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Bu gün müasir və müstəqil Azərbaycan dövləti ən yüksək zirvədədir
Vaqif Bayramov
Son illər iqtisadi inkişafımız qeyri-neft sektoru hesabına uğurla davam etdirilib. Bu
sahədə böyük işlər görülüb, sənaye zonaları yaradılıb, orada xüsusi vergi rejimi tətbiq olunub.
Aqroparklar yaradılıb və orada da yüksək məhsuldarlıq əldə edilib.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev vaxtaşırı bölgələrimizə səfərlər edir, yerlərdəki vəziyyətlə
dərindən maraqlanır, müxtəlif təyinatlı infrastruktur obyektlərinin, yeni müəssisələrin açılış və
təməlqoyma mərasimlərində, eləcə də keçirilən görüşlərdə qaldırılan məsələlərin həlli məqsədilə
müəyyən vəsaitin ayrılması barədə müvafiq sərəncamlar imzalayır. Ölkə rəhbərinin iyunun 3-də
Tərtər və Ağcabədi rayonlarına səfəri də, bu baxımdan, mühüm önəm daşıyır. Tərtərə səfər
çərçivəsində Dövlət Rəmzləri Muzeyinin, “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti rayon filialının açılışı,
Buruc-Gülabatlı-Xoruzlu-Kəbirli- Bayandurlu-Qaradağlı avtomobil yolunun və 110/35/6 kilovoltluq
“Tərtər” elektrik yarımstansiyasının yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi bir daha göstərir ki,
dövlətimizin başçısı son 17 ildə respublikamızda milli-mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bərabər, sosialiqtisadi sahələrin inkişafını da daim diqqət mərkəzində saxlayır.
Xatırladaq ki, son vaxtlar bölgələrdə rəmzlər muzeylərinin yaradılması əhali tərəfindən ölkəmizin
mədəni həyatı üçün çox mühüm yenilik kimi qiymətləndirilir. Çünki mədəni dəyərləri və milli rəmzləri əks
etdirən dövlət atributlarının bir arada ictimaiyyətə təqdim olunması xalqımızın qədim tarixinin
öyrənilməsində, gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun formalaşmasında və inkişafında önəmli rol oynayır. Yeri
gəlmişkən, belə bir təşəbbüsün irəli sürülməsi, bu cür muzeylərin yaradılması ideyası Prezident İlham
Əliyevə məxsusdur. Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının bu təşəbbüsünün reallaşdırılması dövlət atributlarının tariximizdəki əhəmiyyəti, eləcə də Azərbaycanın qədim və zəngin tarixə malik olması barədə
aydın təsəvvür yaradır.
Tərtərdə “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin filialının istifadəyə verilməsi də milli-mənəvi
dəyərlərimizin yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirilməsindən xəbər verir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda
xalçaçılıq tətbiqi sənət növünün ən qədim sahələrindən biridir. Ölkəmizin ərazisində aparılan arxeoloji
qazıntılara və yazılı mənbələrə görə, Azərbaycanda xalça toxuculuğu tunc dövründə, yəni 5 min il bundan
əvvəl meydana gəlib. Azərbaycan xalçası boyalarının tükənməz zənginliyi, naxışlarının bənzərsizliyi,
yaradıcılıq təxəyyülünün gücü və yüksək sənətkarlığı ilə fərqlənir. Xalçalarımız dünyanın ən məşhur
muzeylərini bəzəyir. Quba-Şirvan, Gəncə-Qazax, Qarabağ, Təbriz xalçaçılıq məktəbləri bütün dünyada
məşhurdur. Bu zonalarda toxunan xalçalar ilmələrinin sıxlığına, rəng çalarlarına, üz ipliyinin xovuna,
toxunuşuna və ornamentlərinə görə seçilir. Hazırda Azərbaycan xalça sənəti özünün əsl dirçəliş dövrünü
yaşayır. Prezident İlham Əliyevin həmin sahənin inkişafı ilə bağlı verdiyi tapşırıqlar və imzaladığı
sərəncamlar, bu baxımdan, xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Yeri gəlmişkən, dövlətimizin başçısının müvafiq sərəncamlarına əsasən, indiyədək 13 xalça
müəssisəsi istifadəyə verilib. Yaxın vaxtlarda isə 8 bu cür müəssisənin işə salınması da nəzərdə tutulub.
Onu da qeyd edək ki, respublikamızda xalçaçılığın inkişafı məqsədilə yunəyirici-boyaq fabrikinin,
hazır xalçaların emalı mərkəzinin, yun və boyaq tədarükü məntəqələrinin yaradılması istiqamətində mühüm
işlər görülür.
Prezident İlham Əliyevin iqtisadi şaxələndirmə siyasətində əlverişli coğrafi mövqeyi olan ölkəmizin
tranzit potensialının reallaşdırılması da mühüm önəm daşıyır, bununla bağlı avtomobil yollarının çəkilişinə
xüsusi diqqət yetirilir. Bu istiqamətdə beynəlxalq səviyyəli layihələrlə yanaşı, şəhər və qəsəbələrarası yollar
genişləndirilir, keyfiyyəti yaxşılaşdırılır.
Ümumiyyətlə, bu gün ölkəmizdə yol-nəqliyyat kompleksinin yenidən qurulması işi uğurla davam
etdirilir. Belə ki, əgər əvvəllər ən müasir standartlara uyğun beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli magistral
yolların salınması diqqət mərkəzində idisə, indi yerli əhəmiyyətli yolların inşasına da xüsusi önəm verilir.
Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına müvafiq olaraq ölkəmizin demək olar ki, bütün yaşayış məntəqələrində
mövcud avtomobil yolları əsaslı təmir edilir və ya yenidən qurulur. Şəhər və rayon mərkəzlərini qəsəbə və
kəndlərlə birləşdirən yollar, eləcə də qəsəbə və kəndlərin daxili yolları yenilənir. Cəbhəyanı yaşayış
məntəqələrinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində dövlətimizin başçısının tapşırıq və sərəncamları ilə

həyata keçirilən müxtəlif infrastruktur layihələri içərisində yolların tikintisi və təmirinə xüsusi diqqət
yetirilir. Məhz bunun nəticəsidir ki, təmas xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrinə gedən yolların əsaslı
şəkildə yenidən qurulması davam etdirilir. Tərtər rayonunda da bu istiqamətdə genişmiqyaslı işlər görülür.
Prezidentin Tərtər rayonuna səfəri çərçivəsində Buruc-Gülabatlı-Xoruzlu- Kəbirli-BayandurluQaradağlı avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi də bunun bariz ifadəsidir.
Dövlətimizin başçısına adıçəkilən yolun texniki göstəriciləri barədə məlumat verilərək bildirilib ki, 6
min 800 nəfər əhalinin yaşadığı 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən magistralın uzunluğu 21,5 kilometrdir.
Dördüncü texniki dərəcəli yolun hərəkət hissəsinin eni 6 metr, hərəkət zolaqlarının sayı 2-dir. Yolboyu
avtobus dayanacaqları, suötürücü borular, yol nişanları və göstərici lövhələr quraşdırılıb, cizgi xətləri çəkilib.
Prezident İlham Əliyevə Tərtərdə icra olunan digər yol layihələri barədə də məlumat verilib.
Dövlətimizin başçısının müvafiq tapşırıqlarına və sərəncamlarına uyğun olaraq bu gün rayonda avtomobil
yollarının 81 faizinin tam asfalt-betonla örtüldüyü, qalan 17 kilometr kənd yollarının yenidən qurulmasının
yaxın zamanlarda başa çatdırılacağı bildirilib.
Burada onu da qeyd edək ki, son illər ərzində ölkəmizin energetika sisteminin əsaslı şəkildə
modernləşdirilməsi, itirilmiş generasiya güclərinin bərpası məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirilib.
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 110/35/6 kilovoltluq “Tərtər” elektrik yarımstansiyasının
yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi də ölkəmizdə bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməsindən xəbər
verir.
Prezident İlham Əliyevin Tərtərə səfəri çərçivəsində diqqətçəkən ən mühüm yeniliklərdən bir də
rayonda Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı olub. Komplekslə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı
rayonun bir qrup idmançısı ilə görüşüb və çıxış edib. Ölkə rəhbəri nitqində obyektdə işlərin çox yüksək
səviyyədə görüldüyünü, idmanla məşğul olmaq üçün burada çox gözəl imkanlar yaradıldığını vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev daha sonra deyib: “Azərbaycanın bölgələrində idman qurğularının tikintisi geniş
vüsət alıb. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu parametr üzrə dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdədir.
Bölgələrdə tikilmiş Olimpiya komplekslərinin sayı artıq 46-ya çatıbdır. Onu da bildirməliyəm ki, 5 rayonda
Olimpiya İdman komplekslərinin tikintisi davam edir. O layihələr də başa çatandan sonra, ümumiyyətlə,
rayonlarda 51 idman kompleksimiz olacaqdır.
Əlbəttə, bu, imkan verəcək ki, rayon idmançıları öz peşəkarlığını artırsınlar. Burada bütün şərait
yaradılıb – böyük oyun zalı, güləş, boks, trenajor zalları, üzgüçülük hovuzu. Hətta mehmanxana da var.
Tərtərdə heç vaxt üzgüçülük hovuzu olmayıb. Böyük stadion inşa edilib. Stadion da heç vaxt olmayıb. Mini
futbol, voleybol, yəni, idmanın əksər növləri ilə burada məşğul olmaq olar. Əminəm ki, Tərtər idmançıları bu
imkanlardan istifadə edərək həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq arenada yaxşı nəticələr göstərəcəklər.
Tərtərdə idman həmişə inkişaf edib. İndiki şəraiti nəzərə alsaq, əlbəttə ki, daha da böyük ümidlərimiz
vardır”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında ölkəmizin idman infrastrukturunun istənilən beynəlxalq yarışın
keçirilməsi üçün əlverişli olduğunu xatırladaraq, indiyədək Bakı şəhərində iki böyük beynəlxalq idman
yarışının–Avropa Oyunları və IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirildiyini, bu yarışların həm idman
potensialımızı gücləndirdiyini, həm də Azərbaycanı dünyada müasir ölkə kimi təqdim etdiyini xatırladıb.
Ölkə rəhbəri bununla bərabər, idmanın əsas məqsədinin insanların sağlamlığını təmin etməkdən ibarət
olduğunu bir daha diqqətə yönəldib: “Güclü insanda özünə əminlik var. Fiziki cəhətdən güclü insan heç vaxt
ondan zəif insana qarşı zor tətbiq etməməlidir. Ancaq özünü, öz yaxınlarını, öz torpağını qorumalıdır. Ona
görə idmanın inkişafı, sadəcə olaraq, idman nəticələri əldə etmək üçün vasitə deyil, idmanın inkişafı xalqın
sağlamlığıdır və Azərbaycan xalqı sağlam olmalıdır”.
Prezident İlham Əliyev nitqində, həmçinin Azərbaycanda əhalinin sağlamlığının qorunması
istiqamətində daim mühüm tədbirlər həyata keçirildiyi, təşəbbüsü ilə hər bir insanın ildə bir dəfə pulsuz
müayinəsinin aparıldığı, bütün şəhərlərdə müasir xəstəxanaların yaradıldığı barədə ətraflı bəhs edib.
Dövlətimizin başçısı Tərtərin inkişafı yönündə reallaşdırılan tədbirlərdən də danışıb. Cəbhə bölgəsində
yerləşən rayonun Azərbaycan xəritəsində xüsusi yeri olduğunu vurğulayıb: “Tərtər rayonunun sosial-iqtisadi
inkişafı üçün son illər ərzində bir çox işlər görülüb. Bu, mənim rayona sayca 6-cı səfərimdir və hər dəfə
burada olanda açılışlarda iştirak edirəm, vəziyyətlə tanış oluram, müvafiq tapşırıqlar verirəm ki, işlər daha da
sürətlə getsin. Deyə bilərəm ki, son illər ərzində rayonun infrastrukturunun inkişafı çox sürətlə gedir. Bu gün
açılacaq yeni yarımstansiya Tərtərin elektrik enerjisi ilə təchizatında mühüm rol oynayacaq. Baxmayaraq ki,
bu günə qədər görülmüş tədbirlər nəticəsində bu sahədə çox böyük irəliləyiş var. Tərtərdə yaşayan insanlar
yaxşı bilirlər ki, vaxtilə burada elektrik enerjisi ilə böyük problemlər var idi, fasilələrlə verilirdi, tez-tez
kəsilirdi. İndiki dövrdə artıq bu, tarixdə qalır. Düzdür, hərdənbir qəzalar baş verir, ancaq bütövlükdə enerji
təminatının dayanıqlığı təmin edilir. Bu gün açılacaq yarımstansiya həm Tərtər rayonu, həm də qonşu
rayonlar üçün əlavə imkanlar yaradacaq”.
Prezident İlham Əliyev Tərtərdə qazlaşdırmanın 98 faizə çatdığını, burada yol təsərrüfatının tamamilə
yeniləndiyini, şəhərin su-kanalizasiya layihəsinin artıq 4 il bundan əvvəl tamamlandığını, kənd təsərrüfatı

sahələrində, xüsusilə pambıqçılıqda yüksək göstəricilər əldə edildiyini diqqətə çatdırıb. Amma bütün
bunlarla bərabər, mənfur qonşumuzun uzun illər ərzində Tərtərin suyunu kəsməsi üzündən bir sıra
problemlərin yaşandığını da xatırladıb: “O suyu ki, Azərbaycan Respublikası onun yığılması ilə bağlı vaxtilə,
1970-ci illərdə böyük işlər görüb. Sərsəng su anbarının inşası Azərbaycan Respublikası tərəfindən,
respublika büdcəsi tərəfindən həyata keçirilib. İndi isə mənfur qonşular bizim suyumuzu kəsiblər. Bu, ekoloji
terrordur”.
Prezident İlham Əliyev həmin gün Tərtər səfərini yekunlaşdıraraq, Ağcabədi rayonuna gəlib. Burada
“ASAN Həyat” kompleksinin, “Ağcabədi-2” elektrik yarımstansiyasının, dənli bitki toxumlarının emalı
müəssisəsinin istifadəyə verilməsi, şəhərin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin işə salınması,
habelə Ağcabədidə taxıl biçininə başlanılması mərasimlərində iştirak edib.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə ölkəmizdə elektroenergetika
sahəsində mühüm işlər görülüb, çatışmazlıqların aradan qaldırılması, yeni yarımstansiyaların tikintisi diqqət
mərkəzində saxlanılıb. Bu sırada Ağcabədi rayonunda energetika sisteminin yenidən qurulması, əhalinin
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunması prioritet məsələlərdən olub.
Son illərdə aparılan geniş tikinti, yenidənqurma və bərpa işləri nəticəsində rayonun kəndləri və ətraf
ərazilərin elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması, həmçinin kənd təsərrüfatı obyektlərinin artan elektrik
tələbatının qarşılanması üçün geniş imkanlar yaranıb. Bu illərdə rayonda xeyli hava xətləri çəkilib, kəndlərin
elektrik şəbəkəsi özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəzlənib. Bununla mövcud elektrik şəbəkəsinin
qoyuluş gücü artıb, texniki itkilər kəskin şəkildə azalıb.
Cəbhəyanı ərazidə yerləşən Ağcabədi şəhərində əhalinin içməli su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyevin
təsdiqlədiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində 2017-ci ildə “Ağcabədi
şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi”nin icrasına başlanıb.
Azərbaycan hökuməti və Asiya İnkişaf Bankının birgə maliyyələşdirdiyi “Su təchizatı və kanalizasiya
investisiya proqramı” çərçivəsində icra olunan layihə 2035-ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 45
min nəfərin içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb.
Son illərdə Ağcabədi rayonunda aqrar sektorda da mühüm uğurlar əldə edilib. Burada dənli bitki
toxumlarının emalı müəssisəsinin istifadəyə verilməsi, şübhəsiz ki, həmin uğurların davamlılığına müsbət
təsir göstərəcək.
Dənli bitki toxumlarının emalı müəssisəsinin timsalında vurğulaya bilərik ki, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, ixracyönümlü məhsullar istehsal edən müəssisələrin
yaradılması və ümumilikdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində çox mühüm layihələr icra olunur.
Bu baxımdan, həyata keçirilən işlər arasında aqrar sənaye komplekslərinin yaradılması müstəsna əhəmiyyət
kəsb edir. Aqrar sektorun inkişafında, regionlarda iqtisadi potensialın artırılmasında, ərzaq təhlükəsizliyinin
möhkəmləndirilməsində yeni metod və üsulların tətbiqi, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan aqroparkların və
iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması özündə mühüm amilləri və hədəfləri birləşdirir.
Bütün bu deyilənlər indiki pandemiya şəraitində ölkə həyatının bütün sahələrində gerçəkləşdirilən
islahatların uğurlu nətcələri özünü büruzə verən, demokratikləşmə yolunda atdığı ardıcıl addımlarla Cənubi
Qafqazın ən nüfuzlu ölkəsi kimi tanınan və işğalçı Ermənistanla bağlı haqq səsinin bütüb dünyada
eşitdirilməsinə nail olan respublikamızın dinamik inkişaf yolu ilə irəlilədiyini bir daha təsdiqləyir.

