilmiĢdir. Əlbəttə ki, 

Azərbaycanın nadir, siyasi imkanları da bu prosesin Bakıda həyata keçirilməsinə xidmət 

etmiĢdir. Çünki biz həm Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının, həm də Avropa ġurasının 

üzvüyük. Hər iki təĢkilatda çox fəalıq və dinlərarası, mədəniyyətlərarası, qitələrarası 

körpü rolunu oynayırıq. Ancaq bu coğrafi vəziyyət əgər ciddi siyasət olmasa əlbəttə ki, 

çox böyük əhəmiyyətə malik deyildir. ĠĢ burasındadır ki, Azərbaycanda reallaĢan böyük 

layihələr, energetika, nəqliyyat, infrastruktur sahələrində reallaĢan layihələr, humanitar 

sahədə reallaĢan təĢəbbüslər Azərbaycanı bu bölgənin mərkəzinə çevirmiĢdir. Bu, böyük 

Ģərəfdir, eyni zamanda, böyük məsuliyyətdir. Çünki artıq dediyim bu məsələlərlə bağlı 

Azərbaycanın mövqeyindən, yanaĢmasından və addımlarından çox Ģey asılıdır. Biz bu 



məsuliyyətə hazırıq, bunu öz üzərimizə götürmüĢük və əminəm ki, bu məsuliyyəti 

böyük Ģərəflə aparacağıq.  

Əziz dostlar, bu müqəddəs Ramazan ayında görüĢməyimizi mən bir daha qeyd 

etmək istəyirəm. Bu ənənə yaĢamalıdır və yaĢayacaqdır. Bu ənənənin yaĢadılması üçün 

hər bir Azərbaycan vətəndaĢı öz səylərini qoymalıdır və biz cəmiyyətdə formalaĢmıĢ 

çox gözəl ab-havanı qorumalıyıq, müstəqil inkiĢafımızı təminetməliyik. Biz 

müstəqilliyin üstünlüklərini görürük. Bugünkü mərasim və bu mövzu ilə bağlı burada 

səslənən fikirlər bir daha müstəqilliyin üstünlüyünü təsdiqləyir. Çünki müstəqilliyə 

qədər olan dövrdə belə mərasimlərdən söhbət gedə bilməzdi. Biz öz dini bayramlarımızı 

evlərdə, yaxınların əhatəsində qeyd edirdik. Bu gün bizim dini bayramlarımız dövlət 

səviyyəsində qeyd edilir. Ramazan bayramı, Qurban bayramı, əsrlər boyu yaĢatdığımız, 

ürəyimizdə saxladığımız Novruz bayramı bizim böyük sərvətimizdir, Azərbaycan 

xalqının böyük sərvətidir.  

QarĢıdan gələn bayram münasibətilə sizi, bütün Azərbaycan xalqını və dünya 

müsəlmanlarını təbrik etmək istəyirəm, hər birinizə uğurlar, cansağlığı arzulayıram. Sağ 

olun.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KÜRDƏMĠRDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Mərkəzin yerləĢdiyi Heydər Parkı 

Kürdəmir Ģəhər sakinlərinin üz tutduqları ən sevimli məkanlardan biridir. Burada yerli 

əhalinin və qonaqların istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Ərazidə aparılan 

kompleks yenidənqurma, abadlaĢdırma və yaĢıllaĢdırma iĢləri bu məkanı Kürdəmirin ən 

gözəl yerlərindən birinə çevirmiĢdir. 

Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə fotoguĢələrə baxdı. 

Mərkəzdə ulu öndər Heydər Əliyevin möhtəĢəm portreti diqqəti cəlb edir. 

Burada Ümummilli Liderin və Prezident Ġlham Əliyevin Kürdəmir rayonuna müxtəlif 

dövrlərdə səfərlərini əks etdirən fotoguĢələr xüsusi zövqlə tərtib olunmuĢdur. NümayiĢ 

etdirilən fotolarda Ulu Öndərin uĢaqlıq, yeniyetməlik, tələbəlik dövrü, Dövlət 

Təhlükəsizlik Komitəsində iĢlədiyi, Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi 

və SSRĠ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olduğu dövrləri, 1990-1992-ci illərdə 

Naxçıvandakı fəaliyyətini və sonradan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu 

dövrlərin ayrı–ayrı məqamları geniĢ iĢıqlandırılmıĢdır. Dahi rəhbər Heydər Əliyev bütün 

mənalı və Ģərəfli ömrünü, özünün də dediyi kimi, Azərbaycan xalqına bağıĢlamıĢdır. 

Buradakı eksponatlar və fotolardan da aydın görünür ki, müasir Azərbaycan tarixinin 

çox mühüm və taleyüklü səhifələri məhz dünya Ģöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin 

adı ilə bağlıdır. Ġkinci mərtəbədə ekspozisiya zalı və müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi 

üçün 30 nəfərlik konfrans zalı vardır. Burada, həmçinin Ümummilli Liderin zəngin 

irsini təbliğ etmək üçün tədris otağı yaradılmıĢdır. 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Mərkəzinin inĢasına 

ötən ilin iyulunda baĢlanılmıĢ, bu ilin iyulunda baĢa çatdırılmıĢdır. Ümumi sahəsi 2524 

kvadratmetr olan Mərkəzin üçmərtəbəli binasında ulu öndər Heydər Əliyevə aid kitablar 

və müxtəlif tarixi sənədlər də sərgilənir. Mərkəzin elektron kitabxana, tədris, poeziya 

otaqları, 300 nəfərlik akt zalı, xarici dil kursları da ən müasir səviyyədə tərtib 

olunmuĢdur. Burada rəqs, heykəltəraĢlıq, xalçaçılıq dərnəkləri, rəsm studiyası, 3D 

kinozalı, internet kafe və fotostudiya fəaliyyət göstərir. Bir sözlə, Mərkəzdə ulu öndər 

Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsinin hərtərəfli təbliği üçün geniĢ Ģərait yaradılmıĢdır. 

 

7 avqust 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

MOSKVA DÖVLƏT BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR ĠNSTĠTUTU 

MƏZUNLARI ASSOSĠASĠYASININ  

“MGĠMO JOURNAL”INA MÜSAHĠBƏ VERMĠġDĠR  

 

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının binası Bakının ən hündür 

nöqtələrindən birində yerləĢir. Buradan Ģəhər buxtasında dalğalanan nəhəng 

dövlət bayrağı, alov dilləri formasında olan 3 göydələndən ibarət “Flame Towers” 

kompleksi, dənizkənarı bulvar gözəl görünür... 

Ġlham Əliyev MDBMĠ Məzunlarının Forumundan yenicə qayıtmıĢdır. O, 

Forumda böyük auditoriya qarĢısında çıxıĢ etmiĢ, sonra uzun illər görmədiyi tələbə 

dostları, müəllimləri, eləcə də seminar apardığı, zaçot götürdüyü keçmiĢ tələbələri 

ilə görüĢmüĢdür. Söhbətdən əvvəl “MGĠMO Journal”ın Foruma həsr olunmuĢ 

xüsusi nömrəsini vərəqləyərkən o, tez-tez tanıĢ simalara rast gəlib deyirdi: “Bu isə 

Medavoydur?! Onu yaxĢı xatırlayıram. O, həmiĢə səliqəli, qədd-qamətli idi. Özü də 

indiyədək iĢləyir?! Afərin...” 

- Yeri gəlmiĢkən, Siz oxuyan zaman MDBMĠ-nin rektoru olmuĢ Nikolay 

Ġvanoviç Lebedev də əla formadadır. O, Forumun fəxri qonağıdır.  

- Mən ona böyük hörmətlə yanaĢıram və bu gün çıxıĢımda bu barədə dedim. Bir 

qədər əvvəl biz onunla iki saat birlikdə olduq, həmin vaxtları xatırlayırdıq. Nikolay 

Ġvanoviç ən xoĢ sözlərə layiqdir: döyüĢ yolu keçmiĢ, prinsipial, hər zaman ləyaqətini 

qoruyan əsl liderdir. Onun rəhbərliyi altında MDBMĠ inkiĢaf edirdi, ölkənin aparıcı ali 

məktəbi idi! Anatoli Vasiliyeviç Torkunov bu ənənələri bərpa etdi. Mən bu haqda da 

Forumda dedim. Biz məzunlar fəxr edirik ki, MDBMĠ nəinki Rusiyanın, hətta dünyanın 

aparıcı ali məktəblərindən biridir. Bir çox azərbaycanlı məzun sizə deyər ki, MDBMĠ-də 

yiyələndikləri baza, aldıqları biliklər onlara bu günə qədər Azərbaycanda ən yüksək 

vəzifələrdə çox kömək edir.  

- Prezident postundan daha məsuliyyətli vəzifə təsəvvür etmək çətindir. 

Bizim məzunun dövlət baĢçısı olması nadir situasiyadır. Ümumiyyətlə, 

azərbaycanlı məzunların MDBMĠ ailəsində xüsusi yeri vardır: Sizin qızınız Leyla 

MDBMĠ-nin Azərbaycan Klubunun prezidenti və MDBMĠ Məzunlarının 

Azərbaycan Assosiasiyasının sədridir. Assosiasiyanın katibi Ruslan Əliyev isə 

universitetdə böyük perspektivləri olan ekologiya və təbiətdən istifadə kafedrasını 

yaratmıĢ və ona baĢçılıq edir...  

- Ona görə də MDBMĠ-nin Forumunun Azərbaycanda keçməsi 

məntiqəuyğundur. 

- Fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın bizi çox gözəl qarĢıladığına görə 

Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. “Alov qüllələri”, Heydər Əliyev Mərkəzi 

kimi ən müasir binaları ilə hamımızı heyran qoyan Bakı haqqında ayrıca 

danıĢmaq lazımdır… 

- Bəli bunlar Bakının yeni rəmzləridir. Onlar Bakının urbanizasiya prosesində 

meydana gəlmiĢdir. DüĢünürəm ki, biz bir tərəfdən müasir arxitektura ideyalarına özünü 

ifadə etmək imkanı verməyə, eyni zamanda, keçmiĢi qoruyub saxlamağa müvəffəq 

olmuĢuq. Müasir binalar Ģəhərin tarixi siması ilə ziddiyyət təĢkil etməməlidir. Bizdə 

arxitektura yeniliklərini bu nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirən ekspert qrupları fəaliyyət 

göstərir. 

- “Alov qüllələri” heyrətamiz ideyadır! O necə yarandı? 

- Azərbaycan Odlar diyarıdır. ġəhərin müxtəlif yerlərində qədim dövrlərdən 

yerin altından alov püskürür. Ona görə də Bakının gerbində üç alov dili hər zaman 



olmuĢdur. Obrazlı desək, alov, yanğı Bakı üçün, xalqımız və cəmiyyətimiz üçün təbii 

haldır. Ona görə də arxitektorun alov dillərinin proyeksiya olunduğu və onların xüsusilə 

gecələr məĢəl kimi “yandığı” binalar kompleksi ucaltmaq ideyası Ģəhərə xüsusi görkəm 

verir. Ancaq bizim ənənəvi rəmzlərimiz də vardır. Bu, ilk növbədə, orta əsrlər abidəsi 

olan Qız qalasıdır. Köhnə Ģəhərdə gəzərkən orta əsr mühitinə düĢürsən, lakin yolu keçib 

sahilyanı küçəyə çıxmaq kifayətdir ki, özünü müasir Ģəhərdə hiss edəsən.  

- Və nəhəng bayraq görünür. Deyirlər ki, dünyada ən böyük dövlət 

bayrağıdır...  

- Əlbəttə, onun dünyada ən böyük olması məqsəd deyildi. Məqsəd bu ərazinin 

görkəmini dəyiĢmək, abadlaĢdırmaq idi. Axı əvvəllər bu rayonda zavodlar və hərbi 

dəniz bazası yerləĢirdi. Onu biz baĢqa yerə köçürdük, indi burada, bayrağın yaxınlığında 

təqribən 5 hektar sahədə Dövlət Bayrağı Muzeyi də fəaliyyət göstərir. Bu kompleksin 

ətrafında ümumi ərazi 60 hektardır. Bundan ötrü biz dənizkənarı bulvarın uzunluğunu 

3,5 kilometrdən 14 kilometrə çatdırdıq! Düz də etdik. Çünki bura çox əlveriĢli yerdir, 

demək olar ki, Ģəhərin hər bir nöqtəsindən görünür.  

- “Alov qüllələri” və bayraq yəqin ki, azərbaycanlıların milli özünüdərkinin 

möhkəmlənməsinə xidmət edən rəmzlərdir.  

- ġübhəsiz. 

- Bizdə - Rusiyada artıq 20 il olar ki, milli ideyamız nədir sualı ətrafında 

baĢ sındırırlar. Bəs siz öz milli ideyanızı necə ifadə edirsiniz? 

- Ġlk növbədə bu, müstəqillikdir. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərini müxtəlif 

cür qəbul etmək olar. Lakin hər Ģeydən əvvəl bu, müstəqillik əldə etmək Ģansı qazanmaq 

və müstəqil Azərbaycan dövlətini qurmaq məqamı idi. XX əsrin əvvəlində də bizim belə 

təcrübəmiz olmuĢdu, lakin qısa müddətli, cəmi 2 il. Azərbaycanın müstəqillik ideyasının 

inkiĢafı və azərbaycanlıların identifikasiyası ölkənin uğurlu inkiĢafına əsaslanır. 

Müstəqillik illərində, - bu, hələ qısa bir müddət, cəmi 21 ildir, - ictimai sistemin və 

iqtisadi əlaqələrin tam transformasiyası baĢ verdi. Bu gün Azərbaycan regionda və 

dünyada möhkəm mövqeləri olan dövlətdir. Bir qədər əvvəl Azərbaycanın BirləĢmiĢ 

Millətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik ġurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi isə bu qurumun 

5 daimi üzvü sırasına daxil olmayan hər hansı dövlətin beynəlxalq fəallığının zirvəsidir. 

Əlbəttə ki, bu fonda bayraq, gerb, himn kimi dövlət rəmzləri, həmçinin Bakının və digər 

Ģəhərlərin simasının dəyiĢməsi gənclərin vətənpərvərlik, Vətənə məhəbbət, öz ölkəsinə 

görə qürur hissi keçirmək ruhunda tərbiyə olunması, cəmiyyətdə müsbət əhval-

ruhiyyənin yaradılması vasitəsidir. Azərbaycanda ictimai Ģüur, insanların əhval-

ruhiyyəsi, onların, xüsusilə gənclərin həyata münasibəti çox müsbətdir, siz yəqin ki, 

bunu hiss etdiniz. Axı vacib olan təkcə statistik göstəricilər və ümumi daxili məhsul 

deyil, həmçinin insanların özlərini necə hiss etmələridir.  

- Mən bunu həqiqətən də hiss etdim. Bu mənə Sizin MDBMĠ-də dərs 

dediyiniz illərdə ölkədə, gənclərdə fəal həyat mövqeyi formalaĢdırmağa dair 

göstəriĢin olduğunu xatırladır. Bu, yəqin ki, Sizin yadınızdadır?  

- Yadımdadır, düzgün göstəriĢdir! Mən onu alqıĢlayıram!  

- Dərs demək asan məsələ deyil, hətta bəziləri hesab edirlər ki, qədri 

bilinməyən iĢdir. Digər tərəfdən isə güclü enerji mübadiləsidir! 

- Razıyam, mən dərs deməyə institutu bitirəndən bir neçə il sonra, hələ aspirant 

ikən baĢladım. Mən tələbələrin hisslərini gözəl baĢa düĢürdüm, demək olar ki, qəlbən 

hələ onların, auditoriyada oturanların yanında idim. Odur ki, mən daim onlara kömək 

etməyə, dəstək olmağa, hətta qiymətlərini bir qədər artırmağa çalıĢırdım. DüĢünürəm ki, 

mən pis müəllim deyildim və o vaxtları yaxĢı xatırlayıram. Ancaq bu gün Forum vaxtı 

dərs dediyim uĢaqlar mənə yaxınlaĢanda açığını deyim, hamını xatırlaya bilmirdim – 



mənim tələbələrim çox idi! Onlar təkcə Moskvada, Rusiyanın digər Ģəhərlərində deyil, 

Mərkəzi Avropa ölkələrində də yaĢayır və iĢləyirlər. Mən hər dəfə onlara rast gələndə 

həqiqi mənada yaxĢı hisslər keçirirəm! Əlbəttə ki, Forumda köhnə institut dostlarımla 

çox böyük sevinclə görüĢdüm. Məsələn, Sergey Abakumovla. O, komsomol təĢkilatının 

katibi, mən isə tələbə idim, amma biz dostluq edirdik. Yeri gəlmiĢkən, onun bizim 

Forumun keçirilməsində böyük rolu vardır. Mən bir yerdə oxuduğum, daha sonra 

iĢlədiyim bir çoxlarını da yada sala bilərəm, həyatımın 15 ili institutla bağlıdır!  

- MDBMĠ-dəki yeniliklərdən nə dərəcədə xəbərdarsınız? Bizim saytımıza 

daxil olursunuzmu? Rektor A.V.Torkunov yeni müddətə seçiləndən sonra 

universitetin qarĢısında iddialı yeniləĢmə vəzifələri qoymuĢdur.  

- Əfsus ki, sayta çoxdandır baxmıram, ancaq rektorla mütəmadi əlaqə 

saxlayıram, son illər Anatoli Vasiliyeviç dəfələrlə Bakıda olmuĢdur. O, məni yeniliklər 

barədə məlumatlandırır. Amma deyə bilmərəm ki, institutun gündəlik fəaliyyətini 

izləyirəm - sadəcə, buna vaxt yoxdur.  

- 2014-cü ildə MDBMĠ 70 illik yubileyini qeyd edəcəkdir. AltmıĢ illikdə 

Sizin çıxıĢınızı xatırlayıram, bu, əsl hadisə idi. QarĢıdan gələn yubileydə çıxıĢ 

etməyi planlaĢdırırsınızmı? 

- Bilirsiniz, mən 1984-cü ildə MDBMĠ-nin 40 illik yubiley bayramında iĢtirak 

etmiĢdim. Mərasim Ġttifaqlar Evinin Sütunlu zalında təĢkil olunmuĢdu. Düzdür, mən o 

vaxt zalda əyləĢmiĢdim, çünki hələ aspirant idim. Bayram mərasimini isə Nikolay 

Ġvanoviç Lebedev aparırdı. 1994-cü ildə təntənələrdə iĢtirak etməyə imkanım yox idi, 

2004-cü ildə, doğru qeyd etdiyiniz kimi, yubileydə çıxıĢ etmiĢdim. Odur ki, 2014-cü ildə 

imkan olsa, çıxıĢ etməyə Ģad olaram.  

- Forum baĢa çatdı və ünsiyyətdə olmaq çox gözəl idi! Sizcə, bu Forum 

MDBMĠ həmrəyliyinin inkiĢafına təkan verdimi? 

- Bəri baĢdan deyim, Ģübhəsi ki, verdi. Bu, institutumuzun tarixində rəmzi 

hadisədir. Forum göstərdi ki, biz bir yerdəyik və bir-birimizlə əlaqələri həqiqətən də 

itirməmiĢik. Bəlkə də belə geniĢ tərkibdə görüĢmürdük, lakin əminəm və öz 

təcrübəmdən bilirəm ki, biz heç vaxt əlaqələrimizi itirməmiĢdik. Yəni, birincisi, Forum 

göstərdi ki, bizim bir yerə yığıĢmağa böyük həvəsimiz var. O, bizim – müxtəlif 

sahələrdə: siyasətdə, diplomatiyada, biznesdə, jurnalistikada və digər sahələrdə böyük 

uğurlar qazanmıĢ bir çox insanların birliyini göstərdi. Bu, bir daha təhsilin yüksək 

səviyyəsinə dəlalət edir. Ġkincisi, Forum bizə MDBMĠ-yə münasibətimizi, instituta 

sevgimizi nümayiĢ etdirməyə imkan verdi. ĠnkiĢaf nədədir? DüĢünürəm ki, gələcəkdə 

biz Forumu - əlbəttə, MDBMĠ rəhbərliyi ilə məsləhətləĢmələrdən sonra – diskussiya 

meydanına transformasiya edəcəyik. Diskussiyalar əsasında ola bilsin ki, mühüm xarici 

siyasi təĢəbbüslər iĢlənib hazırlanacaqdır.  

- Yəni bu, daha çox iĢgüzar görüĢ olacaq, nəinki sadəcə xoĢ ünsiyyət?  

- Əlbəttə, iĢgüzar, həm də xoĢ ovqat yaradan görüĢ! Bakıda Forum 

iĢtirakçılarının həm istirahət etmək, həm Ģəhəri gəzmək, həm cavanlıqda olduğu kimi 

dost masası arxasında oturmaq, həm də müasir beynəlxalq münasibətlərin mühüm 

məsələlərini, ekologiya, təhsil problemlərini və s. müzakirə etmək imkanı oldu. 

Gələcəkdə bu diskussiyalarda iĢtirak etmək üçün Foruma MDBMĠ-yə aidiyyatı olmayan 

tanınmıĢ siyasətçiləri, ictimai xadimləri dəvət etmək olar. Mən Forumun gələcəyini belə 

görürəm. Forumdakı çıxıĢımda mən bundan sonra da MDBMĠ-nin forumlarının Bakıda 

keçirilməsinə hazır olduğumuzu bildirdim. Biz çoxlu belə tədbirlər keçiririk – bir neçə 

gün bundan əvvəl Davos Forumuna ev sahibliyi etmiĢdik, keçən il Krans Montana 

Forumu oldu. Biz Sivilizasiyaların Alyansı - Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 



Forumunu, digər beynəlxalq tədbirləri keçiririk. DüĢünürəm ki, MDBMĠ Forumu bu 

sırada öz layiqli yerini tutacaqdır. 

- Mən gördüm ki, Sizin ideyanız auditoriya tərəfindən bəyənildi. Burada 

təəccüblü bir Ģey yoxdur, Forum yüksək səviyyədə keçirilmiĢdir. 

- Zənnimcə, əgər səsvermə keçirsəydik, auditoriyanın tam əksəriyyəti lehinə səs 

verəcəkdi! 

 

8 avqust 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ VLADĠMĠR PUTĠN DAĞÜSTÜ 

PARKDA OLMUġLAR 

  

Dövlət baĢçıları bu yaxınlarda yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilən 

Dağüstü parkı gəzdilər. 

Bu gün Bakıda yenidənqurma və abadlıq iĢləri sürətlə davam etdirilir. Nəticədə Ģəhər 

daha da gözəlləĢir. Yenidən qurulan Dağüstü Park da indi paytaxt sakinlərinin və 

Ģəhərimizin qonaqlarının sevimli istirahət məkanlarından birinə çevrilmiĢdir. Bu 

parkdan paytaxtımıza və Bakı buxtasına ecazkar mənzərə açılır. 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dağüstü 

parkdan Bakının mənzərəsini seyr etdilər. 

13  avqust 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

RUSĠYA FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ VLADĠMĠR PUTĠN AVQUSTUN 

13-DƏ “ĠÇƏRĠġƏHƏR” DÖVLƏT TARĠX-MEMARLIQ QORUĞUNU 

GƏZMĠġLƏR 

  

Burada Ģəhər sakinləri ilə görüĢüb söhbət edən dövlət baĢçıları onlarla xatirə 

Ģəkli çəkdirdilər. 

Elektromobillə gəzinti zamanı Rusiya dövlətinin baĢçısına məlumat verildi ki, 

Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin incisi olan ĠçəriĢəhər dünya mədəni irsinin 

nadir abidələrindəndir. Tariximizin canlı əfsanəsi olan ĠçəriĢəhər Dövlət Tarix-

Memarlıq Qoruğuna daxil olan Qız qalası və ġirvanĢahlar saray kompleksi UNESCO-

nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiĢdir. 

Rusiya dövlətinin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ĠçəriĢəhər ərazisində 

Azərbaycan alimləri arxeoloji qazıntılar aparmıĢ və Azərbaycan tarixinə dair bir çox 

qiymətli maddi-mədəniyyət nümunələri aĢkar etmiĢlər. Ġndi Azərbaycan muzeylərinin 

ən qiymətli eksponatları olan bu tapıntılar tariximizin qədim dövrlərinin öyrənilməsi 

üçün geniĢ imkanlar açır. 

Prezident Vladimir Putin milli mətbəximizin nümunəsi olan təndir çörəyinə 

qonaq oldu. Dövlət baĢçısı təndir çörəyinin biĢirilməsi qaydası ilə maraqlandı. 

ĠçəriĢəhərlə tanıĢlıq Prezident Vladimir Putində xoĢ təəssürat yaratdı. 

 

13  avqust 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV  

KONQRES MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 
Əvvəlcə Qəbələ rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢən dövlətimizin 

baĢçısı Ġlham ƏLĠYEV dedi: 

- XoĢ gördük, Qəbələdə açılıĢlar davam edir. Hər dəfə Qəbələdə olarkən yeni 

obyektlərin, istirahət zonalarının, sosial obyektlərin açılıĢında iĢtirak edirəm. Bu gün də 

Qəbələdə Heydər Əliyev Konqres Mərkəzinin açılıĢını qeyd edirik. Bu, çox əlamətdar 

hadisədir. Bu Konqres Mərkəzi ulu öndər Heydər Əliyevin adını daĢıyır. Heydər Əliyev 

müstəqil Azərbaycanın banisidir, onun qurucusudur. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində 

bu gün Azərbaycan uğurla inkiĢaf edir. Onun zəhməti və fəaliyyəti nəticəsində 

Azərbaycan 90-cı illərin əvvəllərində o ağır vəziyyətdən Ģərəflə çıxa bilmiĢdir, inkiĢaf 

yoluna qədəm qoymuĢdur. Biz isə onun yolunu davam etdiririk.  

Azərbaycan bu gün ən sürətlə inkiĢaf edən ölkələrin sırasındadır. Həm 

ölkəmizin iqtisadiyyatı, siyasi potensialı, eyni zamanda, bölgələri inkiĢaf edir. Qəbələdə 

belə möhtəĢəm binaların, sarayların yaradılması əlbəttə, onu göstərir ki, Azərbaycan 

sözün əsl mənasında müasir dövlətdir, güclü dövlətdir. Bizim bölgələrimiz də 

paytaxtdan geri qalmamalıdır. Mən bu vəzifəni bir neçə il bundan əvvəl qarĢıya 

qoymuĢam ki, bütün Ģəhərlər gərək inkiĢaf etsin və bölgələrdə Ģərait böyük Ģəhərlərdə 

olan Ģəraitə uyğun olsun.  

Qəbələdə, ümumiyyətlə, son illər ərzində böyük quruculuq, inkiĢaf iĢləri gedir. 

Siz bunun Ģahidisiniz, bu iĢlərin iĢtirakçılarısınız. Bu gün böyük aqrokompleksin 

fəaliyyəti ilə tanıĢ olmuĢam. Bu gün, eyni zamanda, yeni otelin açılıĢı gözlənilir. Artıq 

bir neçə beĢulduzlu otel fəaliyyət göstərir. Bu otellərin fəaliyyəti, eyni zamanda, 

Beynəlxalq Aeroportun tikilməsi artıq Qəbələni beynəlxalq mərkəzə çevirir. Dünyada 

indi Qəbələ haqqında kifayət qədər geniĢ məlumatlar vardır. Burada keçirilən 

beynəlxalq tədbirlər, siyasi, mədəni tədbirlər Qəbələnin Ģöhrətini bütün dünyaya yayır. 

Burada ənənəvi musiqi festivalı keçirilir. Bu yaxınlarda növbəti festival keçirilmiĢdir. 

Dünyanın aparıcı musiqiçiləri, ifaçılar, bəstəkarlar Qəbələyə toplaĢırlar. Qəbələnin və 

Azərbaycanın mədəni həyatına bu festivalın fəaliyyəti böyük töhfədir.  

Bu günlərdə isə Qəbələdə Türkdilli Dövlətlərin Dövlət BaĢçılarının Zirvə 

GörüĢü keçiriləcək. Bu zirvə görüĢünün Qəbələdə keçirilməsi əlbəttə ki, vacib 

məsələdir. Keçən dəfə Azərbaycanda bu zirvə görüĢü 2009-cu ildə Naxçıvanda 

keçirilmiĢdir. Naxçıvan da, Qəbələ də Azərbaycanın qədim diyarıdır. Bu Ģəhərlərin 

böyük tarixi vardır. Bu dəfə yenə də növbə Azərbaycana çatanda mən qərar qəbul etdim 

ki, Türkdilli Dövlətlərin ƏməkdaĢlıq ġurasının növbəti zirvə görüĢü Qəbələdə keçirilsin. 

Həm qonaqlar Azərbaycanla daha da geniĢ Ģəkildə tanıĢ olacaqlar, həm Qəbələ üçün bu 

tədbirin keçirilməsi əhəmiyyət daĢıyır. Bir də ki, burada istənilən beynəlxalq tədbirin 

keçirilməsi üçün imkanlar vardır. Belə möhtəĢəm konqres zalları heç də hər bir ölkədə 

tikilmir. Aeroport, bir neçə beĢulduzlu otel, digər otellər, turizm mərkəzləri, keçən dəfə 

burada olarkən mədəniyyət mərkəzinin açılması onu göstərir ki, doğrudan da, burada 

çox böyük iĢlər görülür. Həm dövlət öz vəsaitini ayırır, bütün infrastruktur layihələri 

dövlət hesabına icra edilir, eyni zamanda, özəl qurumlar həm biznes sahəsinə, həm də 

ki, sosial obyektlərə investisiya qoyurlar. Bu, çox sevindiricidir. Çünki biznesin sosial 

məsuliyyətli məsələləri dünyada geniĢ müzakirə olunur. Bəzi ölkələrdə böyük bizneslə 

məĢğul olanlar sosial məsələlərə o qədər də diqqət yetirmir. Azərbaycanda isə mənim 

tövsiyələrimlə biznes qurumları da öz sosial məsuliyyətini dərk edir və sosial 

məsələlərin həllinə də kömək göstərirlər. Ġndi Qəbələdə keçən illər də görülmüĢ iĢləri siz 



məndən yaxĢı bilirsiniz. Sadəcə olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, infrastruktur, sosial 

obyektlər, aeroport, yollar, qazlaĢdırma, elektriklə təchizat, turizm kompleksləri - bütün 

bunlar düĢünülmüĢ siyasətin nəticəsidir.  

Qəbələ artıq beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilibdir. Burada dağ xizək kurortu 

da yaradılır. Eyni zamanda, Qəbələnin sənaye potensialı da artır. ĠĢ yerləri, yeni 

müəssisələr, zavodlar, fabriklər açılır. Bu fabriklər, zavodlar müxtəlif sahələri əhatə 

edir. Qəbələnin timsalında biz Azərbaycan bölgələrinin uğurlu inkiĢafını görürük. 

Burada görülən iĢlər yüksək qiymətə, təqdirə layiqdir. Mən bu iĢləri alqıĢlayıram. 

Əminəm ki, gələcəkdə də Qəbələ Ģəhəri, Qəbələ rayonu uğurla inkiĢaf edəcəkdir.  

Sizə isə cansağlığı, xoĢbəxtlik, yeni uğurlar arzulayıram. 
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PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ KARVANSARAY” 

OTEL  

KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

  

Məlumat verildi ki, təkcə Qəbələ rayonu deyil, bölgə üçün də əhəmiyyətli 

turizm obyekti olan bu kompleks mükəmməl infrastruktura malikdir. Kompleksin 

təchizatı da ən müasir standartlara uyğundur. Otel beĢ hektar sahədə inĢa edilmiĢdir. 

Tikinti iĢlərinə 2012-ci ilin mayında baĢlanmıĢ, bu ilin avqustunda baĢa çatdırılmıĢdır. 

Yüksək xidmətin göstəriləcəyi bu kompleks, eyni zamanda, nadir memarlıq incilərindən 

biridir.  

Bildirildi ki, avanqard və modern arxitektura üslublarının sintezi əsasında inĢa edilən 

binanın interyerinin tərtibatında xaricdə hazırlanan mebel və aksessuarlardan istifadə 

olunmuĢdur. Oteldə qonaqların rahat istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

Dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələri sırasında mövqeyini daha da möhkəmləndirməyi qarĢıya 

məqsəd qoyan Azərbaycan artıq ən mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana 

çevrilmiĢdir. Bundan baĢqa, qeyri-neft sektorunun inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilən 

respublikamızda turizmin inkiĢafı da sürətlənir. Bu və digər reallıqlar ölkəmizdə otel 

biznesinin geniĢləndirilməsini və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını zəruri 

edir. Hazırda Azərbaycan dövləti bu baxımdan kompleks tədbirlər reallaĢdırır. “Qafqaz 

Karvansaray” otel kompleksi də həmin istiqamətdə atılan əsaslı addımlardan biridir. 

Dördmərtəbəli kompleks ən müasir standartlar səviyyəsində inĢa olunmuĢdur. Otelin 

zirzəmi hissəsində avtomobil qarajı, camaĢırxana, hovuz və digər yardımçı otaqlar 

vardır. ”Karvansaray” otel kompleksi 139 super otaq, 12 ailəvi otaq, 6 kral otağı və 2 

əlillər üçün otaq olmaqla 159 otaqdan ibarətdir. Oteldə, həmçinin qapalı üzgüçülük 

hovuzu, kiĢi və qadınlar üçün bərbərxana və gözəllik salonları, iki türk hamamı, iki 

buxar hamamı, iki SPA, iki trenajor zalı, bilyard və tennis zalları, iki sauna və massaj 

otaqları vardır. Kompleksdə 150 nəfərlik restoran, iclas və konfranslar keçirmək üçün 

zallar və uĢaqların istirahət otaqları fəaliyyət göstərir. Kompleksin ərazisi tam 

abadlaĢdırılmıĢ, yaĢıllıq sahəsi salınmıĢdır.  

“Qafqaz Karvansaray” oteldə 120 nəfərin daimi iĢlə təmin edilməsi nəzərdə 

tutulmuĢdur. Mükəmməl infrastruktura malik kompleks ən müasir avadanlıqla təchiz 

edilmiĢdir. Gözəl dizayn və interyeri ilə seçilən otaqlarda son dövrdə böyük turist axını 

müĢahidə edilən Qəbələnin qonaqlarına yüksək səviyyəli xidmət göstəriləcəkdir. 

Bildirildi ki, “Qafqaz Karvansaray” otelinin istifadəyə verilməsi bölgəyə gələn 

turistlərin sayına da müsbət təsirini göstərəcəkdir.  

Otellə yaxından tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı. 
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PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV OĞUZDA ĠNġA EDĠLƏN HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin maketinə və layihəsini əks etdirən filmə baxdı. 

Məlumat verildi ki, Mərkəzin tikintisinə 2013-cü ilin mayında baĢlanmıĢdır. Orijinal 

layihə əsasında tikilən Mərkəzdə inĢaat iĢləri sürətlə davam etdirilir. Üçmərtəbəli 

binanın ümumi sahəsi 7 min 500 kvadratmetrdir. Binanın zirzəmisində avtomobil 

dayanacağı, yeməkxana və texniki avadanlıq üçün otaqlar fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Mərkəzdə Ümummilli Liderin möhtəĢəm büstü ucaldılacaqdır. Yeni Mərkəzin 

yaradılması Oğuzda Ulu Öndərin zəngin irsinin təbliğində və öyrənilməsində mühüm rol 

oynayacaqdır. FotoguĢədə isə Ümummilli Liderin uĢaqlıq, yeniyetməlik, tələbəlik 

illərini, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində iĢlədiyi, Azərbaycan Kommunist Partiyasının 

birinci katibi və SSRĠ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olduğu dövrlər, eləcə də 

1990-1992-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı fəaliyyəti və sonradan 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə xarici və yerli səfərlərinin ayrı–

ayrı məqamları əksini tapacaqdır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, binanın birinci mərtəbəsində muzey, VĠP kabinet, kafe-

internet, 3D kinozalı olacaqdır. Ġkinci mərtəbədə xalçaçılıq və Alban tarixi muzeyləri, 

kafe-salon, müĢavirə otaqları, rəqs və dizayn studiyaları, poliqrafiya emalatxanası, sərgi 

salonu və digər köməkçi otaqlar fəaliyyət göstərəcəkdir. Üçüncü mərtəbədə milli rəqs 

studiyası, iki kitabxana, ədəbiyyat, heykəltəraĢlıq, kulinariya, kompyuter, xarici dil 

dərnəkləri üçün otaqlar və inzibati otaqlar yerləĢəcəkdir. ĠnĢaat iĢləri Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankının maliyyə dəstəyi və Mədəni Ġrsin Qorunmasına Dəstək Ġctimai 

Birliyinin sifariĢi ilə Azərbaycan ĠnĢaat və Ġnvestisiya Qrupu tərəfindən aparılır. Tikinti 

iĢlərinin 2014-cü ilin sonunadək baĢa çatdırılması və Mərkəzdə 25-30 nəfərin daimi iĢlə 

təmin olunması nəzərdə tutulur.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Oğuzda Ulu Öndərin adını daĢıyan 

prospektdə inĢa edilən Heydər Əliyev Mərkəzi Ģəhərin görünüĢünü daha da 

zənginləĢdirəcəkdir.  

Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzdə tikinti iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢlıqdan sonra 

müvafiq tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZIDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠYƏ SƏFƏRĠ 

ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ  

“ġƏKĠ XANLARININ EVĠ”NĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Xatırladaq ki, dövlətimizin baĢçısı 2006-cı il aprelin 13-də xanımı Mehriban 

Əliyeva ilə birlikdə ġəkidə olarkən “ġəki Xanlarının evi”nin əsaslı təmiri ilə bağlı 

göstəriĢ vermiĢdi. Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban Əliyevanın təĢəbbüsü ilə abidənin bərpası Dövlət Proqramına daxil edilmiĢ və 

bu məqsədlə vəsait ayrılmıĢdı.  

Dövlətimizin baĢçısı binanın, Heydər Əliyev və M.F.Axundzadə prospektlərinin 

bərpadan əvvəlki və sonrakı görüntülərini əks etdirən stendlərə baxdı.  

Bina ilə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyevə məlumat verildi ki, “ġəki Xanlarının 

evi”nin bərpası iĢlərinə 2012-ci ilin noyabrında baĢlanılmıĢdır. Altı otaqdan, dörd 

dəhlizdən və iki eyvandan ibarət bina çiy kərpicdən tikilmiĢ, pəncərələri Ģəbəkə üsulu ilə 

düzəldilmiĢdir. Ərazisi 700 kvadratmetr olan binanın inĢaası Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin sifariĢi əsasında aparılmıĢdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, XVIII əsrə aid tarixi abidə olan “ġəki Xanlarının evi” ilk 

dəfədir təmir edilir. Bərpa iĢləri həyata keçirilərkən binanın tarixi görkəmi 

saxlanılmıĢdır. Ġkimərtəbəli binanın əsas otağında milli ornamentlərə uyğun olaraq 

Azərbaycan tarixini əks etdirən Ģəkillər və tarixən bu ərazilərdə yaĢayan xalqların 

nümayəndələrinin portretləri əks olunmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev görülən iĢlərdən razılığını bildirdi.  
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PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV SABĠT RƏHMAN ADINA ġƏKĠ DÖVLƏT 

DRAM TEATRININ BĠNASINDA APARILAN ƏSASLI TƏMĠR VƏ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

  
Son illərdə ölkəmizdə mədəniyyətin inkiĢafı ilə bağlı mühüm tədbirlər görülür. 

Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə dövlət səviyyəsində yüksək qayğı göstərilir. Bu 

baxımdan Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyətimizin inkiĢafı, dünyada təbliği, 

Azərbaycanın zəngin mədəni irsinin, musiqi ənənələrinin qorunması ilə bağlı həyata 

keçirdiyi layihələr xüsusi önəm kəsb edir. Bu istiqamətdə bölgələrdə də xeyli iĢ 

görülmüĢdür. Milli mədəniyyətimizin inkiĢafı dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə 

çevrilmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyevin sərəncam və göstəriĢləri əsasında indi ölkəmizin 

bütün tarixi abidələri, sənət ocaqları əsaslı Ģəkildə yenidən qurulur. Buna uyğun olaraq 

ġəki Dövlət Dram Teatrının binası da əsaslı təmir olunur. 

Əvvəlcə dövlətimizin baĢçısı binanın həyətində ġəki ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüĢdü. 

Rayon ictimaiyyəti adından çıxıĢ edən Dram Teatrının direktoru Hikmət Nəbili 

dövlətimizin baĢçısına minnətdarlığını çatdırdı. 

Görülən iĢlərlə tanıĢ olan Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə çatdırıldı ki, 

binanın sahəsi 4000 kvadratmetrdən 5000 kvadratmetrədək artırılmıĢdır. Təmirdən əvvəl 

teatr binasında 78 xidməti otaq var idisə, hazırda onların sayı 86-dır.  

Məlumat verildi ki, 1973-cü ildə ipəkçilərin mədəniyyət sarayı kimi fəaliyyətə 

baĢlayan bina iki ildən sonra Sabit Rəhman adına Dövlət Dram Teatrının kollektivinin 

ixtiyarına verilmiĢdir. Teatr binasının uzun müddət əsaslı təmir olunmaması kollektivin 

fəaliyyətinə də təsirsiz ötüĢməmiĢdi. Azərbaycan Prezidentinin ġəkinin inkiĢafı 

məqsədilə 2011-ci ilin sentyabrında imzaladığı Sərəncama uyğun olaraq yenidən 

qurulan teatr binası müasir standartlara cavab verən səviyyəyə çatdırılmıĢdır. 

Üçmərtəbəli binanın əsaslı təmirinə 2012-ci ilin martında baĢlanmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, əsaslı təmirdən sonra binanın 

tamaĢa zalı 299 yerlik olacaqdır. Dörd korpusdan ibarət ġəki Dövlət Dram Teatrının 

binasının həyətyanı sahəsində də geniĢ abadlıq iĢləri görülmüĢdür. 

Yenidənqurma iĢləri ilə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev kollektivə uğurlar 

arzuladı. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

QƏBƏLƏDƏ TÜRKDĠLLĠ DÖVLƏTLƏRĠN ƏMƏKDAġLIQ ġURASININ III 

ZĠRVƏ TOPLANTISI ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ  

TÜRKĠYƏ VƏ QIRĞIZISTAN PREZĠDENTLƏRĠLƏ BĠRGƏ  

KONSERTDƏ OLMUġDUR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının 

Prezidenti Abdullah Gül və Qırğız Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayev 

konsertdə olmuĢlar. 

Konsertdən əvvəl Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevə, Türkiyə Prezidenti 

Abdullah Gülə və Qırğızıstan Prezidenti Almazbek Atambayevə Beynəlxalq Türk 

Mədəniyyəti TəĢkilatı - TÜRKSOY-un yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə 

xatirə hədiyyələri təqdim olundu. 

Sonra Azərbaycan, Türkiyə və Qırğızıstan prezidentləri qısa söhbət etdilər.  

Salona toplaĢanlar dövlət baĢçıları Ġlham Əliyevi, Abdullah Gülü və Almazbek 

Atambayevi hərarətlə qarĢıladılar. 

Konsertdə Xalq Artisti Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə Qara Qarayev adına 

Dövlət kamera orkestrinin ifasında türkdilli xalqların musiqiləri səsləndi.  

Hazırda türkdilli ölkələr arasında mədəniyyət məsələlərinə böyük diqqət 

göstərilir. Bu sahədə əməkdaĢlıq bütün türkdilli dövlətlər arasında prioritet elan 

edilmiĢdir. Təsadüfi deyildir ki, türkdilli ölkələrin dövlət baĢçılarının zirvə 

toplantılarında mədəniyyət sahəsində əməkdaĢlığın perspektivləri mütəmadi olaraq 

vurğulanır. Bu prosesə türkdilli dövlətlərin ortaq təĢkilatı olan TÜRKSOY da öz 

töhfəsini verir. TəĢkilatın xətti ilə hər il türkdilli ölkələrin müxtəlif Ģəhərlərində 

reallaĢan tədbirlər xalqlarımız arasında mədəni telləri daha da möhkəmləndirir. Türkdilli 

Dövlətlərin ƏməkdaĢlıq ġurası da türkdilli ölkələr arasında əlaqələrin daha da 

geniĢləndirilməsi iĢinə layiqli töhfələr verir. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, qaxlılar da ulu öndər Heydər Əliyevin 

xatirəsini əziz tuturlar. ġəhərdə yeni tikilən Heydər Əliyev Mərkəzi Ümummilli Liderin 

xatirəsinə dərin ehtiramın nümunəsidir. Mərkəzdə Ulu Öndərin həyata keçirdiyi müdrik 

siyasət nəticəsində müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə vətəndaĢ müharibəsinin 

qarĢısının alınması, iqtisadiyyatın ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq inkiĢaf yoluna 

qədəm qoyması, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artırılması, qüdrətli ordu 

quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirləri əks etdirən fotolara geniĢ 

yer verilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, milli memarlıq ənənələrini 

saxlamaqla ən müasir üslubda tikilən Mərkəzin inĢasına 2011-ci ilin noyabrında 

baĢlanmıĢdır. Yerli inĢaat materiallarının istifadə edildiyi tikinti iĢləri rayonun daxili 

imkanları hesabına həyata keçirilmiĢdir. Foyedə ümummilli lider Heydər Əliyevin 

möhtəĢəm abidəsi və məlumat-informasiya köĢkü vardır. Ümumi sahəsi 670 

kvadratmetr olan əsas zal dörd hissəyə bölünmüĢdür. Lakin hərəkət edən arakəsmələr 

zalı bütöv Ģəklə salaraq 600 nəfərin iĢtirakı ilə konfrans keçirməyə imkan verir. Zalın 

yan divarları səkkizguĢəli ornamentli ĢüĢələrlə örtülmüĢ, xüsusi ekranlar və tablolarda 

Ümummilli Liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fraqmentlər iĢıqlandırılmıĢdır. Zalın 

bir hissəsi 8 qatlı xüsusi elektron pərdə ilə kəsilərək kinozala çevrilmiĢdir. Burada 

Azərbaycanın müasir tarixini, iqtisadi və sosial inkiĢafını əks etdirən filmlər nümayiĢ 

olunur.  

Prezident Ġlham Əliyev zalda Qax rayonunun elektron xəritəsinə, eləcə də Ulu 

Öndərin xarici ölkələrə səfərlərini əks etdirən elektron lövhələrə baxdı. 

Mərkəzdə xoreoqrafiya, milli və bal rəqsləri, sənət dərnəkləri fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Burada, həmçinin ingilis, yapon və rus dilləri sinfi vardır. Mərkəzdə 

internet kafe, elektron kitabxana, virtual otaqlar da yüksək standartlara cavab verir.  

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. 

Prezident Ġlham Əliyev Heydər Əliyev Mərkəzində yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək 

qiymətləndirdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA “EL RESORT” 

OTELĠNĠN KONFRANS MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Konfrans Mərkəzinin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Son illərdə respublikamızda turizm sektorunun inkiĢafına böyük diqqət 

göstərilir. Paytaxt Bakı ilə yanaĢı, regionlarda da müasir turizm obyektlərinin inĢası 

geniĢ vüsət almıĢdır. Qax rayonunda da turizm potensialının inkiĢafı diqqət mərkəzində 

saxlanılır. Bu baxımdan 2011-ci il noyabrın 16-da Prezident Ġlham Əliyevin iĢtirakı ilə 

istifadəyə verilən “El Resort” otel kompleksi də mühüm əhəmiyyət daĢıyır. 

Məlumat verildi ki, Konfrans Mərkəzinin tikintisinə 2011-ci ildə baĢlanmıĢdır. 

Müasir layihə əsasında tikilən mərkəzin ərazisi üç min kvadratmetrdən çoxdur. Sahəsi 

1080 kvadratmetr olan birinci mərtəbədəki sütunsuz böyük zalda 900 nəfərə xidmət 

göstərilə bilər. Zalda dörd böyük ekran və bunlara uyğun proyektorlar quraĢdırılmıĢdır. 

Böyük zal, həmçinin ən müasir avadanlıqla təchiz edilmiĢdir.  

Konfrans Mərkəzinin mətbəxində quraĢdırılmıĢ avadanlıq Ġtaliyanın “Zanussi” 

firmasının istehsalıdır.  

Mərkəzin ikinci mərtəbəsindəki zallarda da yüksək səviyyəli xidmətin 

göstərilməsi mümkündür. Zallar ən müasir mobil audio-video avadanlığı ilə təchiz 

edilmiĢdir. Mərkəzin ərazisində 100 avtomobillik dayanacaq inĢa olunmuĢdur. Konfrans 

Mərkəzində bütün infrastruktur ən müasir səviyyədə qurulmuĢdur. 

Prezident Ġlham Əliyev Konfrans Mərkəzi ilə tanıĢlıqdan sonra “El Resort” 

otelinin tikintisi davam etdirilən “ġimal” blokunun sxemlərinə və fotostendlərinə baxdı. 

Məlumat verildi ki, beĢmərtəbəli binanın tikintisinə 2012-ci ilin noyabr ayında 

baĢlanmıĢdır və iĢlərin 2013-cü ilin sonunda yekunlaĢdırılması planlaĢdırılmıĢdır. 

Kompleksin ümumi ərazisi 2,7 hektar, tikinti sahəsi isə iki min kvadratmetrdir. “ġimal” 

blokunun birinci mərtəbəsində boulinq mərkəzi, bar, 120 yerlik kafe, 240 yerlik restoran 

fəaliyyət göstərəcəkdir. Binada 82 nömrə olacaqdır. Yeni kompleksdə 60 nəfərin iĢlə 

təmin olunması nəzərdə tutulmuĢdur.  

Tikinti iĢlərinin gediĢi ilə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev müvafiq 

tapĢırıqlarını verdi. 

 

16 avqust 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BALAKƏNDƏ 

MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Son illərdə Azərbaycanda mədəniyyətin inkiĢafına göstərilən qayğı daha da 

artmıĢ, bu sahədə çalıĢanların iĢ Ģəraitini günün tələbləri səviyyəsinə çatdırmaq üçün 

məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Mədəniyyətin və incəsənətin inkiĢafına 

diqqət yeni mədəniyyət ocaqlarının inĢasında da özünü büruzə verir. Bu tədbirlər 

paytaxtla yanaĢı, regionlarda da geniĢ vüsət almıĢdır. Son dövrlərdə bölgələrdə müasir 

tipli yeni mədəniyyət infrastrukturu yaradılmıĢ, çoxlu sayda mədəniyyət obyektləri 

tikilib istifadəyə verilmiĢdir. Balakəndə inĢa olunan Mədəniyyət Mərkəzi də bu sırada 

mühüm yer tutur.  

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, mərkəzin tikintisinə 2012-ci ilin 

iyulunda baĢlanmıĢdır. ĠnĢaat iĢləri yüksək səviyyədə aparılmıĢdır. Binanın ətrafında 

geniĢ abadlıq və yaĢıllaĢdırma iĢləri görülmüĢdür. Bunun nəticəsində mərkəzin binası 

rayonun gözəlliyini daha da artırmıĢdır.  

Binanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident Ġlham Əliyevin və 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyətin 

inkiĢafına diqqət və qayğılarını əks etdirən fotostend yaradılmıĢdır. Ġkimərtəbəli binanın 

ümumi sahəsi 3 min 244 kvadratmetrdir. Mərkəzin 260 yerlik tamaĢa zalında müxtəlif 

mədəni tədbirlərin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. 

Mərkəzdə yeməkxana, texniki və xidməti otaqlar da vardır. Binanın ikinci mərtəbəsində 

isə müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada rəsm zalı, heykəltəraĢlıq, əmək, 

rəqs, musiqi dərnəkləri və müəllimlər otaqları vardır.  

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra dövlətimizin baĢçısı Balakən rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələri ilə görüĢdü. 

Mərasim iĢtirakçılarını salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi: 

- Sabahınız xeyir olsun. Sizi ürəkdən salamlayıram, Balakən Mədəniyyət 

Mərkəzinin açılıĢı münasibətilə təbrik edirəm. Çox gözəldir, Balakənə yaraĢan bir 

mərkəzdir. Burada həm dərnəklər var, eyni zamanda, böyük konsert zalı yaradılıbdır. 

Yəni, burada rayonun müxtəlif tədbirləri keçiriləcək. Memarlıq baxımından da gözəl 

binadır, Ģəhərə əlavə yaraĢıq verəcəkdir.  

Mən artıq bir neçə dəfə Balakəndə səfərdə olmuĢam və hər dəfə açılıĢlarda 

iĢtirak edirəm. ġadam ki, bu açılıĢların sayı artır. Balakənin son illər ərzində inkiĢafı 

məni və yəqin ki, sizi çox sevindirir. Çünki doğrudan da son illərdə böyük bir irəliləyiĢ 

olmuĢdur. Balakəndə sosial problemlər öz həllini tapır. Keçən səfərlərimdə biz böyük 

xəstəxananın açılıĢını qeyd etmiĢdik. Burada Olimpiya Kompleksi, digər sosial 

obyektlər yaradılır. Ġnsanların istirahəti üçün gözəl imkanlar vardır. Deyə bilərəm ki, 

Azərbaycanın bölgələrində bəlkə də ən böyük istirahət parkı Balakəndədir. Çox gözəl, 

möhtəĢəm parkdır. Həm böyük rəmzi məna daĢıyır, eyni zamanda, insanların rahat 

istirahəti üçün də çox gözəl imkanlar vardır.  

Balakəndə iqtisadi sahədə iĢlər yaxĢı gedir, yeni müəssisələr, iĢ yerləri açılır. 

Əlbəttə ki, bu da çox vacibdir. Çünki ölkəmizin uğurlu inkiĢafı üçün, ilk növbədə, 

iqtisadiyyat inkiĢaf etməlidir. Deyə bilərəm ki, bu istiqamətdə son illərdə bütün 

bölgələrdə nəticələr yaxĢıdır, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramının 

ikinci hissəsi baĢa çatır. Proqram artıqlaması ilə yerinə yetirilibdir və gələn ilin 

əvvəlindən üçüncü proqram icra edilməyə baĢlayacaqdır. Beləliklə, növbəti beĢ il 

ərzində bu günə qədər həll edilməmiĢ problemlər də öz həllini tapmalıdır. 

Ancaq qeyd etməliyəm ki, Balakəndə əsas infrastruktur layihələrinin icrası baĢa 

çatır. QazlaĢdırma 95 faizə çatmıĢdır. Demək olar ki, bütün kəndlərdə də qaz xətləri 



çəkilibdir. Heç vaxt bu, belə olmamıĢdır. Ġçməli su, kanalizasiya layihələrinin icrası da 

yəqin ki, gələn ilin sonuna qədər baĢa çatacaq və beləliklə, Ģəhər və ətraf kəndlər 24 saat 

təmiz içməli su ilə təmin ediləcəkdir. Bu layihələr indi demək olar ki, hər həftə 

istifadəyə verilir. Ġki həftə ərzində - Kürdəmirdə, Ġsmayıllıda, Oğuzda artıq layihələr 

istifadəyə verilmiĢdir. Bu gün Zaqatalada içməli su layihəsi istifadəyə verilir. Balakəndə 

isə gələn il bu layihə artıq istifadəyə veriləcəkdir.  

Yəni sosial infrastruktur, digər layihələr icra edilir və biz növbəti illərdə yəqin 

ki, daha çox kənd yollarının bərpasına diqqət verməliyik. Bu proses də baĢlamıĢ, 

ölkəmizdə geniĢ vüsət almıĢdır. Ancaq bildiyiniz kimi, bu, çox böyük vəsait tələb edən 

layihələrdir və zamana da ehtiyac vardır. Çünki kənd yollarımızın əksəriyyəti yararsız 

vəziyyətdə idi. Son illərdə bu sahəyə çox böyük vəsait ayrılır və çalıĢırıq ki, hər bir 

rayonda heç olmasa bir və ya iki böyük layihə icra edilsin. Ona görə hər bir rayonun 

kənd yollarının tam Ģəkildə bərpası bir qədər vaxt tələb edəcəkdir. Ancaq hesab edirəm 

ki, növbəti beĢ il ərzində, bəlkə də ondan da tez bütün kənd yolları qurulacaq, 

tikiləcəkdir. Yəni, qarĢıya belə bir vəzifə qoyulubdur. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, hər 

bir sahədə biz maksimum, hədəfləri seçirik və o hədəflərə çatmaq üçün ardıcıl siyasət 

aparırıq. Hər bir rayonun öz proqramları, öz inkiĢaf dinamikası vardır. Balakəndə bu 

dinamika çox müsbətdir.  

Burada iqtisadi inkiĢaf, sosial məsələlərin həlli, gözəllik, abadlıq iĢləri məni 

sevindirir. Əlbəttə, Balakən çoxmillətli diyardır. Bu, bizim böyük sərvətimizdir. 

Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkədir və deyə bilərəm ki, artıq Azərbaycan 

dünya miqyasında tolerantlıq mərkəzi kimi tanınır. Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq 

tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlər böyük dərəcədə diqqəti cəlb edir.  

Tədbirlərin keçirilməsi özlüyündə vacib bir hadisədir. Eyni zamanda, o 

konfranslarda, forumlarda səslənən fikirlər, hesab edirəm ki, dünyada proseslərin 

müsbət istiqamətdə getməsinə xidmət göstərir. Əfsuslar olsun ki, müxtəlif yerlərdə - 

Avropada, Orta ġərqdə, müxtəlif bölgələrdə dini və milli dözümsüzlük hökm sürür. Bu, 

zəmanənin mənfi əlamətidir və bu proseslər kəskinləĢir. Yəni, əfsuslar olsun ki, dünyada 

qarĢıdurmaya aparan bəzi siyasətçilərin, siyasi qrupların fəaliyyəti fəlakətlərə gətirib 

çıxarır. Bunu biz indi izləyirik. Bu gün biz internet dövründə yaĢayırıq, hər bir məlumatı 

televiziya vasitəsilə əldə etmək üçün bütün imkanlar vardır. Əlbəttə ki, bu, bizi çox 

narahat edir və üzür. Çünki belə olmamalıdır. Bütün xalqlar, bütün dinlərin 

nümayəndələri sülh, qardaĢlıq Ģəraitində yaĢamalıdırlar. Bütün xalqlar bir-birinə hörmət 

əsasında yaĢamalıdırlar. Yəni, dünyada gedən proseslər əlbəttə ki, bizi narahat etməlidir. 

Çünki biz təcrid edilmiĢ vəziyyətdə, adada yaĢamırıq. Biz çalıĢırıq ki, Azərbaycanda 

yaradılmıĢ müsbət təcrübə artıq hüdudlarımızın kənarına çıxsın və Azərbaycan təcrübəsi 

daha geniĢ Ģəkildə öyrənilsin, bizdə mövcud olan gözəl ab-hava və qardaĢlıq iqlimi 

dünyaya, heç olmasa, bölgəyə yayılsın.  

Ölkəmizə gəldikdə isə, Azərbaycanda milli məsələlər ən yüksək səviyyədə həll 

olunur. Bəlkə də bu barədə çox danıĢılmır. Buna ehtiyac da yoxdur. Ancaq 

cəmiyyətimizin inkiĢafı, cəmiyyətdə mövcud olan həyat tərzi, bizim milli dəyərlərimiz, 

ümumbəĢəri dəyərlərin Azərbaycanda geniĢ Ģəkildə tətbiq edilməsi bu vacib sahədə də 

müsbət nəticələrə gətirib çıxarmıĢdır. Bu gün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində sülh, 

əmin-amanlıq, təhlükəsizlik hökm sürür. Bunun təməlində əlbəttə ki, düĢünülmüĢ 

siyasət və cəmiyyətin bu məsələlərə münasibəti dayanır. Çünki bu məsələlər təkcə 

dövlət siyasəti ilə tənzimlənə bilməz. Dövlət əlbəttə ki, öz tərəfindən bütün lazımi 

tədbirləri görür, vəziyyətə nəzarət edir, çatıĢmayan bütün məsələləri həll etməyə çalıĢır 

və həll edir.  



Ancaq, eyni zamanda, bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 

cəmiyyətində bu gözəl qardaĢlıq ab-havası yaĢanır və güclənir. Bizim sərvətimiz bizim 

müxtəlifliyimizdədir, bizim sərvətimiz bizim birliyimizdədir. Azərbaycanda yaĢayan hər 

bir xalqın, hər bir dinin nümayəndəsinin hüquqları lazımi Ģəkildə qorunur. Azərbaycan 

bizim vətənimizdir, biz hamımız Azərbaycan vətəndaĢlarıyıq və milli müxtəliflik bir 

daha demək istəyirəm ki, bizim böyük sərvətimizdir. Bu, sadəcə gözəl sözlər deyil, bu, 

reallıqdır. Hər bir vətəndaĢ, xüsusilə çoxmillətli bölgələrdə yaĢayan vətəndaĢlar bu gözəl 

dinamikanı saxlamalıdırlar, bu reallıqları düzgün qiymətləndirməlidirlər və öz 

fəaliyyətləri ilə ümumi iĢimizə töhfə verməlidirlər.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan milli və dini problemlərin həlli 

iĢində nümunə ölkədir. Azərbaycanda keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlər, bu 

tədbirlərdə səslənən fikirlər, o cümlədən dünya Ģöhrətli alimlərin, Nobel 

mükafatçılarının çıxıĢlarında səslənən fikirlər dediyim sözləri təsdiq edir. Biz dünyaya 

açığıq və eyni zamanda, öz milli dəyərlərimizi qoruyuruq. Biz ümumbəĢəri dəyərləri 

bölüĢürük, ancaq bizim üçün əsas milli dəyərlərdir, bizim dəyərlərimizdir. Bu dəyərlər 

üzərində müasir, müstəqil dövlət qurulmuĢdur və bu dövlət gündən-günə güclənir. 

Dövlətin gücü bölgələrin gücündən qaynaqlanır. Regional inkiĢaf proqramlarının qəbul 

edilməsi məhz bu məqsədi güdürdü. Çünki əvvəlki Balakəni indiki Balakənlə müqayisə 

etmək mümkün deyil. Bundan əvvəl demək olar ki, burada görüləsi iĢlər çox idi. 

Yadımdadır, ilk dəfə buraya gələrkən demiĢdim ki, əminəm, inkiĢaf olacaq və 

Azərbaycan dövləti bu bölgənin inkiĢafına öz dəstəyini verəcəkdir. Bu gün bu bölgə 

cənnətə çevrilib. Bakıdan baĢlayaraq Qobustan, ġamaxı, Ġsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, ġəki, 

Qax, Zaqatala, Balakən - bütün bu zona canlanır, turizm mərkəzinə çevrilir, beynəlxalq 

tədbirlər, sammitlər keçirilir. Əlbəttə ki, bu, Azərbaycanın inkiĢafını göstərir. 

Hər bir bölgənin uğurlu inkiĢafı nəticədə ölkəmizin inkiĢafını təmin edir. O ki 

qaldı iqtisadi məsələlərə, iqtisadi islahatlar aparılır və bu ilin 7 ayının göstəriciləri də 

çox müsbətdir. Ġqtisadiyyat artır, qeyri-neft sektoru təxminən 11 faiz artmıĢdır. Bu da 

dünyada rekord göstəricidir. Bütün maliyyə, iqtisadi böhranlar Azərbaycandan yan 

keçir. Ona görə yox ki, Azərbaycanı əhatə edə bilmir. Ona görə ki, Azərbaycanda bəzi 

baĢqa ölkələrdən fərqli olaraq düĢünülmüĢ siyasət aparılır və heç vaxt lazımsız 

borclanma siyasəti aparılmır. Biz öz hesabımıza yaĢayırıq, müstəqil yaĢayırıq. Ölkəmiz 

gündən-günə güclənir və iqtisadi müstəqilliyi nəticəsində siyasi müstəqilliyini də təmin 

edir.  

Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, müstəqil dövlətdir. O dövlətdir ki, 

uğurla, inamla irəliyə gedir. Bizim üçün bütün hədəflər müəyyən edilibdir. Biz inkiĢaf 

etmiĢ ölkəyə çevrilməliyik və çevriləcəyik. Buna nail olmaq üçün əlbəttə ki, hər bir 

vətəndaĢın töhfəsi çox vacibdir. Balakənlilər həmiĢə olduğu kimi, Vətənə, dövlətə, 

dövlətçiliyə sadiqdirlər, öz iĢləri ilə bizim ümumi iĢimizə də təkan verirlər. Belə gözəl 

binaların yaradılması əlbəttə ki, dediyim sözlərin sübutudur. Bir daha sizi təbrik edirəm 

və gələcək iĢlərinizdə uğurlar arzu edirəm. 

 

17  avqust 2013-cü il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ZAQATALADA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN BĠNASINDA TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Mərkəzin tikintisinə bu ilin aprelində 

baĢlanmıĢdır. Ən müasir standartlar səviyyəsində inĢa olunan Mərkəzin binasında 

muzey, iki konfrans salonu, kinozal, internet-kitabxana, milli rəqs, heykəltəraĢlıq, 

dizayn, xalq yaradıcılığı və foto studiyaları, həmçinin dərnək otaqları və kafe 

yaradılacaqdır. Binada daĢ-hörgü iĢləri baĢa çatdırılmıĢdır. Hazırda dam örtüyü 

quraĢdırılır və suvaq iĢləri görülür. Binanın həyətində 2 min 500 kvadratmetr əraziyə 

tamet piltə döĢənəcək, 4 min 700 kvadratmetr ərazidə isə yaĢıllıq salınacaqdır. Burada, 

həmçinin fəvvarəli üç hovuzun tikintisi nəzərdə tutulur. Mərkəzin binasında tikinti 

iĢlərinin 2014-cü ilin mayında baĢa çatdırılması planlaĢdırılır. Heydər Əliyev 

Mərkəzində 25-30 nəfər daimi iĢlə təmin olunacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev tikinti iĢlərinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi ilə 

bağlı tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  

 
17  avqust 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZAQATALA ġƏHƏRĠNĠN 

TARĠXĠ MƏRKƏZĠNĠN YENĠDƏNQURMA VƏ BƏRPADAN SONRAKI 

VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUSDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, tarixi mərkəz adlanan ərazi 1850-ci 

illərdə salınan hazırkı Dədə Qorqud meydanını, Qala düzü pilləkənlərini, Heydər Əliyev 

prospekti və “28 May” küçəsinin bir hissəsi daxil olmaqla, təxminən 6,2 hektar ərazini 

əhatə edir.  

Azərbaycan Prezidenti Ģəhərin tarixi mərkəzində aparılan yenidənqurma və 

bərpa iĢlərini, eləcə də Zaqatala qalasını əks etdirən stendlərə baxdı. 

Dövlətimizin baĢçısı Dədə Qorqud meydanını gəzdi. Bildirildi ki, burada 

yenidənqurma iĢlərinə 2012-ci ilin aprelində baĢlanmıĢdır. Meydanda Dədə Qorqudun 

2,5 metrlik heykəli ucaldılaraq memorial kompleks tikilmiĢdir. Burada 6 bürc, fəvvarəli 

4 hovuz, 6 giriĢ-çıxıĢ qapısı quraĢdırılmıĢdır. Meydanda mindən çox dekorativ ağac və 

gül kolu əkilmiĢdir. Burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. Tarixi 

mərkəzdə 50-dən çox fərdi evin, ictimai binanın və sahibkarlıq obyektinin dam 

örtüklərində və fasadlarında yenidənqurma iĢləri aparılmıĢdır. Heydər Əliyev prospekti 

əsaslı surətdə təmir olunmuĢdur. Bundan baĢqa, səkilərə və meydana 5 min 

kvadratmetrə qədər tamet piltə döĢənmiĢ, 400 kvadratmetr sahədə isə yaĢıllıq zolağı 

salınmıĢdır. Hazırda Heydər Əliyev prospektində, Dədə Qorqud meydanının ətrafında 

olan yaĢayıĢ və ictimai binaların fasadlarının tarixi görkəminin bərpası iĢləri davam 

etdirilir. 

Dövlətimizin baĢçısı görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirdi, tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi. 

 

 17  avqust 2013-cü il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV SABĠRABADDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyevə əvvəlcə Mərkəzin yerləĢdiyi Heydər Əliyev adına 

istirahət parkında yaradılan Ģərait barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, yenidənqurma iĢləri çərçivəsində parkın ərazisi 1,5 hektar 

geniĢləndirilərək 4 hektara çatdırılmıĢdır. Müasir səviyyədə qurulan parkda sakinlərin və 

qonaqların istirahəti üçün hər cür Ģərait vardır. Burada xüsusi dörd guĢə tikilmiĢ, 

oturacaqlar qoyulmuĢ, diametri 42 metr olan musiqili fəvvarə yenidən qurulmuĢ, geniĢ 

yaĢıllaĢdırma iĢləri görülmüĢ, drenaj sistemi yaradılmıĢdır. Parkda 5 min nəfərlik 

konsert meydanı və attraksionların quraĢdırıldığı sahə vardır.  

Azərbaycan Prezidenti rayonda görülmüĢ iĢləri əks etdirən stendlərə baxdı. 

Sonra dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Heydər Əliyev Mərkəzinin binası orijinallığı ilə Sabirabad Ģəhərinin gözəlliyini 

daha da artırır. Bu Mərkəzin yaradılması ilk növbədə sabirabadlıların Ümummilli 

Liderin xatirəsinə ehtiramını nümayiĢ etdirir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Mərkəzin inĢasına ötən ilin noyabrında baĢlanılmıĢdır. 

Binanın ümumi sahəsi 5,2 min kvadratmetrdir. Üçmərtəbəli binanın birinci 

mərtəbəsində internet kafe və rəqs studiyası, konfrans zalı və müasir akustika sistemi ilə 

təchiz edilmiĢ 3D kinozalı fəaliyyət göstərir. Ġkinci mərtəbədə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin büstü qoyulmuĢ, Ulu Öndərin Sabirabad və rayon sakinləri haqqında 

fikirlərinin əks olunduğu stendlər quraĢdırılmıĢdır. Buradakı ekspozisiya zalında fotolar 

və Ulu Öndərin təhsili, fəaliyyəti ilə bağlı digər sənədlər böyük maraq doğurur. Binanın 

1094 kvadratmetr sahəsi olan ekspozisiya zalında dahi Ģəxsiyyətin müxtəlif dövrlərdə 

çəkilmiĢ fotoları sərgilənir. Zalda müxtəlif bölmələrdə Ümummilli Liderin uĢaqlıq, 

gənclik, tələbəlik, sovet dönəmi və müstəqillik illərində ölkəyə rəhbərlik etdiyi 

dövrlərdəki fotoları maraqla qarĢılanır. “Heydər Əliyev və Sabirabad. 1970-1998-ci 

illər” bölməsində dahi rəhbərin bu rayona səfərlərini əks etdirən fotolar yer almıĢdır. Bu 

fotolar bir daha sübut edir ki, Ümummilli Lider Azərbaycana rəhbərliyinin bütün 

dövrlərində Sabirabadın da inkiĢafına xüsusi diqqət göstərmiĢdir. Ulu Öndərin 

Sabirabada 15 dəfə səfər etməsi bunun bariz nümunəsidir. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin rayondakı müxtəlif obyektlərin açılıĢlarında iĢtirak etməsi, ictimaiyyət 

nümayəndələri, ziyalılar və zəhmətkeĢlərlə görüĢləri sabirabadlıların xatirində dərin 

izlər buraxmıĢdır. 

Mərkəzdəki “Azərbaycan dövlətçiliyi tarixi kabineti” də diqqəti cəlb edir. 

Burada ən son elmi-texniki nailiyyətlərə əsaslanan sistem və avadanlıq quraĢdırılmıĢdır.  

Ekspozisiya zalında Prezident Ġlham Əliyevin Sabirabada səfərləri və siyasi 

fəaliyyəti əks olunan fotoguĢə də vardır. 

Bildirildi ki, Mərkəzdə səyyar sərgi zalı fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada rayonun 

rəssamları əsərlərini sərgiləyəcəklər. Mərkəzin 330 yerlik böyük akt zalında rayonun 

ictimai-siyasi həyatında baĢ verən mühüm hadisələr və əlamətdar günlərlə bağlı 

tədbirləri yüksək səviyyədə keçirmək üçün hərtərəfli imkan vardır. Zal bütün zəruri 

avadanlıqla təchiz edilmiĢdir. Mərkəzdə dizayn, rəsm və Ģahmat otaqları, həmçinin 

elektron kitabxana, fotostudiya və linqafon sinfi də fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi. 

 
 29  avqust 2013-cü il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV SAATLIDA BAYRAQ MEYDANI VƏ MUZEYĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, Bayraq Meydanı Saatlı rayonundan olan Ģəhidlərin 

barelyeflərini əks etdirən “ġəhidlər” və 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı 

abidələrinin ərazisi ilə birləĢdirilərək ümumi kompleks Ģəklində yaradılmaqla iki hektar 

sahəni əhatə edir. Bayraq 

Meydanının inĢasına bu il mayın 10-da baĢlanılmıĢ, qısa zamanda baĢa 

çatdırılmıĢdır.  

ġəhərin giriĢ hissəsində yerləĢən meydanda 82 metr hündürlüyündə bayraq 

dirəyi ucaldılmıĢ, uzunluğu 24, eni 12 metr olan dövlət bayrağı asılmıĢdır. Kompleksin 

ərazisində qurulan iki metr hündürlüyündəki dörd postamentin üzərində Azərbaycanın 

metaldan tökülən xəritəsi, dövlət gerbi, ulu öndər Heydər Əliyevin dövlət müstəqilliyi 

barədə sözləri və Azərbaycanın dövlət himninin mətni həkk olunmuĢdur. Meydanın 

ətrafında orta əsrlərin memarlıq ənənələrinə uyğun qala tipli daĢ hasarlar, eləcə də 

tağĢəkilli hasarlar hörülmüĢdür. Üç qədim qala qapısı da meydana xüsusi gözəllik verir. 

Meydanda orta əsrlər Azərbaycan əsgərinin tökmə materiallardan beĢ heykəli 

yaradılmıĢdır. Heykəllərdən üçü qala divarları üzərində, ikisi isə meydan ərazisində 

qoyulmuĢdur.  

Bildirildi ki, Bayraq Meydanının ərazisində abadlıq və yaĢıllaĢdırma iĢləri 

aparılmıĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi, iki fəvvarə quraĢdırılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Bayraq Meydanının ərazisində yaradılan Bayraq Muzeyi 

ilə də tanıĢ oldu.  

Ümumi sahəsi 124 kvadratmetr olan Bayraq Muzeyinin aypara Ģəkilli binası 

sərgi və iki köməkçi otaqdan ibarətdir. Muzeyin “Azərbaycanın tarixi dövlətləri” adlı 

bölməsi Manna dövlətindən baĢlayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinədək olan 

dövrü əhatə edir. Digər bölmədə Dədə Qorqud, Aristotel, ġah Ġsmayıl Xətai, ġeyx 

Məhəmməd Xiyabani, Hüseyn Cavid və Mikayıl MüĢfiqin dövlət, dövlətçilik, bayraq 

haqqında kəlamları yer almıĢdır. Papirus formasında açılmıĢ 5 hissədən ibarət bölmədə 

Azərbaycanda mövcud olmuĢ tarixi dövlətlər və onların rəhbərləri, dünya 

mədəniyyətinin inkiĢafına töhfə vermiĢ və beynəlxalq miqyasda tanınan mədəniyyət və 

incəsənət xadimlərimiz, ziyalılarımız, Azərbaycan xanları, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin generallarının rəsmləri yer almıĢdır. Ulu öndər Heydər Əliyevə həsr 

olunan bölmə isə “Ġstiqlal! Tam və mütləq Qələbə” adlanır. Muzeyin divarlarında, 

həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçiliyimizlə bağlı tarixi kəlamları, 

bayraq haqqında dediyi sözlər həkk edilmiĢdir.  

Muzeyin sərgi otağında Azərbaycanın dövlətçilik tarixində və mədəniyyətində 

mühüm rol oynayan dahilərin, mütəfəkkirlərin, Ģairlərin də daxil olduğu 27 rəsm əsəri 

yağlı boya ilə divar üzərində iĢlənmiĢdir. Muzeydə, həmçinin 1918-1991-ci illərdə 

istifadə olunan Azərbaycan bayraqları, müstəqil Azərbaycanın ordenləri və onlar 

haqqında məlumatları əks etdirən lövhə də vardır. Numizmatika bölməsində isə 

eramızdan əvvəl III əsrdən baĢlayaraq xanlıqlar dövrünədək istifadə edilən qədim 

sikkələr, XIX və XX əsrin nadir eksponatları, Səfəvi dövləti, Gəncə və Qarabağ 

xanlıqlarının bayraq ucluqları, XIX əsrə aid Ģəhərlərin gerbləri nümayiĢ olunur. 

Azərbaycan ərazisində mövcud olan qədim dövlətləri və eləcə də xanlıqlar dövrünün 

bayraqları muzeyin sərgi otağına xüsusi yaraĢıq verir.  

Bayraq Meydanı və muzeylə tanıĢlıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti tapĢırıq 

və tövsiyələrini verdi. 

 



29  avqust 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞCABƏDĠDƏ GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi, burada 

yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, binanın tikintisinə ötən ilin 

iyulunda baĢlanılmıĢ, bu ilin avqustunda baĢa çatdırılmıĢdır. ġəhərin ən gözəl 

binalarından olan Gənclər Mərkəzinin ümumi sahəsi üç min kvadratmetrdir.  

Mərkəzin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham 

Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarını, həmçinin gənclərlə 

görüĢlərini əks etdirən fotolardan ibarət guĢələr vardır. 

Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd yeniyetmələr arasında elmi-texniki 

biliklərin təbliği, onların elmi-yaradıcı təĢəbbüslərinin artırılması və bu sahədə istedadlı 

gənclərin üzə çıxarılmasıdır. Bunun üçün ayrıca internet otağı vardır. Bütün 

kompyuterlər internetə qoĢulmuĢdur. Gənclər Mərkəzində kompyuter bilikləri və xarici 

dil üzrə xüsusi kursların təĢkili də planlaĢdırılır. Burada, həmçinin iclas və akt zalları, 

atıcılıq otağı, 3D kinozalı, linqafon otağı, elektron kitabxana və digər yardımçı otaqlar 

vardır. Müasir avadanlığın quraĢdırıldığı atıcılıq salonunda gənclərin bu sahədə ibtidai 

hazırlıq keçmələrində və onların interaktiv, pnevmatik avtomatdan atəĢaçma 

bacarıqlarının yüksəldilməsi üçün məqsədyönlü iĢlər aparılacaqdır. Bu mərtəbədə 

fəaliyyət göstərən disko-barda ən müasir akustika sistemi quraĢdırılmıĢdır.  

Binanın birinci mərtəbəsində oyun zalı yaradılmıĢdır. Burada müxtəlif növ oyun 

aparatları, dördcərgəli boulinq zalı, balacalar üçün “Labirint” oyun guĢəsi fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Ġkinci mərtəbədə gənclər kafesi yaradılmıĢdır.  

Bildirildi ki, elektron kitabxananın fondunda ulu öndər Heydər Əliyevin və 

Prezident Ġlham Əliyevin siyasi fəaliyyətinə həsr edilən, eləcə də uĢaqlar üçün və digər 

sahələrə dair kitablar toplanmıĢdır. Bir sözlə, mərkəz gənclərin asudə vaxtlarının 

səmərəli təĢkilində, onların ictimai fəallığının yüksəldilməsində mühüm rol 

oynayacaqdır. 

Prezident Ġlham Əliyev Gənclər Mərkəzi ilə tanıĢlıqdan sonra tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 
29  avqust 2013-cü il 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYANDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢdü. 

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV 

dedi:  

- Yenidən Salyanda olmağımdan çox Ģadam. Son illər ərzində mən dəfələrlə 

Salyan rayonunda olmuĢam. Bu, mənim Prezident kimi yeddinci səfərimdir. Çox Ģadam 

ki, Salyanda iĢlər yaxĢı gedir, Ģəhər abadlaĢır, gözəlləĢir, bütün küçələrdə abadlıq iĢləri 

görülür, binalar təmir olunur, gözəl binalar tikilir. Bu gün biz Heydər Əliyev Mərkəzinin 

açılıĢını qeyd edirik. Gözəl, möhtəĢəm binadır. Əlbəttə ki, bu mərkəzlərin yaradılması, 

ilk növbədə, xalqımızın Ulu Öndərinin xatirəsinə olan hörmətinin əlamətidir. Eyni 

zamanda, bu mərkəzlərdə müxtəlif tədbirlər keçiriləcək, dərnəklər fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Yəni, bu mərkəzlər yaĢayacaq və vətəndaĢlar da mərkəzlərin 

imkanlarından istifadə edəcəklər.  

Bu il biz Ulu Öndərin 90 illik yubileyini qeyd etdik, eyni zamanda, QurtuluĢ 

gününün 20-ci ildönümünü də. Bu Ģanlı tarixə bir daha nəzər salaraq görürük ki, ulu 

öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının formalaĢmasında xüsusi xidmətləri 

olmuĢdur. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində bu gün Azərbaycan inkiĢaf edir.  

Azərbaycan sabit, inkiĢafda olan ölkədir. Biz Ulu Öndərin qoyduğu yolla 

gedirik və bu yol inkiĢaf, tərəqqi yoludur. Son 10 il ərzində biz bu yolda böyük 

nailiyyətlərə imza atmıĢıq. Biz bunu Salyan rayonunun timsalında da görürük. Salyan 

son illər ərzində böyük inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Qeyd etdiyim kimi, abadlıq iĢləri 

görülür, binalar tikilir, küçələr abadlaĢır, eyni zamanda, infrastruktur layihələri də icra 

edilir. QazlaĢdırma iĢləri yaxĢı gedir, rayon təxminən 60-70 faiz qazlaĢdırılmıĢdır. 

Ancaq əlbəttə, qarĢıya məsələ qoyulubdur ki, Salyanın bütün kəndləri 100 faiz 

qazlaĢdırılsın. Buna imkan vardır, biz bunu yaxın gələcəkdə edəcəyik.  

Ġçməli su-kanalizasiya layihələrinin icrası nəzərdə tutulur. Əgər hər Ģey proqram 

üzrə gedərsə, gələn ilin sonuna qədər bu problem də öz həllini tapacaqdır. Bilirəm ki, 

bu, çox ciddi, vətəndaĢları narahat edən problemdir. Ġçməli su fasilələrlə, qrafiklə verilir. 

Bildiyiniz kimi, indi ölkəmizin bütün bölgələrində bu böyük layihələr icra edilir, o 

cümlədən Salyan rayonunda. Dediyim kimi, gələn ilin sonuna qədər bu məsələ tam 

Ģəkildə həll olunacaq və 24 saat keyfiyyətli içməli su veriləcəkdir.  

Mənə indi verilən məlumata görə, bir neçə məsələ var ki, insanları narahat edir, 

öz həllini gözləyir. Biz onu da həll edəcəyik. Kür çayı üzərində körpünün tikintisi 

məsələsi vardır. Bu da, əlbəttə ki, öz həllini tapmalıdır. Son illərdə Azərbaycanda 150-

dən çox körpü tikilmiĢdir, həm Bakıda, həm bölgələrdə. Bu körpülərin tikintisi, ilk 

növbədə, insanların rahatlığı üçündür. Əlbəttə ki, nəqliyyat infrastrukturunun 

yaradılması, yeniləĢməsi çox vacib məsələdir. Ġndi Bakı-Salyan avtomobil yolu tikilir. 

Onun bir hissəsi artıq hazırdır. Qalan hissə də tikiləcəkdir və bütünlükdə Bakıdan 

Astaraya qədər - sərhədə qədər yeni dördzolaqlı yolun tikintisi həll ediləcəkdir. 

Körpünün tikintisi də əlbəttə ki, böyük əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Bu, öz həllini 

tapacaqdır.  

Digər məsələ ġirvan-Salyan avtomobil yolunun tikintisidir. Bu məsələ də öz 

həllini tapacaqdır. Güman edirəm ki, gələn ilin investisiya proqramında hər iki məsələ 

öz əksini tapmalıdır. Vəsait ayrılacaq və bu məsələlər öz həllini tapacaqdır.  

Eyni zamanda, hələ ki, qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər vardır. Baxmayaraq ki, 

son illərdə bir çox məktəblər əsaslı Ģəkildə təmir edilib, hər bir rayonda, o cümlədən 

burada qəzalı vəziyyətdə məktəblər vardır. Bu məsələlər də öz həllini tapacaqdır.  



Əlavə hər hansı görüləsi iĢlər varsa, siz mənə deyin, onları da həll edək. Mənim 

bölgələrə səfərlərimin əsas səbəbi bundan ibarətdir, vəziyyətlə tanıĢ olum, görüm əlavə 

nə iĢlər görülməlidir ki, insanlar daha da razı olsunlar.  

SAKĠNLƏR: Çox sağ olun, minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin sayənizdə iĢlər 

çox gözəl gedir. 

 

X X X 

 

Daha sonra Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Mərkəzin inĢası 2011-ci ilin dekabrında baĢlanmıĢ və bu ilin 

avqustunda baĢa çatdırılmıĢdır. ĠnĢaat iĢləri rayonun daxili imkanları hesabına həyata 

keçirilmiĢdir. Mərkəzin 10 otaqdan ibarət üçmərtəbəli binasının ümumi sahəsi 626 

kvadratmetrdir.  

Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Binanın birinci mərtəbəsində sərgi zalı, inzibati otaqlar yerləĢir. Foyedə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢdur. Burada Ulu Öndərin və Prezident 

Ġlham Əliyevin Salyana səfərlərini əks etdirən fotoguĢələr vardır. Foyedə, həmçinin dahi 

rəhbər Heydər Əliyevə həsr olunan videoçarx da nümayiĢ olunur.  

Mərkəzin ikinci mərtəbəsində sahəsi 457 kvadratmetr olan sərgi zalındakı 

stendlərdə Ulu Öndərin uĢaqlıq, Naxçıvanda təhsil aldığı dövrləri, Dövlət Təhlükəsizlik 

Komitəsində, eləcə də Moskvada çalıĢdığı illəri əks etdirən Ģəkilləri, həmçinin görkəmli 

dövlət xadiminə həsr olunmuĢ nəĢrlər, Ümummilli Liderin diplomları və 

tərifnamələrinin surətləri nümayiĢ olunur.  

Mərkəzin üçüncü mərtəbəsində isə rəqs studiyası, rəsm otağı, elektron 

kitabxana, xarici dil mərkəzi, Ģahmat dərnəyi, kompyuter və informatika kabineti, 

fotostudiya vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi, 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYANDA BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Bayraq Meydanının inĢasına bu ilin 

iyununda baĢlanmıĢ, avqustda baĢa çatdırılmıĢdır. Ümumi sahəsi 2,1 hektar olan Bayraq 

Meydanı Salyan Ģəhərinin giriĢində, Milli Qəhrəman Nazim Babayev küçəsində 

yaradılmıĢdır. Bayraq 

Meydanının giriĢində hündürlüyü 5,3, uzunluğu 14 metr olan tağ tikilmiĢdir. 

Bayraq dirəyinin hündürlüyü 42, bayrağın eni 10, uzunluğu isə 20 metrdir.  

Meydanın ərazisində istirahət parkı da salınmıĢdır. Azərbaycan Prezidenti 

parkın ərazisini gəzdi. 

Bildirildi ki, ərazidə uzunluğu 236, eni isə 7 metr olan su kanalı tikilmiĢdir. 

Kanalın üzərində uzunluğu 11, eni 3 metr olan iki körpü, ərazidə biri səkkizguĢəli 

olmaqla 17 fəvvarə, kanalüstü “Buta” və iki “Lalə” inĢa olunmuĢdur. Burada geniĢ 

yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılmıĢ, müasir iĢıqlandırma sistemi, dekorativ məhəccər 

qurulmuĢ, oturacaqlar qoyulmuĢdur. Parkda uĢaq-əyləncə qurğuları quraĢdırılmıĢdır.  

Azərbaycan Prezidenti meydanda yaradılan Ģəraitlə tanıĢlıqdan sonra müvafiq 

tapĢırıqlarını verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠLƏSUVARDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı binanın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. Məlumat verildi 

ki, Mərkəzin 28 otaqdan ibarət üçmərtəbəli binası bütün zəruri avadanlıqla 

təchiz edilmiĢdir. GiriĢdə Mərkəz barədə bütün məlumatların əks olunduğu 

elektron köĢk quraĢdırılmıĢdır. Birinci mərtəbədə ümummilli lider Heydər Əliyevin 

büstü qoyulmuĢdur. Buradakı Heydər Əliyev Muzeyində Ulu Öndərin həyat 

və fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər böyük maraq doğurur. Dahi Ģəxsiyyətin müxtəlif dövrlərə 

aid fotoları 15 guĢədə yerləĢdirilmiĢdir. Birinci mərtəbədə Ümummilli Liderin uĢaqlıq, 

gənclik, tələbəlik illərinə, sovet dönəmi və müstəqillik illərində ölkəyə rəhbərlik etdiyi 

dövrlərə aid müxtəlif fotoları maraqla qarĢılanır. Onların arasında Ulu Öndərin 

hakimiyyətdə olduğu illərdə Biləsuvara səfərlərini əks etdirən çoxlu sayda fotoĢəkillər 

və çap materialları da sərgilənir. Birinci mərtəbədə, həmçinin psixoloji məsləhət otağı, 

linqafon kabineti, rəqs studiyası fəaliyyət göstərir. Burada Ümummilli Liderin həyat və 

fəaliyyətinə həsr edilmiĢ film fasiləsiz olaraq nümayiĢ etdiriləcəkdir. Ġkinci mərtəbədə 

rəsm studiyası, Ģahmat dərnəyi, internet kafe, kompyuter otağı, treninq zalı, kitabxana, 

3D kinozalı vardır. Mərkəzdə, həmçinin fotostudiya, heykəltəraĢlıq dərnəyi, poliqrafiya 

və dizayn studiyaları, virtual sinif, intellektual oyun otağı, xalçaçılıq dərnəyi fəaliyyət 

göstərəcəkdir.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Mərkəzin böyük akt zalında rayonun ictimai-siyasi 

həyatında baĢ verən mühüm hadisələr və əlamətdar günlərlə bağlı tədbirləri yüksək 

səviyyədə keçirmək üçün hərtərəfli imkan yaradılmıĢdır.  

Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.  
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YARDIMLIDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı binanın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. Azərbaycan 

Prezidenti mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Məlumat verildi ki, Mərkəzin birinci mərtəbəsində 30 nəfərlik akt zalı, rəsm və 

dizayn dərnəyi, xalq sənətkarlıq studiyası, poliqrafiya emalatxanası, fotostudiya və 

kompyuter otağı yaradılmıĢdır. Burada Ümummilli Liderin xatirəsinə həsr olunmuĢ 

muzey təĢkil edilmiĢdir. Muzeydəki fotostendlərdə ulu öndərin uĢaqlıq, yeniyetməlik, 

tələbəlik, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində iĢlədiyi dövrlər, hakimiyyətdə olduğu 

illərdə bölgələrə etdiyi səfərlər əks olunmuĢdur. Bu fotolardan da görünür ki, 

Ümummilli Lider hər zaman vətəndaĢlarımızın rifahını diqqət mərkəzində saxlamıĢdır. 

Onun regionlara səfərlərinin də əsas məqsədi ölkəmizdəki inkiĢafı hər bir soydaĢımızın 

həyatına daxil etmək idi. Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illər ölkəmizin 

tarixinə intensiv inkiĢaf dövrü kimi daxil olmuĢdur. Ölkədə mükəmməl idarəçilik 

məktəbini yaradan Heydər Əliyevin görkəmli ictimai-siyasi xadim kimi tanınmasında 

onun Azərbaycana, respublikamızın timsalında regiona, nəticə etibarilə dünyaya sülh, 

sabitlik, davamlı inkiĢaf və harmoniya gətirməklə bağlı atdığı əhəmiyyətli addımlar 

mühüm rol oynamıĢdır.  

Mərkəzdə Prezident Ġlham Əliyevin Yardımlı rayonuna səfərlərini əks etdirən 

fotoguĢə də yaradılmıĢdır. Bundan baĢqa, Mərkəzin ikinci mərtəbəsində 40 tamaĢaçı 

yerlik 3D formatlı kinozal, virtual sinif, 15 yerlik konfrans zalı, sərgi salonu, kompyuter 

və linqafonlarla təchiz edilmiĢ xarici dil studiyası, intellektual oyun otağı və ədəbiyyat 

dərnəyi fəaliyyət göstərəcəkdir. Burada gənclərin müasir texnoloji yeniliklərlə yaxından 

tanıĢ olmalarına, onların bilik və bacarıqlarının inkiĢaf etdirilməsinə yönələn kurslar 

təĢkil olunacaqdır. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLIDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, Ģəhərdə yenidən qurulan 

Heydər Əliyev Mərkəzi Ümummilli Liderin xatirəsinə dərin ehtiramın nümunəsidir. 

Mərkəzdə Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolar və 

eksponatlar yer almıĢdır. Burada görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin gərgin siyasi 

fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, 

müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə vətəndaĢ müharibəsinin qarĢısının alınması, 

Azərbaycan iqtisadiyyatının ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq inkiĢaf yoluna qədəm 

qoyması, qüdrətli ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirləri əks 

etdirən fotolara geniĢ yer verilmiĢdir. 

Bildirildi ki, Ümummilli Liderin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi baxımından böyük 

əhəmiyyəti olan mərkəzdə Ulu Öndərin həyatının və çoxĢaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin 

müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar, Ģəkillər, tarixi sənədlər, eksponatlar, o 

cümlədən Masallıya səfərlərini əks etdirən fotolar nümayiĢ etdirilir. Burada 

kompyuterlər və digər ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar fəaliyyət 

göstərəcəkdir. 250 və 100 nəfərlik iki konfrans zalının mövcud olduğu mərkəzdə 

müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır. 

Vurğulandı ki, mərkəzdə internet kafe və 3D kino zalı fəaliyyət göstərir. Burada 

məktəblilərin Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən öyrənmələri üçün xüsusi dərnəklər 

yaradılmıĢdır. Rəsm studiyası, fotostudiya, xalq sənətkarlığı otağı da məhz belə 

dərnəklərdəndir. Mərkəzdə yaradılan xalq sənətkarlığı otağında Azərbaycanın qədim 

musiqi alətləri və xalçaçılıq nümunələri nümayiĢ etdirilir. Elektron kitabxanada isə ulu 

öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs 

olunan, o cümlədən Azərbaycan tarixini, ədəbiyyatını və mədəniyyətini özündə əks 

etdirən elekton vəsaitlər yer almıĢdır.  

Burada “eko-sinif” də fəaliyyət göstərir. Sinifdə ölkəmizin flora və faunasının 

qorunması istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 

təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən ĠDEA kampaniyası haqqında məlumatların əks olunduğu 

lövhələr yer almıĢdır. 

Qeyd edildi ki, 2012-ci ildə birinci Beynəlxalq folklor festivalı və ulu öndər 

Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunan ikinci Beynəlxalq folklor festivalı 

Masallıda keçirilmiĢ və Ģəhər 2012-ci ildə Azərbaycanın folklor paytaxtı seçilmiĢdir. 

Prezident Ġlham Əliyev kompyuter, xarici dil otağı və milli rəqs otaqlarına 

baxdı. 

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev Masallı rayon incəsənət 

məktəbinin, tarix-diyarĢünaslıq muzeyinin fəaliyyətini, Masallıda həyata keçirilən 

abadlıq və quruculuq iĢlərini əks etdirən fotolara baxdı. 

ViləĢçay sahilində park-bulvar layihəsi dövlətimizin baĢçısına təqdim olundu. 

Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzdə yaradılan Ģəraiti yüksək qiymətləndirdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLIDA MƏDƏNĠYYƏT 

MƏRKƏZĠNĠN ƏSASLI TƏMĠRDƏN SONRA AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, Mədəniyyət Mərkəzi 1956-cı ildə 

inĢa olunmuĢdur. Bu mədəniyyət ocağı istismarda olduğu müddətdə əsaslı təmir 

edilməmiĢdir. Ümumi sahəsi 7300 kvadratmetr olan bina üçmərtəbəlidir. Rayonun bu 

əsas mədəniyyət ocağının əsaslı təmirinə 2011-ci ildən baĢlanılmıĢdır. Tikinti iĢləri 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə həyata keçirilmiĢdir.  

Mərkəzin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənət 

xadimlərinə qayğısından bəhs edən fotoguĢə yaradılmıĢdır. Burada Prezident Ġlham 

Əliyevin ölkəmizdə mədəniyyətin inkiĢafına, bu sahədə böyük əmək sərf edən insanlara 

diqqət və qayğısını əks etdirən fotolar da toplanmıĢdır.  

Dövlətimizin baĢçısının Masallıya ötən səfərindən sonra Ģəhərin inkiĢafı 

məqsədilə imzaladığı Sərəncama uyğun olaraq ayrılan vəsait hesabına yenidən qurulan 

Mədəniyyət Mərkəzinin binası müasir standartlara cavab verir. 358 yerlik tamaĢa 

salonundan və digər yardımçı otaqlardan ibarət Mədəniyyət Mərkəzinin bütün 

infrastrukturu tamamilə yenidən qurulmuĢdur. 

Mərkəzlə tanıĢlıq zamanı dövlətimizin baĢçısı rayon incəsənət məktəbi xor 

kollektivinin ifasını dinlədi. 

Prezident Ġlham Əliyev Masallı ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢdü.  

Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrini salamlayan Prezident Ġlham ƏLĠYEV 

dedi: 

- Mədəniyyət mərkəzi hazırdır. Artıq fəaliyyətə baĢlayır. Çox Ģadam ki, yüksək 

səviyyədə təmir olunub. Keçən dəfə burada olarkən göstəriĢ verilmiĢdi ki, bina əsaslı 

Ģəkildə təmir olunsun və bu gün artıq hazırdır. Bu da hesab edirəm ki, həm Masallının, 

həm də Azərbaycan mədəniyyətinin inkiĢafına növbəti bir töhfədir. Əlbəttə ki, bütün 

infrastruktur layihələri ilə yanaĢı, əlbəttə ki, mədəniyyətlə bağlı olan tədbirlər, obyektlər, 

mədəniyyət sahəsindəki iĢlər xüsusi məna daĢıyır. Çünki mədəniyyət hər Ģeyin əsasıdır.  

Azərbaycan xalqının çox zəngin mədəniyyəti, tarixi vardır. Biz haqlı olaraq öz 

mədəniyyətimizlə fəxr edirik. Bu gün Azərbaycan dünyada öz mədəniyyəti, musiqisi, 

tarixi ilə tanınan bir ölkədir. Dünyanın müxtəlif yerlərində Azərbaycan günləri keçirilir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin nə qədər zəngin olduğunu artıq bütün dünya bilir. Bakıda, 

eyni zamanda, bölgələrdə, o cümlədən Masallıda müxtəlif mədəni tədbirlər, müsabiqələr 

keçirilir. Azərbaycan cəmiyyəti həmiĢə mədəniyyətə çox bağlı olub və bu gün müstəqil 

Azərbaycan dövləti çox güclü əsaslar – tarixi, mədəni əsaslar, mənəvi dəyərlər üzərində 

qurulubdur. Ona görə də mədəniyyət mərkəzlərinin, yenidən qurulması böyük 

əhəmiyyət daĢıyır. Yenə də deyirəm ki, bütün baĢqa layihələrlə bərabər, bu sahədəki 

iĢlər də təqdirəlayiqdir.  

Son 10 il ərzində mən Masallıda dəfələrlə olmuĢam. Bu, mənim səkkizinci 

səfərimdir. Demək olar ki, hər il gəlirəm və hər il müxtəlif açılıĢlarda iĢtirak edirəm. 

Sevinirəm ki, açılıĢların sayı artır və vaxtilə verilmiĢ qərarlar nəticə verir, gözəl səmərə 

verir. Masallıda son illər ərzində böyük iĢlər görülmüĢdür. Bu gün də bu iĢlər davam 

etdirilir. Xüsusilə, rayonun infrastrukturu ilə bağlı layihələr uğurla icra edilir. Yol 

tikintisi sürətlə gedir, kənd yolları tikilir. Masallıda 100-dən çox kənd vardır. Çox vacib 

layihədir. Çünki kənd yolu kənddə yaĢayan insanlar üçün əsas məsələdir. Biz, əlbəttə ki, 

ilk növbədə magistral yolların çəkiliĢi ilə bağlı qərarlarımızı vermiĢik. Ġndi isə kənd 



yollarının çəkiliĢinin növbəsi gəlib və Masallıda bu layihələr geniĢ vüsət almıĢdır. Yaxın 

aylarda müasir xəstəxana olacaqdır. 

Rayonlar bir-birindən fərqlənir. Elə rayon var ki, orada əhalinin əksəriyyəti 

rayon mərkəzində, Ģəhərdə yaĢayır. Masallıda isə əksəriyyət kəndlərdə yaĢayır. Belə 

olan halda biz Ģəhəri su ilə təmin edəcəyik. Bəs kəndlər necə olacaq?! O tövsiyələr 

nəzərə alınmıĢdır. Bu layihə gələn ilin sonunda baĢa çatmalıdır və təmiz içməli su 

veriləcəkdir. Bu da böyük tarixi nailiyyətdir. Çünki ölkəmizdə su mənbələri məhduddur. 

Əvvəlki dövrlərdə, sovet dövründə də su həmiĢə problem idi. 1970-ci illərdə ulu öndər 

Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə su kəmərləri çəkilmiĢdir. O vaxt Azərbaycan əhalisi o 

qədər də çox deyildi. Ġndi əhali artır, tələbat da artır. Bir də ki, vaxtilə çəkilmiĢ xətlər 

artıq istismar müddətini baĢa vurur. Belə olan halda yeni layihələrin icrası böyük 

əhəmiyyət daĢıyır. Bu gün ölkəmizin hər yerində içməli su layihələri icra edilir, o 

cümlədən bu zonada. Bu gün biz Biləsuvarda və Yardımlıda içməli su layihələrinin 

açılıĢını qeyd etmiĢik.  

SAKĠN: O gün olsun bizdə də olsun.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sizdə gələn il olacaq. Hər rayonda, hər Ģəhərdə. 

Bütün Ģəhərlər 100 faiz, kəndlərin də böyük əksəriyyəti ilkin mərhələdə su ilə təmin 

ediləcəkdir. Bu layihələrin böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki su həyat deməkdir. Ġnsan 

susuz yaĢaya bilməz. Bizim əksər Ģəhərlərimizdə kanalizasiya ümumiyyətlə ya yox idi, 

ya da ki yarımçıq vəziyyətdə idi. Ġçməli su cədvəllə verilir. Bakının müəyyən yerlərində 

baxmayaraq ki, biz su xətləri çəkirik, bu gün Bakının bir hissəsi yenə də cədvəllə su alır. 

Ona görə, böyük proqram icra edilir ki, Bakı, bütün Ģəhərlər, əksər kəndlər içməli su ilə 

təmin olunsun. Ġnsanlar bunun xeyrini görəcəklər - həm bugünkü, həm də gələcək nəsil. 

Çünki insanların sağlamlığı üçün içməli su əsas məsələdir. Masallıda təbiət gözəldir, 

hava təmizdir, dağlar, meĢələr, ərzaq məhsulları keyfiyyətlidir. Yəni, burada təkcə su 

məsələsi problem yaradır. Bu da güman edirəm ki, gələn ilin sonuna qədər həllini 

tapacaq və bütün digər sosial layihələr icra ediləcəkdir. Bilirəm ki, hələ də qəzalı 

vəziyyətdə məktəblər vardır. Onların sayı çox az da deyildir. Onlar da əsaslı Ģəkildə 

təmir edilməlidir. Xəstəxana, içməli su, kənd yolları, elektriklə təchizat, qazlaĢdırma 

sizdə yaxĢı gedir. Masallı rayonunun bütün kəndləri qazlaĢdırılmalıdır.  

Bizim regional proqramımızın təməlində məhz bu prinsip dayanır. Çünki 

regional proqram dedikdə bəziləri hesab edir ki, rayon mərkəzi elə regiondur. Düzdür, 

amma kənd də, qəsəbə də vardır. Onlar da regiondur. Əlbəttə ki, rayon mərkəzləri, 

Ģəhərlər, ilk növbədə, diqqət mərkəzindədir. Ancaq bütün kəndlərdə də yol, qaz, 

elektrik, su xətləri çəkilməlidir. Əgər belə getsə, burada yaxın illərdə bir dənə də olsun 

infrastruktur problemi qalmayacaqdır. Bütün məsələlər öz həllini tapacaqdır. Əlbəttə, 

bununla bərabər, iqtisadi sahədə islahatlar davam etdirilməlidir. Kənd təsərrüfatının, 

turizmin inkiĢafı üçün Masallının potensialı böyükdür. Burada sənaye müəssisələri, iĢ 

yerləri yaradılır. Bu iĢlərə gələcəkdə daha da böyük təkan veriləcəkdir. Çünki hələ 

görüləsi iĢlər çoxdur. Biz hələ sizinlə gələcəkdə çox görüĢəcəyik. Çünki növbəti açılıĢlar 

vardır. Su layihələri, xəstəxananın istifadəyə verilməsi, digər tədbirlər olacaqdır. Bu 

tədbirlərdə sizinlə bərabər olacağıq.  

Sizi bir daha təbrik edirəm. 

 

X X X 
 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. YaxĢı olar ki, sizin kollektivləriniz 

Azərbaycanın müxtəlif Ģəhərlərində konsertlər versin. Çünki indi belə gözəl mədəniyyət 

mərkəzləri hər yerdə vardır. Hər bir bölgədə gözəl, müasir mədəniyyət mərkəzləri 



vardır. Bölgələr arasındakı əlaqələr daha da sıx olmalıdır. Çünki indi bizim 

mədəniyyətimiz çox zəngindir, çoxĢaxəlidir, müxtəlifdir. Müxtəlif yerlərdə yaĢayan 

insanların öz ənənələri, öz tarixi vardır. YaxĢı olar ki, sizin kollektiviniz Bakıda, baĢqa 

Ģəhərlərdə daha tez-tez çıxıĢ etsin. Eyni zamanda, xaricə də qastrollara çıxsın ki, bu 

gözəl sənət tanınsın. Çünki burada bu mədəniyyətlə bağlı biz fikirlərimizi bölüĢürük. Bir 

daha demək istəyirəm ki, bu, əsasdır. Hər bir dövlətin, hər bir xalqın əsasıdır.  

Azərbaycan uzun illər, əsrlər boyu baĢqa dövlətlərin tərkibində yaĢamıĢdır. 

Ancaq öz milli xüsusiyyətlərini itirməmiĢdir. Nəyə görə? Ona görə ki, mədəniyyət, 

incəsənət güclü olub və Azərbaycan xalqı öz mədəniyyətinə həmiĢə bağlı olubdur. Bu 

gün müstəqillik dövründə əlbəttə ki, bu sahədə daha da ciddi addımlar atılmalıdır. Çox 

vacib məsələ ondan ibarətdir ki, gənc nəsil də bizim milli mədəniyyətə maraq göstərsin. 

Çünki indi dünyada qloballaĢma meylləri gedir. On il bundan əvvəl demək olar ki, 

ictimaiyyətin əksəriyyəti bunu alqıĢlayırdı, indi bu məsələlərə daha da real baxıĢlar 

üstünlük təĢkil edir. QloballaĢma əlbəttə ki, zəmanənin tələbidir. Amma qloballaĢma adı 

altında milli dəyərlər gərək itməsin, biz onu gərək itirməyək.  

Gənclər milli ruhda tərbiyə almalıdırlar - vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda. 

Onlar öz ənənələrinə sadiq olmalıdırlar, öz incəsənətini yaĢatmalıdırlar. Bu, nadir bir 

sənətdir. Bunu siz yaĢadırsınız və sizdən sonra gələn nəsil də bunu davam etdirməlidir.  

QardaĢ Fətullayev: Son günlərdə müəllimlərin, həkimlərin, mədəniyyət 

iĢçilərinin maaĢlarını, təqaüdçülərin təqaüdlərini artırdığınıza görə Sizə təĢəkkür edirəm. 

Bu, bütün insanlarda ruh yüksəkliyi yaradıb. Həmin insanlar adından Sizə təĢəkkürümü 

bildirirəm. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. MaaĢlar vaxtaĢırı artırılır, pensiyalar da 

artırılır. Bu artım da xüsusi məna daĢıyır, çünki dünyada indi maaĢlar artmır, əksinə 

kəsilir, azaldılır, ixtisara düĢür. ĠĢ həftəsi, pensiya müddəti artırılır, maaĢlar kəsilir, iĢ 

yerləri kəsilir. Bəzi inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə iĢsizlik 30 faizə çatmıĢdır. Ancaq 

Azərbaycan çox nadir ölkələrdəndir ki, hətta bu illərdə də maaĢlar, pensiyalar artırılır. 

Bu son artım 3 milyon insana Ģamil ediləcəkdir, pensiyaçılarla bərabər. Əgər desəm ki, 

indiki dövlət iĢində iĢləyənlərin maaĢı bizi qane edir, yəqin ki, düz olmaz. Ancaq 

dinamika, artım vardır. Azərbaycan iqtisadiyyatı gücləndikcə əlbəttə ki, bu artımlar daha 

da təsirli olacaqdır. Ancaq hər Ģey müqayisədə ölçülür. MDB məkanında orta maaĢ və 

orta pensiyanın həcminə görə Azərbaycan qabaqcıl yerlərdədir.  

Əsas odur ki, sosial məsələlər daim diqqət mərkəzindədir. Bax bu mədəniyyət 

mərkəzinin açılıĢı sosial layihədir, içməli su sosial layihədir, kənd yolu, xəstəxana sosial 

layihədir. Görülən bütün iĢlərin hamısı sosialyönümlüdür. Bütün bu iĢlərə böyük vəsait 

tələb olunur. Azərbaycan bildiyiniz kimi, o ölkələrdəndir ki, öz hesabına yaĢayır, heç 

kimdən, heç bir baĢqa dövlətdən, beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı deyildir. Əksinə, 

biz indi özümüz bəzi beynəlxalq maliyyə qurumlarına kreditlər veririk. Yəni, biz bu 

səviyyəyə çatmıĢıq. Ona görə biz bütün iĢləri öz hesabımıza edirik. Bu gün böhran 

içində olan ölkələrdə dövlət borcu onların ümumi daxili məhsulunun 100 faizindən 

çoxdur - 150 faiz, 180 faiz vardır. Yəni, ölkədə il ərzində istehsal olunan məhsullar 

dövlət borcundan azdır. Yəni, borc o qədər böyükdür ki, bütün iqtisadi artım onu 

ödəmir. Azərbaycanda isə xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulun 7 faizini təĢkil 

edir. Yəni, bu, dünyada çox nadir hallarda müĢahidə olunan bir məsələdir. Yəni, biz 

nəinki öz hesabımıza yaĢayırıq, bizim, eyni zamanda, böyük ehtiyatımız vardır. Ġndi 

bizə müxtəlif yerlərdən təkliflər gəlir ki, kredit versinlər. Biz isə istəmirik, hər Ģeyi 

özümüz edirik.  

Masallı rayonu da Azərbaycanın ümumi inkiĢafında həmiĢə xüsusi yer tutur. 

Burada vətənpərvər insanlar yaĢayır. Sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN ADINDAN NĠZAMĠ 

GƏNCƏVĠ BEYNƏLXALQ MƏRKƏZĠ VƏ MADRĠD KLUBUNUN YÜKSƏK 

SƏVĠYYƏLĠ HAZIRLIQ GÖRÜġÜNÜN ĠġTĠRAKÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ 

NAHAR VERĠLMĠġDĠR 

  

Bakı, 6 sentyabr (AzərTAc). Sentyabrın 6-da Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyevin adından Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid 

Klubunun Yüksək Səviyyəli Hazırlıq GörüĢünün iĢtirakçılarının - Latviyanın keçmiĢ 

Prezidenti Vayra Vike-Freyberqanın, Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Peter Stoyanovun, 

Boliviyanın keçmiĢ Prezidenti Corc Quiroqanın, Mavrikiyanın sabiq Prezidenti Cassam 

Uteemin, ġri-Lankanın keçmiĢ Prezidenti Çandrika Kumaratunqanın, Madrid Klubunun 

prezidenti, Niderlandın keçmiĢ BaĢ naziri Vim Kokun, Ġsgəndəriyyə Kitabxanasının 

direktoru Ġsmail Serageldinin və digər iĢtirakçıların Ģərəfinə nahar verilmiĢdir. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NAFTALANDA  

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı Mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, bu Mərkəzin yaradılması Azərbaycanın bütün bölgələri 

kimi, Naftalanın da inkiĢafına daim diqqət və qayğı göstərən ulu öndər Heydər Əliyevin 

həyat və fəaliyyətinin, zəngin dövlətçilik irsinin öyrənilməsi məqsədinə xidmət edir. 

ġəhərin Heydər Əliyev Parkında yerləĢən Mərkəzin inĢasına ötən ilin avqustunda 

baĢlanılmıĢ, bu ilin sentyabrında baĢa çatdırılmıĢdır. Mərkəzin ikimərtəbəli binasının 

tikinti sahəsi 722 kvadratmetrdir. Heydər Əliyev Mərkəzində Ulu Öndərin həyat və 

fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotostendlər yaradılmıĢdır. Bu stendlərdə 

Ümummilli Liderin Naftalana səfərlərini, eləcə də mədəniyyət və idmana göstərdiyi 

diqqət və qayğını əks etdirən fotolar yer almıĢdır. Dahi siyasət xadiminin 1969-1982-ci 

illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrü, həmçinin SSRĠ Nazirlər Soveti sədrinin 

birinci müavini iĢlədiyi illəri əks etdirən fotolar da böyük maraq doğurur. Bu fotolardan 

məlum olur ki, Azərbaycanı ən çətin sınaqlardan Ģərəflə çıxararaq onun müstəqillik 

dayaqlarını daha da möhkəmləndirən Heydər Əliyevin qoyduğu miras bu gün etibarlı 

əllərdədir. Xalqımız da böyük oğlunun bu misilsiz xidmətlərini unutmur. Onun ölkə və 

xalq qarĢısındakı xidmətləri hər zaman ehtiramla yad olunur. Naftalan da daxil olmaqla, 

ölkəmizin bütün bölgələrində yaradılan Heydər Əliyev mərkəzləri də bu amala xidmət 

edir. Ümummilli Liderin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən bu 

layihə nəticəsində gənc nəsil Ulu Öndərin irsini daha dərindən öyrənir və bütün bunlar 

da Heydər Əliyev siyasətinin Azərbaycanda uğurla davam etdirildiyini göstərir. 

Mərkəzdə müxtəlif tədbirlərin kеçirilməsi üçün 120 nəfərlik konfrans zalı, 

elektron kitabxana, xarici dil kursları, internet otağı, rəsm qalereyası və kiçik konfrans 

zalı da yaradılmıĢdır.  

Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NAFTALANDA 

“QARABAĞ” SANATORĠYASINDA TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısının diqqətinə çatdırıldı ki, sanatoriyanın ümumi sahəsi 5 

hektardır. Tikintisinə 2012-ci ildə baĢlanılan sanatoriyanın binası beĢmərtəbəli 

olacaqdır. Burada 264 yerlik 132 nömrənin yaradılması nəzərdə tutulur. Tikintialtı 

sahəsi 9500 kvadratmetr olan sanatoriyada inĢaat iĢlərinin yaxın gələcəkdə baĢa 

çatdırılması planlaĢdırılır. ĠnĢaat iĢləri baĢa çatdıqdan sonra burada həm yerli, həm də 

xaricdən gələn qonaqların istirahəti üçün hər cür Ģərait yaradılacaqdır. Bu layihənin 

icrası nəticəsində təbii ki, Naftalana istirahətə və müalicə olunmağa gələnlərin sayı daha 

da artacaqdır. Ölkəmizdə turizm infrastrukturunun yaradılmasına böyük diqqət göstərən 

Prezident Ġlham Əliyevin qayğısı nəticəsində artıq Naftalanın da nəhəng turizm 

mərkəzinə çevrilməsi prosesi uğurla davam etdirilir. 

Azərbaycan Prezidenti tikinti iĢlərinin vaxtında və keyfiyyətlə aparılması ilə 

bağlı tapĢırıqlarını verdi.  
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PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏMKĠRDƏ BAYRAQ MEYDANI VƏ  

BAYRAQ MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, ġəmkir rayonunun giriĢində yerləĢən 

meydan 4,5 hektar ərazini əhatə edir. Meydanda 98 metr hündürlüyündə bayraq dirəyi 

ucaldılmıĢ, uzunluğu 40, eni 20 metr olan dövlət bayrağı asılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev Bayraq Muzeyi ilə də tanıĢ oldu. 

Bildirildi ki, muzeyin xarici vitrajları ĢüĢə paketdən hazırlanmıĢdır. Ġkimərtəbəli 

binada Azərbaycanın qədim və müasir tarixinə dair maraqlı eksponatlar toplanmıĢdır. 

SəkkizguĢəli ulduz formasında yaradılan Muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan 

ərazisində mövcud olmuĢ dövlətlərin, xanlıqların, o cümlədən Ġrəvan xanlığının bərpa 

edilmiĢ bayraqları, həmçinin bayraqların uc elementləri, gerblər sərgilənir. Bundan 

əlavə, burada orden və medallar, ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasını, formalaĢmasını və inkiĢafını, Prezident 

Ġlham Əliyevin ölkəmizin tərəqqisi ilə bağlı fəaliyyətini əks etdirən çoxsaylı fotolar və 

sənədlər, Silahlı Qüvvələrin Ali BaĢ Komandanının bayrağı, Silahlı Qüvvələrin qoĢun 

növlərinin döyüĢ bayraqları və mərasim geyimləri də nümayiĢ olunur. 

Diqqətə çatdırıldı ki, Muzeydə Ginnes dünya rekordları təĢkilatının 

Azərbaycanın dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq 

edən sertifikatın surəti, müxtəlif kitablar, fotoĢəkillər də yer almıĢdır. Burada 

vətənpərvərlik yönümlü müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 800 yerlik amfiteatrı olan 

xüsusi meydan da inĢa edilmiĢdir. Ətrafdakı ərazi abadlaĢdırılmıĢ və səmərəli istirahət 

üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır. ġəmkir Ģəhərinin əsas rəmzlərindən biri olan Bayraq 

Meydanı Azərbaycanın gücünü, qüdrətini təcəssüm etdirir və gələcək nəsillər üçün tarixi 

əhəmiyyətə malikdir. 

 

10 sentyabr 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV  

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Heydər Əliyev Mərkəzinin ətrafında yaradılan parkla tanıĢ olan dövlətimizin 

baĢçısına məlumat verildi ki, parkın ümumi sahəsi 14 hektardır. Ərazidə müasir tipli 7 

fəvvarə, uzunluğu 742 metr olan açıq su kanalları və onların üzərində tunel tipli 10 

keçid-körpü yaradılmıĢdır. Burada, həmçinin süni göl inĢa edilmiĢdir. 

Bildirildi ki, parkda 20 minədək müxtəlif növ dekorativ ağaclar, güllər əkilmiĢ, 

yaĢıllıq salınmıĢdır. Parkın ərazisi əhalinin istirahətinin səmərəli təĢkili üçün yüksək 

səviyyədə hazırlanmıĢdır.  

Parkla tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzin rəmzi açılıĢını 

bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, Mərkəzin inĢasına 2012-ci ilin mayında baĢlanılmıĢdır. 

Qeyri-adi, müasir orijinal layihə əsasında inĢa olunan Mərkəzin binası dördmərtəbəlidir. 

Binanın foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi qoyulmuĢdur. Mərkəzdə 

quraĢdırılan monitorlarda 6 dildə Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin ayrı-ayrı 

məqamlarını əks etdirən videoçarxlar, eləcə də dahi rəhbərin həyata keçirdiyi irimiqyaslı 

layihələr haqqında məlumatlar nümayiĢ etdirilir.  

Azərbaycan Prezidenti Mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Qeyd edildi ki, Mərkəzdə qalereya, 3D kinozalı, kitabxana, bar, tərcümə otağı 

və mühazirə zalı fəaliyyət göstərir. Kitabxanada ümummilli lider Heydər Əliyev və 

Prezident Ġlham Əliyev haqqında kitablar, elektron vəsaitlər yer almıĢdır. Mərkəzə 

gələnlər elektron kitabxananın virtual otağının xidmətlərindən də istifadə edəcəklər. 

Mərkəzin ikinci mərtəbəsində Ulu Öndərin müxtəlif illərdə rəhbər vəzifələrdə çalıĢdığı 

zaman kabinetlərini sərgiləyən muzey fəaliyyət göstərir. Burada ümummilli lider 

Heydər Əliyevin Ģəxsi arxivindən götürülmüĢ eksponatlar da nümayiĢ etdirilir. 

Mərkəzdə, həmçinin Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən 

fotolar sərgilənir. Burada böyük akt zalı da vardır.  

Prezident Ġlham Əliyev Mərkəzdən ərazini seyr etdi.  

Diqqətə çatdırıldı ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, ulu öndər Heydər 

Əliyevin xatirəsini ġəmkir sakinləri də daim əziz tuturlar. ġəhərdə yeni tikilən Heydər 

Əliyev Mərkəzi ümummilli liderin xatirəsinə dərin ehtiramın nümunəsidir. Dünyanın 

nüfuzlu siyasi xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin Azərbaycanın beynəlxalq 

aləmdə nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, böyük Ģəxsiyyətin həyata keçirdiyi 

məqsədyönlü siyasət nəticəsində müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizdə vətəndaĢ 

müharibəsinin qarĢısının alınması, iqtisadiyyatın ağır böhran vəziyyətindən çıxarılaraq 

inkiĢaf yoluna qədəm qoyması, qüdrətli ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən 

mühüm tədbirləri əks etdirən fotolara, kitablara və digər vəsaitlərə geniĢ yer verilmiĢdir. 

Ümummilli Liderin azərbaycançılıq fəlsəfəsinin təbliği, gələcəkdə vətəndaĢlarımızın 

dünyada cərəyan edən müasir proseslər çərçivəsində öz vətəninin, millətinin və xalqının 

taleyi ilə bağlı geniĢmiqyaslı layihələrdə iĢtirakının təmin olunması, onların arzu və 

niyyətlərinin gerçəkləĢdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daĢıyan Heydər Əliyev 

Mərkəzinin inĢası Azərbaycanın müasir reallıqlarını əks etdirir. 

Mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək qiymətləndirən Prezident Ġlham Əliyev 

tövsiyə və tapĢırıqlarını verdi. 

 

10 sentyabr 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV  “EXCELSIOR HOTEL 

SHAMKIR” MEHMANXANASININ  AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mehmanxananın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, mehmanxana standart, qoĢa çarpayılı və böyük çarpayılı 63 

otaqdan ibarətdir. Bütün nömrələrdə ən yüksək səviyyədə istirahət üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır. Ən son informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin olunan 

otaqların dizaynında ġəmkirin qədim xalçalarının ornamentlərindən istifadə 

olunmuĢdur. Müasir havalandırma sistemi ilə təchiz edilmiĢ mehmanxana binasında 

restoran, bar, iclas zalı, SPA, masaj otaqları, Türk hamamı, sauna və hovuz vardır. 

Burada Avstriya avadanlığı ilə üç növ pivə istehsal olunur, Ģərab evində isə 750 ĢüĢə 

yerli və xarici Ģərab saxlanılır. Mehmanxananın beĢmərtəbəli binasının ümumi sahəsi 9 

min kvadratmetrdir. Bütövlükdə kompleks 10 min 200 kvadratmetr sahəni əhatə edir.  

Mehmanxananın istifadəyə verilməsi həm də çoxlu yeni iĢ yerlərinin açılması 

deməkdir. Yeni mehmanxana ġəmkirin turizm potensialının göstəricisi olmaqla bu 

bölgənin imkanlarını nümayiĢ etdirir. Azərbaycanda turizmin ölkə iqtisadiyyatının 

mühüm hissəsinə çevrilməsi, bu sahədə kiçik və orta sahibkarlıq üçün möhkəm bazanın 

yaradılması regionların infrastruktur cəhətdən inkiĢafını da təmin edir. Bölgənin geniĢ 

turizm imkanları nəzərə alınsa bu cür obyektlərin daha çox əhəmiyyət daĢıdığını aydın 

hiss etmək olar. Belə layihələr həm də Azərbaycanın bölgələrinə daha çox turist axınına 

səbəb olacaq, regionların turizm potensialını nümayiĢ etdirməyə geniĢ imkan 

yaradacaqdır.  

Mehmanxanadakı Ģəraitdən razılığını bildirən Prezident Ġlham Əliyev tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 

10 sentyabr 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏMKĠRDƏ “ZƏKA” 

ĠNTELLEKTUAL  

GƏNCLƏR MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, mərkəzdə tikinti iĢlərinə ötən ilin mayında baĢlanılmıĢ, bir il 

sonra baĢa çatdırılmıĢdır. Bayraq Meydanının yanında inĢa edilən mərkəz fərqli dizayna 

malikdir. Ümumi sahəsi 3355 kvadratmetr olan mərkəz iki mərtəbədən ibarətdir. 

Gənclər Mərkəzinin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢdur. Burada 

Ümummilli Liderin və Prezident Ġlham Əliyevin ġəmkir rayonuna səfərlərini və 

respublikamızın müxtəlif bölgələrində gənclərlə keçirdikləri görüĢləri əks etdirən 

fotoguĢələr yaradılmıĢdır. 

Prezident Ġlham Əliyev “Zəka” Ġntellektual Gənclər Mərkəzinin çəkiliĢ 

pavilyonu ilə tanıĢ oldu. 

Diqqətə çatdırıldı ki, müasir studiya avadanlığı və iĢıqlandırma sistemi ilə təchiz 

edilən pavilyondan media-yayım imkanı yaradan resurs kimi istifadə olunacaq, gənclərə 

internet televiziya və radio, yeni formatlı intellektual veriliĢlər, eləcə də media 

layihələrinin hazırlanması üçün Ģərait yaradılacaqdır.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin 3 min kitab fonduna malik kitabxanası ilə tanıĢ 

oldu. 

Bildirildi ki, mərkəzin binasında gənclərin intellektual inkiĢafına Ģərait yaratmaq 

və istedadlı gənclərin yaradıcılıq potensialının inkiĢafını dəstəkləmək məqsədi ilə 

müxtəlif təyinatlı funksional otaqlar fəaliyyət göstərir. Burada gənclərin bilik və 

bacarıqlarının daha da artırılması üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır. Mərkəz Ģəmkirli 

gənclərin asudə vaxtlarının daha səmərəli keçməsində müsbət rol oynayacaqdır.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzdə yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi, 

tapĢırıq və tövsiyələrini verdi. 

 

10 sentyabr 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏMKĠRDƏ  

ALMAN LÜTERAN KĠLSƏSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Dövlətimizin baĢçısına məlumat verildi ki, kilsədə bərpa iĢlərinə 2012-ci ilin 

mayında baĢlanılmıĢ, bu ilin iyulunda sona çatdırılmıĢdır. 1909-cu ildə almanlar 

tərəfindən inĢa edilən kilsə uzun illərdən sonra yenidən bərpa olunmuĢ, ərazisi 

abadlaĢdırılmıĢ və park salınmıĢdır. Parkda rayon sakinlərinin asudə vaxtlarının səmərəli 

təĢkili üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢ, uĢaq attraksionları quraĢdırılmıĢdır. Binada 

müxtəlif dini ayinlərin təĢkili üçün zal da vardır. Lüteran kilsəsinin bərpası və əsaslı 

təmiri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təĢəbbüsü ilə 

həyata keçirilmiĢdir. Kilsənin ərazisi 10 hektardır.  

Diqqətə çatdırıldı ki, Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Tolerantlığın 

ünvanı - Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində aparılan yenidənqurma iĢləri tarixi 

keçmiĢimizə və dini-mənəvi dəyərlərimizə himayədarlıq missiyasının daha bir əyani 

nümunəsidir. ġəmkirdə əsaslı bərpa olunan Alman Lüteran kilsəsi bu amala xidmət edir. 

Kilsə ilə tanıĢ olan Prezident Ġlham Əliyev burada quraĢdırılan orqanın 

müĢayiəti ilə xor kollektivinin çıxıĢını dinlədi.  

Dövlətimizin baĢçısı kilsədə yaradılmıĢ Ģəraitdən razılığını bildirdi. 

 

10 sentyabr 2013-cü il 

 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GƏDƏBƏY AġIQ MUSĠQĠSĠ MƏKTƏBĠNĠN 

AÇILIġINDA  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüĢdü. 

Azərbaycan Prezidentini Gədəbəy aĢıqları öz ifaları ilə salamladılar. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi:  

- Salam. XoĢ gördük. Nə var, nə yox? Necəsiniz? 

AĢıq Ġsfəndiyar RÜSTƏMOV:  

XoĢ gəlibsiniz bu diyara, 

Heydər oğlu Ġlhamımız. 

Mən qurbanam o boyuna,  

Heydər oğlu Ġlhamımız.  

Gələn yolun, qədəmlərin mübarək,  

Hər təzə ayların, ilin mübarək.  

Müstəqil dövlətin, elin mübarək, 

YaĢa, Heydər oğlu, yaĢa, min yaĢa. 

Bizim xalqın Sizə var məhəbbəti, 

Bu dağların tükənməzdir sərvəti. 

AĢıq Ġsfəndiyar edir niyyəti, 

Mehriban xanımla ömür sür baĢa, 

YaĢa, Heydər oğlu, yaĢa, min yaĢa. 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Sağ olun. 

AĢıq Ġsfəndiyar RÜSTƏMOV: Boyuna qurban olum. XoĢ gəlmisən. Bu saz 

müqəddəs olduğuna görə mən bu sazı Gədəbəy aĢıqları adından Sizə bağıĢlayıram.  

Dövlətimizin baĢçısına Gədəbəy aĢıqları adından saz hədiyyə olundu.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun. TəĢəkkür edirəm. 

AĢıq Ġsfəndiyar RÜSTƏMOV: Möhtərəm Prezidentimiz. Bu binanı Siz 

tikdirdiniz. Sizin verdiyiniz hər tapĢırıq, Sərəncam qəlbimizdədir. Allah Sizi qorusun! 

Bizim Gədəbəy artıq dəyiĢib. ġəhərə oxĢayır. Bulaqlar, sular çəkilir, körpülər 

tikilir. Qadan alım, bunların hamısı Sizin hünərinizin bəhrəsidir. Sizə minnətdaram.  

Prezident Ġlham Əliyev Gədəbəy rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri 

qarĢısında çıxıĢ edərək dedi: 

- Çox sağ olun. ġadam ki, yenidən görüĢürük. Bax, bu məktəbin açılıĢında 

bərabər toplaĢmıĢıq. Xatırlayırsınızsa, bu məktəbin təməl daĢını biz bərabər qoyduq.  

Çox Ģadam ki, artıq gözəl, göz oxĢayan bir məktəb tikilmiĢdir. Bu məktəbin 

tikintisi o deməkdir ki, aĢıq sənəti yaĢayır və yaĢayacaqdır. 

Əlbəttə ki, məktəbdə oxuyan Ģagirdlər, uĢaqlar, gənclər bu sənəti gərək 

yaĢatsınlar. Sizdən nümunə götürüb bu sənəti yaĢatsınlar. Çünki aĢıq sənəti bizim milli 

sərvətimizdir, milli sənətimizdir. Azərbaycanda aĢıq sənətinin çox dərin kökləri vardır. 

Azərbaycan aĢıq sənətinin vətənidir. Əlbəttə ki, sizin kimi istedadlı aĢıqların fəaliyyəti, 

sizin əməyiniz gələcək nəsillər üçün də örnək olmalıdır. Çünki gənc nəsil vətənpərvərlik 

ruhunda və milli ruhda tərbiyə almalıdır. HəmiĢə gənclərlə görüĢlər zamanı bunu qeyd 

edirəm ki, gənclər bilikli, Vətənə bağlı olmalıdırlar, vətənpərvər və milli ruhda 

böyüməlidirlər. Milli ruh da aĢıq sənətidir. Milli ruh bizim musiqimizdir, muğam 

sənətidir, ədəbiyyatımızdır, xalçaçılıq sənətidir. Azərbaycanın bu sənəti bizim böyük 

sərvətimizdir, dünyanın sərvətidir.  



Xalçaçılıq sənəti - onun vətəni Azərbaycandır. AĢıq sənətinin vətəni 

Azərbaycandır. Muğamın vətəni Azərbaycandır. Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır. 

Bu sənəti Siz yaĢadırsınız və gənc nəsillərə əmanət edirsiniz. Ona görə, bu məktəbin 

tikintisi çox böyük məna daĢıyır. Təsadüfi deyil, mən ikinci dəfə burada olarkən məsələ 

qaldırıldı ki, belə məktəbin tikintisinə ehtiyac vardır. Məktəbin təməl daĢını bərabər 

qoyduq. Bu gün isə məktəbin açılıĢında bərabər iĢtirak edirik. Yəni, Azərbaycan dövləti 

gücləndikcə əlbəttə ki, məktəblərin tikintisi, musiqimizin, mədəniyyətimizin inkiĢafı ilə 

bağlı daha da ciddi addımlar atılacaqdır. Çünki bu, bizim gələcəyimizdir. Azərbaycan 

dövləti güclü, müasir dövlətdir. O dövlətdir ki, milli köklər üzərində qurulubdur. Ulu 

öndər Heydər Əliyevin dünyagörüĢü bundan ibarət idi ki, müasir Azərbaycan, 

dövlətçiliyinin əsasları ancaq milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulmalı idi və quruldu 

da.  

Belə olan halda xalqımızın gələcəyi çox parlaq olacaqdır. Çünki bizim 

dövlətçiliyimizin əsasları milli əsaslardır. Bu gün bizim ideoloji əsaslarımız milli 

əsaslar, milli dəyərlər üzərində qurulubdur. Bu dəyərlər arasında bizim musiqimiz, 

ədəbiyyatımız, aĢıq sənətimiz xüsusi yer tutur. AĢıq sənəti sadəcə olaraq xalq 

yaradıcılığı deyildir. Bu, Azərbaycan xalqının ürəyində yaĢayan çox böyük dəyərdir. Siz 

də dəyərli insanlarsınız ki, bu sənəti yaĢadırsınız. Ölkəmizin hər bir yerində milli 

musiqi, ədəbiyyat inkiĢaf edir. Bizim musiqimiz çox gözəldir və dünya miqyasında 

tanınır. Ədəbiyyatımız, kitablarımız, tarixi abidələrimiz - bizim dövlətimiz nə qədər 

zəngindir, xalqımız nə qədər istedadlıdır! Bütün bunlar xalqımızın istedadının 

məhsuludur. Ona görə, bu gün təkcə Gədəbəy üçün deyil, ölkəmiz üçün əlamətdardır. 

Çünki gözəl, yaraĢıqlı məktəb açılır və bu məktəbdə oxuyacaq uĢaqlar, gənclər bu sənəti 

yaĢadacaqlar. 

Gədəbəy rayonunda olarkən, bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, hər yerdə 

olduğu kimi, burada da inkiĢaf gedir, quruculuq vardır, abadlıq iĢləri aparılır. Mən 

xatırlayıram ki, bu küçə tamamilə baĢqa görkəmdə idi. Ġndi binalar bərpa edilir, küçələr 

salınır. Bu gün buraya gələrkən körpünün açılıĢında iĢtirak etmiĢəm. Kənd yolu çəkilir. 

Təqdimatda göstərildiyi kimi, heç vaxt yol olmayan yerlərdə 56 kilometr uzunluğunda 

kənd yolları tikilir. Torpaq yol olmuĢdur, insanlar əziyyət çəkirdilər. Ġndi kənd yolu 

çəkilir. Ġçməli su layihəsi icra ediləcəkdir. Biz mütləq Gədəbəy Ģəhərini təmiz içməli su 

ilə təmin edəcəyik. Hesab edirəm ki, gələn ilin sonuna qədər bu layihənin əsas hissəsi 

baĢa çatmalıdır. Bir müddət bundan əvvəl kəndlərə qazın verilməsi baĢlamıĢdır. Onu da 

qeyd etməliyəm ki, bir qədər ləng gedir. Daha da sürətli getməlidir ki, əksər kəndlər 

qazlaĢdırılsın. Məktəblər, binalar tikilir. ġəmkir-Gədəbəy yolu yaxĢı vəziyyətdədir, rahat 

yoldur. Növbəti illərdə yeni kənd yollarının tikintisi də nəzərdə tutulub. Bu gün mənə bu 

məsələ təqdim olundu. GöstəriĢ veriləcəkdir ki, bütün kəndlərə gedən yollar yenidən 

qurulsun, Gədəbəy rayonu daha da sürətlə inkiĢaf etsin, burada insanlar daha da rahat, 

xoĢbəxt, rifah, əmin-amanlıq içində yaĢasınlar. Necə ki, bu gün bütün Azərbaycan 

vətəndaĢları rifah, sülh, əmin-amanlıq içində yaĢayırlar. Bizim inkiĢafımızın əsas səbəbi 

məhz budur. Sabitlik, əmin-amanlıq, cəmiyyətdə mövcud olan xoĢ əhval-ruhiyyə bu gün 

Azərbaycanı bir çox ölkələrdən fərqləndirən cəhətdir.  

 

X X X 
 

Prezident Ġlham Əliyev Gədəbəy AĢıq Musiqisi Məktəbinin rəmzi açılıĢını 

bildirən lenti kəsdi, burada yaradılan Ģəraitlə tanıĢ oldu.  

Bu musiqi ocağının təməli 2009-cu ildə Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən 

qoyulmuĢdur. Binanın həyətində AĢıq Ələsgərin heykəli ucaldılmıĢdır. Foyedə ulu 



öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin mədəniyyətin inkiĢafına və 

Gədəbəyə səfərlərini əks etdirən fotolardan ibarət guĢə yaradılmıĢdır.  

Bildirildi ki, bu ilin iyununda baĢa çatdırılan tikinti iĢləri çərçivəsində 

ikimərtəbəli binada bütün Ģərait yaradılmıĢdır. Musiqi məktəbində inĢaat iĢləri “Lider 

Monolit” Ģirkəti tərəfindən həyata keçirilmiĢdir. Burada kitabxana və qiraət zalı 

yaradılmıĢ, musiqi xəzinəsini özündə əks etdirən kitab və nəĢrlərlə zənginləĢdirilmiĢdir. 

Sahəsi 194 kvadratmetr olan 121 yerlik akt zalı, həmçinin səhnə zəruri avadanlıqla 

təchiz olunmuĢdur. Burada səsyazma studiyası da qurulmuĢdur. Məktəbdə köməkçi 

otaqlarla yanaĢı, qrim otağı, yeməkxana da fəaliyyət göstərir. Sinif otaqlarında tədrisin 

yüksək səviyyədə aparılması üçün hər cür Ģərait vardır. Bu musiqi məktəbinin özəlliyini 

artıran mühüm amillərdən biri də burada aĢıq musiqi sənəti ilə bağlı muzeyin 

yaradılmasıdır. Muzeydə Gədəbəy aĢıqları, o cümlədən ölkəmizin tanınmıĢ saz ustadları 

haqqında məlumatlar toplanmıĢdır. Bundan əlavə, aĢıq sənətinə dair müxtəlif 

eksponatların nümayiĢ etdirildiyi muzey zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Hazırda rayonda 

150-dən çox aĢıq vardır. Binanın ikinci mərtəbəsində divarda Azərbaycanın tanınmıĢ 

aĢıqlarının fotoları, ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident Ġlham Əliyevin ölkəmizdə 

aĢıq sənətinin inkiĢafı ilə bağlı sərəncamlarının surətləri asılmıĢdır. 

Dövlətimizin baĢçısı AĢıq Musiqisi Məktəbində yaradılmıĢ Ģəraiti yüksək 

qiymətləndirdi. 

 

10 sentyabr 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XALQ ARTĠSTĠ ARĠF 

MƏLĠKOVA 

“HEYDƏR ƏLĠYEV” ORDENĠ TƏQDĠM ETMĠġDĠR 

 

Prezident Ġlham ƏLĠYEV dedi: Hörmətli Arif müəllim, mən sizi ad gününüz, 

yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə cansağlığı, uzun ömür 

arzulayıram. Siz Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə böyük töhfə vermisiniz. Siz böyük 

bəstəkar, gözəl müəllim, gözəl vətəndaĢsınız. Sizin əsərləriniz Azərbaycan xalqının 

qəlbində yaĢayır. Əminəm ki, həmiĢə yaĢayacaqdır. Siz bir çox simfoniyaların 

müəllifisiniz, gözəl mahnıların müəllifisiniz. Əlbəttə, artıq 50 ildən çoxdur müxtəlif 

ölkələrdə nümayiĢ etdirilən “Məhəbbət əfsanəsi” baleti hesab edirəm ki, sizin 

yaradıcılığınızın zirvəsidir.  

Siz, eyni zamanda, pedaqoq, müəllim kimi öz iĢinizi davam etdirirsiniz. Gənc 

bəstəkarların hazırlanmasında sizin böyük rolunuz vardır. Siz Azərbaycan xalqının 

fəxrisiniz. Böyük bəstəkar və Azərbaycan musiqisinin klassikisiniz. Bu, həqiqətdir.  

Bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, sizin həmiĢə çox açıq-aydın və 

birmənalı vətəndaĢlıq mövqeyiniz olmuĢdur. Siz bütün dövrlərdə həqiqəti, ədaləti 

müdafiə etmisiniz. Bütün dövrlərdə öz mövqeyinizi bildirmisiniz. Yəni, bu, hər bir 

ziyalı, hər bir vətəndaĢ üçün örnək olmalıdır. Hər bir insanın, xüsusilə cəmiyyətdə 

böyük nüfuza malik olan insanların vətəndaĢlıq mövqeyi olmalıdır. Xalqımız, millətimiz 

üçün ən ağır günlərdə - 20 Yanvar faciəsi baĢ verdikdə siz Azərbaycan xalqının haqq 

səsini dünyaya çatdırdınız. O vaxt Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi, bizim 

informasiya çatdırmaq imkanlarımız çox məhdud idi, Sovet Ġttifaqında azad mətbuat 

yox idi. Bax, sizin kimi tanınmıĢ insanlar vasitəsilə Azərbaycan xalqının haqq səsi 

dünyaya çatdırılırdı. Bunu mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, əsl ziyalını fərqləndirən 

cəhətlərdən biri də onun vətəndaĢlıq mövqeyidir, öz xalqına bağlılığıdır, öz dövlətinə 

sədaqətidir.  

Sovet dövründə və müstəqillik dövründə sizin fəaliyyətiniz yüksək 

qiymətləndirilmiĢdir. 1998-ci ildə siz Azərbaycan dövlətinin o vaxtkı ən böyük ordeni 

olan “Ġstiqlal” ordeni ilə təltif edilmisiniz. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən bu orden 

sizə verilmiĢdir.  

Ulu öndər Heydər Əliyev ilə sizi Ģəxsi əlaqələr bağlayırdı. Mən bilirəm ki, hər 

iki tərəfdən böyük hörmət göstərilirdi. Sizin dostluq münasibətləriniz, hesab edirəm ki, 

cəmiyyət üçün də çox əhəmiyyətli idi. 

Bu gün siz 80 illik yubileyinizi hər zaman olduğu kimi, böyük ruh yüksəkliyi 

ilə, çox yaxĢı fiziki formada qarĢılayırsınız. Mən buna çox sevinirəm. Bu gün müstəqil 

dövlətimizin ən ali ordeni olan “Heydər Əliyev” ordenini sizə təqdim etmək istəyirəm. 

Bu gün mənim Sərəncamımla siz “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilirsiniz. Ġcazə 

verin, bu ali mükafatı sizə təqdim edim. 

 

X X X 
 

Dövlətimizin baĢçısı “Heydər Əliyev” ordenini Xalq Artisti Arif Məlikova 

təqdim etdi. 

 

X X X 
 



Arif MƏLĠKOV dedi: Bilirsiniz, deyir, “Ot kökü üstə bitir”. Mən Ģübhə 

etmirdim ki, Sizinlə belə söhbət olanda bu qədər dəqiq və dünya düĢüncəsindən ortaya 

gələn məsələlər vardır. Bu qədər sözlərinizdən sonra mən fəxrlə bir Ģeyi deyə bilərəm ki, 

bu gün nə Azərbaycanda, nə də baĢqa ölkələrdə yaĢayan bəstəkarın 60-dan çox 

premyerası olub, ikinci, mən bununla fəxr edirəm. Çünki o proqramın üstündə mən 

mütləq yazıram, mən azərbaycanlıyam. Fəxr edirəm ki, “Məhəbbət əfsanəsi” ilə, bütün 

əsərlərimlə mən öz Vətənimə, öz torpağıma borcluyam. Bu, təbiidir. Bunu Sizin 

sözlərinizdən sonra deyirəm. Əgər Allah bizim ömrümüzü bir az da uzatsa, hələ qabaqda 

böyük əsərlər yazmaq üçün düĢüncələr var və onların üzərində çalıĢıram. 

Bilirsiniz, o qədər gözəl sözlər dediniz. Mən doğrudan da Sizin atanızla yaxın 

olmuĢam. Siz dediniz, “Ġstiqlal” ordenini mənim boynuma asıb. Bu, mənim üçün 

fəxrdir. Amma ondan böyüyü də Ģəxsən onun mənim sənətimə verdiyi qiymət və onun 

təhlilidir. Mən sözümdə və sənətimdə çalıĢacağam ki, o Ģeyləri doğruldum. Sizə 

təĢəkkür edirəm.   

 

13 sentyabr 2013-cü il 



PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCANDA PREZĠDENT 

SEÇKĠLƏRĠNĠ MÜġAHĠDƏ EDƏCƏK  FRANSA MĠLLĠ ASSAMBLEYASININ 

FRANSA-AZƏRBAYCAN DOSTLUQ QRUPUNUN RƏHBƏRĠNĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Azərbaycanda prezident 

seçkilərinin müĢahidəsi üzrə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri tərəfindən təyin edilmiĢ 

xüsusi əlaqələndiricisi, ATƏT–in Parlament Assambleyasındakı Fransa nümayəndə 

heyəti rəhbərinin birinci müavini MiĢel Vuazəni və Fransa Milli Assambleyasının 

Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəri Tierri Marianini qəbul etmiĢdir. 

GörüĢdə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə hazırlıqla bağlı 

məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmıĢdır. 

16  sentyabr 2013-cü il 
 



 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN DƏSTƏYĠ ĠLƏ YARADILAN QUBA 

SOYQIRIMI MEMORĠAL KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTIRAK 

ETMĠġDĠR 
 

Son dövrlərdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada yayılması istiqamətində 

görülən iĢlərin miqyası daha da artmıĢdır. Bu iĢdə Azərbaycan dövləti ilə yanaĢı, Heydər 

Əliyev Fondu da çox mühüm və tarixi iĢlər görür. Azərbaycanın birinci xanımı 

Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Fond istər ölkədən kənarda, istərsə də 

respublikamızda bu istiqamətdə çox vacib layihələr reallaĢdırır. Heydər Əliyev 

Fondunun dəstəyi ilə Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin yaradılması Fondun bu 

məsələyə nə dərəcədə həssas yanaĢdığını nümayiĢ etdirir. Quba soyqırımı məzarlığı 

2007-ci il aprelin 1-də ərazidə torpaq iĢləri görülərkən aĢkar edilmiĢdir. 2009-cu ildə 

Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə “Quba rayonunda kütləvi qətl qurbanlarının 

xatirəsinin əbədiləĢdirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilmiĢ, aĢkar olunmuĢ kütləvi 

məzarlığın yerləĢdiyi ərazidə monumental xatirə kompleksinin ucaldılması və abadlıq 

iĢlərinin aparılması qərara alınmıĢdır. 2007-ci ilin iyulundan etibarən Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya Ġnstitutunun əməkdaĢları tərəfindən 

kütləvi məzarlıqda geniĢ tədqiqat iĢlərinə baĢlanılmıĢ, 2008-ci ilin sentyabrında isə 

tədqiqat iĢləri baĢa çatdırılmıĢdır. Tədqiqat nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə 

ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarĢı törətdiyi soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən 

edilmiĢdir. 

Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə kompleksin 

məlumat mərkəzində yaradılmıĢ Ģəraitlə tanıĢ oldular. 

Dövlətimizin baĢçısı mərasimdə çıxıĢ etdi. 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  

ÇIXIġI 

 

- Bu gün biz Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılıĢına toplaĢmıĢıq. 

1918-ci ilin mart-iyul aylarında erməni quldur dəstələri Azərbaycanın demək olar ki, 

bütün ərazilərində dinc əhaliyə qarĢı soyqırımı törətmiĢlər. BeĢ ay ərzində 50 mindən 

çox soydaĢımız erməni faĢizminin qurbanı olmuĢdur. Bakıda, Quba qəzasında, 

ġamaxıda, Qusarda, Ġrəvanda, Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda, 

Lənkəranda, demək olar ki, bütün Azərbaycan torpaqlarında bizə qarĢı soyqırımı 

törədilmiĢdir. Bu memorial kompleksin yaradılması hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. 

Bildiyiniz kimi, 2007-ci ildə burada qazıntı iĢləri aparılarkən kütləvi məzarlıq 

aĢkarlanmıĢdır. Ondan sonra buraya alimlər, ekspertlər ezam edilmiĢdir və böyük 

tədqiqat iĢləri aparılmıĢdır. Tədqiqat iĢlərinin aparılması nəticəsində aĢkar edilmiĢdir ki, 

burada minlərlə soydaĢımız erməni quldur dəstələri tərəfindən amansızlıqla, qəddarlıqla 

öldürülmüĢdür. 2009-cu ilin sonunda mənim tərəfimdən Quba Soyqırımı Memorial 

Kompleksinin yaradılmasına dair Sərəncam imzalanmıĢdır və 2011-ci ildən iĢlər 

baĢlanmıĢdır. Bu gün biz memorial kompleksin açılıĢını edirik.  

Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq belə memorial kompleks 

yaradılır. Kompleksin tərtibatı çox təsirlidir, memarlığı çox böyük rəmzi məna daĢıyır. 

Bir sözlə, burada nümayiĢ etdirilən eksponatlar bizim tariximizi göstərir. Eyni zamanda, 

memorial kompleksdə yaradılmıĢ ekspozisiya çox böyük məna daĢıyır. Kompleksin 



giriĢində Quba qəzasının dinc vaxtları öz əksini tapır. Ailələr, vətəndaĢlar dinc həyat 

sürürlər. Ondan sonra qanlı günlər, dinc əhaliyə qarĢı törədilən vəhĢilik əks olunur. 

Ekspozisiyanın sonunda hesab edirəm ki, çox düzgün tərtibat nəticəsində insanlar 

buradan nikbin əhval-ruhiyyə ilə ayrılır. Çünki Bakının erməni quldur dəstələrindən 

azad edilməsi elə bil ki, ekspozisiyanın son nöqtəsidir.  

Burada həlak olmuĢ insanlar müxtəlif dinlərin, müxtəlif millətlərin 

nümayəndələridir. Onların ermənilər üçün bir günahı var idi ki, onlar erməni millətindən 

deyildilər.  

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən xüsusi tədqiqat 

komissiyası yaradılmıĢdır. Komissiya iĢə baĢlamıĢdır, ancaq 1920-ci ildə Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra bu komissiya təbii ki, öz iĢini dayandırmıĢdır 

və komissiyanın fəaliyyəti natamam olmuĢdur. Eyni zamanda, o vaxt əlbəttə ki, bu faciə, 

bu qırğın haqqında dünyaya məlumat çatdırmaq üçün bizim imkanlarımız çox məhdud 

idi.  

Memorial kompleksin ekspozisiyasında ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci ildə 

imzaladığı Sərəncam da öz əksini tapır - Azərbaycanlıların soyqırımı Sərəncamı. Orada 

göstərilir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə komissiya yaradılmıĢdır və 

komissiyanın görə bilmədiyi iĢləri artıq müstəqil Azərbaycan dövləti tamamlayır. Ġlk 

dəfə olaraq 1998-ci ildə bu soyqırımına hüquqi və siyasi qiymət verilmiĢdir.  

Sovet dövründə təbii ki, tarix təhrif edildiyi üçün bu həqiqətlər bizdən 

gizlədilirdi. Uzun illər Azərbaycan xalqının qanını axıdan quldurlar, - onların da mənfur 

adları orada göstərilir, - ġaumyan və onun kimiləri bizə qəhrəmanlar kimi təqdim 

edilirdi. Hesab edirəm ki, bu, böyük faciədir. Çünki uzun illər xalqımıza qarĢı 

amansızlıqla vəhĢilik törədən ünsürlər sovet tarixində qəhrəman kimi təqdim edilirdi, 

onların Ģərəfinə abidələr ucaldılırdı. Yalnız müstəqillik dövründə biz həqiqi ədaləti 

bərpa etdik. Gözəl Ģəhərimizi, Bakımızı o abidələrdən təmizlədik və bu gün o yerlərdə 

gözəl parklar, o cümlədən Sahil parkı yaradılıbdır. Yəni, tarix, ədalət zəfər çaldı. Biz bu 

gün öz tariximizə qayıdırıq. Tarixin bütün məqamlarını bilirik, bilməliyik. Gənc nəsil də 

bilməlidir ki, xalqımız keçmiĢdə hansı fəlakətlərlə üz-üzə qalmıĢdır. Erməni faĢizminə o 

vaxt düzgün qiymət verilmədiyi üçün sonra tarixin müxtəlif dövrlərində erməni faĢizmi 

öz yırtıcı sifətini nümayiĢ etdirmiĢdir.  

Ġkinci Dünya müharibəsi zamanı Hitlerin sərəncamında olan, ona qulluq edən 

erməni quldurları Ermənistanda qəhrəman kimi qəbul edilir, onların Ģərəfinə abidələr 

ucaldılır. Bu, onu göstərir ki, müasir Ermənistan dövlətinin ideologiyası da faĢizm 

üzərində qurulmuĢdur. Hesab edirəm ki, erməni faĢizmi Azərbaycan alimləri tərəfindən 

daha geniĢ Ģəkildə tədqiq edilməlidir. Hesab edirəm ki, tarixi paralellər əsasında çox 

böyük əsərlər yaradılmalıdır. ġadam ki, son illərdə, o cümlədən mənim təĢəbbüsümlə 

alimlərimiz Ġrəvan xanlığı, bizim tarixi torpaqlarımız haqqında kifayət qədər dolğun və 

məzmunlu əsərlər yaratmıĢlar. Biz bu tarixi gənc nəsillərə də çatdırırıq. Məsələn, 

Ġrəvanın Ermənistanın paytaxtı elan olunmasının tarixi hesab edirəm ki, bir çoxlarına 

bəlli deyildi. Biz bu məsələni qaldıranda, tarixi faktlar əsasında bu məsələyə diqqət 

yetirəndə, artıq bunu həm Azərbaycanda hər kəs bilir, dünyada da bilirlər ki, Ġrəvanın 

Ermənistan dövlətinin paytaxtı elan edilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 

verilmiĢ qərar əsasında olmuĢdur. Ona görə, hesab edirəm ki, tarixi həqiqətləri əks 

etdirən böyük elmi əsərlər yaradılmalıdır. Onların bir hissəsi artıq yaradılıbdır. Ancaq 

hesab edirəm ki, bu məsələyə daha da ciddi diqqət verməliyik. Ermənilərin bizim tarixi 

torpaqlarımıza köçürülməsi məsələləri hesab edirəm ki, Azərbaycan elmində kifayət 

qədər iĢıqlandırılmayıb. Biz hamımız yaxĢı bilirik ki, Azərbaycanın ayrılmaz torpağı 

olan Dağlıq Qarabağa ermənilər XIX əsrin birinci yarısında ġərqi Anadoludan və 



Ġrandan köçürülmüĢdür. Onlar orada məskən salmıĢdır və ondan sonra dinc Azərbaycan 

əhalisinə qarĢı öz təxribatlarını baĢlamıĢlar. Yəni, bu tarixi paralel, ondan sonra Bakı 

soyqırımı, Quba soyqırımı Ġkinci Dünya müharibəsində erməni faĢizminin törətdiyi 

cinayətlər və keçən əsrin sonlarında növbəti dəfə erməni faĢizminin təzahürləri 

Azərbaycan tarix elmində geniĢ Ģəkildə tədqiq edilməli və gözəl əsərlər yaradılmalıdır.  

Dediyim kimi, erməni faĢizmi özünü bir daha 1980-ci illərin sonlarında – 1990-

cı illərin əvvəllərində göstərmiĢdir. Biz o tarixi də yaxĢı xatırlayırıq. Çünki ulu öndər 

Heydər Əliyevin sovet hakimiyyətinin rəhbərliyindən uzaqlaĢdırılmasından iki həftə 

sonra erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana 

birləĢdirilməsi haqqında məsələ qaldırmıĢlar. O vaxtkı sovet rəhbərliyi, ilk növbədə o 

vaxtkı rəhbər Qorbaçov və onun ətrafında olan erməni millətçiləri Azərbaycan xalqına 

qarĢı böyük cinayətlər törətmiĢlər. Qanlı Yanvar hadisələri bilavasitə Qorbaçovun 

əməlləridir. Ondan əvvəl və ondan sonra xalqımıza qarĢı törədilən cinayətlər artıq 

tarixdə kifayət qədər öyrənilibdir. O vaxt Heydər Əliyev amili ermənilərin əl-qolunu 

bağlamıĢdı. Sovet dövründə - 1969-cu ilə qədər ermənilər dəfələrlə Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləĢdirilməsi ilə əlaqədar sovet hökumətinə müraciətlər etmiĢlər. Hətta 

rəsmi səviyyədə müraciətlər etmiĢlər. Ancaq Heydər Əliyevin qətiyyəti və çox ciddi 

etirazı buna imkan verməmiĢdir. Ondan sonra Heydər Əliyevin sovet hakimiyyətində 

fəaliyyəti dövrü baĢlamıĢdır. O vaxt da əlbəttə ki, ermənilərin təxribat etmək üçün heç 

bir imkanları olmamıĢdır. 1987-ci ilin noyabrında – ulu öndər Heydər Əliyev vəzifədən 

gedəndən iki həftə sonra bu məsələ qaldırıldı və demək olar ki, o vaxtdan 

azərbaycanlılara qarĢı növbəti soyqırımı prosesi baĢladı. Təxribatlar törədildi, sovet və 

dünya mətbuatında bu məsələ ilə bağlı yanlıĢ və təhrif edilmiĢ rəy yaradıldı. Nəticədə 

1992-ci ildə Xocalı soyqırımı törədildi. Xocalı soyqırımını törədənlər bu gün 

Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan adamlardır. Bu faciə dünyanın gözü qabağında 

baĢ vermiĢdir. Yəni, biz bunu “erməni soyqırımı” mifi kimi heç bir əsası olmayan 

mifologiya əsasında deyil, real faktlar əsasında görürük. Videomateriallar, fotoĢəkillər, 

canlı Ģahidlərin ifadələri – bütün bunlar həqiqətdir və reallıqdır. Ancaq nədənsə bəziləri 

bunu görmək istəmir, bəziləri bu günə qədər də erməniləri qurban kimi təqdim etmək 

istəyirlər. Əlbəttə ki, bunun səbəbi vardır. Dünyada fəaliyyət göstərən erməni lobbisi və 

onun nəzarəti altında olan bəzi riyakar və rüĢvətxor siyasətçilər tarixi tamamilə təhrif 

edərək bütün günahı Azərbaycanın üzərinə qoymağa çalıĢırlar. Bu ədalətsizlik bu günə 

qədər də davam edir. Xocalı soyqırımı zamanı 613 günahsız insan ermənilər tərəfindən 

vəhĢicəsinə qətlə yetirilmiĢdir. Əgər burada uyuyan soydaĢlarımız soyuq silahlarla və 

küt alətlərlə öldürülmüĢlərsə, Xocalıda artıq soydaĢlarımız avtomatlarla, qumbaralarla 

öldürülmüĢdür. Yüzlərlə insan itkin düĢmüĢdür. Xocalıda ermənilər tərəfindən 63 uĢaq, 

106 qadın öldürülmüĢdür. Bu, misli görünməmiĢ vəhĢilikdir.  

Bu gün Azərbaycan dövləti və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai 

qurumlar, ilk növbədə Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının dünyada soyqırımı 

kimi tanıdılmasında çox böyük iĢlər görür. Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin 

yaradılmasında da Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətini xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyasının baĢlanması və uğurla davam etdirilməsində də 

Heydər Əliyev Fondu, bizim diaspor təĢkilatlarımız və əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti bir 

nöqtəyə vurur və artıq tədricən istədiyimizə nail oluruq. Artıq bir neçə ölkə rəsmi 

qaydada Xocalı soyqırımını soyqırımı kimi tanıyıb və bu proses davam etdirilir. 

Gələcəkdə bu faciələrdən sığortalanmaq üçün erməni faĢizminə dünya 

miqyasında mütləq layiqli qiymət verilməlidir. Ancaq əfsuslar olsun ki, ədalətsizlik bu 

günə qədər davam edir. Mən xatırlayıram ki, Azərbaycan zabitini – Ramil Səfərovu 

Vətənə qayıtdığına və azadlığa buraxdığıma görə mənə qarĢı nə qədər əsassız ittihamlar 



səsləndi, nə qədər riyakar xarici siyasətçilər mənə qarĢı hücumlar etdilər. Hətta Avropa 

Parlamenti bu məsələ ilə bağlı qətnamə qəbul etmiĢdir və mənim addımlarımı 

pisləmiĢdir. Mən bu gün də tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz zabitini 

Vətənə qaytarmıĢdır, azadlığa buraxmıĢdır və ədaləti bərpa etmiĢdir. Ancaq baxın 

görün, buna görə dünya mətbuatında, müxtəlif beynəlxalq təĢkilatlarda Azərbaycana 

qarĢı nə qədər əsassız hücumlar edilmiĢdi.  

Əlbəttə ki, bu hücumların heç bir təsiri ola bilməzdi. Çünki Azərbaycan 

dövlətinin iradəsinə, qərarlarına heç bir qüvvə təsir edə bilməz. Biz ədaləti bərpa etmiĢik 

və bundan sonra da öz siyasətimizdən dönməyəcəyik. Ancaq nə üçün bu məsələ ilə bağlı 

öz səslərini ucaldanlar bu gün Ermənistanda faĢistlərə qoyulan abidələri görmürlər? Nə 

üçün terror aktları, o cümlədən Avropa ölkələrində bu aktları törədən erməni terrorçuları 

sərbəst buraxılır və Ermənistana qaytarılır, orada isə onlara qəhrəman kimi münasibət 

göstərilir? Nə üçün bunu görmürlər? Bu ədalətsizlik nə vaxta qədər davam edəcək? Bu 

iĢğal nə vaxta qədər davam edəcək? Beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan torpaqlarımız 

artıq 20 ilə yaxındır ki, iĢğal altındadır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli, tarixi 

torpağıdır. Azərbaycan BMT-yə üzv olarkən vahid dövlət kimi üzv olmuĢdur. Heç bir 

dövlət bizim ərazi bütövlüyümüzü Ģübhə altına almır. Nə üçün BMT Təhlükəsizlik 

ġurasının dörd qətnaməsi icra edilmir? Bütün bu suallar cavabsız qalır. Biz bu suallara 

cavabları bilirik. Bu məsələnin həll olunmamasının səbəblərini bilirik və bunu açıq ifadə 

edirik. Ancaq bu suallar havada qalmamalıdır, bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır.  

Bizim torpaqlarımız iĢğal altındadır, tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz 

dağıdılıb, muzeylərimiz talan olunub, bütün Ģəhərlər yerlə-yeksan edilib. Bu memorial 

kompleksdə ġamaxının görüntüləri əks olunub. Burada ġamaxı məscidinin - qədim 

müsəlman aləmində ən qədim məscidlərdən biri olan ġamaxı məscidinin yarıdağılmıĢ 

vəziyyətdə olan Ģəkilləri göstərilir. Biz bu ilin may ayında ġamaxı Cümə məscidini 

yenidən bərpa etdik, 743-cü ildə tikilmiĢdir. Bu məscid bu gün yenidən dindarların 

üzünə açılmıĢdır. Soyqırımı törədildi, bütün tarixi abidələr dağıdıldı. Bax, ġamaxının bu 

memorial kompleksdə əks olunan dağılmıĢ vəziyyətdə olan Ģəkilləri bu gün yenə də 

təkrarlanır. Bu gün Ağdam, Füzuli, ġuĢa belə vəziyyətdədir və bunu edənlər 

ermənilərdir. Bunu edənlər bu gün özlərini mədəni millət kimi təqdim etmək istəyirlər. 

Ancaq bunu edənin bir adı var – vəhĢi! BaĢqa ad ola bilməz.  

Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq hüquq normaları iĢləmir. Beynəlxalq təĢkilatların 

qərarları kağızda qalır, ədalətsizlik davam edir. Belə olan halda əlbəttə ki, güclənən 

Azərbaycan dövləti yalnız öz gücünə güvənməlidir və öz gücünə güvənir. Necə ki, bu 

memorial kompleksin son ekspozisiyasında əks olunduğu kimi, 95 il bundan əvvəl 

Qafqaz Ġslam Ordusunun fəaliyyəti və yerli qüvvələrlə birlikdə aparılan döyüĢlər 

nəticəsində Bakı ermənilərdən təmizləndi. Gün gələcək əgər beynəlxalq hüquq 

normaları bərpa olunmazsa və Ermənistan öz iĢğalçı siyasətini davam etdirərsə 

Ordumuz son sözünü deyəcəkdir. Bunu etmək üçün bu gün bizim gücümüz vardır. 

Bu gün Azərbaycan Ordusu bu bölgənin – Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur. 

Bu gün Azərbaycan müstəqillik illərində bizim üçün yaradılan imkandan tam Ģəkildə 

istifadə edibdir. Əgər müstəqillik qazanılanda Ermənistan ilə Azərbaycan arasında 

iqtisadi və hərbi sahədə paritet var idisə, artıq bu paritetdən çoxdan əsər-əlamət 

qalmayıbdır. Son 10 il ərzində böyük bir yol keçmiĢik. On il bundan əvvəl 

Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət büdcələri təxminən eyni səviyyədə idi. Bu gün 

bizim dövlət büdcəmiz Ermənistandakından təxminən 10 dəfə çoxdur. Bizim təkcə hərbi 

məsələlərə xərclədiyimiz vəsait Ermənistanın bütün dövlət büdcəsindən təxminən 30-50 

faiz artıqdır. Yəni, biz bütün baĢqa parametrlər üzrə böyük üstünlük əldə etmiĢik – 

iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, dünya birliyində oynadığımız rol baxımından. Bu gün 



Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik ġurasının üzvüdür və dünya tərəfindən böyük dəstəyə 

malikdir. Bu gün biz artıq fəzaya çıxmıĢıq. Bizim peykimiz vardır. Bizim iqtisadi 

inkiĢafımız çox sürətlidir, o cümlədən bax, bu zonada – Quba-Qusar zonasında son 

illərdə çox böyük iĢlər görülmüĢdür. ġəhərlər, kəndlər abadlaĢır, investisiya qoyulur. 

Bizim demoqrafik vəziyyətimiz çox müsbətdir. Artıq 9 milyon yarıma yaxın əhalimiz 

vardır. 

Yəni, bütün bu amillər bizim gücümüzü təsdiqləyir və düĢünülmüĢ siyasətin 

nəticəsidir. Ermənistan isə artıq öz hərəkətləri və bəyanatları ilə açıq Ģəkildə etiraf edir 

ki, öz təhlükəsizliyini öz gücünə təmin edə bilmir. Biz bunu çoxdan bilirdik. Hesab 

edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə məĢğul olan bütün 

tərəflər bunu bilir. Ancaq bu gün Ermənistan məcburdur ki, özü bunu etiraf etsin. Bizim 

qarĢımızda nə qədər aciz, nə qədər gücsüz olduğunu, qorxu içində yaĢadığını etiraf etsin. 

Mən bir dəfə demiĢəm ki, erməni xalqı bizdən qorxmamalıdır, öz rəhbərliyindən 

qorxmalıdır. Qaniçən, yırtıcı, quldur, cəllad rəhbərliyindən qorxmalıdır ki, bu gün onlar 

öz xalqına divan tuturlar, öz xalqını gülləbaran edirlər. Ġndiki Ermənistan rəhbərliyi nə 

qədər çox hakimiyyətdə qalsa, Ermənistan bir o qədər də tez tamamilə çökəcək və tarixi 

ədalət bərpa ediləcəkdir. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa 

edəcəkdir. Bütün amillər – güclərin nisbəti, beynəlxalq, iqtisadi-hərbi amillər bunu 

göstərir. Sadəcə olaraq, vaxt gedir. Sadəcə olaraq biz istəyirik ki, bu, tezliklə olsun. 

Ancaq bu, hərtərəfli və tam Ģəkildə olmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam Ģəkildə 

bərpa edilməlidir, ġuĢada, Xankəndidə Azərbaycanın dövlət bayrağı qaldırılmalıdır və 

gələcəkdə azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlarında yaĢamalıdırlar. Bizim tarixi 

torpaqlarımız Ġrəvan xanlığıdır, Göyçə, Zəngəzur mahallarıdır. Vaxt gələcək biz orada 

da yaĢayacağıq. Mən buna inanıram, buna əminəm. Buna nail olmaq üçün hər birimiz öz 

səylərimizi qoymalıyıq, hər birimiz öz iĢimizlə o müqəddəs günü yaxınlaĢdırmalıyıq. 

Bu gün tarixi gündür. Bir daha demək istəyirəm ki, Quba Soyqırımı Abidə-Memorial 

Kompleksinin yaradılması tarixi məna daĢıyır. Ġlk dəfə olaraq Azərbaycanda belə 

memorial kompleks yaradılır və bu yaddaĢ daim bizim qəlbimizdə yaĢayacaqdır. 

Allah bütün Ģəhidlərimizə rəhmət etsin! 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBA RAYONUNUN ƏSKĠ-

ĠQRIQ KƏNDĠNDƏ BEġULDUZLU “RĠXOS QUBA AZERBAĠJAN” 

OTELĠNDƏ GÖRÜLƏN ĠġLƏRLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Otelin otaqlarını gəzən Prezident Ġlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya 

məlumat verildi ki, kompleksin tikintialtı ərazisi 75, ümumi sahəsi isə 202 hektardır. 

Ərazidə kanat yolu da çəkilmiĢdir. Otel kompleksində restoranlar, hovuz, idman 

meydançası və digər köməkçi obyektlərin tikilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Kompleks 

səkkizmərtəbəli əsas binadan və 16 kottecdən ibarətdir. Burada ümumi sahəsi 27,3 min 

kvadratmetr olan süni göl yaradılmıĢdır. Gölün ətrafında restoran və helikopter 

meydançası tikilmiĢdir. Gələcəkdə kompleksdə xizək mərkəzinin və digər binaların da 

inĢası nəzərdə tutulur.  

Kotteclərdə yaradılan Ģəraitlə tanıĢlıq zamanı bildirildi ki, burada mini-kinoteatr, idman 

zalı və digər otaqlar vardır. Ərazidə, həmçinin tennis kortu, voleybol və futbol 

meydançaları inĢa edilmiĢdir.  

Dövlətimizin baĢçısı tikinti iĢlərinin yüksək səviyyədə aparılması ilə bağlı tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBADA HEYDƏR ƏLĠYEV 

ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA ĠNġA OLUNMUġ 

“YAġIL TEATR”IN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Mehriban xanım Əliyevaya gül dəstəsi təqdim olundu.  

Azərbaycan Prezidenti “YaĢıl teatr”ın rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə həm respublika, həm 

də rayon səviyyəli mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi məqsədilə yaradılan teatrın 

tikintisinə bu ilin əvvəlində baĢlanılmıĢdır. Teatrın tamaĢa zalı 1000 nəfərlikdir. “YaĢıl 

teatr”da ən son texnologiyalara əsaslanan səs və iĢıq sistemləri qurulmuĢdur.  

Azərbaycan Prezidentinə və xanımına Heydər Əliyev adına parkda inĢa olunmuĢ 

Bayraq kompleksi barədə də məlumat verildi.  

Bildirildi ki, paytaxt Bakı ilə yanaĢı, ölkəmizin bölgələrində yaradılan Bayraq 

meydanları dövlət atributlarımıza olan sevgi və hörmətin göstəricisidir. Quba 

rayonundakı Bayraq kompleksi də bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buradakı 

bayraq dirəyinin hündürlüyü 78 metrdir. 

Qeyd olundu ki, Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında UĢaq 

Əyləncə Mərkəzi də inĢa edilmiĢdir. Ümumi sahəsi 480 kvadratmetr olan kafedə yay və 

qıĢ zalları fəaliyyət göstərəcəkdir.  

 

18 sentyabr 2013-cü il 
 



 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

QUBADA  

GƏNCLƏR MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 

Ölkəmizdə gənclər siyasətinin formalaĢması istiqamətində çoxĢaxəli tədbirlər 

görülür. Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan dövlət gənclər siyasəti 

2003-cü ildən baĢlayaraq Azərbaycanda uğurlu nəticələrlə yadda qalmıĢdır. Gənclərlə 

bağlı dövlət proqramları bu proseslərdə çox mühüm rol oynamıĢdır. Hazırda 

“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı uğurla həyata keçirilir. Bu 

gün ölkəmizdə gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq və dövlətçilik prinsipləri, 

həmçinin tarixi-mədəni keçmiĢimizə, milli mənəvi dəyərlərə rəğbət ruhunda tərbiyə 

olunması prioritet istiqamətlərdəndir. Əsas məqsəd gənclərin cəmiyyətin ictimai-siyasi, 

sosial-iqtisadi və mədəni həyatında yaxından iĢtirakına stimul verməkdir. Prezident 

Ġlham Əliyevin tapĢırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq, gənclərin intellektual və yaradıcı 

potensialının üzə çıxarılması, xüsusilə regionlarda yaĢayan gənclərin fəallığının 

artırılması istiqamətində məqsədyönlü layihə və proqramlar həyata keçirilir. Ölkəmizin 

bölgələrində müasir tələblərə cavab verən sosial infrastruktur obyektləri və Gənclər 

mərkəzləri yaradılır. Quba rayonunda da Gənclər Mərkəzinin yaradılması bu məqsədə 

xidmət edir. 

Azərbaycanın birinci xanımına gül dəstəsi verildi. 

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin rəmzi açılıĢını bildirən lenti kəsdi.  

Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə tikilən binanın inĢası 

bir il ərzində həyata keçirilmiĢdir. Quba Ģəhərinin Heydər Əliyev adına mədəniyyət və 

istirahət parkında gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təĢkili məqsədilə inĢa edilən 

mərkəzin binası üçmərtəbəlidir. Bu bina respublikamızdakı ən böyük Gənclər 

mərkəzlərindən biridir. 

Mərkəzin foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin 

müxtəlif məqamlarını, həmçinin gənclərlə görüĢlərini əks etdirən fotolardan ibarət 

guĢələr yaradılmıĢdır. Burada, həmçinin gənclərə daim diqqət göstərən ümummilli lider 

Heydər Əliyevin büstü qoyulmuĢdur.  

Prezident Ġlham Əliyev mərkəzin 250 yerlik akt zalı ilə tanıĢ oldu. GeniĢ və 

iĢıqlı zalda gənclər üçün rayon və respublika səviyyəli tədbirlərin, konfransların və 

iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mərkəzdə gənclər kafesi və karaoke-bar fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Gənclər Mərkəzində kompyuter bilikləri və xarici dil üzrə xüsusi 

kursların təĢkili də planlaĢdırılır. Əsas məqsəd yeniyetmələr arasında elmi-texniki 

biliklərin təbliği, onların elmi-yaradıcı təĢəbbüslərinin artırılması, bu sahədə istedadlı 

gənclərin üzə çıxarılmasıdır. Binadakı tennis və bilyard zalları da gənclərin asudə 

vaxtlarının səmərəli keçməsinə Ģərait yaradacaqdır. Mərkəzdəki Ģahmat otağı bütün 

lazımi avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. Rəsm və xalçaçılıq dərnəklərində gənclər bu 

sənətlərin sirlərini öyrənəcəklər. Burada, həmçinin onların əl iĢləri sərgilənəcəkdir. 

Mərkəzdə gənclərin müasir texnoloji yeniliklərlə yaxından tanıĢ olmalarına, onların bilik 

və bacarıqlarının inkiĢaf etdirilməsinə yönələn kurslar təĢkil ediləcəkdir. Bir sözlə, 

mərkəz gənclərin vaxtlarının səmərəli təĢkilində, onların ictimai fəallığının 

yüksəldilməsində mühüm rol oynayacaqdır. 

Mərkəzlə tanıĢlıqdan sonra Prezident Ġlham Əliyev tapĢırıq və tövsiyələrini 

verdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBANIN QIRMIZI 

QƏSƏBƏSĠNDƏ YENĠ SALINMIġ HEYDƏR BAĞINDA YARADILAN 

ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

 

Məlumat verildi ki, Qırmızı qəsəbədə Heydər bağı Azərbaycanda son dövrlərdə 

aparılan geniĢ abadlıq-quruculuq iĢlərinin bütün bölgələri tam əhatə etməsinin əyani 

göstəricisidir. Belə istirahət guĢələrinin respublikanın ən ucqar qəsəbələrində 

yaradılması sakinlərin asudə vaxtlarının səmərəli təĢkilinə xidmət edir. Azərbaycan 

dövlətinin həyata keçirdiyi uğurlu sosial siyasət bu gün respublikanın istənilən 

bölgəsində öz bəhrəsini verir.  

Ən müasir tələblər səviyyəsində salınmıĢ istirahət məkanında xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi ucaldılmıĢdır. Mərkəzində fəvvarə 

quraĢdırılmıĢ bağın ərazisi 6400 kvadratmetr olmaqla gəzinti hissəsindən və yaĢıllıq 

zolağından ibarətdir. Heydər bağında geniĢ abadlıq-quruculuq iĢləri görülmüĢ, yaĢıllıq 

zolaqları salınmıĢ, oturacaqlar qoyulmuĢdur. Burada balacaların da istirahəti diqqət 

mərkəzində saxlanılmıĢ, onlar üçün yaradılan guĢədə müxtəlif attraksionlar və qurğular 

quraĢdırılmıĢdır. Bağın ərazisində üçmərtəbəli qonaq evi, kafe, çayxana, ağsaqqallar 

klubu mövcuddur. Bağ müasir iĢıqlandırma sistemi ilə təchiz olunmuĢdur.  

Heydər bağı ilə tanıĢlıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti Qırmızı qəsəbənin 

sakinləri ilə görüĢdü.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV çıxıĢ edərək dedi: Sizi ürəkdən salamlayıram. Gözəl park 

yaradılıbdır. Sizi təbrik edirəm.  

Qırmızı qəsəbə Dağ yəhudiləri dini icmasının sədri Boris SĠMANDUYEV: 

Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizin yolunuzu səbirsizliklə gözləyən Qırmızı qəsəbəyə 

xoĢ gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun! Sizin buraya gəliĢiniz 

bizim üçün həmiĢə toy-bayram olur. GəliĢinizlə bizə sevinc gətirirsiniz. Bu gəliĢinizin 

əks-sədası hələ sonralar eĢidiləcəkdir. Siz buraya gələrkən bizə sevinc, xoĢbəxtlik bəxĢ 

edirsiniz. BaĢqa ölkələrdə yaĢayan dağ yəhudiləri eĢidiblər ki, möhtərəm Prezidentimiz 

Qırmızı qəsəbəyə gələcəkdir. Onlar təntənəli görüĢlər keçirəcəklər. Bu təntənəli 

görüĢlərdə Sizin Ģərəfinizə çoxlu xoĢ sözlər deyiləcəkdir. Biz bununla fəxr edirik. Biz 

xoĢbəxt adamlarıq ki, Sizin kimi uzaqgörən, xeyirxah, qayğıkeĢ, humanist bir insan 

bizim Prezidentimizdir. Siz də xoĢbəxtsiniz ki Sizi sevən xalqınız vardır. Bu iki amil 

bizim respublikanı inkiĢafa aparır. Bütün qələbələrimizin əsas səbəbini də mən bunda 

görürəm ki, Sizi xalq sevir, Siz xalqa qayğı göstərirsiniz. Allah-təalanın xoĢ nəzərləri 

Sizin üzərinizdən əskik olmasın.  

Prezident Ġlham ƏLĠYEV: Çox sağ olun. TəĢəkkür edirəm, minnətdaram. 

Dediyiniz kimi, Azərbaycanın uğurlu inkiĢafını təmin edən xalqla iqtidar arasındakı 

birlikdir. O ölkələrdə ki, bu birlik var, o ölkələr inkiĢaf edir. Harada bu, yoxdur, orada 

problemlər yaĢanır. 

Bu gün Azərbaycanın uğurlu inkiĢafı artıq reallıqdır. Bunu əlbəttə ki, ölkə 

əhalisi də, beynəlxalq ictimaiyyət də görür. Çünki son illər ərzində Azərbaycan kimi 

iqtisadi cəhətdən inkiĢaf edən ikinci ölkə yoxdur. Bu iqtisadi inkiĢaf sadəcə olaraq 

statistik rəqəmlərlə deyil, görülən iĢlərlə də ölçülür. Qubanın, Qırmızı qəsəbənin inkiĢafı 

göz qabağındadır. Hər rayonda, hər bölgədə quruculuq, inkiĢaf iĢləri gedir. Deyə 

bilərəm ki, rayonlar bir-biriləri ilə rəqabətə çıxır. Rayon sakinləri istəyirlər ki, onların 

rayonları, Ģəhərləri, qəsəbələri daha da gözəl, abad olsun. Yəni, bu, sağlam bir yarıĢdır. 



Bu yarıĢın nəticəsində Azərbaycan güclənir, inkiĢaf edir, möhkəmlənir və Azərbaycanda 

yaĢayan bütün xalqların nümayəndələri bu ümumi inkiĢafa öz töhfələrini verirlər.  

Dağ yəhudiləri də öz iĢi, əməyi, Vətənə olan sədaqəti ilə Azərbaycan 

dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində çox böyük iĢlər görmüĢlər. Həm burada, həm baĢqa 

ölkələrdə yaĢayan, amma qəsəbə ilə əlaqəni qırmayan vətəndaĢlarımız Azərbaycanın 

inkiĢafına öz dəyərli töhfələrini verirlər. Mən hər dəfə Qubada olarkən çalıĢıram ki, 

buraya da gəlim, vətəndaĢlarla görüĢüm. ÇalıĢıram ki, biz burada çatıĢmayan iĢləri 

düzəldək. Bu gün biz Qubanın içməli su layihəsini də açdıq, o cümlədən buraya 24 saat 

təmiz dağ çayının suyu veriləcəkdir. QazlaĢdırma da gedir, kənd yolları da tikilir, 

ümumiyyətlə, burada gözəl iĢlər görülür. Mən görürəm ki, qəsəbənin sakinləri necə 

böyük sevgi ilə, məhəbbətlə, zövqlə öz qəsəbələrini abadlaĢdırırlar. Bu gözəl binalar 

inkiĢafın təzahürüdür. Bu qəsəbədən olan vətəndaĢlar indi müxtəlif ölkələrdə yaĢayırlar, 

qəsəbəni unutmurlar, gəlirlər belə gözəl yerlər yaradırlar. 

Azərbaycan burada yaĢayan bütün xalqların vətənidir. Dağ yəhudiləri burada 

əsrlər boyu yaĢayırlar və Azərbaycanın üstünlüyü, o cümlədən bax, bu birlikdədir. 

Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanda vaxtaĢırı mötəbər beynəlxalq tədbirlər keçirilir. 

Humanitar forumlar, sivilizasiyalararası dialoq forumları, dünya dinlərinin 

nümayəndələrinin, rəhbərlərinin zirvə görüĢləri. Hamı, necə deyərlər, bir fikirdədir ki, 

Azərbaycanda bu sahədə olan iĢlər ən yüksək zirvədədir. Mən isə həmiĢə deyirəm ki, bu, 

bizim həyat tərzimizdir. Əlbəttə, dövlət siyasəti də vardır və məqsədyönlü Ģəkildə 

aparılır. Amma, eyni zamanda, cəmiyyətdə də bax, bu əhval-ruhiyyə yaĢanır. Bir-birinə, 

bir-birinin adət-ənənələrinə, dininə, yaĢayıĢ tərzinə hörmət xalqımızı, millətimizi, 

dövlətimizi gücləndirir. Ona görə, mən hər dəfə burada olarkən görürəm ki, iĢlər yaxĢı 

gedir. Diaqnostika mərkəzi tikilib. Otellər tikilir, turistlərin sayı artır. Bu gün mən 

baxdım, gözəl Gənclər Mərkəzi tikilmiĢdir. Bu Ģəhərin əsas meydanı çox gözəl görkəm 

almıĢdır. Çox sağ olun. Sizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AVROPA MĠLLĠ 

KĠTABXANALARI KONFRANSININ PREZĠDENTĠNĠ VƏ AVRASĠYA 

KĠTABXANALAR ASSAMBLEYASININ VĠTSE-PREZĠDENTĠNĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev sentyabrın 23-də Avropa 

Milli Kitabxanaları Konfransının prezidenti Bruno Rasineni və Avrasiya Kitabxanalar 

Assambleyasının vitse-prezidenti Qulisa Balabekovanı qəbul etmiĢdir. 

Avropa Milli Kitabxanaları Konfransının növbəti toplantısının Azərbaycanda 

keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayan dövlətimizin baĢçısı tədbirdə dünyanın müxtəlif 

ölkələrini təmsil edən nümayəndələrin iĢtirakının önəmini qeyd etdi. Prezident Ġlham 

Əliyev konfransda müzakirə olunacaq məsələlərin kitabxana iĢinin inkiĢaf etdirilməsi ilə 

bağlı beynəlxalq əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə 

etdi. Dövlətimizin baĢçısı qonaqların ölkəmizə bu səfərinin Azərbaycan ilə yaxından 

tanıĢ olmaq üçün yaxĢı imkan yaradacağına ümidvar olduğunu bildirdi. 

Ölkəmizə ilk səfərlərindən məmnunluğunu bildirən Avropa Milli Kitabxanaları 

Konfransının prezidenti Bruno Rasine Bakının mərkəzində Azərbaycan Milli 

Kitabxanasının binasının onlarda dərin təəssürat yaratdığını dedi. III Bakı Beynəlxalq 

Kitab Sərgi-Yarmarkasının açılıĢ mərasimində və Azərbaycan Milli Kitabxanasının 90 

illik yubiley tədbirində iĢtirak edəcəklərini vurğulayan qonaq Avropa Milli 

Kitabxanaları Konfransının növbəti toplantısının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətini 

qeyd etdi. 
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AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDA ÜZEYIR 

HACIBƏYLĠ ADINA “KĠMYAÇI” MƏDƏNĠYYƏT SARAYININ 

QARġISINDAKI MEYDANDA APARILAN YENIDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

 

Ölkəmizdə aparılan abadlıq-quruculuq iĢləri əhalinin istirahətinin təĢkilinə də 

töhfəsini verməkdədir. Həm insanların istirahətinin təĢkilində, həm də Ģəhər və 

rayonlarımızın simasının daha da gözəlləĢməsində yeni parkların salınması mühüm rol 

oynayır.  

Dövlət Neft ġirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Azərbaycan Prezidentinə 

məlumat verdi ki, “Kimyaçı” mədəniyyət sarayı 1986-cı ildə istifadəyə verilmiĢdir. 

Həmin vaxtdan etibarən sarayın qarĢısındakı meydanda respublika və Ģəhər əhəmiyyətli 

müxtəlif tədbirlər keçirilmiĢdir. Bu ərazi Sumqayıt Ģəhərinin mərkəzində yerləĢən ən 

geniĢ meydandır. Ümumi ərazisi 5 hektar olan meydanda geniĢ abadlıq-quruculuq və 

yaĢıllaĢdırma iĢləri aparılmıĢdır. Meydanda kommunikasiya xətləri və iĢıqlandırma 

sistemi tamamilə yenidən qurulmuĢdur. Müasir fəvvarə meydana xüsusi yaraĢıq 

verməklə yanaĢı, həm də istirahət edənlərin könlünü oxĢayır. Burada həm mərkəzə gələn 

qonaqlar, həm də Sumqayıt sakinlərinin istirahətinin mənalı təĢkili üçün hər cür Ģərait 

yaradılmıĢdır. 

Sonra Prezident Ġlham Əliyev “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının stendi ilə tanıĢ 

oldu. Qeyd edildi ki, saray bundan sonra Sumqayıt Mədəniyyət Mərkəzi adlanacaqdır. 

Üçmərtəbəli inzibati binanın birinci mərtəbəsində 800 yerlik böyük kino-konsert salonu, 

ikinci mərtəbədə müĢavirə və iclas zalları vardır. Mədəniyyət Mərkəzində teatr 

tamaĢaları, konsert proqramları, yeni texnologiya ilə təqdim olunan kinofilmlərin 

nümayiĢi və digər müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün yüksək Ģərait yaradılacaqdır. 

Burada, həmçinin restoran, sərgi salonu və müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Mərkəzin ərazisində 260 yerlik avtomobil dayanacağının yaradılması da nəzərdə 

tutulmuĢdur.  

Dövlətimizin baĢçısı mərkəzin yenidən qurulması ilə bağlı tapĢırıq və 

tövsiyələrini verdi. 

 
3 oktyabr 2013-cü il 

 

 
 



MÜNDƏRICAT 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġĠRVAN ġƏHƏRĠNDƏ ULU 

ÖNDƏRĠN ADINI DAġIYAN PARKLA TANIġ OLMUġDUR 

4 oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠLƏSUVAR ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLI ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANIN YENĠ TURĠZM 

OBYEKTĠ – “QAFQAZ SAHĠL” HOTELĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

8 oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QALA ARXEOLOJĠ-

ETNOQRAFĠK MUZEY KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10  oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

27  oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YAZIÇILAR BĠRLĠYĠNĠN ƏSASLI 

TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ APARILMIġ BĠNASI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

28  oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RƏSSAMLAR ĠTTĠFAQININ 

ƏSASLI TƏMĠR EDĠLMĠġ VƏ YENĠDƏN QURULMUġ BĠNASI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

28  oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTDA YENĠDƏN 

QURULMUġ M.F.AXUNDOV ADINA BAĞLA TANIġ OLMUġDUR 

28  oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN GÖRKƏMLĠ OĞLU MÜSLÜM MƏHƏMMƏD OĞLU 

MAQOMAYEVĠ SON MƏNZĠLƏ YOLA SALMIġDIR. AZƏRBAYCAN 

PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VĠDA VƏ DƏFN MƏRASĠMLƏRĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

29  oktyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASININ 

BANĠSĠ 

MUSTAFA KAMAL ATATÜRKÜN DƏFN OLUNDUĞU MƏQBƏRƏNĠ – 



ANITQƏBĠRĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

5 noyabr 2008-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ANKARANIN BATIKƏND 

MƏHƏLLƏSĠNDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV KÜÇƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

6 noyabr 2008-ci il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ANKARADA HEYDƏR ƏLĠYEV PARKI ĠLƏTANIġ 

OLMUġDUR 

6 noyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÜNYA ġÖHRƏTLĠ CƏRRAH, 

GÖRKƏMLĠ ALĠM VƏ ĠCTĠMAĠ XADĠM CAVAD HEYƏTĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

12 noyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA MEHDĠ HÜSEYN VƏ 

LERMONTOV KÜÇƏLƏRĠ ARASINDA YERLƏġƏN PARKDA APARILMIġ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

12 noyabr 2008-ci il 

 

SANKT-PETERBURQUN AKADEMĠK MARĠYA TEATRIN HEYDƏR ƏLĠYEV 

SARAYINDA “MƏHƏBBƏT ƏFSANƏSĠ” BALETĠNĠ GÖSTƏRMĠġDĠR.  

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TAMAġADA OLMUġDUR 

21 noyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GÖRKƏMLĠ RƏSSAM TAHĠR 

SALAHOVA “HEYDƏR ƏLĠYEV” ORDENĠNĠ TƏQDĠM ETMĠġDĠR 

27  noyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKMƏNĠSTANIN 

MÜSTƏQĠLLĠK ABĠDƏSĠ KOMPLEKSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

28  noyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SAPARMURAD TÜRKMƏNBAġI 

ADINA MĠLLĠ MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNDƏ TÜRKMƏNĠSTANIN BĠRĠNCĠ 

PREZĠDENTĠNĠN MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

28  noyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SAPARMURAD 

TÜRKMƏNBAġININ MƏQBƏRƏSĠNĠ VƏ MƏSCĠDĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

28  noyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAġÇILARI ĠLƏ 

BĠRGƏ ĠNCƏSƏNƏT USTALARININ KONSERTĠNDƏ OLMUġDUR 

29  noyabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA KEÇĠRĠLƏN AVROPA 

ġURASININ ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRĠN MƏDƏNĠYYƏT NAZĠRLƏRĠNĠN 



“MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQ AVROPA VƏ ONUN QONġU 

REGĠONLARINDA DAVAMLI ĠNKĠġAFIN VƏ SÜLHÜN ƏSASIDIR” 

MÖVZUSUNDA KONFRANSIN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

2 dekabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

12 dekabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN YASAMAL 

RAYONUNDA PARKIN, HEYDƏR ƏLĠYEV MƏKTƏB-MUZEYĠNĠN VƏ RAYON 

ĠCRA HAKĠMĠYYƏTĠNĠN BĠNASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

20  dekabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ƏSASLI ġƏKĠLDƏ YENĠDƏN 

QURULMUġ MĠLLĠ QƏHRƏMAN SAMĠR XASIYEV ADINA PARKLA TANIġ 

OLMUġDUR 

24  dekabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “BEġMƏRTƏBƏ” ADI 

ĠLƏ MƏġHUR OLAN BĠNADA GÖRÜLMÜġ TƏMĠR VƏ BƏRPA ĠġLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

24  dekabr 2008-ci il 

 

MĠLLĠ PARKDA “YEDDĠ GÖZƏL” MUSĠQĠLĠ FƏVVARƏLƏR KOMPLEKSĠ 

ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġDĠR AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

FƏVVARƏLƏR KOMPLEKSĠNƏ TAMAġA ETMĠġDĠR 

24  dekabr 2008-ci il 

 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA BEYNƏLXALQ 

MUĞAM MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

27  dekabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠÇƏRĠġƏHƏRDƏ SALINMIġ 

BAĞLA VƏ FĠLARMONĠYANIN YANINDAKI BAĞDA GÖRÜLƏN 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

29  dekabr 2008-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKDA 

GEDƏN ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

12 yanvar 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YUNANISTAN 

PAYTAXTINDAKI MĠLLĠ ARXEOLOJĠ MUZEYLƏ TANIġ OLMUġDUR 

16 fevral  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AFĠNADA NAMƏLUM ƏSGƏRĠN 



MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

17 fevral  2009-cu il 

 
“BAKI-ĠSLAM MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN PAYTAXTI-2009” MƏDƏNĠYYƏT ĠLĠNĠN 

EMBLEMĠ AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVƏ TƏQDĠM 

EDĠLMĠġDĠR 

18  fevral  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESKO-NUN BAġ DĠREKTORU 

ƏBDÜLƏZĠZ BĠN OSMAN ƏL-TÜVEYCRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

18  fevral  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “BAKI - ĠSLAM 

MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN  

PAYTAXTI-2009” MƏDƏNĠYYƏT ĠLĠNĠN TƏNTƏNƏLĠ AÇILIġ MƏRASĠMDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18  fevral  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏ TARĠX-

DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

2 mart  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏ ġƏHƏRĠNDƏ MUSĠQĠ MƏKTƏBĠNIN 

BĠNASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

2 mart  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YEVLAX XALQ TEATRI 

BĠNASININ  

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

2 mart  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ “RĠVER SĠDE” 

MEHMANXANASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

2  mart  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

3  mart  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRAN ĠNQĠLABININ RƏHBƏRĠ 

ĠMAM XOMEYNĠNĠN MƏQBƏRƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

10  mart  2009-cu il 

 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YUNESKO-NUN BAġ 

DĠREKTORU KOĠġĠRO MATSUURANI QƏBUL ETMĠġDĠR 

19  mart  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA NOVRUZ BAYRAMI 



MÜNASĠBƏTĠLƏ ÜMUMXALQ ġƏNLĠYĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

20  mart  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MÜASĠR ĠNCƏSƏNƏT 

MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

20  mart  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “MUĞAM ALƏMĠ” 

BEYNƏLXALQ FESTĠVALININ RƏSMĠ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

20  mart  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT FĠLM FONDUNUN 

YENĠ BĠNASI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

13 aprel  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRAQIN TURĠZM VƏ TARĠXĠ 

ABĠDƏLƏR NAZĠRĠ KAHTAN ABBAS NOMAN ƏL-CUBURĠ ALAVADĠNĠN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

15  aprel  2009-cu il 

 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 86-CI 

ĠLDÖNÜMÜ MÜNASĠBƏTĠLƏ PAYTAXTDA MÖHTƏġƏM GÜL BAYRAMI 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GÜL BAYRAMINDA 

OLMUġDUR 

10 may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN “SAHĠL” BAĞINDA APARILMIġ 

ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

10 may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ĠNġAATÇILAR PROSPEKTĠNDƏ MÜġFĠQ 

PARKININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

10 may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ YASAMAL RAYONUNDAKI ĠZMĠR 

PARKININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

10 may  2009-cu il 

 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 86-CI 

ĠLDÖNÜMÜ VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN FƏALĠYYƏTƏ 

BAġLAMASININ 5 ĠLLĠYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ TƏNTƏNƏLĠ MƏRASĠM 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR. PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

10 may  2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “EUROVĠSĠON-2009” MAHNI 

MÜSABĠQƏSĠNDƏ BÖYÜK QƏLƏBƏ QAZANMIġ AYSEL VƏ ARAġI TƏBRĠK 

ETMĠġDĠR 

17  may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GÖYGÖL RAYONUNDA MƏDƏNĠYYƏT VƏ 

ĠSTĠRAHƏT PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

25  may  2009-cu il 

 
PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ 1918-CĠ ĠLDƏ AZƏRBAYCAN XALQ 

CÜMHURĠYYƏTĠ MĠLLĠ ġURASININ VƏ HÖKUMƏTĠNĠN YERLƏġDĠYĠ 

BĠNADA XATĠRƏ LÖVHƏSĠNĠ AÇMIġDIR 

25  may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN ABĠDƏSĠNDƏ APARILAN 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

25  may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏ ġƏHƏRĠNDƏ “RAMADA PLAZA” 

MEHMANXANASININ  

TĠKĠNTĠSĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

25  may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏMKĠR MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN QARġISINDA 

ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġ ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

25  may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GƏDƏBƏYDƏ AġIQ MUSĠQĠ MƏKTƏBĠNĠN 

TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

26  may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURĠYYƏTĠNĠN 

ġƏRƏFĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

27  may  2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV NƏRĠMAN NƏRĠMANOV PROSPEKTĠNDƏKĠ 

PARKIN, NƏRĠMANOVUN ABĠDƏSĠNĠN ƏSASLI TƏMĠR VƏ 

YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

3 iyun  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKDA 

ABADLIQ VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

25  iyun  2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏZƏPĠR MƏSCĠD 

KOMPLEKSĠNĠN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA VƏ GENĠġ TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNDƏN 

SONRA ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMƏSĠ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

6 iyul 2009-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏZƏPĠR MƏSCĠD 

KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK EDƏN XARĠCĠ ÖLKƏLƏRĠN DĠN 

XADĠMLƏRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

6 iyul 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ FƏVVARƏLƏR 

MEYDANINDA YENĠDƏNQURMA VƏ NĠZAMĠ KÜÇƏSĠNDƏKĠ TARĠXĠ 

BĠNALARDA APARILAN  

BƏRPA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

29  iyul 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NAXÇIVAN ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV SARAYININ ƏSASLI YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

3 avqust 2009-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLAR ĠTTĠFAQININ 

BĠNASININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRA ĠSTĠFADƏYƏ 

VERĠLMƏSĠ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

1 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HACIQABUL RAYON 

MƏDƏNĠYYƏT EVĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

3 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HACIQABUL ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

3 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏġHUR RUSĠYA MÜĞƏNNĠSĠ 

ALLA PUQAÇOVANIN KONSERTĠNDƏ OLMUġDUR 

4 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ TĠKĠNTĠ-QURAġDIRMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

7 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKSOY-UN BAġ DĠREKTORU 

DÜSEN KASEĠNOVU QƏBUL ETMĠġDĠR 

17 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBA ġƏHƏRĠNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MUZEYĠ ÜÇÜN TĠKĠLƏN YENĠ BĠNANIN ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBADAKI SOYQIRIMI 

MƏZARLIĞINI  



ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSAR ġƏHƏRĠNDƏ DÖVLƏT 

BAYRAĞI MEYDANI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDAKI 1918-CĠ ĠLDƏ 

QANLI DƏRƏDƏ ERMƏNĠ SĠLAHLI DƏSTƏLƏRĠ ÜZƏRĠNDƏ QƏLƏBƏ ÇALAN 

QƏHRƏMANLARIN ġƏRƏFĠNƏ UCALDILAN ABĠDƏNĠN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

PARKI VƏ MUZEY-KOMPLEKSĠNĠN ESKĠZ LAYĠHƏSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAHDAĞ QIġ-YAY TURĠZM 

KOMPLEKSĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA “SUVAR” DAĞ 

TURĠZM MƏRKƏZĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

18 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YENĠDƏNQURMADAN SONRA 

ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLƏN AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠNCƏSƏNƏT MUZEYĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

25 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

BUXARESTDƏKĠ “KAROL-1” XĠYABANINDA NAMƏLUM ƏSGƏRĠN 

MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

28 sentyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

TÜRKDĠLLĠ ÖLKƏLƏRĠN DÖVLƏT BAġÇILARININ IX ZĠRVƏ GÖRÜġÜNÜN 

ĠġTĠRAKÇILARI NAXÇIVAN ġƏHƏRĠNDƏKĠ HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEY-

KOMPLEKSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

2 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

TÜRKDĠLLĠ ÖLKƏLƏRĠN DÖVLƏT BAġÇILARININ IX ZĠRVƏ GÖRÜġÜNÜN 

ĠġTĠRAKÇILARI NAXÇIVANDA “ƏCƏMĠ” SEYRƏNGAHI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġLAR 

2 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

TÜRKDĠLLĠ ÖLKƏLƏRĠN DÖVLƏT BAġÇILARININ IX ZĠRVƏ GÖRÜġÜNÜN 



ĠġTĠRAKÇILARI 

TÜRKDĠLLĠ XALQLARIN MĠLLĠ MUSĠQĠSĠNDƏN ĠBARƏT KONSERTƏ 

BAXMIġLAR 

2 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN FĠLARMONĠYA 

BAĞINDA APARILMIġ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

7 oktyabr 2009-cu il 

 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSLAM KONFRANSI 

TƏġKĠLATININ ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRĠN MƏDƏNĠYYƏT NAZĠRLƏRĠNĠN 

VI KONFRANSININ NÜMAYƏNDƏLƏRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

14 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSVEÇRƏDƏ AZƏRBAYCAN 

MƏDƏNĠYYƏT GÜNLƏRĠNĠN RƏSMĠ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

19 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSVEÇRƏDƏ AZƏRBAYCAN 

MƏDƏNĠYYƏT GÜNLƏRĠNĠN AÇILIġI MÜNASIBƏTĠLƏ QƏBULDA 

OLMUġDUR 

19 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZƏMANƏMĠZĠN GÖRKƏMLĠ 

MUSĠQĠÇĠSĠ 

MÜSLÜM MAQOMAYEVĠN XATĠRƏSĠNĠ ANMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

22 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSMAYILLI ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

29 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSMAYILLI ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA 

APARILMIġ YENĠDƏNQURMA  

ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

29 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSMAYILLI ġƏHƏRĠNDƏ 

AKADEMĠK ZƏRĠFƏ ƏLĠYEVA ADINA PARKLA TANIġ OLMUġDUR  

29 oktyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSU ġƏHƏRĠNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

29 oktyabr 2009-cu il 



 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSU ġƏHƏRĠNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV FONDUNUN TƏġƏBBÜSÜ ĠLƏ ĠNġA OLUNACAQ UġAQ-GƏNCLƏR 

BƏDĠĠ YARADICILIQ MƏKTƏBĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

29 oktyabr 2009-cu il 

 

BAKIDA “DĠNLƏRARASI DĠALOQ: QARġILIQLI ANLAġMADAN BĠRGƏ 

ƏMƏKDAġLIĞA DOĞRU” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR. AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KONFRANSIN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

6 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNSK ġƏHƏRĠNĠN “QƏLƏBƏ” 

MEYDANINDA AZADLIQ RƏMZĠ KĠMĠ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ ZĠYARƏT 

ETMĠġDĠR 

12 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GORANBOYDA YENĠ 

“GORANBOY” HOTELĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

20 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUSĠYA FEDERASĠYASININ 

ULYANOVSK ġƏHƏRĠNDƏ AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMĠLLĠ LĠDERĠ 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ADINI DAġIYAN MEYDANIN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

24 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ULYANOVSKDA V.Ġ.LENĠNĠN 

EV-MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

24 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ULYANOVSKDA NƏRĠMAN 

NƏRĠMANOVUN ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

24 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

PARKINDA APARILMIġ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

26 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

26 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA ƏSASLI TƏMĠRDƏN 

SONRA  

SEYĠD ƏZĠM ġĠRVANĠ ADINA TARĠX-DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠNDƏ 

YARADILAN ġƏRAĠTLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 



26 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXI MƏDƏNĠYYƏT 

SARAYINDA  

APARILMIġ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

26 noyabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 

AKADEMĠK MĠLLĠ 

DRAM TEATRINDA APARILAN ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ 

ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

1 dekabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALÇASI VƏ 

XALQ TƏTBĠQĠ SƏNƏTĠ DÖVLƏT MUZEYĠ ÜÇÜN ĠNġA EDĠLƏN YENĠ 

BĠNADA TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

1 dekabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

12 dekabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ BUZOVNA 

QƏSƏBƏSĠNDƏ YENĠDƏN QURULAN CÜMƏ MƏSCĠDĠNĠN STĠFADƏYƏ 

VERĠLMƏSĠ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

19 dekabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDAKI SƏMƏD VURĞUN 

VƏ “MUĞAM” BAĞLARINDA APARILMIġ ƏSASLI BƏRPA VƏ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

28 dekabr 2009-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

13 yanvar 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ SƏBAĠL RAYONUNDA 

“DALĞA PLAZA” Ġġ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 yanvar 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RESPUBLĠKA 

MEHMANXANASINDA APARILAN 

ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

15 yanvar 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ “20 YANVAR” 

DAĠRƏSĠNDƏ 



ġƏHĠDLƏRĠN XATĠRƏSĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏ KOMPLEKSĠNĠN 

AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

20 yanvar 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XALQ QƏHRƏMANI 

KOROĞLUYA UCALDILACAQ ABĠDƏNĠN HAZIRLIQ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

21 yanvar 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HUMANĠTAR ƏMƏKDAġLIQ 

ÜZRƏ BĠRĠNCĠ AZƏRBAYCAN-RUSĠYA FORUMUNUN ĠġTĠRAKÇILARINDAN 

ĠBARƏT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

22 yanvar 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HUMANĠTAR ƏMƏKDAġLIQ 

ÜZRƏ BĠRĠNCĠ  

AZƏRBAYCAN-RUSĠYA FORUMUNUN ĠġTĠRAKÇILARINI QƏBUL ETMĠġDĠR 

22 yanvar 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XALQ ARTĠSTĠ ƏLĠBABA 

MƏMMƏDOVA “ĠSTĠQLAL” ORDENĠNĠ TƏQDĠM ETMĠġDĠR 

8 fevral 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ “RAMADA PLAZA” 

MEHMANXANASININ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

11 fevral 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞDAġDA HABĠL ƏLĠYEV 

ADINA 

MUSĠQĠ MƏKTƏBĠNDƏ YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

12 fevral 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GÖYÇAY ġƏHƏRĠNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

12 fevral 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “GĠLAN” PĠANO 

FABRĠKĠNĠN  

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

27 fevral 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ-PARK” 

GƏNCLĠK MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

27 fevral 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ SAHĠL” 

MEHMANXANA KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

27 fevral 2010-cu il 



 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ 

RESORT” MEHMANXANASININ YENĠ KORPUSUNUN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

27 fevral 2010-cu il 

 

MÜASĠR ĠNCƏSƏNƏT MUZEYĠNDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN LAYĠHƏSĠ 

ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ HAZIRLANMIġ “AZƏRBAYCAN” NƏġRĠNĠN TƏQDĠMAT 

MƏRASĠMĠ OLMUġDUR. AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18 mart 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA ÜMUMXALQ NOVRUZ 

ġƏNLĠKLƏRĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

20 mart 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA HƏYATA KEÇĠRĠLƏN ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

30 mart 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġĠRVAN ġƏHƏRĠNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

1 aprel 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġĠRVAN ġƏHƏR MƏRKƏZĠ 

MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN ƏSASLI YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

1 aprel 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

TALLĠNNDƏ MÜSTƏQĠLLĠK UĞRUNDA MÜBARĠZƏ ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT 

ETMĠġDĠR 

7 aprel 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TALLĠNNĠN 

KÖHNƏ ġƏHƏRĠNDƏ YERLƏġƏN RATUġA ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 aprel 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ “NĠZAMĠ” 

KĠNOTEATRININ BĠNASINDA APARILAN TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA, 

FƏVVARƏLƏR BAĞINDA GÖRÜLƏN ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

20 aprel 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MOSKVANIN VƏ BÜTÜN 

RUSĠYANIN PATRĠARXI KĠRĠLLĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

24 aprel 2010-cu il 



 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA DÜNYA DĠNĠ 

LĠDERLƏRĠNĠN SAMMĠTĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

26 aprel 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ƏLCƏZAĠRĠN DĠNĠ ĠġLƏR VƏ 

VƏQFLƏR NAZĠRĠ BUABDULLA QULAMULLANI QƏBUL ETMĠġDĠR 

28 aprel 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “AĠTF-2010” IX 

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TURĠZM VƏ SƏYAHƏTLƏR SƏRGĠSĠNĠN 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

28 aprel 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CƏLĠLABADDA TARĠX-

DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

29 aprel 2010-cu il 

 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 87-CĠ 

ĠLDÖNÜMÜ MÜNASĠBƏTĠLƏ PAYTAXTDA MÖHTƏġƏM GÜL BAYRAMI 

TƏġKĠL EDĠLMĠġDĠR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAYRAMDA OLMUġDUR 

10 may 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 87-CĠ ĠLDÖNÜMÜ VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

FONDUNUN FƏALĠYYƏTƏ BAġLAMASININ 6 ĠLLĠYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ 

KEÇĠRĠLMĠġ TƏNTƏNƏLĠ MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 may 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “ĠNTĠZAR” OPERASININ YENĠ 

QURULUġDA PREMYERASINA TAMAġA ETMĠġDĠR 

11 may 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA TÜRKĠYƏ 

RESPUBLĠKASININ BANĠSĠ MUSTAFA KAMAL ATATÜRKÜN ABĠDƏSĠNĠN 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

17 may 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALQ 

CÜMHURĠYYƏTĠNĠN ġƏRƏFĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

27 may 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALÇASI VƏ 

XALQ TƏTBĠQĠ SƏNƏTĠ DÖVLƏT MUZEYĠNĠN YENĠ BĠNASINDA APARILAN 

TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ,  

MUSĠQĠ MƏDƏNĠYYƏTĠ DÖVLƏT MUZEYĠNĠN ESKĠZĠ VƏ ĠNġASI ÜÇÜN 

NƏZƏRDƏ TUTULAN YERLƏ TANIġ OLMUġDUR 



10 iyun 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LERĠK ġƏHƏRĠNDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

25 iyun 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LERĠK RAYON MƏDƏNĠYYƏT 

EVĠNĠN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

25 iyun 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LERĠKDƏ “ġƏHĠDLƏR” ABĠDƏ 

KOMPLEKSĠNĠ  

ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

25 iyun 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LERĠKDƏ UZUNÖMÜRLÜLƏR 

MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

25 iyun 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ FƏVVARƏLƏR 

MEYDANINDA APARILMIġ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

2 iyul 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRANIN MƏDƏNĠYYƏT VƏ  

ĠSLAM MAARĠFLƏNDĠRĠLMƏSĠ NAZĠRĠ SEYĠD MƏHƏMMƏD HÜSEYNĠNĠN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

5 iyul 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZAQATALA RAYON 

MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

8 iyul 2010-cu il 

 

 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BALAKƏNDƏ “QUBEK” 

MEHMANXANASININ 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

8 iyul 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RESPUBLĠKA 

MEHMANXANASININ  

TƏMĠRDƏN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

20 iyul 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA TAMAMLAMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

26 iyul 2010-cu il 



 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ 

RĠVERSĠDE” HOTELĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

29 iyul 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YUNESKO-NUN BAġ 

DĠREKTORU  

XANIM ĠRĠNA BOKOVANI QƏBUL ETMĠġDĠR 

29 iyul 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ ĠKINCĠ BEYNƏLXALQ 

MUSĠQĠ FESTĠVALININ TƏNTƏNƏLĠ RƏSMĠ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

30 iyul 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ XƏTAĠ RAYONUNDA 

ƏSASLI SURƏTDƏ YENĠDƏN QURULAN PARKDA YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

10 avqust 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAHDAĞ QIġ-YAY TURĠZM 

KOMPLEKSĠNDƏ  

TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

12 avqust 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRĠNĠN AZƏRBAYCANDAKI 

SƏFĠRLƏRĠNĠ VƏ DĠPLOMATĠK NÜMAYƏNDƏLĠKLƏRĠNĠN RƏHBƏRLƏRĠNĠ 

QƏBUL ETMĠġDĠR 

31 avqust 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANININ TƏNTƏNƏLĠ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

1 sentyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUSĠYADAN ÖLKƏMĠZƏ 

QANUNSUZ GƏTĠRĠLMĠġ ĠKONALARI VƏ ĠNCƏSƏNƏT ƏSƏRLƏRĠNĠ 

PREZĠDENT DMĠTRĠ MEDVEDEVƏ TƏQDĠM ETMĠġDĠR 

3 sentyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ RUSĠYA PREZĠDENTĠ 

DMĠTRĠ MEDVEDEV XANIMLARI ĠLƏ BĠRLĠKDƏ “ĠÇƏRĠġƏHƏR” DÖVLƏT 

TARĠX-MEMARLIQ QORUĞUNU GƏZMĠġ, DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKDA 

OLMUġLAR 

3 sentyabr 2010-cu il 

 

ġEYXÜLĠSLAM MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR 

SÜFRƏSĠ AÇMIġDIR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 



ETMĠġDĠR 

6 sentyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUMINĠYA VƏ GÜRCÜSTAN 

DÖVLƏT BAġÇILARI ĠLƏ BĠRGƏ DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKDA, 

“ĠÇƏRĠġƏHƏR” DÖVLƏT TARĠX-MEMARLIQ QORUĞUNDA VƏ 

FƏVVARƏLƏR MEYDANINDA OLMUġLAR 

13 sentyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DAġKƏNDDƏKĠ “HƏZRƏTĠ-

ĠMAM” MƏSCĠD KOMPLEKSĠNDƏ OLMUġDUR 

27 sentyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ ÖZBƏKĠSTAN PREZĠDENTĠ 

ĠSLAM KƏRĠMOV DAġKƏNDĠN MƏRKƏZĠNDƏKĠ MÜSTƏQĠLLĠK MEYDANI 

KOMPLEKSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

27 sentyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DAġKƏNDDƏ ULU ÖNDƏR 

HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

27 sentyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ NĠZAMĠ RAYONUNDA 

SALINACAQ PARKIN VƏ BURADA YARADILACAQ MUSĠQĠLĠ FƏVVARƏNĠN 

ƏRAZĠSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

30 sentyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KƏNGƏRLĠ RAYON 

MƏRKƏZĠNDƏ ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

5 oktyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 

AKADEMĠK MĠLLĠ DRAM TEATRININ BĠNASININ ƏSASLI YENĠDƏNQURMA 

VƏ BƏRPADAN SONRA AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 oktyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠR DÖVLƏT DRAM 

TEATRININ BĠNASINDA APARILAN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA VƏ BƏRPA 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

14 oktyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YEVLAXDA BULVAR-HOTEL 

KOMPLEKSĠNDƏ  

TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

14 oktyabr 2010-cu il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN 

TƏġƏBBÜSÜ ĠLƏ ġAMAXI CÜMƏ MƏSCĠDĠNDƏ APARILAN BƏRPA VƏ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN  

GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

22 oktyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HƏġTƏRXAN ġƏHƏRĠNDƏ 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER  

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

27 oktyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KĠYEV 

ġƏHƏRĠNDƏKĠ  

“NAMƏLUM ƏSGƏR” ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

28 oktyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KĠYEV ġƏHƏRĠNDƏ 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

28 oktyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI MUZEYĠNĠN  

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

9 noyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ APARILAN ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

9 noyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZ ġƏHƏRĠNDƏ MUĞAM 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

11 noyabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

12 dekabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏġHUR FRANSIZ AKTYORU 

JERAR DEPARDYENĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

13 dekabr 2010-cu il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FĠLARMONĠYASININ 

KAMERA VƏ ORQAN MUSĠQĠSĠ ZALININ BĠNASININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ 

BƏRPA ĠġLƏRĠNDƏN SONRA AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

30 dekabr 2010-cu il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RĠQA 

ġƏHƏRĠNDƏ “AZADLIQ” ABĠDƏSĠNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

17 yanvar 2011-ci il 



 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV LÖKBATAN QƏSƏBƏSĠNDƏ 

HEYDƏR PARKI, 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ VƏ “CIRTDAN” UġAQ ƏYLƏNCƏ PARKININ  

AÇILIġLARINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

21 yanvar 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKI BULVARININ 

GENĠġLƏNDĠRĠLMƏSĠ PROQRAMI ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ HƏYATA KEÇĠRĠLƏN 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

21 yanvar 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ XANIMI MEHRĠBAN 

ƏLĠYEVA  

DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANININ ƏTRAFINDA HƏYATA KEÇĠRĠLƏN 

ABADLIQ VƏ QURUCULUQ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

16 mart 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ XANIMI MEHRĠBAN 

ƏLĠYEVA BAKIDA ZABĠTLƏR PARKININ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġLƏR 

16 mart 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA NOVRUZ BAYRAMI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ ÜMUMXALQ ġƏNLĠYĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

19 mart 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALÇASI VƏ 

XALQ TƏTBĠQĠ SƏNƏTĠ DÖVLƏT MUZEYĠ ÜÇÜN ĠNġA EDĠLƏN YENĠ 

BĠNADA TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

30 mart 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KRANS MONTANA 

FORUMUNUN TƏSĠSÇĠSĠ VƏ PREZĠDENTĠ JAN POL KARTERONU QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

6 aprel 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YUNESKO-NUN KEÇMĠġ BAġ 

DĠREKTORU KOĠġĠRO MATSUURANI QƏBUL ETMĠġDĠR 

7 aprel 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA 

ÜMUMDÜNYA MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQ FORUMUNUN AÇILIġ 

SESSĠYASINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 aprel 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMDÜNYA 

MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI 

DĠALOQ FORUMUNDA ĠġTĠRAK EDƏN XARĠCĠ ÖLKƏLƏRĠN VƏ 



BEYNƏLXALQ TƏġKĠLATLARIN YÜKSƏK SƏVĠYYƏLĠ NÜMAYƏNDƏLƏRĠ 

ĠLƏ GÖRÜġMÜġDÜR 

7 aprel 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLIDA YENĠDƏN 

QURULMUġ NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ PARKI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

14 aprel 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ASTARADA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 aprel 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ASTARADA DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANI ĠLƏ TANIġ OLMUġ, GƏNCLƏR EVĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

15 aprel 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV FRANSA SENATININ FRANSA-

QAFQAZ DOSTLUQ QRUPUNUN SƏDRĠ, SENATOR AMBRUAZ DÜPONUN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

16 aprel 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ XANIMI MEHRĠBAN 

ƏLĠYEVA BAKIDA KEÇĠRĠLƏN 10-CU AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TURĠZM 

VƏ SƏYAHƏTLƏR, 2-CĠ ÜMUMRESPUBLĠKA DAXĠLĠ TURĠZM SƏRGĠLƏRĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

29 aprel 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞCABƏDĠDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

6 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞCABƏDĠDƏ ÜZEYĠR 

HACIBƏYLĠ ADINA QARABAĞ MUĞAM MƏRKƏZĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

6 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞCABƏDĠDƏ ƏSASLI 

TƏMĠRDƏN SONRA  

ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLƏN RAYON MƏDƏNĠYYƏT EVĠNDƏ GÖRÜLƏN ĠġLƏRLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

6 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SOVET ĠTTĠFAQI QƏHRƏMANI 

QAFUR MƏMMƏDOVUN ADINI DAġIYAN PARKDA OLMUġDUR 

9 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESKO-NUN BAġ DĠREKTORU 



ƏBDÜLƏZĠZ BĠN OSMAN ƏL-TÜVEYCRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

10 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 88-CĠ ĠLDÖNÜMÜ MÜNASĠBƏTĠLƏ TƏġKĠL 

EDĠLMĠġ GÜL BAYRAMINDA OLMUġDUR 

10 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ULU ÖNDƏR HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN  

MƏZARINI ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

10 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ULU ÖNDƏR HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN ANADAN OLMASININ 88-CĠ ĠLDÖNÜMÜ VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

FONDUNUN FƏALĠYYƏTƏ BAġLAMASININ 7 ĠLLĠYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ 

KEÇĠRĠLMĠġ TƏNTƏNƏLĠ MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ XANIMI MEHRĠBAN 

ƏLĠYEVA “EUROVĠSĠON-2011” MAHNI MÜSABĠQƏSĠNDƏ QƏLƏBƏ 

QAZANMIġ AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏLƏRĠNĠ QƏBUL ETMĠġLƏR 

16 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANININ ƏTRAFINDA HƏYATA KEÇĠRĠLƏN ABADLIQ VƏ 

QURUCULUQ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

18 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAZAXISTANIN YUNESKO-

DAKI 

DAĠMĠ NÜMAYƏNDƏSĠ, ġAĠR, YAZIÇI OLJAS SÜLEYMENOVU QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

23 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZĠVƏR BƏY ƏHMƏDBƏYOV  

PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

26 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN XALQ 

CÜMHURĠYYƏTĠNĠN ġƏRƏFĠNƏ UCALDILMIġ ABĠDƏNĠ ZĠYARƏT ETMĠġDĠR 

27 may 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠTALĠYANIN BĠRLƏġMƏSĠNĠN  

150 ĠLLĠYĠNƏ VƏ RESPUBLĠKA GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUġ TƏNTƏNƏLĠ 

BAYRAM MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

2 iyun 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BELQRADDA TAġMAYDAN 



PARKININ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

8 iyun 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SERBĠYANIN NOVĠ SAD 

ġƏHƏRĠNDƏ ÜZEYĠR HACIBƏYLĠNĠN BÜSTÜNÜN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

9 iyun 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SLOVENĠYANIN NOVO 

QORĠTSA ġƏHƏRĠNDƏ SOVET ĠTTĠFAQI QƏHRƏMANI MEHDĠ 

HÜSEYNZADƏNĠN MEMORĠAL MUZEYĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

10 iyun 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN ADINDAN KRANS MONTANA 

FORUMUNUN ĠġTĠRAKÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ ĠġÇĠ NAHAR VERĠLMĠġDĠR 

23 iyun 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

BRÜSSELDƏ KRANS MONTANA FORUMUNUN RƏSMĠ AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

23 iyun 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠNƏQƏDĠ RAYONUNDA 

HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA PARKDA APARILAN YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

29 iyun 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA MÖHTƏġƏM 

“KEMPĠNSKĠ BADAMDAR” OTEL KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

2 iyul 2011-ci il 

 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NƏSĠMĠ ADINA SUMQAYIT 

ġƏHƏR DƏNĠZKƏNARI PARKINDA ƏSASLI YENĠDƏNQURMA VƏ ABADLIQ 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 iyul 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYIT ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV PARKINDA YENĠDƏNQURMA VƏ ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN 

GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 iyul 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDA “KĠMYAÇI” 

MƏDƏNĠYYƏT SARAYININ QARġISINDA YARADILACAQ MEYDANIN 

SXEMĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 iyul 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYIT ġƏHƏRĠNDƏKĠ 

CÜMƏ MƏSCĠDĠNDƏ APARILAN ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA 

ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 iyul 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XIZI RAYONUNDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

19 iyul 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ NƏRĠMANOV 

RAYONUNDA DƏDƏ QORQUD PARKININ SALINDIĞI ƏRAZĠDƏ OLMUġDUR 

19 iyul 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRĠNĠN AZƏRBAYCANDAKI 

SƏFĠRLƏRĠNĠ VƏ DĠPLOMATĠK NÜMAYƏNDƏLĠKLƏRĠNĠN RƏHBƏRLƏRĠNĠ 

QƏBUL ETMĠġDĠR 

10 avqust 2011-ci il 

 

ġEYXÜLĠSLAM MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR 

SÜFRƏSĠ AÇMIġDIR 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

12 avqust 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SĠYƏZƏNDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 avqust 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SĠYƏZƏN UġAQ ĠNCƏSƏNƏT 

MƏKTƏBĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 avqust 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRANDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 avqust 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRAN TARĠX-

DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

15 avqust 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRAN MƏDƏNĠYYƏT 

SARAYI ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

15 avqust 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRANDA MƏDƏNĠYYƏT VƏ 

ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 



15 avqust 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRAN UġAQ YARADICILIQ 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 avqust 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QALA QƏSƏBƏSĠNDƏKĠ 

ARXEOLOJĠ-ETNOQRAFĠK MUZEY KOMPLEKSĠNĠN ƏRAZĠSĠNDƏ APARILAN 

TĠKĠNTĠ-QURUCULUQ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġ, ƏNTĠQ ƏġYALAR 

MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXI CÜMƏ MƏSCĠDĠNDƏ 

APARILAN BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

13 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXININ SABĠR 

QƏSƏBƏSĠNDƏ  

BÖYÜK ġAĠRĠN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

13 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA “ġĠRVAN” 

MEHMANXANASINDA APARILAN YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

13 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA GÖRKƏMLĠ 

BƏSTƏKAR  

FĠKRƏT ƏMĠROVUN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

19 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA QARA QARAYEV 

ADINA  

8 NÖMRƏLĠ ONBĠRĠLLĠK MUSĠQĠ MƏKTƏBĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

19 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

23 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA ġƏXSĠYYƏTLƏR 

MUZEYĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR  

23 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA XALÇA 

MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA  

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 



23 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

SEYRƏNGAHINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

23 sentyabr 2011-ci il  

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBANIN ƏSKĠ ĠQRIĞ 

KƏNDĠNDƏ BEġULDUZLU “RĠKSOS” OTELĠNĠN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

24 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBADA NĠZAMĠ ADINA 

MƏDƏNĠYYƏT VƏ  

ĠSTĠRAHƏT PARKINDA APARILAN YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġ,  

ġAHMAT MƏKTƏBĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

24 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBADA KÜTLƏVĠ SOYQIRIMI 

MƏZARLIĞINDA MEMORĠAL ABĠDƏ KOMPLEKSĠ VƏ ĠNZĠBATĠ BĠNANIN 

TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ  

TANIġ OLMUġDUR 

24 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA ġAHDAĞ QIġ-YAY 

TURĠZM KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR  

24 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “MÜSTƏQĠL 

AZƏRBAYCAN 20 ĠLDƏ” ADLI MĠLLĠ SƏRGĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

27 sentyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRAN ĠSLAM 

RESPUBLĠKASININ MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSLAMĠ ĠRġAD NAZĠRĠ SEYĠD 

MƏHƏMMƏD HÜSEYNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

3 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “HĠLTON BAKU” OTEL 

KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

3 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

FONDUNUN PREZĠDENTĠ, UNESCO-NUN VƏ ĠSESCO-NUN XOġMƏRAMLI 

SƏFĠRĠ MEHRĠBAN XANIM ƏLĠYEVA UNESCO-NUN KEÇMĠġ BAġ 

DĠREKTORU KOĠġĠRO MATSUURA ĠLƏ GÖRÜġMÜġLƏR 

10 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “XXI ƏSR: ÜMĠDLƏR 

VƏ ÇAĞIRIġLAR” DEVĠZĠ ĠLƏ BEYNƏLXALQ HUMANĠTAR FORUMUN 



AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ VƏ BĠRĠNCĠ PLENAR ĠCLASINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKI BEYNƏLXALQ 

HUMANĠTAR FORUMUNUN ĠġTĠRAKÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ RƏSMĠ ZĠYAFƏT 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA DAHĠ BƏSTƏKAR 

VOLFQANQ MOTSARTIN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

12 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKĠYƏNĠN DĠYANƏT ĠġLƏRĠ 

BAġQANI MEHMET GÖRMEZĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ 

QƏBUL ETMĠġDĠR 

14 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSUDA “ġƏRƏDĠL” 

ĠSTĠRAHƏT MƏRKƏZĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

30 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSUDA UġAQ-GƏNCLƏR 

BƏDĠĠ YARADICILIQ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

30 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSU MƏDƏNĠYYƏT VƏ 

ĠSTĠRAHƏT PARKININ ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRA 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

30 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV UCARDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

30 oktyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 

MAHNI TEATRININ 

BĠNASININ ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

1 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÜNYA TURĠZM 

TƏġKĠLATININ BAġ KATĠBĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

15 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV OĞUZDA QƏHRƏMANLAR 

PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

16 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV OĞUZ ġƏHƏR MƏDƏNĠYYƏT 

VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

16 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA “EL RESORT” 

MEHMANXANASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

16 noyabr 2011-ci il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV SABĠT RƏHMAN ADINA ġƏKĠ DÖVLƏT DRAM 

TEATRININ BĠNASI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

17 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ “AġAĞI 

KARVANSARAY” KOMPLEKSĠNĠN TƏMĠR-BƏRPA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

17 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ “GREEN HĠLL ĠNN” 

MEHMANXANASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

17 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA “ĠÇƏRĠBAZAR” QALA 

KOMPLEKSĠNDƏ TĠKĠNTĠ VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNDƏN SONRA 

YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

17 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

17 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ ġƏHƏR MƏSCĠDĠNĠN 

YENĠ BĠNASININ TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

17 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ SPORT 

HOTEL”-ĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18 noyabr 2011-ci il 

 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ “NĠZAMĠ” 

KĠNOTEATRININ BĠNASININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN 

SONRA AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

24 noyabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN MĠLLĠ ELMLƏR 

AKADEMĠYASININ MƏRKƏZĠ ELMĠ KĠTABXANASININ TƏMƏLQOYMA 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

28 noyabr 2011-ci il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYIT ġƏHƏR 

DƏNĠZKƏNARI MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA GÖRÜLƏN 

ƏSASLI YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

19 dekabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDAKI ƏJDƏRBƏY 

MƏSCĠDĠNĠN ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

22 dekabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN ĠTAR-TASS-IN BAġ 

DĠREKTORUNUN BĠRĠNCĠ MÜAVĠNĠ MĠXAĠL QUSMANA ĠTAR-TASS 

AGENTLĠYĠ VƏ “ROSSĠYA 24” TELEKANALI ÜÇÜN MÜSAHĠBƏSĠ 

26 dekabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOBUSTAN DÖVLƏT TARĠXĠ-

BƏDĠĠ QORUĞUNDA ĠNġA EDĠLMĠġ MUZEYĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

26 dekabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ APARILAN ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

27dekabr 2011-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA “JUMEĠRAH BĠLGAH 

BEACH HOTEL” KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

28 dekabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ BÜLBÜL 

PROSPEKTĠNDƏKĠ PARKIN ƏSASLI YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNDƏN 

SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

29 dekabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN HEYDƏR ƏLĠYEV 

PROSPEKTĠNDƏ SALINAN PARKIN VƏ MUSĠQĠLĠ ALOV FƏVVARƏSĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

30 dekabr 2011-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GORANBOYDA NĠZAMĠ 

GƏNCƏVĠ ADINA PARKIN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GORANBOY MƏDƏNĠYYƏT 

EVĠNĠN ƏSASLI TƏMĠRDƏN SONRA AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏNĠN GĠRĠġĠNDƏ 

YARADILACAQ “QALA” KOMPLEKSĠNĠN ESKĠZ LAYĠHƏSĠ ĠLƏ TANIġ 



OLMUġDUR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏKĠ “ĠMAMZADƏ” 

KOMPLEKSĠNDƏ APARILAN TƏMĠR-BƏRPA VƏ TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏKĠ “XƏMSƏ” ABĠDƏ 

KOMPLEKSĠNDƏ NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN HEYKƏLĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ BAYRAQ 

MEYDANININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏDĠM GƏNCƏDƏ NƏRĠMAN 

NƏRĠMANOV PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏDƏ DAHĠ NĠZAMĠNĠN 

MƏQBƏRƏSĠ ƏTRAFINDA APARILAN YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GƏNCƏ DÖVLƏT 

FĠLARMONĠYASI BĠNASININ TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

21 yanvar 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ARGENTĠNANIN TURĠZM 

NAZĠRĠ KARLOS ENRĠKĠ MEYERĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

11 fevral 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

16 fevral 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN QUSAR RAYONUNA SƏFƏRĠ. 

ġAHDAĞ  

QIġ-YAY TURĠZM KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠNĠN BĠRĠNCĠ MƏRHƏLƏSĠ 

ÜZRƏ  

TAMAMLAMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 



17 fevral 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA XALQ QƏHRƏMANI 

KOROĞLUNUN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

21 fevral 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV FRANSANIN MƏDƏNĠYYƏT VƏ 

KOMMUNĠKASĠYA NAZĠRĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ 

QƏBUL ETMĠġDĠR 

9 mart 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLIDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN  

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġ, BÖLGƏ GƏNCLƏRĠNĠN 

NÜMAYƏNDƏLƏRĠ ĠLƏ GÖRÜġMÜġDÜR 

13 mart 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLI MƏDƏNĠYYƏT 

EVĠNDƏ APARILAN ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

13 mart 2012-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYANDA ƏSASLI TƏMĠR VƏ 

BƏRPA EDĠLMĠġ CÜMƏ MƏSCĠDĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

13 mart 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYANDA UġAQ TEXNĠKĠ 

YARADICILIQ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

13 mart 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “KÜR” OTELĠNĠN ƏSASLI 

YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

13 mart 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYAN RAYON ĠCRA 

HAKĠMĠYYƏTĠ VƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ BĠNA KOMPLEKSĠNDƏ APARILAN TĠKĠNTĠ 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

13 mart 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA NOVRUZ BAYRAMI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ ÜMUMXALQ ġƏNLĠYĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

19 mart 2012-ci il 

 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA BEġULDUZLU “JW 

MARRIOTT ABSHERON” OTELĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

1 aprel 2012-ci il 



 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANI 

VƏ 

ĠDMAN-KONSERT KOMPLEKSĠNDƏ ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

3 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PRAQA 

ġƏHƏRĠNDƏKĠ QƏDĠM KARL KÖRPÜSÜ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

5 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ APARILAN ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

10 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TOVUZDA GÖYTƏPƏ NEOLĠT 

DÖVRÜ 

ARXEOLOJĠ ABĠDƏSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

12 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TOVUZDA “AYAN PALACE” 

OTELĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

12 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSTAFADA YENĠDƏN 

QURULMUġ SƏMƏD VURĞUN ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT 

PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġ, ZĠYALILARLA GÖRÜġMÜġDÜR 

12 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSTAFADA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

12 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSTAFADA YENĠDƏN 

QURULMUġ HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT 

PARKINDA GÖRÜLMÜġ ĠġLƏRLƏ  

TANIġ OLMUġDUR  

12 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAZAXDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

12 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “AĠTF-2012” XI AZƏRBAYCAN 

BEYNƏLXALQ TURĠZM VƏ SƏYAHƏTLƏR SƏRGĠSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

13 aprel 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TÜRKDĠLLĠ DÖVLƏTLƏRĠN 

ƏMƏKDAġLIQ ġURASININ BAġ KATĠBĠ XƏLĠL AKINCINI QƏBUL ETMĠġDĠR 

17 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV GENERAL HƏZĠ ASLANOVUN 

ABĠDƏSĠNĠN, 

BAKI FUNĠKULYORUNUN ƏSASLI ġƏKĠLDƏ YENĠDƏN QURULMASI, 

DAĞÜSTÜ PARKDA ĠSTĠQLAL MUZEYĠNĠN ĠNġASI VƏ DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ 

PARKIN GENĠġLƏNDĠRĠLMƏSĠ ĠLƏ BAĞLI HƏYATA KEÇĠRĠLƏN ĠġLƏRĠN 

GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

25 aprel 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ, NƏRĠMANOV RAYONU ƏRAZĠSĠNDƏKĠ YOLDA VƏ 

“HILTON” OTELĠNĠN QARġISINDAKI PARKDA GÖRÜLƏN ĠġLƏRLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

6 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “EUROVISION-2012” MAHNI 

MÜSABĠQƏSĠNĠN KEÇĠRĠLƏCƏYĠ “BAKU CRYSTAL HALL” KOMPLEKSĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKIN 

YENĠ TĠKĠLƏN HĠSSƏSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ ĠNġAATÇILAR 

PROSPEKTĠNDƏ SALINAN YENĠ ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

9 may 2012-ci il 
 
BAKIDA HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ AÇILMIġ, ULU ÖNDƏRĠN ANADAN 

OLMASININ  

89-CU ĠLDÖNÜMÜ VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN FƏALĠYYƏTƏ 

BAġLAMASININ  

8 ĠLLĠYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ TƏNTƏNƏLĠ MƏRASĠM KEÇĠRĠLMĠġDĠR.  

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

10 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN  

ANADAN OLMASININ 89-CU ĠLDÖNÜMÜ MÜNASĠBƏTĠLƏ PAYTAXTDA 

TƏġKĠL EDĠLMĠġ GÜL BAYRAMINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

PROSPEKTĠNĠN SURAXANI RAYONU ƏRAZĠSĠNDƏN KEÇƏN HĠSSƏSĠNDƏ 



YENĠ SALINMIġ PARKIN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

11 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKI FUNĠKULYORUNUN, 

AZNEFT DÖNGƏSĠNDƏ YERALTI PĠYADA KEÇĠDĠNĠN AÇILIġLARINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġ, DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKDA ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN 

GEDĠġĠ, DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANININ YAXINLIĞINDA YENĠ ĠAġƏ 

OBYEKTLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

23 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “EUROVISION-2012” MAHNI 

MÜSABĠQƏSĠNĠN FĠNAL MƏRHƏLƏSĠNĠ ĠZLƏMĠġDĠR 

27 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DƏNĠZKƏNARI MĠLLĠ PARKIN 

ƏRAZĠSĠNDƏ “KĠÇĠK VENESĠYA ġƏHƏRCĠYĠ”NĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

28 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CULFADA UġAQ MUSĠQĠ 

MƏKTƏBĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

30 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KƏNGƏRLĠ RAYONUNDA ULU 

ÖNDƏR 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ADINI DAġIYAN MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKI 

ĠLƏ TANIġ OLMUġ, MƏDƏNĠYYƏT EVĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

30 may 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUSĠYA FEDERASĠYASI 

DÖVLƏT DUMASININ MDB VƏ HƏMVƏTƏNLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ 

KOMĠTƏSĠNĠN SƏDRĠ LEONĠD SLUTSKĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

20 iyun 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ BADAMDAR 

QƏSƏBƏSĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV PARKININ YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ 

ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

22 iyun 2012-ci il 
 
BAKIDA KRANS MONTANA FORUMUNUN RƏSMĠ AÇILIġI OLMUġDUR. 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

29 iyun 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDAKI SƏADƏT 



SARAYININ ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġ 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

5 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV RUSĠYA DÖVLƏT DUMASININ 

MDB VƏ HƏMVƏTƏNLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ KOMĠTƏSĠ SƏDRĠNĠN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

6 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QARADAĞ RAYONUNUN 

SAHĠL QƏSƏBƏSĠNDƏ SALINACAQ YENĠ PARKIN ƏRAZĠSĠNƏ BAXMIġDIR 

10 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ OLMUġDUR  

30 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CƏLĠLABAD ġƏHƏRĠNDƏ 

YENĠDƏN QURULAN BAYRAQ MEYDANI VƏ GƏNCLƏR PARKI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

31 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CƏLĠLABADDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV ADINA YARADICILIQ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

31 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV CƏLĠLABADDAKI ĠSTĠRAHƏT 

PARKINDA GÖRÜLƏN YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

31 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANDA BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

31 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANDA OTEL 

KOMPLEKSĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

31 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

31 iyul 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV LƏNKƏRANDA YENĠDƏN 

QURULAN 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

31 iyul 2012-ci il 
 



ġEYXÜLĠSLAM MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR 

SÜFRƏSĠ AÇMIġDIR. AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠFTAR 

MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

14 avqust 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA BEġULDUZLU “FOUR 

SEASONS HOTEL BAKU”NUN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

3 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠRANIN VĠTSE-PREZĠDENTĠ, 

ĠRAN MƏDƏNĠ ĠRS VƏ MƏDƏNĠYYƏT TƏġKĠLATININ SƏDRĠ SEYĠD HƏSƏN 

MUSƏVĠNĠN BAġÇILIQ ETDĠYĠ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

5 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÜNYA TURĠZM 

TƏġKĠLATININ BAġ KATĠBĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

6 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ DÖRDULDUZLU 

“SHAKI PALACE” OTELĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

9 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ M.F.AXUNDZADƏ 

ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA APARILMIġ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

9 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN TƏMƏLQOYMA MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

9 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “TUFAN” DAĞ-

XĠZƏK YAY-QIġ ĠSTĠRAHƏT KOMPLEKSĠNDƏ TĠKĠNTĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

10 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ KARVANSARAY 

OTEL KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

10 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN 

TƏġƏBBÜSÜ ĠLƏ TĠKĠLƏN QƏBƏLƏ ġƏHƏR MƏSCĠDĠNĠN YENĠ BĠNASINDA 

SON TAMAMLAMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

10 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ MƏDƏNĠYYƏT 

EVĠNĠN YENĠ TĠKĠLMĠġ BĠNASINDA SON TAMAMLAMA ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 



10 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ TÜRKĠYƏNĠN BAġ NAZĠRĠ 

RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞAN ġƏKĠDƏ YUXARI KARVANSARAY 

MEHMANXANA KOMPLEKSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

12 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ TÜRKĠYƏNĠN BAġ NAZĠRĠ 

RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞAN ġƏKĠNĠN KĠġ KƏNDĠNDƏKĠ ALBAN MƏBƏDĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġLAR 

12 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ TÜRKĠYƏNĠN BAġ NAZĠRĠ 

RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞAN ġƏKĠDƏ CÜMƏ MƏSCĠDĠNƏ BAġ ÇƏKMĠġLƏR 

12 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ TÜRKĠYƏNĠN BAġ NAZĠRĠ 

RƏCƏB TAYYĠB ƏRDOĞAN ġƏKĠ XAN SARAYI ĠLƏ TANIġ OLMUġLAR 

12 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ NĠZAMĠ RAYONUNDA 

YENĠDƏN QURULAN HEYDƏR BAĞI – PARK BULVARIN AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

14 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PARĠSDƏ 

LUVR MUZEYĠNĠN ĠSLAM ĠNCƏSƏNƏTĠNƏ HƏSR OLUNMUġ YENĠ 

ZALLARININ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PARĠSDƏ 

AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINA HƏSR OLUNMUġ 

QƏBULDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

19 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PARĠSDƏ 

AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

19 sentyabr 2012-ci il 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESCO-

NUN BAġ DĠREKTORU ƏBDÜLƏZĠZ BĠN OSMAN ƏL-TÜVEYCRĠNĠ QƏBUL 

ETMĠġDĠR 

3 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA KEÇĠRĠLƏN ĠKĠNCĠ 

BEYNƏLXALQ HUMANĠTAR FORUMUN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ VƏ PLENAR 

ĠCLASINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 



4 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZƏRDABDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZƏRDABDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YEVLAXDA SƏMƏD VURĞUN 

ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏKĠ NÜġABƏ 

PARKINDA YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏ ƏSASLI SURƏTDƏ 

YENĠDƏN QURULMUġ MƏRKƏZĠ ĠSTĠRAHƏT PARKI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏ BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BƏRDƏDƏ QƏHRƏMANLAR 

PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR  

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏRTƏRDƏ DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏRTƏRDƏ GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏRTƏRDƏ HEYDƏR PARKI VƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI 

MEYDANINDA VƏ ONUN ƏTRAFINDA GÖRÜLƏN ABADLIQ-QURUCULUQ 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

11 oktyabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ 

ÖZBƏKĠSTAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠSLAM KƏRĠMOV DÖVLƏT 

BAYRAĞI MEYDANINDA VƏ HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNDƏ OLMUġLAR 

12 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SAATLIDA TARĠX-

DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠ VƏ RƏSM QALEREYASININ YENĠ BĠNASININ 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

27 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SAATLIDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

27 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠMĠġLĠDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

PARKINDA APARILMIġ YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

28 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠMĠġLĠDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

28 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BEYLƏQANDA ƏSASLI TƏMĠR 

OLUNAN VƏ YENĠDƏN QURULAN MƏDƏNĠYYƏT SARAYININ AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDIR 

28 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BEYLƏQANDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

28 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDA GÖRKƏMLĠ OPERA 

MÜĞƏNNĠSĠ BÜLBÜLÜN ABĠDƏSĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

31 oktyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANI 

ƏTRAFINDA GÖRÜLƏN ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

16 noyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SĠNQAPUR 

ġƏHƏRĠNDƏKĠ  

MĠLLĠ SƏHLƏB BAĞI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

21 noyabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZ ġƏHƏRĠNDƏ 

GƏNCLƏR MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 dekabr 2012-ci il 
 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZ ġƏHƏR 

MƏDƏNĠYYƏT SARAYININ YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 dekabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZ ġƏHƏRĠNDƏ 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 dekabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HORADĠZDƏ HEYDƏR 

PARKININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

15 dekabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUSARDA “QAYA” OTELĠNĠN 

AÇILIġINDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġ, “ġAHDAĞ RESORT SPA” OTELĠNDƏ APARILAN TĠKĠNTĠ 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

20 dekabr 2012-ci il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAHDAĞ QIġ-YAY TURĠZM 

KOMPLEKSĠNƏ DAXĠL OLAN “ZĠRVƏ” OTELĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

20 dekabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDAKI NƏSĠMĠ 

ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA GÖRÜLƏN 

YENĠDƏNQURMA VƏ ABADLIQ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

24 dekabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ BĠNƏQƏDĠ 

RAYONUNUN ƏRAZĠSĠNDƏ MƏSCĠD KOMPLEKSĠNDƏ ĠNġAAT ĠġLƏRĠNĠN 

GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

30 dekabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ XƏTAĠ RAYONUNDA 

YENĠ SALINAN PARKDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

30 dekabr 2012-ci il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN VƏ BĠRĠNCĠ XANIM 

MEHRĠBAN ƏLĠYEVANIN “BAKU” JURNALINA MÜSAHĠBƏSĠ 

7 fevral 2013-cü il 

 

BAKIDA GÖRKƏMLĠ SERB ALĠMĠ NĠKOLA TESLANIN ABĠDƏSĠ AÇILMIġDIR. 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ SERBĠYA PREZĠDENTĠ 

TOMĠSLAV NĠKOLĠÇ AÇILIġDA ĠġTĠRAK ETMĠġLƏR 

8 fevral 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “TUFAN” DAĞ-

XĠZƏK YAY-QIġ ĠSTĠRAHƏT KOMPLEKSĠNĠN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ TANĠġ 



OLMUġDUR 

28 fevral 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ KONQRES 

MƏRKƏZĠNDƏ TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

28 fevral 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏ ġƏHƏR MƏSCĠDĠNĠN 

YENĠ BĠNASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

28 fevral 2013-cü il 

 

QƏBƏLƏ MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġI OLMUġDUR. 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

28 fevral 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 

RƏSSAMLIQ AKADEMĠYASININ ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġ YENĠ 

KORPUSUNDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 mart 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESCO-NUN BAġ 

DĠREKTORUNU QƏBUL ETMĠġDĠR 

16 mart 2013-cü il 

 

BAKIDA NOVRUZ BAYRAMI MÜNASĠBƏTĠLƏ ÜMUMXALQ ġƏNLĠYĠ 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR. AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏNLĠKDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

19 mart 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “ATƏġGAH MƏBƏDĠ” DÖVLƏT 

TARĠX-MEMARLIQ QORUĞUNDA APARILAN BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMA 

ĠġLƏRĠNDƏN SONRA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

29 mart 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKININ FÜZULĠ KÜÇƏSĠ ĠLƏ 

MĠRZAĞA ƏLĠYEV KÜÇƏSĠ ARASINDA ĠNġA EDĠLƏN YERALTI AVTOMOBĠL 

DAYANACAĞINDA, YERÜSTÜ PARK, BAĞ VƏ FƏVVARƏLƏR 

KOMPLEKSĠNDƏ APARILAN TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

29 mart 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “THE BUSINESS YEAR” 

JURNALININ BAġ DĠREKTORUNU, JURNALIN BAġ REDAKTORUNU VƏ 

BURAXILIġA MƏSUL ƏMƏKDAġLARINI QƏBUL ETMĠġDĠR 

4 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “AĠTF-2013” XII AZƏRBAYCAN 

BEYNƏLXALQ TURĠZM VƏ SƏYAHƏTLƏR SƏRGĠSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

5 aprel 2013-cü il 



 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HACIQABULDA YENĠDƏN 

QURULAN HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

15 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ BAYRAQ 

MEYDANI ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

16 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNĠN APARILDIĞI SAHĠL PARKI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

16 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KÜR ÇAYI SAHĠLĠNDƏKĠ 

ĠSTĠRAHƏT KOMPLEKSĠNĠN YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ 

ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

16 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ GƏNCLƏR 

EVĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

16 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MĠNGƏÇEVĠRDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

16 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSĠQĠLĠ TEATRININ BĠNASI ƏSASLI BƏRPA VƏ 

YENĠDƏNQURMA ĠġLƏRĠNDƏN SONRA ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġDĠR.  

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV RƏSMĠ AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

18 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠLƏCƏRĠDƏKĠ MƏDƏNĠYYƏT-

ĠSTĠRAHƏT PARKININ ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRA 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

22 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “MDB MÜSƏLMANLARI SÜLH 

VƏ SABĠT ĠNKĠġAF NAMĠNƏ” MÖVZUSUNDA BAKIDA KEÇĠRĠLƏN 

KONFRANSIN ĠġTĠRAKÇILARINI QƏBUL ETMĠġDĠR 

23 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV PAYTAXTIN FÜZULĠ VƏ 

MĠRZAĞA ƏLĠYEV KÜÇƏLƏRĠNĠN ARASINDA YARADILAN YENĠ 

ĠSTĠRAHƏT KOMPLEKSĠNDƏ TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

27 aprel 2013-cü il 

 



GÖRKƏMLĠ OFTALMOLOQ ALĠM, AKADEMĠK ZƏRĠFƏ XANIM ƏLĠYEVANIN  

90 ĠLLĠK YUBĠLEYĠNƏ HƏSR OLUNMUġ TƏNTƏNƏLĠ MƏRASĠM 

KEÇĠRĠLMĠġDĠR. 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

27 aprel 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOBUSTAN BAĞ-BAĞAT 

MƏRKƏZĠNDƏ YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

1 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOBUSTANDA GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

1 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOBUSTANDAKI BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

1 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDAKI BAYRAQ 

MEYDANINDA 

YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

3 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDAKI CÜMƏ 

MƏSCĠDĠNDƏ ƏSASLI TƏMĠRDƏN SONRA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

3 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

3 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ 

BEYNƏLXALQ MƏRKƏZĠ ĠDARƏ HEYƏTĠNĠN HƏMSƏDRLƏRĠNĠ, MADRĠD 

KLUBUNUN PREZĠDENTĠNĠ VƏ ÜZVÜNÜ QƏBUL ETMĠġDĠR 

6 may 2013-cü il 

 

HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV MUZEYĠ 

YARADILMIġDIR. 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV MUZEY ĠLƏ VƏ MƏRKƏZDƏ GÖRÜLMÜġ 

BĠR SIRA ĠġLƏRLƏ TANIġ OLMUġDUR 

9 may 2013-cü il 

 

ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 90 ĠLLĠYĠNƏ HƏSR OLUNMUġ 

TƏNTƏNƏLĠ YUBĠLEY MƏRASĠMĠ KEÇĠRĠLMĠġDĠR. 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MƏRASĠMDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

10 may 2013-cü il 



 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR 

ƏLĠYEVĠN  

ANADAN OLMASININ 90 ĠLLĠK YUBĠLEYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ PAYTAXTDA 

TƏġKĠL EDĠLMĠġ GÜL BAYRAMINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VYANADA 

AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

13 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġAMAXIDA UġAQ 

YARADICILIQ MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

16 may 2013-cü il 

 

ġAMAXI CÜMƏ MƏSCĠDĠ ƏSASLI BƏRPA VƏ YENĠDƏNQURMADAN SONRA 

ĠSTĠFADƏYƏ VERĠLMĠġDĠR. AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV 

AÇILIġ MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

17 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BAKIDAKI 

DƏDƏ QORQUD PARKINDA HƏYATA KEÇĠRĠLƏN ĠġLƏRLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

20 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV DAĞÜSTÜ 

PARKDA YENĠDƏNQURMADAN SONRA YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

25 may 2013-cü il 

 

BAKIDA AĞ ġƏHƏR BULVARININ TƏMƏLĠ QOYULMUġDUR. 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV TƏDBĠRDƏ ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

25 may 2013-cü il 

 

BAKIDA II ÜMUMDÜNYA MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQ FORUMUNUN 

AÇILIġI OLMUġDUR. AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AÇILIġDA 

ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

30 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠSESCO-NUN BAġ DĠREKTORU 

ƏBDÜLƏZĠZ BĠN OSMAN ƏL-TÜVEYCRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

30 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV UNESCO-NUN BAġ DĠREKTORU 

XANIM ĠRĠNA BOKOVANI QƏBUL ETMĠġDĠR 

30 may 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN MĠLLĠ ĠNCƏSƏNƏT MUZEYĠNĠN YENĠ KORPUSU 



AÇILMIġDIR. 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AÇILIġDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

7 iyun 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “ALOV 

QÜLLƏLƏRĠ” KOMPLEKSĠNDƏKĠ “FAĠRMONT BAKU” OTELĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

24 iyun 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ġĠRVANDA BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

1 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠNƏQƏDĠ RAYONUNDAKI 

HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA PARKDA YENĠDƏNQURMADAN SONRA 

YARADILMIġ ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

3 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞSTAFADA AÇIQ SƏMA 

ALTINDA SALINAN TARĠXĠ VƏ MÜASĠR ABĠDƏLƏR PARKI ĠLƏ TANIġ 

OLMUġDUR 

5 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAZAXDA ƏDƏBĠYYAT 

MUZEYĠNĠN AġILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

5 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAZAXDA UġAQ ƏYLƏNCƏ 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDIR 

5 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QOVLAR ġƏHƏR 

MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKININ YENĠDƏNQURMADAN SONRAKI 

VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

5 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SĠYƏZƏNDƏ GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SĠYƏZƏNDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġABRANDA BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

19 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XAÇMAZDA TARĠX-



DĠYARġÜNASLIQ MUZEYĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

19 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI 

MÜNASĠBƏTĠLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRĠNĠN AZƏRBAYCANDAKI 

SƏFĠRLƏRĠNĠ VƏ DĠPLOMATĠK NÜMAYƏNDƏLĠKLƏRĠNĠN RƏHBƏRLƏRĠNĠ 

QƏBUL ETMĠġDĠR 

20 iyul 2013-cü il 

 

ġEYXÜLĠSLAM MÜQƏDDƏS RAMAZAN AYI MÜNASĠBƏTĠLƏ ĠFTAR 

SÜFRƏSĠ AÇMIġDIR. 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ĠFTAR MƏRASĠMĠNDƏ ĠġTĠRAK 

ETMĠġDIR 

24 iyul 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV KÜRDƏMĠRDƏ HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

7 avqust 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MOSKVA 

DÖVLƏT BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR ĠNSTĠTUTU MƏZUNLARI 

ASSOSĠASĠYASININ “MGĠMO JOURNAL”INA MÜSAHĠBƏ VERMĠġDĠR  

8 avqust 2013-cü il 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ RUSĠYA 

FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ VLADĠMĠR PUTĠN DAĞÜSTÜ PARKDA 

OLMUġLAR 

13  avqust 2013-cü il 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV VƏ RUSĠYA 

FEDERASĠYASININ PREZĠDENTĠ VLADĠMĠR PUTĠN AVQUSTUN 13-DƏ 

“ĠÇƏRĠġƏHƏR” DÖVLƏT TARĠX-MEMARLIQ QORUĞUNU GƏZMĠġLƏR 

13  avqust 2013-cü il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ HEYDƏR ƏLĠYEV 

KONQRES MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

14  avqust 2013-cü il 
 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ “QAFQAZ KARVANSARAY” OTEL 

KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

14  avqust 2013-cü il 
 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV OĞUZDA ĠNġA EDĠLƏN HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNDƏ TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

14  avqust 2013-cü il 
 

AZƏRBAYCAN PREZIDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏKĠYƏ SƏFƏRĠ 

ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ “ġƏKĠ XANLARININ EVĠ”NĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 



ETMĠġDĠR. 

14  avqust 2013-cü il 
 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV SABĠT RƏHMAN ADINA ġƏKĠ DÖVLƏT DRAM 

TEATRININ BĠNASINDA APARILAN ƏSASLI TƏMĠR VƏ YENĠDƏNQURMA 

ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

14  avqust 2013-cü il 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QƏBƏLƏDƏ 

TÜRKDĠLLĠ DÖVLƏTLƏRĠN ƏMƏKDAġLIQ ġURASININ III ZĠRVƏ 

TOPLANTISI ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ TÜRKĠYƏ VƏ QIRĞIZISTAN 

PREZĠDENTLƏRĠLƏ BĠRGƏ KONSERTDƏ OLMUġDUR 

15  avqust 2013-cü il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

16 avqust 2013-cü  il 
 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QAXDA “EL RESORT” 

OTELĠNĠN KONFRANS MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

16 avqust 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BALAKƏNDƏ MƏDƏNĠYYƏT 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

17  avqust 2013-cü il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ZAQATALADA HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN 

BĠNASINDA TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

17  avqust 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ZAQATALA ġƏHƏRĠNĠN TARĠXĠ 

MƏRKƏZĠNĠN YENĠDƏNQURMA VƏ BƏRPADAN SONRAKI VƏZĠYYƏTĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUSDUR 

 17  avqust 2013-cü il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV SABĠRABADDA HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

 29  avqust 2013-cü il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV SAATLIDA BAYRAQ MEYDANI VƏ MUZEYĠ ĠLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

29  avqust 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AĞCABƏDĠDƏ GƏNCLƏR 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

29  avqust 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYANDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 



4 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SALYANDA BAYRAQ 

MEYDANINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ TANIġ OLMUġDUR 

4 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV BĠLƏSUVARDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

4 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV YARDIMLIDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

4 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLIDA HEYDƏR ƏLĠYEV 

MƏRKƏZĠNĠN YENĠDƏNQURMADAN SONRA AÇILIġINDA ĠġTĠRAK 

ETMĠġDĠR 

4 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV MASALLIDA MƏDƏNĠYYƏT 

MƏRKƏZĠNĠN ƏSASLI TƏMĠRDƏN SONRA AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

4 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEVĠN ADINDAN NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ 

BEYNƏLXALQ MƏRKƏZĠ VƏ MADRĠD KLUBUNUN YÜKSƏK SƏVĠYYƏLĠ 

HAZIRLIQ GÖRÜġÜNÜN ĠġTĠRAKÇILARININ ġƏRƏFĠNƏ NAHAR 

VERĠLMĠġDĠR 

6 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NAFTALANDA HEYDƏR 

ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV NAFTALANDA“QARABAĞ” 

SANATORĠYASINDA TĠKĠNTĠ ĠġLƏRĠNĠN GEDĠġĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

10 sentyabr 2013-cü il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏMKĠRDƏ BAYRAQ MEYDANI VƏ BAYRAQ 

MUZEYĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

10 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR ƏLĠYEV MƏRKƏZĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV “EXCELSIOR HOTEL SHAMKIR” 

MEHMANXANASININ AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 sentyabr 2013-cü il 

 



AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏMKĠRDƏ “ZƏKA” 

ĠNTELLEKTUAL GƏNCLƏR MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV ġƏMKĠRDƏ ALMAN LÜTERAN 

KĠLSƏSĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

10 sentyabr 2013-cü il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV GƏDƏBƏY AġIQ MUSĠQĠSĠ MƏKTƏBĠNĠN 

AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

10 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV XALQ ARTĠSTĠ ARĠF 

MƏLĠKOVA “HEYDƏR ƏLĠYEV” ORDENĠ TƏQDĠM ETMĠġDĠR 

13 sentyabr 2013-cü il 

 

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEV AZƏRBAYCANDA PREZĠDENT SEÇKĠLƏRĠNĠ 

MÜġAHĠDƏ EDƏCƏK  FRANSA MĠLLĠ ASSAMBLEYASININ FRANSA-

AZƏRBAYCAN DOSTLUQ QRUPUNUN RƏHBƏRĠNĠ QƏBUL ETMĠġDĠR 

16  sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV HEYDƏR 

ƏLĠYEV FONDUNUN DƏSTƏYĠ ĠLƏ YARADILAN QUBA SOYQIRIMI 

MEMORĠAL KOMPLEKSĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTIRAK ETMĠġDĠR. PREZĠDENT 

ĠLHAM ƏLĠYEVĠN  ÇIXIġI 

18 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBA RAYONUNUN ƏSKĠ-

ĠQRIQ KƏNDĠNDƏ BEġULDUZLU “RĠXOS QUBA AZERBAĠJAN” OTELĠNDƏ 

GÖRÜLƏN ĠġLƏRLƏ TANIġ OLMUġDUR 

18 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBADA HEYDƏR ƏLĠYEV 

ADINA MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠSTĠRAHƏT PARKINDA ĠNġA OLUNMUġ “YAġIL 

TEATR”IN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBADA  

GƏNCLƏR MƏRKƏZĠNĠN AÇILIġINDA ĠġTĠRAK ETMĠġDĠR 

18 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV QUBANIN QIRMIZI 

QƏSƏBƏSĠNDƏ YENĠ SALINMIġ HEYDƏR BAĞINDA YARADILAN ġƏRAĠTLƏ 

TANIġ OLMUġDUR 

18 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV AVROPA MĠLLĠ 

KĠTABXANALARI KONFRANSININ PREZĠDENTĠNĠ VƏ AVRASĠYA 

KĠTABXANALAR ASSAMBLEYASININ VĠTSE-PREZĠDENTĠNĠ QƏBUL 



ETMĠġDĠR 

23 sentyabr 2013-cü il 

 

AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ĠLHAM ƏLĠYEV SUMQAYITDA ÜZEYIR 

HACIBƏYLĠ ADINA “KĠMYAÇI” MƏDƏNĠYYƏT SARAYININ QARġISINDAKI 

MEYDANDA APARILAN YENIDƏNQURMA ĠġLƏRĠ ĠLƏ TANIġ OLMUġDUR 

3 oktyabr 2013-cü il 

 

 

 




