Tarixə qızıl hərflərlə
yazılan 33 il

“Babadağ” qəzetinin xösusi buraxılışı
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T a rix boyu xalqım ızın həyaünda m ü xtə lif ro l oynayan
hadisələrlə zəngiri illə r və ya
əsrlər çox oim uşdur k i, belə
çətin vəziyyətlərdən xalqım ızı
həmişə onun m ü d rik liy i, dözüm lülüyü, vətənpərvərliyi və
T kim i keyfiyyətlər çıxarmışdır. Bu keyfiyyətlərdən başqa
xalqıım zın qad ir olduğu ən
böyük keyfiyyət dar gündə,
çətin anda öz daxili sıralarm dan xila ska rın ı tapa b ilib ,

onun otrafında six
birləşə bilm ək qüdro tid ir. Yola saldığımız XX əşr də Azərbaycan xalqı üçün
b ir-b irin d ə n
oham iyyətli və taleyüklü
hadisolərlə zəngin
b ir sınaq əsri oldu.
Azərbaycan xalqı bu
əsrdə də ağır sınaqlardan çıxıb böyük
uğur qazandı. Bu
uğurlar arasında ən
böyük nailivyət müs' tə q illik əldə etməsid ir, digər ən böyük nailiyyət
öz yeni xilaskarm ı tapa bilm əsid ir. Belə k i, gəlin o dövrü b ir
anlıq xatırlayaq. 1991-ci ildə
yeni m üstəqillik qazanmış xalqım ız böyük m üsibətlərlə
qarşıiaşm alı oidu. E rm əni
qəsbkarları öz him avədarlarının köməyi ilə yeni-yeni torpaqlanm ızı işğal etdikcə 100
m inlərlə qaçqın ordusu paytaxta doğru irə lilə y ird i. Vətənini, torpağını qorumaq iq tidarında olan oğullarım ız isə

m ü xtəlif hərbi birləşm ələrdə nın işığında xalq ağır gunlor- d ir, bu şəxsiyyatin ardınca
birləşib mübarizə aparsa da dən qurtaracaq və yeni xoş- getmomoksə m üm kiin deyil,
ordudakı ni/am sızlıq sonda bəxt günlərə atılacaqdır. Öz Bu insan barəsində qalın-qag ətirib məğlubiyyətə çıxarır- taleyini xalqmın xoşbəxt gələ- lın kitablar yazılmış, yeni-yeni
dı. Ən böyiik bəla isə ondadır cəyinə həsr etmiş bu şəxsiyyə- sözlər deyilmişdirsə də, bələ
ki, silahlı birloşm əlor bizi üz- tin xalqım n yolunda etdiyi onun fəaliyyətinin möəyyən
dəniraq siyasi qüvvələrin təsi- xidm otlər hələ, əvvəllər də, hissəsi sözlə ifadə olunmuşrinə düşmüş və onlar arasında hakimiyyətdə olanda b itib-tü- dur. Hələ bundan sonra onun
m ünasibotlor koskinləşm iş, kənmək bilm əm işdir. Tezliklə fəaliyyəti baresində neçə-neçə
vətəndaş müharibəsinə gəti- 2-ci dəfə hakimiyyətə gəldik- kitablar yazılıb və tədqiq olurib çıxarm ışdır. H akim iyyət dən sonra Azərbaycanın başı nacaqdır. “ Q urtuluş” günü isə
fa k tik i olaraq iflic , xalq isə xa- özərindəki qara buludlar da- nəinki Heydər Əliyev şəxsiyos vəziyyətində id i. Torpaqla- ğılmağa başladı. Sanki Azər- yətinin, bütun xalqımızın hənm ız b ir ucdan itir ilir , Azər- baycanımıza yeni günəş doğ- yatında böyük, önəmli hadisə
baycanımızın parçalanması du. Daxili çəkişmələrə son qo- oldu. Bu bayram münasibətilə
təhlükəsi günü-gündən real- yuldu, müharibə müvəqqəti nəinki Azərbavcan xalqı - bu
laşmaq üzrə id i. Bu münasi- olsa da dayandırıldı, atəşkəs giinü bütiin Azərbaycan seb ə tlə rin tam gərginləşdiyi əldə edildi, xarici siyasət düz- vərlər bayram edir. Biz də bu
1993-cü ilə tosadüf edirdi. Bu gün xətt üzrə tənzim iəndi, iq- bayram münasibətilə, möhtədəfə də valnız xalqımızın dfiz- tisadiyyatımız inkişaf e td iril- rəm prezidentim iz Heydər
gün seçimi onu xilas edə b ild i. di, Neft strategiyası hazırlanıb Əliyevi, onu sevərləri, ümuBelə ki, 1993-cü ilin 15 iyu- həyata keçirildi. Demək olar m ilikdə xalqunızı təbrik edinunda
Heydər
Ə liye vi ki, Azərbaycanm xoşbəxt sa- rik . Biz inanırıq ki, bu şəxsiyhakim iyyətə gətirilm əsi xalqı- bahı üçün gərəkli və mümkiin yetln m ödrikfiyi, uzaqgörənlimızın ən m üdrik, ən uzaqgö- olan bütün işlər görülməyə yi və düzgün siyasəti nəticərən addım larından b iri id i. başlandı. Bu işlə ri görən isə sində torpaqlarım ız düşmən
Məhz bu gün sonralar “ Q ur- möhtərəm
prezidentim iz tapdağından tezliklə
azad
tuluş” günö kim i bayram edi- H.ƏIiyevin rəhbərliyi altında olunacaq, qaçqm larım ız öz
ləcəkdir. Çünki, bu gfin xalqı- xalqımız idi. Deməli, xalq öz ata-baba yurduna qayıdacaqnın dahi oğlu H.ƏIiyev dühası- sevib-seçdiyinin arxasınca ge- dır. O güosə uzaqda deyil.

əlikov Natiq Ağarza oğ-

M

lu 1959-çu ildə Bakı şəhərində anadan olub.1981ci ildə Azərbaycan İnşaat

Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. Müxtəlif rəhbər vəzifələrdə fəaliyyət göstərib.
2001-ci ilin aprel aytndan
Dövlət Torpaq vəXəritəçəkmə Komitəsinin Bakı şəhər
şöbəsinin rəisi vəzifəsində
işləyir. YAP-ın üzvüdür.
Məlumdur ki, Azərbaycan kimi
təbii sərvətlərlə zəngin, torpağı
qızıl olan bir ölkənin kənd təsərrüfatı 1969-cu ilə qədər çox acınacaqlı vəziyyəldə idi. Möhtərəm
Heydər Əliyevin respublikamıza
rəhbərlik etdiyi dövrdə dəyərli işlər görüldü. Nəhəng miqyaslı me*
liorasiya və irriqasiya işləri inkişaf etdirilir, çoxlu dəryaçalar və
hidrotexniki qurğular salınır. Cənab Heydər Əliyev kənd əməkçisinin torpağa məhəbbətini və inamını artırır. Bəli! Bütün sahələrə
diqqət və qayğı ilə'. yanaşan hörmətli Prezidentiiz xalqın etimadını doğrultmaqdadır. Azərbaycan
qanadlarını silkələyərək artıq geniş dünya səmasında meğrur
uçuşuna başlayıb. Nəhayət, ölkəmizin adı, millətimizin imzası
dünya xəritəsində layiqince görünməkdədir.
Azərbaycan iqtidarına ikinci
gəlişi ilə ölkəni xaotik bir girdab*
dan qurtaran Prezident Heydər
Əliyev eyni zamanda quruculuq
jşlerini də davam etdiməyi yega-

nə xilas yolu gördü. Bağlanan
müqavilələr Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu günbəgün artırdı. Azərbaycan yavaş-yavaş bütün Qafqazın iqtisadi və
mənəvi mərkəzinə çevrilməkdədir və bunu istər Gürcüstanda, istər Rusiya Qafqazında dərk edirlər.
Qeyd etmək vacibdir ki,
Heydər Əliyevin millətimiz və bütün Dünya azərbaycanlılarının birliyi naminə apardığı işlər müstəqilliyimiz yolunda bəşəri əhəmiyyət kəsb edir.
İllərlə öz sərhəddindən kənarda tanınınmayan Azərbaycanı
planetin şöhrətinə çevirən qüdrətli şəxsiyyetin, misilsiz ağıl sərkərdəsinin xalqa, Vətənə, sözlə ifadə
edilə bilməyəcək sevgisi və sədaqəti qarşısında səcdəyə durmaq,
bu sədaqət dəryasının heç olmasa, damlası olmaq hər bir azərbaycanlının arzusudur.
Dövlətimizin başçısı Heydər
Əliyev fenomeninin Azerbaycan
xalqının taleyində oynadığı rol
haqqında ne qədər yazılsa, nə
qədər yaradılsa da yenə də dər-

yada damla kimidir. Dahilər haqqında ona layiq söz demək üçün
gərək özün də dahi olasan. Axı
onun zəkasının nurn 1969-cu ildən bu günə qədər Azərbaycan
xalqının ömür yollarını işıqlandırır. 0, dünyamızın 62 ölkəsində
məskunlaşmış 50 milyonluq azərbaycanlının vahid lideridir.
33 illik hakimiyyəti dövründə
xalqa, Vətənə ləyaqətlə xidmət
göstərmək, öz sevimli ölkəsini zəif, aqrar bir ölkədən yüksək inkişaf etmiş böyük kənd təsərrüfatı
respublikasına çevirmək, geridə
qalmış iqtisadiyyalımızı qabaqcıllar sırasına çıxarmaq, qonşu dövlətlərdən başqa heç yerdə tanınmayan Azərbaycanımızı planetimizin sevgi ibadətgahına çevirmək, üçrəngli milli bayrağımızı
dünya bayraqları ilə yanaşı dalğalandırmaq, milli himnimizi şərqdən qərbə, şimaldan cənuba-planetimizin bütün ölkələrində dünya
himnləri ilə birgə səsləndirmək
hər dövlət başçısının hünəri deyil.
Bu, Heydər Əliyev müdrikliyinin,
Heydər Əliyev qüdrətinin təntənəsidir.
Möhtərəm prezidentimiz sizin
hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışınızın 9 illliyi münasibətilə kollektivimiz adından təbrik edirəm. 15
iyun-”Qurtuluş" günü və 14 iyul
siyasi fəaliyyətinin 33 illiyi münasibətilə xalqımızın sevincinə qoşularaq “Babadağ" qəzeti vasitəsine Prezidentimizə Azərbaycanın gələcəyi naminə böyük işlərdə uğurlar, xaiqımıza ise xoşbəxt
həyat ve hemrəylik arzulayıram.

Xamis Muradov
Hacı
1943-cü ildə Qax rayonunda anadan olub.
1966-cı ildə Azərbaycan
İncəsənət İnstitutunu,
1971-ci ildə isə Moskva
Ali rejissorluq və ssenaristlik məktəbini bitirmişdir. 1966-cı ildən kinostudiyada
çaltşır.
Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatı, Azərbaycan Respublikasının
incəsənət xadimi, 2002ci ildən C.Cabbarlı adına Azərbaycan Film kinostudiyasinın direktomtı#lıiv

70-ci
illərdə keçmiş
SSRİ-nin bəzi respublikalarında ədəbiyyat və incəsənət
günleri keçirilirdi. O dövrdə
Azərbaycanda da ədəbiyyat
və incəsənət günləri keçirilirdi. Möhtərəm prezidentimiz
Heydər Əliyevin göstərişi iie
bu günlər respubiikanın rayonlarında da yüksəksəviyyədə qeyd olunurdu. Xüsusilə mədəniyyətimizə, incesənətimizə onun gösterdiyi
qayğı təqdirəlayiqdir. 70-ci illərdə incəsənət adamiarına
verdiyi fəxri adlar, onların
yüksək qiymətləndirilməsi
onun senət adamlarına böyük qayğısından irəli gəlmişdir. 0 illərde möhterem prezidentimizin göstərişilə kinostudiyaya lazımi aparatura
alındı va istifadəyə verildi.

1993-cü ilde onun yenidən hakimiyyətə qayıdışı,
Azerbaycanda gedən qarşıdurmanın qarşısının alınması, atəşkəs elan olunması,
Azərbaycanın həqiqetierinin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və Azərbaycanın
beynelxalq arenada tanınması birbaşa möhtərəm Prezidentimizin 33 illik fəaiiyyətinin nəticesidir. Onun xalqımıza göstərdiyi qayğısından
irəii gəlir.
Her əsr bir şexsiyyat yetişdirir. XX esr də xalqımız
üçün Heyder Əliyev şəxsiyyətini yetişdirib. Artıq o öz
adını tarixə yazmış, dünyada
tanınmış siyasətçilarden biridir.
Men de Azerbaycan
vetendaşı kimi bu bayram
münasibetile xalqımızı təbrik
edir, Prezidentimizə ise uzun
ömür,
cansağlığı
arzulayıram.
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15 İYUN “MİLLİ
” GUNU SƏKID9
6AYRAM ƏHVAL-RUHIYYƏSIIL9 QEYD OLUNUR

Əşrəf MƏMMƏDOV -

Şəkl Şəher İcra
Hakimlyyətinin başçısı.
Deyirlər Ulu Tanrı sevdiyi bəşər övladının döçar olduğu sıxıntıdan, üzləşdiyi bəladan xilas olması üçün her əsrdə ona bir dahi
bəxş edir. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı Tanrıya daha yaxın və
şükran xalqdır. Çünki Heydər Əliyev kimi dahini bu millətə yüz ildə
yox, əsrin üçdə birində bəxş edib.
Ozü də bir qərinədə iki dəfə.
Ufu Tanrı ilk dəfə onu bizə
1969-cu ifdə, ikinci dəfə isə 1993cö ifdə göndərdi.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin tək-tək dahilərinə, böyük
dövlət xadimlərinə nəsib olan qlobal işlər görmüş, doğma Azərbaycanımız naminə misilsiz, fanatik
fəaliyyət göstərmişdir. 70-ci illərdə
Azərbaycanda reallaşan geniş
miqyaslı sosial-mədəni, iqtisadi tikinti-qurııculuq işləri, bütöv millimə’nəvi oyanış, dirçəliş, xalqın ta-

rixi potensial imkanlannın, yaddaş
enetjisinin müdrik uzaşgörənliklə
səfərbər, ümumi inkişaf, intibah
yoluna istiqamətləndirilməsi - dərin sosial psixoloji analitik təhlilə,
ciddi elmi tədqiqata ehtiyacı olan
bu fenomenal fəaliyyət Heydər Əliyevə məxsusdur.
1993-cü ilin 15 iyununda xalqtn arzusu, tə’kidi ilə yenidən siya
si hakimiyyətə qayıdan Heydər
Əliyev azadlıq, müstəqillik yolunda
kövrək addımlarını atan Äzərbaycan Respublikasmı siyasi iflasdan,
qlobal məhvolmadan, separatist
zərbələrlə parçalanaraq bölüşdürülmə faciəsindən xilas etdi. Ona
görə həmin gün hər il “Milli Qurtuluş” günü ümumxalq bayramı kimi
qeyd olunıır. Bu, təkcə sosial-siyasi qurtuluş yox, həm də bütöv iqti
sadi tənəzzülün qarşısının alınması, iqtisadiyyatda, eləcə də Azərbaycan neft sənayesində yeni
dövrün başlanğıcı idi. 1969-82-ci
illərdə, 14 iilik hakimiyyəti ərzində
Azərbaycan neft sənayesinin
əsasiı şəkiidə yenidən qurulmasına rəhbəriik edən Heydər Əiiyev
1993-cü ilin 15 iyunundan başlayaraq qısa müddətdə bu sahənin
konseptual, elmi-strateji inkişaf
yollannı müəyyənləşdirdi.
Yeni, müstəqiilik dövrünün cid
di tələb və təklifiəri neft sənayesində qapalı yox, dünyəvi siyasət yeridilməsini gündəliyə çıxarmışdı.
Heydər Əliyev vaxt itirmədən bu
tarixi zərurəti Azərbaycan xalqının,
dövlətinin yaxın və perspektiv, mil
li, siyasi-strateji maraqları ilə əlaqələndirərək beynəlxalq müqavilə-

brahimov Firədun Nadir oğlu 1952cl ildə Şəki rayonunun Udla kəndində anadan olub. 1972-ci ildə APİnin Riyaziyyat fakültəsini fərqiənmə
diplomu ilə bitirib. 1978-1982-ci illərdə həmin institutun aspiranturasında oxuyııb. Sonra Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun doktoranturasını bitirib.
12 monoqrafiyanın, 50-dən çox
elmi məqalənin muəillfidir. Uzun iilar təhsil sistemində rəhbər
vəzifələrdə çalışıb. Hal-hazırda Şəkl şəhəri İcra Hakimiyyəti apratında ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalaria iş şö’bəsinin
müdiri vəzifəsini icra edir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ
Möhtərəm cənab prezident!
Slzi-siyasi müdfikliyi ve cəsarəti sayəsində Azərbaycanı xilas
etmlş, uzaqgdrənllyi, səmərəli və coşqun fealiyyeti ilə böyük hörmət və ehtiram qazanmış ulu bir sərkərdəni, suverenliylmizin,
müsteqilliylmizin ebedi olmasına te’minat yaratmış, dövlət quruculuğunun və iqtisadi islahatların milli mentalitentimizə uyğun heyata keçirilməsinə xalqımızı səfərbər etmiş, intensiv ve Incə strate- [
giyalı diplomatik fəaliyyət ustasını, azərbaycançılığt və türkçülüyü
şərəfləndlrən dahl rehbərimlzi, dünya şÖhrətH siyasətçini doğum
gunü münasibetlle bütün şəkililər adından, şəxsən öz adımdan səmlmi qəlbdən təbrik edir, Size uzun ömür, cansağlığı, Azərbaycanın müsteqllliyi, xoş gələcəyi namine gördüyünuz böyük işlerdə
^ jjğ u rla r arzulayıram.

yə - “Əsrin müqaviləsi”nə nail ol
du. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Azərbaycanın suveren hüquqlarınm bərqərar olduğunu,
müstəqil dövlət oiaraq öz sərvətlərinə tarn sahib olduğunu dünyaya
bir daha göstərdi. Heydər Əliyevin
1994-cü ildə göstərdiyi, qəbul etdiyi neft strategiyası yoluna indi bütün Xəzər regionu dövlətləri qoşulub. Bu yaxınlarda Türkmənistanda Azerbaycan öz mövqeyini bir
daha təsdiqlədi, əsas ölkələrin
müsbət münasibətlərinə nail oldu.
Bu Heydər Əliyevin siyasi-diplomatik uzaqgörənliyinin daha bir
təsdiqidir. Onun dedikləri mərhələ-mərhələ həyata keçir, praktik reallığa qoşulur.
Heydər Əliyev ideyalarının
əsas, bütöv, son məqsədi, məramı
Azərbaycanın əbədi azadlığıdır.
Azərbaycan Respublikasının
rəhbəri Heydər Əliyevin 1993-cü
ilin iyununda xalqın çağınşı ilə hakimiyyətə xilaskar qayıdışı, əslində, əsl müstəgillik dövrünün başlanğıcı oldu. “Ömrümun qalan hissəsini də xalqıma qurban verirərrf
deyib Azərbaycanın xilası, əbədi
qurtuluşu naminə mübarizə meydanına atılan Heydər Əliyev tarixdə misll görünməyən fədakarlıq,
siyasi müdriklik nümunəsi göstərdi. Bir daha vurğulamaq istəyirəm
ki, 18 oktyabria bünövrəsi qoyulan,
15 iyunfa məhvolmadan xilas edi
tor! "Milli Qurtuluş” yolu günbəgün,
aybaay, ilbəil möhkəmləndi, davam və inkişaf etdirildi. 1994-cu
ilin mayında atəşkəsə nail olması,
həmin ilin sentyabnnda dünyanın

Salyan ra
yon 12 saylı Yol
Distansiyasının
rəisi Əfəndiyev
Nizami Zahid
oğlu. 1956-cı ildə Qazax rayonunda anadan
oiub. Xarkov
Dəmir Yolu İnstitutunu bitirib.
Evlidir, 2 övladı var. YAP-ın uzvüdür.
Möhterəm prezidentimiz Heyder Əliyev mösteqil Azerbaycan Respublikasının qarantıdır. 1993-cü llda hakimiyyetə
gəlişi xaiqın istək ve arzusu idi. Çünki
Azərbaycanm o vaxt dağılmaq tehlukesi
vardı. Xalqın son Omldl mudrik siyasətçi
Heydər Əliyev cənabları idi. Məhz onun
səyi neticesinde Azerbaycanın daxilində
gedən çəkişmeiərə son qoyuldu. Ateşkəse nail olundu... 1994-cü ilda Azərbaycajnın tarixinde müsbet hadise kimi yadda
qalan M
Əsrin müqavilesr bağlandı. Dövlətimiz günü-gundən çiçeklenir və inki*
Işaf edir. Bütün bunlar yalnız hörmetti
prezidentimiz Heyder Əliyev şexsiyyetlnin adı ile bağlıdır. Men de xalqımızı
“Qurtuluş" günü münasibetile tebrik edirem. Xalqımıza isə Heydər Əliyev cenabiarmın ətrafında six birləşməyi ve
uğurlu geleceye inamla addımlamağı ar*
zu edirern.

apancı neft şirkətləri ilə böyük beynəlxalq iqtisadi sazişin - “Əsrin
müqaviləsiM
nin imzalanması, Midi
Ordunun yenidən qurulması, ölkə
daxilində dağıdıcı anarxiyaya,
hərc-mərcliyə son qoyulması, sosial-siyasi, iqtisadi sabitliyin bərqərar edilməsi, xüsusilə iqtisadi
dirçəlişin başlanması, Lissabon
sammitində 53 aparıcı dövlətin
dəstəyinə nail olunması, böyük
İpək Yolunun bərpası istiqamətində həlledici addımlar atılması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixracı
xəttinin tam reallaşması - bütün
bunlar “Milli Qurtuluş” gunü ilə
başlayan tarixi uğuriann bir hissəsidir. Bəli, indi tam cəsarətlə deyə
bilərik ki, Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası, böyük perspektivlərə
hesablanan uzaqgörən, mudriksiyasəti nəticəsində müstəqilliyimiz
qorundu, Milli Qurtuluş yolumuz
davam etdi, əbədi və dönməz xarakter aldı. Onu da məmnuniyyətlə
vurğulamaq, səmimiyyətlə bildirmək istəyirəm ki, azad, müstəqil
Azərbaycan dövlətini yeni, XXI əsrin ilk günlərindən başlayan böyuk
yolun öndəri, dahi ydgostərəni də
Heydər Əliyevdir. Bu yolun boyük
uğürtara , əbədi xoşbəxtiiyə qovuşacağına inanınq. Buna Heydər
Əliyevi özünə prezident seçən butün Azərbaycan xalqı, dünyanm 50
mifyonluq bütün azərbaycanfılan
inanır.

milli-mə’nəvi inkişafına, intibahına
can atıb, bu yolda misilsiz uğurlara, tarixi qələbələrə nail olub. Füzuli və Qorqudlann mə’nəvi qüdrətinə söykənib, Babək və Xətailərin
enməz ucalığına arxalanıb, xalqn
nın ümid və arzulanndan, azadlıq
və milli istiqlal eşqindən güc alıb,
Azərbaycanın dahi xilaskarı olub
Heydər Əliyev. Xalqımız xoşbəxtdir ki, müdrik prezidentimiz Heydər Əliyev yenə əbədi bahar ömrüylə Azərbaycanı irəli aparır.
Əziz prezidentimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti
qarşısında ən böyök xidmətlərindən biri də ölkə və onun gələcəyi
üçün İlham Əliyev kimi şəxsiyyəti,
artıq bütün beynəlxalq aləmdə respublikanı uğuıia təmsil etdiyini,
onun mənafelərinin goz bəbəyi ki
mi qoruduğunu numayiş etdirmiş
zəkalı bir siyasi xadimini yetirməsidir. Heydər Əliyev məktəbinin ən
ləyaqətli və iste’dadiı numayəndəsi kimi İlham Əliyev Azərbaycan
siyasətində yeni parlaq simadır.
Müdriklik isə artıq onun butun varlığını sarmış bir keyfiyyətdir. Şubhə etməmək olar ki, Azərbaycan
gələcəkdə də müdriklik təməli uzərində pərvəriş tapıb ucalacaq. Qoca Şərqin qarşısında səadət və
xoşbəxtlik diyan kimi nur saçacaq.
“Babadağ” qəzeti vasitəsilə

butün Şakj əhalisi adından və
şəxsən öz adımdan 15 iyun - TW/O, baharda, 1923-cu ilin 10 fi Qurtuluş* günü və 33 iHik siyasi
mayında doğulub. Bahar yenitik, fəaliyyəti münasibətilə xalqımızı
təzəlik fəslidir. Heydər Ətiyev, da- təbrik edir, Heydər Əliyev dühasıim yeriliyə, Omumxafq miqyaslı bö- na cansağlığı, yorulmaz fəaliyyəyuk quruculuq işlərinə, Azərbayca- tində uğurtar diləyirəm. Xalqın ninın ədəbi və dönməz tərəqqisinə, cat yofu onun əlindədir.
rayon Qaz-İstehsaSəbayel
lat blrliyinln rəisi Əfəndiyev Akif Əiəddin oğlu. 1977-ci iidə
Şəki qaz- istismar idarəsində çh
lingər kimi iik əmək fəallyyətinə
başlayıb. 2000-ci ilə qədər ŞəkJ
şəhər Qaz-İstismar idarəsinin rəisl olub. 2000-ci iifn iyun ayından
2001-ci ilin yanvar ayına qədər
Gəncə şehər Qaz İstismar idarəsində rəis işiəyib. 2001-ci il fevralın 1-dən Səbayei rayon Qaz İstehsalat Birliyinin reisidir.
Müsteqilliyimiz ebedidir, müsteqilllyimiz daimidir. ÇOnki bu
müqeddes yolumuz “Qurtuluş” gunö kimi şerefli bir gündən Özüne başlanğıc göturmüş ve bu yol da bizlm xalq üçün hemişelikdlr. 1993-cö ilde möhtərəm prezidentimiz Heyder Əliyev cənablart hakimlyyete yeniden qayıdandan sonra vetendaş müharibesine son qoyuldu. Ordu quruculuğuna başlandı. Azerbaycan yer
üzundən silinmək təhliikəsindən qurtardı. Bütün bunlar sevimli
prezidentimize olan ümumxalq mehebbetini artırdı. Xalq-rehber
biıilyi yarandı. Artıq tarixin bu zilletli günleri geride qaimış, unudulmamış, eksine olaraq yaddaşlarda yazılmışdır.
Bu gun yaşadığımız müsteqil Azerbaycan dövieti özünün ge
leceye doğru inkişaf estafetinl göturmüş, sabahı inamfa açır.
Möhterem prezWentimiz Heyder Əliyev cənablannın seyi ve istedadı sayesində dövletimizin qüdrəti daha da artmış, dünya
dövletleri terefindən nüfuzlu bir dövlet kimi qebul otunmaqdadır.
Tarlx 100 liter erzinde nadir hallarda belə şəxsiyyetler yetiriıs
Onun qüdreti bizim qüdrətimizdir. Men de xalqımıza bu bayram
günundə semimi qe&den tebrik edirəm, Möhtərəm prezidenti
miz Heyder Əiiyev cenablarına daimi mObarizitk arzu ediram.

33ılTik sıyası fəalıyyət
Man hele 1988-ci ildan
dünya şöhretli, bacanqlt siya
si xadim möhtərəm prezidentimiz cenab Heydər ƏHyevin respublikaya rahbarlik
etməsini istəmişem. Bu istiqamatda əlimdən galani at*
miş, onun apardığı siyasati
ardıcıl olaraq dəstəkləmişəm.
Ela buna görə, həmin ərəfəiarda manim kimi düşünən
ziyalilarla birlikda taqib va
təzyiqlərə maaiz qalsaq da,
oz mövqeyimizdən çəkılmədik, ölkani düşdüyü ağır vaziyyətdən çıxarmaq üçün,
müdrik siyasətçimiz cənab
Heydar Əliyeva bir qrup ziyalı adından
məktub göndərdik. Xalqın iradəsini nəzara alan prezident ağır məsuliyyəti çiyinlərinə götürərək, ölkədə yaranmış xaos vəziyyətinin qarşısını aldı. Torpaqlarımızı
parçalanma təhlükəsindən xilas etdi. Ölkədə əsaslı islahatlar apardı, konstitusiyamız va yeni qanunlar qəbul edildi. “Əsrin müqaviləsi” kimi məşhur ən böyük
neft kontraktı da məhz möhtərəm prezidentimizin gərgin əməyi və səyi nəticasində bağlandı. Xalqımız bunun bahrasini tezliklə görəcək. Bu barədə çox danışmaq olar. Amma görülən işfar göz qabağındadır və xalq bunu görür va dəyərləndirir. Azərbaycanın inkişafı namina gecəgündüz işlayan Heydar Əliyev Qarabağ
məsələsini siyasi yolla həll etməyə çalıŞ,r-.
İşğala məruz qalmış, minlərlə şəhid

M ilyonların
vermiş, illərlə
göz yaşı axıdan
Ağdam
daha çox ehtiyyac duyur
sülhün qərarına.
Artıq beynəlxalq ictimaiyyətə həqiqətlər bəlli olub,
AĞDAM RAYON İÇRA ölkəmiz vəxalHAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI qımız haqqında
erməni lobbislHƏSƏN SARIYEV
nin təşkil etdiyi
təbliğat kompaniyası darmadağın edilib.
İnanıram ki, məhz onun rəhbərliyi altında
xalqımızın bir nömrəli problem! olan Qarabağ problem! həll ediləcək, işğal olunmuş torpaqlarımız yağı düşmənlərin tapdağından xflas ediləcak ve bir mllyondan
çox qaçqınlarımız dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqdtr. Xalq möhtərəm prezidentimiza inandığı üçün, ölkədə fəaliyyət
göstərən en böyük partiya məhz YAP-dır.
Günü-günden partiyanın sıraları genişlənmekdedir. Heyder Əliyevin davamçısı
kimi isə, onun siyasi mektebinl keçmiş
cenab İlham Əliyevi görürəm. Qoy Ulu
Yaradan istər ata, istərsə də oğul Əllyevə
can sağlığı, uzun ömür, işierinde müvaffəqiyyətlər yetirsin.

sadr təyin edildi. Respublikamızda gedən iqtisadi, siyasi dirçelişlə bağlı olaraq Camiyyetin sədri
təyin olunan Saleh ceferova da
xüsusi tapşırıq va göstərişlər verilmişdir. Bu tapşırıqiarda Gənceelektrikşebəka ATSC-de Azerbaycan Respublikasının qərb regionu üzrə elektrik enerjisindən
düzgün istifadə, onun pul ödənişinin yığımı və istısmarının barpası məsələləri da qeyd olunmuşdur.
Bu istiqamətdə, Saleh Caferov canabları Sahmdar Cemiyyətin rəhbərliyinə galan müddətə
qədər elektrik enerjisinin pulunun yığımı 1 milyard 200 milyon
manat taşkil etmişdir. Bu yığım

rl de tekilib istifadəyə verilmişdir.
Rayonlarda regional sexlerin də
tikilib istifadəyə verilməsi davam
etdirilir. Hörmetli prezidentimiz
cənab Heyder Əliyevin 893 sayiı
25 mart tarixli sərəncamına esasen ahali və ticarət- kommersiya, sənaye obyektlərindən elek
trik enerjisi istifadəsinin haqqının yığımının artırılması tedbirleri barədə verdiyi sarancamın yerine yetirilmesi ile əlaqədar ola
raq hal-hazırda regiona pulsuz
olaraq elektrik saygacları gətirilmiş, rayonlarda kompakt kəndlərin elektrik sayğadan ila pulsuz
olaraq taminatı işinə başlanmış
ve bu gün də bu işlar Mingəçevir
şahərinde, Yevlax, Goranboy,

Xalq öz böyük, sınanmış liderinin
sayəsində "Milli qurfuluşa” nail oldu
GƏNCƏ ELEKTRİKŞƏBƏKƏ
AÇIQ TİPLİ SƏHMDAR
CƏMIYYƏTİN SƏDRİ SALEH
MÜRSƏL OĞLU CƏFƏROV
- Saleh müallim, Sizin mülahizələrinizə görə, 15 iyun “Milli
qurtuluş günü” Azarbaycan tarixində nə kimi yer tutmaqdadır? Bu tarixi günün əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
- Azarbaycan tarixinda alamətdar, yadda qalan günlar az
deyildir. Lakin bu günlərdən an
önamlisi, an möqeddəsi 1993-cü
ilin 15 iyun gunüdür. Məhz bu
gün ölkəmiz üçun çox ağır bir
məqamda, vətəndaş müharibəsi
qığılcımlarının közardiyi, Respublikamızın “olum, ya ölüm” diİemması qarşısında qaJdığı bir
vaxtda, xalqımızın təkidi ilə müstəqilliyimizin simvolu, həyatını
xalqının yolunda qurban vermeyə
hazır olan cənab Heydər Əliyev
ikinci dəfə hakimiyyətə gəldi.
Azarbaycan xalqınm azadlığının,
müsteqil dövlətçiliyinin müqədderatı hall edildiyi ən ağır günlərde Heyder Əliyevin öz xalqının
iradesine tabe olaraq dike rahberliyine qayıtması aslində
Onun, müsteqil Azarbaycan Respublikasını, Azarbaycan xalqını,
milli azadlıq hərəkatında qazanılmış tarixi nailiyyətləri mehv olmaqdan xilas etmak kimi çox çetin va şərafli bir missiyanı konüllü
olaraq öz üzerine götürmesi idi.
Bu, sözün esl mənasında, “Ömrumän qalan hissasini da xalqıma qurban verirəm” - deyib, meydana attlan böyük ürəkli Veten
oğlunun öz xalqı, öz Vətəni qarşısında misilsiz fədakarlığı idi.
Lakin AXC - Müsavat rejimindən Heyder Əliyevə son derəce
ağır miras qalmışdı. Siyasi oyunlara və hakimiyyət çakişmalarina
cəlb edilmiş ordu çaş-baş düşüb

öz döyüş qabiliyyətini itirmişdi.
Naşılıq va səriştəsizlik nəticəsində dövlət aparatı demək olar ki,
dağılmış, idarəetmə və nəzarət
funksiyalanndan mahrum olmuşdu. 1993-cü ilin iyun günlərində
Azarbaycan takca siyasi, harbi,
iqtisadi deyil, həm də manavi
bohran içarisinda idi. Cəmiyyətda ümidsizlik və inamsızlıq ahval-ruhiyyəsi kök atmağa başlamışdı.
Heydar Əliyevin qarşısında
yalnız ölkəni böhran vaziyyətindən çıxarmaq deyil, həm də xalqın geniş tabaqələrini Azarbay
can dövlətçiliyi ideyası ətrafında
birlaşdirmək, ona ümid və inam
aşılamaq, qətiyyət və mübariziik
taiqin etmak vazifəsi dayanırdı.
0, Azarbaycan xalqının xilaskan kimi yenidən siyasi əzmi,
zəngin dövlatçilik təcrübəsi və si
yasi fahmi ile tezliklə bu mühüm
vazifelərin öhdəsindən gəiməyə
tam qadir olduğunu göstərdi.
Siyasi hakimiyyete qayıtdıgı
ilk gündən Heydər Əliyev elə bir
dövlat qurmaga başladı ki, bu
dövlat ham özünü, həm da vətandaşlannı qorumağa tam qadir oldugunu dönə-dönə subut etmişdir.
Bir əsrdə ikinci date milli
dövlatçiliyi dağılmaq təhlükəsi
qarşısında qalan Azarbaycan xalqı yalnız Heydər Əliyev dühasına
arxalanaraq öz dövlətini qorudu,
qurdu ve möhkemlendirdi.
Xalq öz bövuk, sınanmış lide
rinin sayəsinda “Milii qurtuluşa”
nail oldu. Heyder Əliyevin yenidən hakimiyyata qayıdışı Azerbaycanı Azarbaycana verdi.

har ay sürətlə artırılaraq dekabr Xanlar, Samux, Şamkir va s. ra
ayı ilə müqayisəda 7 milyarddan yonlarda davam etdirilir.
çox elektrik enerjisinin haqqı yıBununla yanaşı olaraq regi
ğılmışdır ki, bu da əwəlki illarlə onda elektrik enerjisinin haqqımüqayisədə çox böyük göstari- nin normal toplanmasi vazifesi
cidir. Bu istiqamətdə aparılan iş- qarşımızda qoyulduğuna görə
lar arasında Qarb regionunda Sahmdar Camiyyatin daxili amriolan elektrik naqillarinin bərpası, na asasan regionda olan iri tudiraklarin dəyişdirilməsi, yarıms- tumlu ticarət, xidmat-kommersitansiyaların qurulması, əwəllər ya va sanaye obyektlərinin bir
istifadə olunan müxtəlif yanms- qrupu nəzarət qaydasmda
tansiyaların bərpa olunaraq yer- Sahmdar Cəmiyyətin nəzarətinə
lərlnə çatdırılması məsələlərinə götürülmüş və bu qisa zamanda
də çox ciddi diqqət yetirilmişdir. nəzarətdə olan obyektlərdən di
Buna misal olaraq göstara bila- do olunan elektrik enerjisinin
rəm ki, Balakan rayonunun Ka- haqqi 30 %-dak yüksəlmişdir ki,
tex kəndində boyük bir yanms- bunu da yaxşı göstarici hesab et
tansiya tikilərək Qərb regionu mak olar.
əhalisinin istifadasina verilməsi
Onu da bildirim ki, ahalida,
məsələsi da hell olunmuşdur. ticarat va kommersiya obyektleÜmumiyyətlə bela bir iri hecmli rinda elektrik enerjisinden sui is
yanmstansiyanın tikintisi 6-8 ay tifada etme hallarinm qarşısını
müddətinə başa gəlir, lakin ca aimaq maqsadi ila bir neçə qrupmiyyatin ve rayonun daxili im- lar yaradılmış ve enerji açılmalakaniarından səmərəli istifada ri temin edilmişdir ki, bu da 893
edərək bu yanmstansiyanın ti saylı serəncamın tələblərinə uykintisi 1 ay müddetine başa çat- ğundur. Bununla yanaşı hörməöi
dmlmışdır. Möhtəram prezidenti prezidentimizin verdiyi sarancamiz Heyder Əliyevin rəhbarliyi mın tabligat hissesine de başlaaltında regionda yerləşən qaçqın nılmışdır. Bütün rayon rəhbərləri,
və köçkün qəsəbəiərində elektrik rayon İcra Hakimiyyati orqanlan,
enerjisi teminatının bərpası isti- belediyyələıiə six iş qurulmuş ve
qamətində də bir sıra müvəffə- bütün bünların neticesi kimi
qiyyətli addımlar atılmışdır. Bu- enerji haqqının yığımında artıq
nunla bela qeyd etmek istəyiram müvəffəqiyyətlər elde olunmaqki, Berde rayonunun Qızıl Ay ça- dadır. Sonra qeyd etmek isteyidır şeherciyinde qaçqınlara ram ki cenab Saleh Caferovun
Oçün yarımstansiya quraşdırıl- Camiyyetin sedri teyin olunduğu
mış, bir neçə kilometr elektrik müddatden etibaren aylıq əmak
naqilleri çakilerek qaçqınlann is haqqlarınrn verilmesi prosesi getifadasina verilmişdir. Qaçqınlar dir, her ay emekçiler öz emek
arasından hemin xətlərə xidmet haqqlarını alırlar. Bununla yanaşt
etmek üçün bir neça nafar işe aməkçilar üçün xüsusi geyimler
götürölmüşdür. Qeyd etmek istə- getirilmiş, onların isti paltarlarla
Gəncəelektrikşəbaka
yiram ki, regionda olan Kalbacar
ATSC-nln istismara, təmirə rayon ehalisinin yerləşdiyi Xan- ve ayaqqabrlarta temin olunması
teşkil olunmuşdur.
və satışa nəzarət şöbəsinin lar rayonu erazisinde da elektrik
Görülan işlərin tutumu haqrəisi Abbasov Paşa Novruz enerjisi ile temin olunma mesə- qında saatlarla danışmaq olar.
lasi diqqetimizdedir. Bizim sedoğlunun dediklərindən:
Lakin qısa olaraq bildirmek istarimiz, möhtərəm prezidentimiz
yiram ki, işlerimizin uğuru istiqaHeyder
Əliyevin
qayğısına
ve
Bizim Gəncaelektrikşəbəka
metinde bütun labüd ve lazımi
Sahmdar Camiyyatin rəhbərliyirv diqqətina uyğun olaraq qaçqın imkan ve tədbirlardan istifadə
da dekabr ayıntn 5-də kadr deyi- ve köçkün ailalarinin daim elek
olunur. Mene eie gəlir ki, reoioşikliyi olunmuşdur. Bu da dwel trik enerjisi ile müvafiq qaydada
nun enerji abonentləri bu ireTileler Səhmdar Camiyyetin rahbarll- təchiz olunmasını berpa etmişyişiəri yaxtn gəiecakdə hiss ededir.
Bununia
yanaşı
regionda
yayinda yol verilan nöqsanlarta əlarımstansiyaların təmiri sexlari cekler. Çünki, biz bütün işlarimiqedardır.
Respublikamızın Möhtaram taşkil edilmişdir ki, bu da öz ehe- zi dünya şöhretli prezidentimiz
prezidenti Heyder Əliyevin reJ> miyyetini göstermeye başlamış- Heyder Əlirza oğlu Əliyevin yebərliyi altında, Respublika rəh- dır. Regionda lağv olunan, yarar- ritdiyi iqtisadi siyasetə uyğun
barliyinin verdiyi göstərişa esa- sız veziyyete duşmüş transfor- qururuq ve bundan qurur duyusən Saleh Ceferov cemiyyata matorları darhal yerində berpa ruq.
etmək üçun bir neçə temir sexle-
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ibrahimov Ramiz Kama! oğlu
1951-ci ildə Göyçay rayonunun
Ləhçıplaq kəndində anadan olub.
1974-cü itdə AZPİ-nin “hidromelorasiya” fakultəsini bitirib. Uzun
müddət melarasiya sistemində işləyib. 2 0 0 1 ilin iyun ayında Göyçay rayon İcra Hakimiyyəti başçısının I müavini vəzifəsinə tə’yin
olunub. 1993-cü ildən YAP yaradıcılanndan biridir. YAP Göyçay ra
yon təşkilatatının sədri vəzifəsini
icra edir. Ailəlidir, 3 övladı var.
Heydər Əliyev böyüklüyü, Heydər Əliyev nuru nə zaman çərçivəsində sığır, nə də məkan hüdudlarına... Onun qüdrəti Allahın verdiyi
sonsuz müdrikliyə, sınmaz qətiyyətə
arxalanır. Heydər Əliyev qüdrəti xalqına sönməz məhəbbətdən, elinə,
obasına, vətəninə qırılmaz tellərlə
bağlılığından irəli gəlir.
Nəhayət Heydər Əliyev qüdrəti
xalqın etimadından, inamından qüvvət alır yenilməzliyə çevrilir. Böyük
şəxsiyyətlər dünyaya böyük işlər
görmak üçün gəlirlər. Taleyin onların
qarşısında irəli sürdüyö vəzifələr nə
qədər böyük, nə qədər mürəkkəb
olursa, təbiətin onlara verdiyi güc,
qüdrət də o qədər sönməz, tükənməz olur.
Bu ilin yanvar ayında dövlət başçısının uzun illərdən bəri apardığı
məqsədyönlü siyasəti nəticəsində

Respublikamız Avropa Şurasına tam dentimiz qarşısında bu mövzunu
ağızlarına bela ala bilməmişler. Lahüquqiu üzvlüyünə qəbııl olundu.
Bayrağımız Strassburqda dalğa- kin, danıimaz faktdır ki, üzö Şah İslandı..
mayıldan beri, o cümledən, Sovet
Prezidentimizin Paris görüşiəri hakimiyyeti illərində Azərbaycanın
Azərbaycanın galəcakdə dünya birli- başında duran bütün rəhbərlerin
yində ən layiqli yerlərdən birini tııta- dövründe ərazilərimiz az və ya çox
cağına əminiik yaradır... Bu hadisə dərecədə əiden verilib.
eyni zamanda Heydər Əliyevin rəh1988-93-cü iliərdə - Heydər Əlibəriiyi aitında xalqtmızın azadlıq, yevsiz Azerbaycan daha dəhşətli itmüstəqillik uğrunda apardtğı müba- kilərə məruz qaldı. Düşmən üstümürizənin tarixi təntənəsi idi.
zə ayaq aidı, torpaqiarımız işğai edilDahi vətənpərvər prezidentimiz di, insaniartmız didərgin düşdü, soyHeydər Əliyevin respublikamızda daşlanmız həlak oidu, qırıldı. Ən
rəhbərliyinin ən müəkkəb dövrü dəhşətiisi isə o oldu ki, öikədə özbaAzərbaycanın müstəqiliiyi ilə bağlı- şınaiıq yarandı. Məhz bu vaxt silahlı
dır. Xaiqın böyük təkidi ilə hörmətli qruplaşmalar vətəndaş müharibəsi
Prezidentimiz yenidən respublika- həddinə gətirib çıxardı. Özbaşınaiıq
mızda rəhbərlik etməyə razılq verdi. və xaos Azərbaycan müstəqiliiyini
1993-cü ilin təlatümlü yay ayiarı. təhlükə altında qoydu. Vətəndaş müMüstəqil Azərbaycan öiüm-dirim di- haribəsinin dəhşətli alovları artıq köiemmast qarşısında idi. Qonşu döv- zərmişdi. Öz müstəqilliyinə yenicə
iətiərin ikiüzlü işğalçılıq siyasəti, er- qovuşan Azərbaycan xalqının müməni qaniçənlərin və yerli satqın və- qəddəratı xarici və daxili düşmenləzifəpərəstlərin xislətində Azərbayca- rin nəzarətinə keçməyə başadı. Tarinı parçalamağa, dövlətçiliyimizi xin belə bir mürəkkəb məqamında
məhv etməyə yönəimişdi. Xalqın xalq yenə də öz xilaskarını axtanb
ölüm-dirim məqamında bu yükün al- tapdı, onu - Heydər Əliyevi israrla tətına ancaq və ancaq nəhəng şəxsiy- leb etdi. 0, həmişə olduğu kimi, xalyət və əsl vətəndaş girə biiərdi. Cə- qın çağırışına doğma münasibət
nab Heydər Əliyev xalqın vətənpər- bəslədi.
vəriik hissiərini, müstəqllik, azadiıq,
Siyasi hakimiyyətsizliyə, iddialı
demokratik istəyini çox gözəi duyur- siyasətbazların naşı eksperimentlədu. Bu istəyi ümumi məcraya yönəl- rinə, cinayətkar dəstələrin qətl və qadə biiəcəyinə əmin olan Heydər Əli- rətlərinə, dərəbəyliyə son qoyuldu.
yev vətəndaşlığı, vətənpərvərliyi ilə Cəbhə bölgəsində atəşkəsə nail
xalqın mustəqillik əzmi qırılmaz tel- olundu.
ləriə bir-birinə sarıimışdı. Xalq istəyi,
Öikəmiz dünya dövlətləri ilə bəxalq məhəbbəti böyük qüwədir. Nə- rabərhüquqlu, geniş miqyaslı beyhəng şəxsiyyətlərin böyüklöyü onda- nəlxalq müqavilələr bağlamaqla, mil
dır ki, xalqın istayindan, gücündən li sərvətimizə sahib durur. Bütün
düzgün istifadə edə biiər.
bunlar isə möhtərəm prezidentimizin
Heydər Əliyev ucaiığına dəlaiət əvəzolunmaz xidmətlərinin bəhrəsiedən xüsusiyyətlərdən biri də odur dir.
Yaranmış fürsətdən istifadə
ki, 0, mətanət və dəyanət sahibi
olan bütöv şəxsiyyətdir. Həyat və edib, “Babadağ” qəzeti vasitəsilə 15
fəaliyyətinin bütün dövrlərində öz iyun - möhtərəm prezidentimiz
doğma torpağına tam varlığı iiə bağ- Heydər Əliyevin hakimiyyətinin 33
lı olan HeydərƏliyevin hakimiyyətdə iliiyi münasibətilə bütün Göyçay
oiduğu bir müddətdə heç kəs Azər- əhalisi adından və şəxsən öz adımbaycan torpağının bir qanşını belə dan Prezidentimizi, bütün YAP-çıları
ələ keçirə biiməmişdir. Tarix boyu və xalqımtzı ürəkdən təbrik edirəm
Azərbaycan torpaqları iddiasında və daimi mübarizlik diləyirəm.
olan erməni millətçiləri müdrik prezi-

Asif Nəbiyev - 1952-ci ildə
Göyçay rayonunun Çərəkə
kəndində anadan olub. 1972-cl
ildə N.Tusi adına APİ-nin “ riyaziyyat” fakültəsini bitirib. 1994cu ildən Göyçay rayon təhsil
şöbəsinin müdlri vəzifəsində
fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan
Respublikası
müstəqillfk qazandıqdan sonra istər daxili, istərsə də xarici əlaqələrini bütün sahələrdə inkişaf etdirdi. Bu inkişaf dövrü əsasən hörmetli Prezidentimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Möhtərəm Prezidentimizin düzgün və əvəzedilməz siyasi fəaliyyetı nəticəsində
Azərbaycan dünyanın siyasi xəritəsində öz iayiqli yerini tutmuşdur.
1993-cü ildə cənab Heydər Əliyev
hakimiyyetə gələndən sonra bir
çox problemiərimiz öz həlli yolunu
tapmışdır. Aparıian islahatlar Respublikamızı esl hüquqi, demokratik, iqtisadi cəhetdan qüdrətli dovləte çevirməkdədir.
Bu gün bütün dünya ölkələri
terəfindən güclü bir siyasətçi kimi

Memmadov Eldaniz Müzəffər
oğlu 1955-ci ildə Göyçay rayonunda anadan olub. 1981-ci ilda Gəncə
şəhər Kənd Tasərrüfatı İnstitutunun
“zoom miihandis” fakültəsinl biti
rib. 1999-cu lldən YAP Göyçay ra
yon təşkilatının sadr müavini seçilib. 2000-cl lldan Göyçay rayon İcra
Hakimiyyatl aparatında siyasi partiyalar va ictimai təşkilatlarla iş şöbesinin müdiri vəzifəsində işləyir. Ailəlidir, 3 övladı var.
15 iyun “Milli Qurtuluş” günü müdrik siyasətçinin, tecrübəli və iradəli
54 üzvündən 53-ü Dağlıq Qarabağ
dövlət xadiminin hakimiyyətə qayıdışı
probleminin hall edilməsində Azarölkəmizdə yaranmış ab-havanı dayişbaycanın milli mənafelərini əks etdidirdi. Azərbaycan tarixinin Heydər Əliran prinsipləri açıq şəkildə dəstəklədi.
yev dövrü özünün yeni, şərəfli, əzəBu gün Azərbaycanın qapıları bümətli mərhələsinə daxil oldu. Möhtətön dönyaya açıqdır. Dövlet başçısının
rəm prezidentimiz Heydər Əliyev
apardığı məqsadyönlü siyasət nəticaAzərbaycan dövlətçiliyinin bütövlüyüsində respublikamız beynəlxalq taşkinü qoruyub saxlaya bildi. Yaralı yerilatların, birliklərin, iqtisadi və maliyyə
miz olan Dağlıq Qarabağ probleminin
qurumlarının üzvüdür. Azərbaycanın
halii yönümündə prezident Heydər
BMT, ATƏT kimi nufuzlu təşkilatlarla
Əliyevin geniş və çoxşaxəli fəaliyyətiəməkdaşlığının dayanıqlı xarakter
nin əsas məzmunu münaqişənin bey- kəsb etməsi, NATO ilə tərəfdaşiıq əlanəlxalq normalara uyğun və dünya ic- qələrinin yaradılması və getdikcə guctimiyyətinin yaxından köməyi ilə niza- lənməsi qazandığımtz naüiyyətlərin
ma saltnması oidu. Vaxtilə dünya siya- real nəticəsidir. 1994-cu ttdə dünyanın
sətindən demək olar ki, təcrid olun- 7 ölkəsinin aparıcı neft şirkətiəri ile
muş, informasiya blokadasında saxla- Azərbaycan Dövlət Nett Şirkətinin imnılan, haqqı tapdandığı halda erməni zaladığı “Əsrin kontraktf adını aldı. Bu
təbliğatı sayəsində üstəiik dünya birli- Azərbaycanın uğuriu nett strategiyasıyinin də qınağına tuş gələn ABŞ kon- nın təməl daşı idi. Bu siyasət təkcə
qresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi ma Azərbaycanın deyil, neftiə zəngin olan
lum 907-ci düzəlişlə ayn seçkiliyə mə- Xəzer hövzəsinin butövtukdə dünyaya
ruz qalan Azərbaycan yanız va yalnız yenidan təqdim etdi.
Heydər Əliyevin fəal diplomatiyası nəÖlkəmizin təbii sərvətlərindən xalticəsində dünyanın bütün diplomatik
qının xoş gələcəyi naminə düzgün isdövlətlərin və aparıcı təşkilatfarın ölka- tifadə etməyi nümayiş etdirən Heydər
miza, onun zorla cəlb olunduğu silahlı Əliyev zəkasınm qələbəsidir.
münaqişəyə münasibətini kökündən
Allahdan dahi rəhbərimiz Heydər
dəyişdirməyə nail ola bildi. AzərbayƏliyevə möhkəm cansağlığı, uzun
cana, onun problemlərinə dünya birliömür, torpaqlarımızın azad edilməsi,
yinin münasibətindəki təkamül prosemillətimizin rifah halınm daha da yaxsi özünü ATƏT-in Budapeşt və xüsuşılaşdırılması naminə fədakar əməyisən də Lissabon sammitlərində qabanin müqabilində boyük qüwə və sağrıq şəkildə biruzə verdi. Lissabon lamlıq diləyirəm.
sammitində ilk dafə olaraq ATƏT-in

İbadov Rahman Ağall oğlu
1962-ci ildə Göyçay rayon Qaraməryəm kəndində anadan olub.
1987-cl ilda Xalq Təsərrüfatı insti
tutunun “maliyyə-kredit” fakültəsini bitirib. 1990-cı ildə Göyçay ra
yon Vergilər sistemində çalışıb və
hal-hazırda Göyçay rayon Vergilər
şö’basinin rəisi vəzifəsində işiəyir.
YAP-ın üzvüdür.

qəbul edilan, ağır dağıntılara məruz qalan iqtisadiyyatımızda inqilabi dəyişiklikiərin təməl daşlarını
qoyan Prezidentimiz Heyder Əliyev müstəqil dövlətimizin an
inamiı qarantı kimi milyonlann
dəsteyini qazanmışdır. Bu gün
xalqımtz prezidentimizin ətrafında
six birləşərsə, her bir probiemi hell
etmək olar.
Men de, ictimaiyyət təbriklerinə qoşularaq,bütün tehsil işçiləri
adından xalqımızı 15 iyun “Miill
Qurtuluş günü” və 14 iyul 33 illik
siyasi fəaliyyəti münasibetile təbrik edirem. Xalqımızın Xilaskarına
uzun ömür ve cansağlığı arzulayıram.

15 iyun tarixi günii hamişə mənim gözlərim önündə canlanır. İşıq
zülmatdan doğulan kimi Heydar Əliyev hakimiyyətə xalqın an qara gunlarinda gəldi. Tanrı bu qara günləri
işıqlı sabahlaria avez etməyi Heydər
Əliyev şəxsiyyətində görürdü. Belə
ki, dövlətimizin gələcəyi möhkəm təməllər üzərində Heydər Əliyev canablarının böyük va mödrik siyasi
fəaliyyetinin əsasında qurulub. Çox
əsrlik tarixə, yüksək mədaniyyətə
malik olan Azarbaycan xalqı inanırdı
ki, onu bu səfalətdən xilas eda biləcək şaxs imdadına yetişəcak. Bu da
hi Insan, uzaqgöran siyasətçi Heydar
Əliyev idi.
Müstəqil Azarbaycan dövlatinin
tarixində ilk Konstitusiyanın yaradıl-

ması V8 Konstitusiya əsasında
daimi pariamentin, ilk Prezidentimin
seçilməsi, ilk dəfə olaraq özünün idarə orqanların, balədiyyəlarin seçilməsi va faaliyyatini tanzimləyan qanunlar toplusunun qəbulu, üçpillali mahkama sisteminin qurulması, Konstitu
siya məhkəməsinin fəaliyyətə başlaması, polis va prokurorluq haqqında
qanunların qabulu, mətbuatda siyasi
senzuranın lağvi, ümumiyyatla, de
mokratik camiyyat quruculıığu öçün
vacib olan, artıq unutduğumuz, yaxud da adiləşmiş neça-neçə ‘llk’lər,
dövlatimizin sivil dövlatlər cergasina
qatılmasına, imzamızın imzalar içarisində olmasını saciyyalendiran an

mühüm amillardir. Hüquqi islahatfarın ilk addımı olaraq daimi fəaliyyət
göstərən Parlamentlarin formalaşdırılması, bu Pariamentin hüquqi dövlət
quruculuğu üçiin vacib olan qanunvericilik fealiyyəti ila məşğul olması
sözsüz ki, ən böyuk nailiyyətimizdir.
Prezident Heydar Əliyevin böyük
sa’yi. fədakarlığı naticasinda Azar
baycan dövlatçiliyi möhkəmləndirildi,
qüdratli nizami ordu yaradıidı.
Bali, müdrik rəhbərin ikinci dafə
rəhbərliyə galmasi - iyun ayının 15-i
bütövlükdə Azərbaycanın “Qurtuiuş”
günü kimi tarixa düşdü. 0 gündan
e’tibarən gözlənilən balaların, facialərin qarşısı alındt. Dəmir iradaii böyük siyasatçinin mudrikliyi sayasinda qısa müddət ərzində təhlükəli
qruplar zararsiziaşdirildi, Azarbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yarandı.
İyul ayının 14-ü bizim üçun çox
gözəl bir bayramdır. Hörmatli Prezi
dentimiz, möhtaram Heydər Əliyevin
hakimiyyətinin 33 illiyi tamam olur.
Yaranmış törsatdan istifadə edarak
“BabadağM qəzeti vasitəsilə bu
bayram munasibətilə sevimli Prezi
dentimizi təbrik edir, ona şarafli və
mas'ul işində yeni-yeni uğurlar arzuiaytram.

" M illi Q u r t u lu ş "

3 3 illik siyasi fe a liy y s t

SƏLYAN RAYON
MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ
QULİYEV NİZAMİ
1969-cu ildən xalqımızın möhtəşam tarixinin son 33 ilden çoxu onun
böyük oğiu, müdrik insan, dünya
şöhratli siyasetçi Heydar Əliyevin
adı va misilsiz faaliyyati iia bağlıdır.
Mahz onun rahbarliyi və qayğısı
nəticəsində həmin dövrdə respublikamız sosial-iqtisadi cəhətdən yükşək səviyyədə inkişaf etmiş, o vaxtkı
İttifaqın an qabaqcıl respublikalarından bin hesab edilmiş, adı həmişə
hörmətlə çakilmişdir. Müstaqilliyimizin ilk iilarinda republikamızı gözü
götürmayanlar, arazimiza xaincasina göz dikanlar min cür hiyia quraraq Azərtaycanımızı həlli çox çətin
olan problemlar qarşısında qoymuşlar. Hətta ölkə ərazisinin parçalanması təhlükəsi yaranmışdır. Respublikamızın o vaxtkı xəyanətkar, sonrakı dövrdə isə bacanqsız və səriştəsiz
rəhbərlərinin səhvləri ucbatından
Vətənimizin bu balalardan xilas ediiməsi üçün heç bir tədbir görülməmişdir. Xalqımızın bela bir ağrılı,

qanlı-qadalı günündə onun kömayinə çatan yena da öz elini, Vətənini
misilsiz bir mahabbatlə sevan övladı
Heydar Əliyev oldu. Respublika ahalisinin təkidli talabi ila ölkə rahbarliyina qayıdan hörmətli Prezidentimiz
Vatanimizin xiiaskarı oldu. Həmin
gün tarixa qızıi hərftaria “Milli Qurtuluş” günü kimi həkk olundu.
Ozünün yüksək dühası va siyasi
uzaqgöranliyi iia şöhrət tapmış, adı
müasir dünyanın an görkəmli siyasətçiləri ilə bir sırada çakilan güclü
bir tarixi şaxsiyyat olan möhtaram

Xaçmaz rayon sakini, xeyriyyəçi
TƏRLAN MƏCİDOV
22 mart 1969-cu ildə Siyəzən rayonunun
Yenikənd kəndində anadan olub. Orta ixtisas təhsillidir. B ir çox dövlət əhəmiyyətli vəzifədə çalışıb. Hal-hazırda xeyriyyəçidir.
Xaçmaz rayon sakini, gözəl insan, xeyriyyaçi
Tərlan Böyükəmi Məcidov o adamlardandır ki, belələri həmişə xeyirhax işləri, unudulmaz yaxşlıqları ilə
ömürlərinin sarayına gündə bir kərpiç hörürlər. Təbabətin “Başqalarına işıq saçaraq, özüm əriyirəm”
devizi onun ömrünə,Marzulanna, əməlinə, gündəlik
iş prinsipinə çevrilir. Özünün şəhadət verdiyinə əsasən 22 mart 1964-cü ildə Siyəzən rayonunun Yenikənd kəndində anadan olub. Orta ixtisas təhsiili ol-

masına baxmayaraq o, həmişə ali duyğular, yiiksək
hisslərlə yaşamışdtr. Qrup yaratmaq işinə yardımçı,
imkant olmayanlara arxa, dayaq olmaq onun bir in
san kimi böyük təbiətindən irəli gəlir, şəhid alləiərinə, məcburi köçkün və qaçqınlara yaxın dost, sirdaş
yardımçı olan Tərlan Məcidov bütün bu işlərl özü
üçün böyük savab hesab edir. 0, yaxşı dərk edir ki,
bu gün xalqın böyük siyasi destəyini qazanmaqla ölkeni ağtr durumdan çıxarmağa mərdliklə səy göstəren hörmətli Prezidentimiz Heydər Əliyevin kömekçisi olmaq, işine dəstək vermək hər bir vətan oğlu
kimi onun da vətendaşlıq borcudur. Çünki vətəndaş
müharibesi qazanılan müstəqilliyin bir andaca itirileceyi reallığı ile qarşılaşdığımız en ağır vaxtda
məhz Heydər Əliyev heç kəsin bacarmadığı və bacara bilməyeceyi şərəfli bir missiyanı öz üzərinə gotürmüşdür. Bu reallığı dərk eden və layiqincə qiymetlendirmeyi bacaranların ön sırasında olan Tar
tan Məcidov öz işində və emelində də bu dahi insanın şerefii ömür yoluna öz sevgisini biruzə verir,
onun həyat yolunu qızıl bir kitab, böyük həyat mektabi kimi öyrenir.
Xaçmaz rayonunda Heydər Əiiyev adına ideoloji mərkəzin tikilib istifadəyə verilməsinə yaxından

Prezidentimizin sə’yi və bacarığı nəticəsində respublikamız parçalanmaq təhlükəsindən xilas oldu. Ərazilərimizin işğal olunmastnın qarşısı
alındı, uzunmüddətli atəşkəsə nail
olundu, respublikamızın daxilində
sabitlik tə’min olundu, Respublika
əhalisinin azad və təhlükəsiz yaşaması üçün etibarlı şərait yaradıldı.
Azərbaycanın Avropa Şurasına
tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunması
Azərbaycan xalqının və dövlətinin tarixində çox böyük əhəmiyyətə malik
tarixi hadisədir. Azarbaycan dövləti-

maddi və mənəvi köməklik göstərməsi də onun
Heydər Əliyev şəxsiyyətinə olan yüksək sevgisinin
təzahürüdür. Yaşadıgı rayonun abadlıq işlərinə etdi
yi köməklikləri o, öz ömrünün mənası hesab edir və
haqlı olaraq rayonun simasının yaxşılaşdırılması naminə gördüyü işlərdən zövq alır.
Bütün şərəfli əmək fəaliyyəti möhterəm Prezi
dentimiz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrünə təsadüf edən Tərlan Məcidov Heydər Əliyev məktəbinin
en layiqli məzunlarından biri olması ilə fəxr edir. 0,
haqiı olaraq fərəh hissi keçirir ki, hazırda respublikamızın beynəlxalq aləmdə nüfuzu və şöhrəti günbəgün artmaqla yanaşı, ölkəmiz bir çox beynəlxalq
təşkilatlann tamhüquqlu üzvü olub. Heydər Əliyevin
fəaliyyəti nəticəsində dünya Azərbaycan həqiqətlərini qəbul etməyə başlayıb. Bəli, bütün bunlar xalqımız üçün taleyüklü məsələlərdir və hər bir azərbay-

canlı kimi Tərlan Məcidov da bu qiobal işlarin böyük
sükançısı Heydər Əliyevin dəstəkçisi olmağı özünə
şərəf bllir. Çünki o, yaxşı bilir ki, məhz böyük idarəçilik təcrübəsi olan Heydar Əliyev zərrə-zərra bu taleyükiü problemlərin öhdəsindən gələrək, tədricən
Azərbaycanda stabilliyin bərpasına nail oldu, xalqa
qenim kəsilən ayrı-ayrı düşmən ünsürləri zərərsizləşdirdi, nəhayət gərgin zəhməti bahastna Azərbaycanı bu günkü demokratik hüquqi dövlət vəziyyətinə
gətirib çıxartdı.
Təıian Məcidov kimi insanlarla söhbət etdikcə
insan özü də mənevi cəhətdən saflaşıb-zənginiəşlr,
onun yaradıcılıq, quruculuq duyğuları ehtizaza gəlir.
Adam fəxr edir ki, bu cür aiicənab, mərd və xeyirxah
soydaşı var. Belkə də ağır problemləriə üz-üzə qalmış camiyyetimiz mehz belə adamların üzünə dayanıb qalıb.
Biz Tərlan Məcidov haqqında bu qısa sətirləri
yazmağı özümüze ona görə bore bilirik ki, her bir
şəxs öz yaxşı eməlinin təşekkürünü vaxtında aimalıdı. Belə halda o adamın öz işinə, eməlinə hörmət
hissi birə beş artır. 0, daha da inamlı, merd və xeyirxah olur. Ümid edirik ki, bu elə belə də olacaq...

nin inkişafında yenl merhelenin baştanğıcıdır. Möhlərəm prezidentimizin
müdrik və uzaqgörən siyasəti nəticəsinde respublikamızın hazırda cəlb
olunduğu müharibə, ərazilərimizin
20 faizinin işğal olunması, əhalimizin 1 milyondan artıq hissəsinin qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşməsi bäredə həqiqətiərin dünyaya çatdırılması naticesində beynəlxalq ictimaiyyətin dövlətimizə olan
mıınasibəti tamamilə dəyişdirilmişdir.
2000-ci ilin yayında öikəmizdə
iik dəfə olaraq hakimiyyətin bir qolu
olan mahkemələrin beynəlxalq meyarlara uyğun olaraq yazılı test imtahanı və şifahi müsabiqədən keçmək
yolu ilə seçilmiş hakimlərdən formalaşdırılması, məhkəmə sisteminin
üçpilləliyinin, müstəqilliyinin təmin
ediiməsi, bu prosesin şəffaf və ictimaiyyətin nümayəndələrinin nəzarəti altında keçirilməsi yeni yaradılmış
məhkəmələrə ədalət mühakiməsinin
yüksək səviyyədə həyata keçirilməsini təmin edəcək binaların ayrılması, hakimlərin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi və s. tədbirlərin görülməsi ölkəmizdə demokratiyanın

dönmez xarakter almastna əyani sübutdur.
Ölkəmizin həm daxilində, hem
də beynəlxalq aləmdə qazandığı b6yük üğurlar xalqımızın misilsiz və dani oğlu Heyder Əliyevin nailiyyətleridir. Mehz bu reallıqlara və möhtərəm
Prezidentimizin böyük dühasına
ümid bağlayan beynəlxalq ictimaiyyət ona hem də regionda sülh və
emin-amanlığın təminatçısı kimi baxır.
33 ildir ki, Azarbaycan xaiqı bu
günün dünyaya bəxş etdiyi dahi, na
dir şəxsiyyətin rəhbərfiyi altında öz
tarixini qurub-yaradır. Bu tarixin ən
şanlı səhifəsi isə nə qədər çətin,
qanlı-qadalı iliər yaşamış olsa da be
ta, istiqlalımızın əlda edilib, qorunub
inkişaf etdirilmişdir. Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayını, Yeni
Azarbaycan Partiyasının ikinci qurultayını uğurla keçirməlari, Milli Olimpiya Komitəsinin sədri, millət vekili
llham Əliyevin rəhbərliyi və təşkilatçılığı sayəsində idmançılarımızın
dünya miqyasında əldə etdikiari qəlabalər Heydar Əliyev siyasatinin
bəhrələridir.

AGCƏBƏDI RAYON MƏRKƏZI
XƏSTƏXANASININ
BAŞ HƏKİMİ ARİF QULİYEV
Arif Mustafa oğlu Quliyev 30 aprel 1957-ci ildə anadan olub.
1981-ci ildə Tı'bb İnstitutunun
cərrahiyyə fakültəsini bitirib. 1982ci ildən Ağcəbədi rayon Mərkazi
Xəstəxanasında işlayir. 1994-cü ildən cərrahiyyə şöbəsinin müdiridir. 2000-ci ilin dekabrından baş
həkim vəzifəsinə işləyir. 2001-ci ildə rayon YAP təşkilat sədri, bir neçə sorğu naticəsində alınan nəticayə göra ilin hakimi adına layiq görülmüşdür.
Bu yaxınlarda YUNİSEf və Səhiyyə Nazirliyinin “ Ana südü”
proqramı işləyib hazırlanmasını
yüksək səviyyəda həyata keçirildiyinə görə xastaxanaya “ Körpe
dostluq klinikası” xəstəxanası sta*
tusu verilib.
Neçə dəfə rayon səviyyasinda fəxri diplomlara layiq görülüb.
Haqqında “Ömür mənim deyil ki”
kitabı dərc olunub. Rayon YAP
təşkilatının sədridir.

Azarbaycan, onu taqib edan fəlakətlərdan, mahv olmaq tahlükasindən, etnik
parçalanmadan xilas edildi, sosial-iqtisadi, siyasi va mədəni inkişaf yoluna qədam qoydu.
Heydar Əliyevin təşəbbüsü ilə xaiqımızın va dilimizin “Azarbaycan” adı özüBu gün hamımızın qəlbində böyüknə qaytarıldı, gücümüzün və vahidliyimisevinc vardır. Hamımızın sevimlisi, bey zin asası olan milii birlik barpa edildi.
nalxalq alamdə müdrik siyasəti ila tanıHeydar Əliyevin Azarbaycana rehbernan, böyük şöhrət qazanan Heydər Əlirza iiyinin istər birinci dövründaki, istərsa də
oğlu Əliyev xalqımızın böyük oğludur, ikinci, yə’ni müstaqiiiik dövründaki faaliyümummilli lideridir, dünya şöhrətli siyasi yatina qiymat verarkan tam inamla deyə
xadimdir. Onun idaraçilik faaliyyati asa- bilərik ki, o, zamanın və şəraitin diqta et
san üç dövrö əhatə edir. Onun dövlat qu- diyi çarçivalardan xeyli kanara çıxaraq öz
ruculuğuna, idaraçilik sənətinə gətirdiyi dövrünü qabaqlamış, çox vaxt halli mümyeniliklerin ahamiyyətini, mahiyyətini kün olmayan problemlarin uğuriu hatiına
dark etmək üçün an awal Azərbaycana nail olmuşdur.
rəhbərlik etdiyi birinci dövra qədər olan
Qurtuluş günü Azarbaycan tarixina qıvaxta nazar salmaq lazımdır. Heydar Əli- zıl harflarla yazılmış va bizim har birimiz
yev 1969-1982-ci illarda Azarbaycana üçün önamli olan bir gündür. Bu gün qurrəhbərlik etdiyi zaman görülən nəhəng iş- tuluş qələbəsinin kölgəsi altında inamla
lar bizim gözümüzün qabağında olmuş- sabaha, işıqlı gələcəyimizə doğru addımdur. Heydar Əliyevin faaliyyatinin Naxçi iayırıq.
van iiiari də onun siyasi bioqrafiyasında,
Əminəm ki, bu gediş Azarbaycanı ilxalqımızın dövlətçilik tarixində qısa, lakin lara, saatlara dönan daqiqalarin məngəpaıiaq, ibrətamiz dövr olmuşdur.
nasinda çırpına-çırpına arzuladığımız o
1993-cü ilin iyun günlarinda Azarbay- xoşbəxt günləri özünda aks etdirən yola
canda rəhbərliyi yenidan öz üzərinə götü- gec-tez yönaldacakdir. Bali. Bu çox uzun,
rən böyük siyasatçinin, təcrübəli dövlət hayat yolunun manbayi ela mahz “MİLLİ
xadiminin idaraçilik məharəti nəticəsində QURTULUŞ GÜNÜM
dür.

MM

M illi Q u r t u lu ş a

3 3 illik s iy a s i f e a liy y a t
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lg i» MyHk m H ipsA vtokto tanner
Abdurahmanov Qismat Ab miz qorunub saxianddi. Azarbay- prezidenti, Milii Olimpiva Komitadurahman oğlu Kürdəmir rayon camn haqq sasi bütön dünyada eşi- sinin sadri kimi da İlham Əliyevin
Əhalinin Sosial Müdafiə Merkazi- dildi. Son illar rahbarimizin diplo- xidmatlari danılmazdır. Bu yaxmnin direktoru. ilk data 1993-cu il- matik uğurlan naicasinda Azar- larda Avropa Şurasındakı parlaq
da Kurdamir rayonunda idarada baycamn ictimai-siyasi hayatinda, nitqi ermaniparast qiiwalara laYAP-in özəyinl yaradib. YAP-tn iqtisadiyyatında inkişaf marhalala- yiqü cavab idi. İlham Əliyev Azarşura üzvüdür.
ri başlandı. Dünyamn apanci neft baycanm dövlatçiliyina xayanat

şirkatlari Azarbaycana üz tutdu.
1994-cü ilin sentyabnnda bağlanan
neft kontraktlan samara vermaya
başladı. Biz Heydar Əliyevin tabirinca desak, yeni neft erasina qadam qoyduq. Yeni minilliyin zafar
salnamasina Azarbaycan adim qizil harflarla yazan Heydar Əliyev
oldu.

edanlarin siyasi mahbus kimi
azadlığa buraxılmasını talab edan
Avropa Şurasının ermaniparast
quwalarini çox mazmunlu, darin
rnanah cavabı ila ifşa etdi. 0 , bir
daha bayan etdi ki, Azarbaycanda
siyasi mahbus yoxdur. Bu ma’nada
ela cinayatkarlara siyasi mahbus
donu geyindirmak düzgün deyildir. İlham Əliyev böyiik diplomatdır. Xalq arasmda böyük nüfuz qazanib. Beynalxalq, mo’tabar maclislarda respublikamizi layaqatla
tamsil edir. 0 , ölkamizin şan-şöhrati saydan, milli sarvatimiz olan
Azarbaycan neft sanayesinin inkişaf etdirilmasinda da misilsiz xidmatlar gostarir.

Bu gün hayata keçirilan nahang işlarin naticasini biz va galacak nasillar göracakdir. Bu giin
dunyavi ahamiyyatli işlar hayata
keçirilir. Baki-Ceyhan neft kamari
Möhtarəra Prezidentimizin çəkilir, qadim İpak Yolu barpa
ikinci dəfa respublikaya qayıdışı olunur, Azarbaycan Avropa Birlirespublikanı
bu
böhran yında öz sözünü deyir, Avropa Şuvaziyyatdan çıxartdı. Har yerda rasının Parlament Assambleyasmyeni inkişafın tamalini qoydu.
da bizim haqq sasimiz eşidilir. ArAzarbaycan dövlati da bu giin tıq dünya ölkəlari, o ciimladan
beynalxalq arenada mahz fenomen ABŞ rasmilari dark edirlar ki,
şaxsiyyat Heydar Əliyevin müdrik Azarbaycan haqiqati var, onun
siyasati naticasinda tanmmışdır. Heydar Əliyev kimi dönmaz, zakaBu gun istar-istamaz otan illara h oglu var. Bu Azarbaycan haqiqanəzər salmali oluruq. Heydar ƏU- tinin dünyaya çatdırılmasında bu
yevin 1993-cü ilda yenidan xalqm gün millat vakili İlham Əliyevin da
talabi ila hakimiyyata qayıdışı asl xidmatlari az deyil. YAP sadrinin
qurtuluş giinii, asl bayram idi. birinci müavini, Azarbaycan DövHeydar Əliyevin qayıdışı natica lat Neft Şirkatinin birinci vitse-

Kiirdamir rayon - Əhaünin So
sial Müdafiə Mərkəzinin kollektivi
admdan va şaxsan öz adımdan
“ Babadağ” qazeti vasitəsila dövlat
başçımızı va xalqımızı “ M illi Qurtuluş” günü va siyasi faaliyyatinin
33 illiyi münasibatila ürakdan tabrik edir, Azarbaycanm arazi bütövlüyü, xalqın sosial rifahı namina
Prezidentimiza cansağlığı və uzun
ömür arzulayıram.

sinda dövlatçiliyimiz, müstaqffliyi-

Lənkəran şəhər Nərimanabad qaaabaai inzibati arazl üzra lcra nümayandeainin müavinl
İbadova Avanlaa. 1995-cl lldan
YAP teşkitat aedridir.
1993-cü ildə respublikamız da
rin uçurumlar qarşısında qalmışdır.
Bu vəziyyatdan xalqımızı çtzarmaq
üçün, dövlətdə asayişi bərpa etmak üçun bizə müdrik, uzaqgörən
və ağıllı bir rəhbər lazım idi. Bu həm dövrün tala
bi idi, hem da xalqımızın. Bali!
1993-cu ildan möhtərəm Prezidentimiz

Heydər Əliyev cənablarının Bakiya qayıdışı bizi nəinki bu siyasi burulğandan çıxardı, hatta man deyardim ki, bizi özümüzə qaytardi. Ona
gora da Prezidentimizi dogum gününun 79 illiyi va siyasi faaliyyatinin 33
illiyi münasibati ila tabrik edir, böyük
rahbəra dövlatçiliyimizin möhkamləndirilməsi, ölkamizda aparılan
ı müdrik, sülhsevar xarici və daxili si' yasatin qalabasi, xalqımtztn düçar
edildiyi Qarabağ probleminin sülh yolu ila hall
olunması uğrunda apardığt siyasi faaliyyətində
uğurlar arzulayıram.

Şamkir rayon Təhsil şö’basinin meto- va Azarbaycanı dünya miqyasında tanıdan, zati- 1
disti, 1 koteqoriyalı müallim, qadınlar maclisi- alilari Heydar Əlirza oğlu Əliyev öz farmanı ila
nin idarə heyyatinin üzvü, Şamkir Uşaq taşki- yaratmış olduğu Şamkir Uşaq Taşkilatını da, Respublatının sadri, 1 qadınlar qurultayının nümayan- İika Uşaq Təşkilatını da öz diqqatinda saxlayır. Biz
dasi Pakiza Zamanova Qafar qızı 1946-cı ilda da öz qayğımızı kimsasiz, qaçqın va köçgün uşaqlaanadan olmuşdur. Ailalidir, 2 öviadı var. ra, ata va ana qayğısından mahmm olan şagirdlərimizM.F.Axundov adına Pedadən asirgamirik. Şaxsan tahsil işçiləri
qoji inistitutun rus dili fakuladından arzu ediram ki, prezidentimiz
təsini bitirmişdir. YAP-ın üzhamişa sağlam, gümrah va tabassüm
vQdür.
lü olsun. Ekranda va hayatda onu taMan da Şamkir rayon TŞ-nin
metodisti kimi, böyük şaxsiyyat,
ilin adamı, Atatürk mükafatmın
sahibi, mahz şarq avropasının
bütün prezidentini Azerbaycanın
paytaxtı Bakı şəhərində markazləşdirib. Zirvə görüşü taşkil edan

bassümlü göranda, bütün Azarbaycan
xalqı canlanır va yaşamaq istayir. Balaca Heydarin böyüyüb, davamçı olması
nı xalqımtz arzulayır. Heydari görmə
yan kordur, eşitmayan kardır, Heydar
nailiyyatindan danışmayan laldır.

Musayev Nemat ƏLİMUSA oğiu
1960-cı ildə Kürddmir rayonunda
anadan olub. 1986-cı ildan ADU-nun
hüquq fakültasini bitirib. 1990-cı il
dan mahkama sisteminda çalışır.
Hal-hazırda Kurdamir rayon məhkamasinda maslahatçl işlayir.
Bütün dünya azarbaycanlılannın
va türk dünyasınm lideri, təkrarsız icti
mai-siyasi dövlat xadimi, hörmatli Pre
zidentimiz Heydar Əlirza oğlu Əliyevin
qayıdış günü ila alaqadar tartib etdiyimiz xoş məramlı xüsusi buraxılışımıza
manim da minnatdarlıq dolu bir neça
cümla alava etmayim balka da bu hörmatli insana olan mə’nəvi borcumu bildirmak üçfin tale tarafindən mana baxş
olunmuş xoş bir fürsətdir.
Olkə prezidenti haqqmda söz de- di qiidrati, siyasi nüfuzu artir. Artiq
mak, ümumiyyatla Heydar Əliyev kimi Azarbaycan diinya arenasında özünadünya şöhratU siyasatçi, tacrübali döv- maxsus yer tutur. Heydar Əliyev dühalat başçısı, zəngin ictimai va siyasi faa- si Azarbaycam diinyaya tamtdi. Bayraliyyati ilə dünya prezidentləri va siya- ğımız Avropa Şurasının Parlament Assatçilari arasında farqlanan, banzarsiz sambleyasınm qarşısında - Strasburqömür yolu keçmiş nadir bir şaxsiyyat da dalgalandi, Baki-Ceyhan, Baki-Suphaqqmda, onun hakimiyyata ikinci da- sa kəmarlərinm çəVdtişi, Böyük İpak
fa qayıdtşı ila bağU soz demək, tabrik yolunun barpası artıq haqiqatdir.
Mahz bu dövrda demokratik dövlat quetmək çox şərəlli bir işdir.
15 iyun - “ M illi Qurtuluş günü” ruluşunun asas prioritetlarindan birini
xalqımız üçün na qadar çox aziz oldu- taşkil edan insan hüquq va azadliqlarvmn ta’min olunmasi Azarbaycanda vağunu desam yamlmaram.
Hormatli Prezidentimiz hayatda hid dovlat proqrami asasinda hayata
çox çətin, [akin şərafli, dayarli va keçirilmayə başladı. Bu proqram
manah bir ömür yolu keçib. Yaşadığı- Konstitusiyanm qəbulundan başlayamız asrin firtmalari - imperiyamn ya- raq normativ aktlaiia davam etdirilranma va dağılma prosesləri, mühari- miş, hazzrda və gələcəkdə görüləcək işbalar, Dağlıq Qarabağ hadisalari, rep- lərdə davam etdiriiəcəkdir. Heydər
resiya, deportasiyalar, dövlati qasdlar, ƏUyev hüquq pozuntusu, həmçinin ciçevriliş, terrorçuluq cahdlari, neçə-ne- nayat törətmiş şaxslarin bela hüquq və
ça adi va qeyri-adi hadisalar Preziden azadlıqlannm tə’min olunması sahətimizin poİad iradasini sindira bilma- sinda da maqsadyönlü iş apanr. Prezi
miş, aksina, onu daha matin, daha mii- dentimiz asl humansitlik göstararak
bariz etmişdir. Öz milli manliyina qiy- son 7 ilda dafalarla ahv farmani irnzamat veran, har bir Azarbaycan vatan- lamışdır. Bu ahv va amnistiya qərarladaşı çox gozal bilir ki, Heydar Əliyev n minlarla mahbusun, habela onlarin
respublikamıza rahbarlik etdiyi dövr- çoxsayiı qohum-aqrabasmin hadsiz selarda hamişa xalqımızm, Azarbaycan vincina sabab olmuşdur. Dövlat başçıtorpağınm adını va şöhratini bütün mızın bu humansit addimi ham respubI dünyada yüksak zirvalara qaldırmış lika ictimaiyyati, ham da beynalxalq ictimaiyyat tarafindan müsbat qarşılanva geniş suratda tamtdinbdir.
Azarbaycan dovlati mohtaram pre mışdır. Dövlatimizda baş veran islahatzidentimizin çiyinlari iistünda barqa- lar lazımi qaydada hayata keçirilir. Dirar tutub dayamr. Tarixan Azarbaycan gar sahalardə olduğu kimi hüquqi isladovlati öz miistaqilliyini alda etmaya hatlar da yüksak saviyyada qabul olu
can atib va ilk dafa 1918-ci ilda mtista- nur. Bu hüquqi islahatlardan biri da
qilliya nail oldu. Lakin bu müstaqillik mahkama islahatlan oldu. Mahkama
çox yaşamadı. Cami 23 ay yaşadı. Sü- islahatlan şaffaf qaydada keçirilir.
quta uğradı. Lakin Azarbaycan öz döv- 2001-ci ilin sentyabr ayının 1-da rayolat müstaqilliyina yenidan 1991-ci ilda numuza yeni hakim - Tarana xanım
nail oldu. Çox təassüf ki, Azarbaycan Hüsevnova ta’yin olundu.
Kiirdamir rayon mahkamasinin
dövlatinin taleyi səriştəsiz va naşı allarhakimi
Tarana xanım Huseynovamn
da olduğundan nainld miistaqilliyi saxadmdan
va bütün kollektivimiz admlamaq iqtidannda idi, hatta oz miista
dan
möhtəram
Prezidentimiz, görkamqilliyini silmak ta’siri altında qalmışdı.
Prezidentin Azarbaycan dovlatina qa- li siyasi xadim va fenomen şaxsiyyat
yıdışmdan sonra Azarbaycan dovlatini Heydar Əliyevi 15 iyun “ Milli Qurtunainki yaşatdı va inkişaf etdirdi, hatta luş” gänü va 14 iyul siyasi faaliyyatinin
xarici dovlatlara da tamtdi. Heydar 33 ilüyi münasibatila ürakdan tabrik
Əliyev iki cabhada döyüşürdü - ham ediram. Azarbaycan dövlatinin ilk qudaxili, ham xarici düşmanlara qarşı ey- rucusu va yaradıcısı olan mohtaram
ni vaxtda inadlı mübariza apanrdi. Bu prezidentimizin siyasatini ürakdan dasgün da apanr. Bu mübariza yolu biza taklayirik.
Bu xoş maramh xüsusi buraxüışı
va galacak nasla ornak olmahdir.
Bu giin Azarbaycan dövlatinin hazırlavan “Babadağ” qazeti redaksimiistaqilliyi mohkamlanir, onun iqtisa yasına uğurlar dilayiram.
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YAP SİYASİ ŞURASININ ÜZVÜ,
YAP BƏRDƏ RAYON TƏŞKİLATININ
SƏDRİ MƏMMƏDOV ŞAHİN KƏRİM OĞLU
veziyyetde xalqımız bütünlüklə
ayağa qalxaraq bir daha öz böyüklüyünü nümayiş etdirdi- Hey
dar Əliyevin siyasi hakimiyyetə
gəlməsini təkidlə tələb etdi. Artıq
tariximizə qızıl hərfiəriə yazılan
“Qurtuluş günü’ ndə Heydər Əliyev yenidən Bakıya qayıdaraq
xalqın iradını yerinə yetirdi və
bütün vəhşiliklərə nöqtə qoyuldu.
Həmin gündən başlayaraq Azərbaycanda möhüm və vacib mesələlər öz həllini tapmağa başladı. Möhtərəm prezidentimiz hemin dövrlerdə yerlərə səfər etdi,
əhali arasında oldu, onların problemlərilə tanış oldu, vəziyyəti öz
göziəri iiə gördü. Səfər zamanı
hörmetli prezidentimiz Bərdə rayonunda da olmuş, yerii əhali və
qaçqın rayonların əhalisi iie görüşlər keçirdi. Bu sətər əhalidə
gələcəyə, yaxşılığa inam yaratdı,
uğurlara səsfəyən stimut oldu.
Son 9 ildə Azərbaycan bir neçə
onillərin uğurunu eidə etdi. Heydər Əliyev cənablarının gergin
əməyi nəticəsində Azərbaycanın
daxili həyatında va eləcədə xari
ci alemdə böyük işlərə naii olundu. Qısa zaman kəsiyində Azərbaycanın iqtisadiyyatı dirçəİdilərək gücləndirildi, achğa, səfalətə,
xaosa son qoyuldu, güclü ordu
qurucüluğu prosesinə başlandı.
Hörmətli prezidentimizin rəhbərliyi ilə dünyada analoqu olmayan
neft müqavilələri imzalandı,
Äzərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə beynalxalq “İpək yolıT’nun bərpasma başlandt və
“İpek yolu”nun İdarə mərkəzi
məhz Azərbaycanda yerləşməsi
ölkəmlzə olan böyük maraq ve
diqqətden xəbər verir.

da təsis olunduqdan sonra Bərdə
əhalisi birincilər sırasında bu yaranışı sevinciə qarşılayırdı. Hələ
1991-ci ilin noyabr ayının 22-də
vertalyot qəzası ilə əlaqədar Bərdə rayon merkəzində mitinq keçirilən zaman men bir neçe fəallarla birlikdə Heydər Əliyevin hakimiyyete gəlməsi üçün imza
toplayırdıq. Həmin toplantı zamanı mən, Heydər Əliyev ucalı- Şahin müəllim, Siz 1993ğının bir daha şahidi oldum. Topcü ildə Azərbaycanda cərayan
lantı iştirakçıları yekdil olaraq biedən ictimai-siyasi vəziyyətin
zimlə hərrrfikir olaraq imza atmacanlı şahidi kimi, 15 iyun “ Qurğa könüllü axışdılar. Beləliklə
tuluş günü” nün Azərbaycan
1992-ci ilin dekabr ayının 4-də
tarixində əhəmfyyətini necə
YAP Berdə rayon təşkilatı qrupu
qiymətləndirirsiniz?
öz iclasını keçirdi və yaxın aylar- Azərbaycan çox ağtr gğnlər
da YAP Berdə rayon təşkilatının
yaşayıb. İdarəçilik qabiliyyəti olyaradılması üçün cələcək işlərin
mayan insanlar Azərbaycanı 4-5
planı müəyyənləşdirildi. Bütün
if ərzində acınacaqlı vəziyyətə
bu işlere görə mənə və teşkilat
çatdırdılar, dövlətçiliyimizi ve
qrupunun digər üzyjərinə təziqlər
milli birliyimizi təhlükə qarşısındı
və hədələr olunurdu. Hətta məqoymuşdular. Əbdulrəhman Vənim qardaşımı həbs etmişdilər
zirovun, Ayaz Mütəllibovun, Yaki, mən öz fikrimdən əl çekim, laqub Məmmədovun, eləcə də
kin mendə və eləcə də əhalide
Əbülfəz Elçibəyin səriştesizliyi
Heyder Əliyeve olan dərin məvə məsuliyyətsizliyi nəticəsində
həbbət bütün bu qüvvələrə güc
Azərbaycan torpaqları itirildi, xalgəldi. Bizde inam var idi. Heydər
qımız təcavüzə məruz qaldı. Xa
Əliyevə, onun zəkasına, eqidesirici havadariafinın "barmaq” əmrnə, xaiqa sadiqlik inamı var idi.
ləri iiə hərəket edən bu rehbərler
Və bu inamın nəticəsi kimi 1993xalqın, dövlətin gəiəcəyini dücü ilin mart aymda YAP-ın Bərdə
şünmür, onuh flçün çalışmaq, işrayon teşkilatı 1240 nafər partiya
ləmək nə demək olduğunu dərk
üzvlüyü ilə yaradıldı, təsis olunetmirdilər. Ölkədə xaos baş alıb
du. Artıq 1993-cü ilin iyun ayının
gedirdi, əhaliyə çovdar unundan
15*də Heyder Əliyev cenablan
çörək verilir, çörək almaq arzusu
Bakıya qayıtdıqdan sonra əhaliilə növbelerde dayanan anaiar əlj
nin inamı bir daha təsdiq olundu,
boş öviadı yartına qayıdanda
əməli işlərdə öz əksini tapdı. Əvgöz yaşları ilə təsəili tapır, öz övvəlki iqtidardan miras qalan iqtiladlarına Vətənə müqəddəsliyinsadi tənəzülüm ve eləce də siya
dən ağız dolusu danışan validesi xaosun nəticəleri Heydər Əliyinlər artıq özləri Vətənə nifrət
yev və xalq birliyinin nəticəsində
edirdilər.
- Heydər Əliyev siyasi xətti- aradan qaldırılmağa başlandı.
Bütün bunlara göz yuman aynə inam nədən irəli gəlir?
Mənim yadımdadır, o vaxtlar
rı-ayrı siyasi teşkilat və partiyalar
Ümumiyyətlə bu çətin yolda əhalini çörəklə tamin etmək çox
özlərinin silahlı dəstələrini yaraSizə ilham verən, ruhlandıran çətin idi. Bunun üçün rayonun
dır və nüfuz dəirəsi uğrunda çirsəbəb nədən ibarət idi?
bütün məsul işçildri yə ziyalıları
kin mübarizə aparırdılar. Gerək- 1991-ci ildə Azerbaycan gecə-gündüz çalışır, bu yolda
siz və xalqa lazım olmayan, daha
müsteqilliyini əlde etdi, lakin yorulmaq bilmirdilər. Men Bərde
doğrusu şəxsi maraqlar uğrunda
1918-çi ildə qazalınan müstəqilik rayon icra Başçısının müavini
aparılan mübarizəler və çəkişkimi, 1993-cü ilde də 1991-ci il- kimi gece saat 12-ye, 1-ə qedər
mələr nəticəsində Azərbaycan
də qazalınan müstəqilllik itirilmə çörek zavodunda olur ve sehər
torpaqları erməni işğalçılarına
təhlükəsi qarştsında idi. Cenab saat 5-də yene da zavoda qayıtəslim edilir, əhaii qaçqın ve köçHeyder Əliyevin hakimiyyeta qa- dırdım kl, işlər lengiməsin, pokün həyatını yaşamağa vadar
yıdışi dövlətçiliyimizə Inamı artı- zulmasın. Cəbhə bölgəsində
edilir. Azərbaycan daxitində baş
raraq xalqı vahid ideya ətrafında
verən xaos və xarici siyaşətde sefərbər etdi. İnqilab etmək əsas ağır döyüşler getdiyindən gecəburaxıian ciddi səhvlər nəticəsin- şart deyil, esas onu qorumaqdır. gündüz yaralıları qəbul edlr, yardə beynalxalq aləmdə imicsfz Məhz bu mənada Heydər Əlirza dım göstərllməsini təşkil edirdövlət simasınnı qazanmışdır. oğlu Əliyev müstəqilliyimizi əbə- dim. Döyüşlərdə şəhid olanların
1993-cü ildə bütün bunlar öz kul- di, dönməz ve sarsılmaz etdi. sayı bilinmirdl. Bəli, xalqımız
minasiya nöqtəsine çatmış ve 1992-ci ilin noyabr ayında Yen! Heydər Əliyev inamı jlə şok vəson neticede vətəndaş müharl- Azarbaycan Partiyası Naxçivan- ziyyetinden çıxdı və mübarizəyə
qoşuldu. Lakln müharibənin dabəsinə ketirib çıxardı. Belə bir

vam etdirilməsi yeni şəhidlər demək idi. Məhz Heyder Əliyev
uzaqgörənliyi nəticəsində atəşkəs elde olundu və bütün göz
yaşlarına son qoyuldu. Men, bu
gün fəxr edirəm ki, həmin ağır
günlərdə men de əziyyət çəkmişem, xalqımın, az da olsa, yardımçısı olmuşam. 0 çətin, ağrılı
günlərdə çalışıb, əziyyət çəkməyim mənimqürur yerimdir. Ziyalı,
xalqın eziyyətini çəkən adama
deyilir. Bu mənada, men, bir da
ha bildirirəm ki, xoşbəxtem ki,
bu işlərde menim de emeyim
var. Çünki, o iller menim ən əziz
xatirəli iilərimdir.
- Şahin müəllim, gəiəcəkdə
YAP-ın siyasi xəttini və bu si
yasi xəttdə İlham Əliyevin fəaHyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
-Men belə deyərdim, bu günün gəncələri göstərdilər ki,
dövlətçiliyimizin geleceyi məhz
İlham Əliyevin liderliyi ilə gəncələrimizin elindədir. Artıq Azerbaycan gəncələrinin iiderinden
ümümxalq liderə çevrilən İlham
Əliyev mahir siyasətçi kimi dövlətimizin həyatında mühüm rol
oynamaqdadır və eləcə de Azərbaycanın siyasi səhnəsində
özünemexsus yer tutmuşdur.
Yaxın 7 il'e nəzer salsaq, görerik
ki, İlham Əliyevin Qaradağ ra
yon ərazis.ində gördüyü işlər,
qaçqın və göçkünlərlə görüşləri,
Milli Məclise deputat seçilmesi,
Onun, ARDNŞ-nin birinçi vitse
prezidenti kimi Heydər Əliyevlə
berabər “Əsrin müqaviləsi’ nin
imzalanmasında diplomatik fəaliyyəti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi olimpiya tariximizdə qazandığı uğurlar, Yeni
Azərbaycan Partiyasının sədr
müavini kimi xalqımız üçün gördüyü xeyirii işlər göz qabağındadır. Xeyirxah işler cərgəsində
Bərdə rayonunda əhalimiz üçün
tikilib istifadəyə verilən Avropa
standartlarına uyğun idman
kompleksidir. Bu idman kompleksinin tikintisi, men deyerdim
kl, Bərdə şəherində yeni quruculuq işlərinin vüset aimaşına səbəb olmuşdur. Bu başlanğıc
uçün Bərde əhalişi cenab ilham
Əliyevə minnstdarlığını bildirmekdədir. Avropa Şurasının
Parlament Assambleyasında ermeni diplömatlarını siiquta uğratmaqla, İlham Əliyev ermeni

diplomatiyasının heç olduğunu
sübut etmiş oldu. Bu gün biz il
ham Əliyevə yetkin siyasətçi,
ağıllı diplomat və gələcəyin lideri kimi baxırıq.
• Müxallfət qövvələrinin bu

güniərdə “ təallaşması” Sizin
fikrinizcə Azərbaycan xalqına
nə verə bilər? Ümumi analizlərdən sonra müxalifət qüvvəiərinə nə kimi qiymət verərdiniz?
- Yuxarıda sadalaladığım
menevi keyfiyyətlərdən, Heydər
Əliyev və İlham Əliyevdə olan
qürurdan, mənlikdən, ezəmətden müxalifət liderterinin hansı
birində görə bilərsiniz? Onlar
yaddaşlarda nə ile, hansı əməlleri ile qalırlar? indiki müxalifət
qüweleri hakimiyyətdə olduqian
dövjrlerdə bu xalq üçün nə ediblər? Nazir, icra hakimiyyətinin
başçısı, hamısı özlərini prezident kimi aparırdılar. Böyük-kiçik yeri bilinmirdi. İndi isə xaricdən äldıqlan qrant hesabına bilmirlər nələrə əl atsınlar. Azar
baycan xalqı qarşısında öz simalarını itirmiş bu qüwələr indi
də xaricl qüwələr qarşısında öz
varlıqlarını itirməkdədirlər. Ona
görə də Rəsul Quliyevin, iskender Həmidovun, Rehim Qazıyevin və başqalartnın bu gün söylədikləri sözlər xülyadır.
Bir faktı deyim ki, YAP-ın IIqunıltayından sonra Bərde rayo
nunda MQsavat partiyasından
16, AMİP-dən 6, AXCP-den 2
nəiər, cəmi 24 oəfər müxalifet
partiyalarından istefa vererek
mart ayının 23-de ümumi müraciətlə YAP-ın sıralarına qəbul
olunmaq haqqında miiraciət etmişdiler. Həmen günü onlar Bərdə rayonunun Qılındı kəndində
keçirilən mitrnqdə rəsmi süratdə
bildirdilər ki, isa Qəmbərin fəaliyyəti Azərbaycanda sabitliyin
pozulmasına ve Azerbaycan
dövletinə qarşı yöneldiyi üçün
onun imza atdığı partiya biletini
gezdirmak istəmirik.

-’ Qurtuluş günü” münasibəti iiə əlaqədar olaraq Azar
baycan xalqına və Prezidentimizə ürək sözlariniz.
- Men “Milli qurtuluş günö"
münasibəti ilə Azerbaycan xalqını və şəxsən Prezidentlmizi
təbrik edirəm. Çünki, bu gün
qəlblə ruhun qovuşduğu, uzun il
ler davam edən xalq hesretinin
son günü idi. Azerbaycan torpaqlarının bıitövlüyünün qorunması, beynelxalq aləmdə Azarbaycanın tanınması və çiçaklenməsi yolları mahz “Qurtuluş gü-;
hü”nden özüna başlanğıc götürmuşdür.

Men YAP Bərdə rayon təşkilatının sədri kimi daim Heydər
Əliyev siyasi xettinin təbliğatçısı
olmuşam yə olmağımdan da qürur duyuram.
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Zeynal ZEYNALOV -Masalli
rayon mahkamasinin sadr miiavini.
Cənab prezidentimizin her bir
addimi, verdiyi sərəncamlar
xalqımızın heyatında xoş günlər
getirir. Heyder Əliyevin hakimiyyetə ikinci defə qayıdışı ərəfəsində ölkəmizdə ictimai-siyasi proseslər öz
axarından çıxmış, xaotik veziyyet
yaranmışdır, sanki hakimiyyetsizlik
hökm sürürdü, müsteqilliyimiz təhiükə altında idi. Vətəndaş müharibesi gözləniiirdi. Azərbaycan iqtisadiyyatı berbad haia düşmüşdü, elmimiz, tehsilimiz, mədəniyyətimiz
geridə qaiırdı, tecavüzkar ermənilərin torpaq iddiası səngimirdi, zorla
cəlb olunduğumuz müharibə Azərbaycanımızın iqtisadi, sosial, siyasi
və mədəni durumunu daha da ağıriaşdırırdı. Heydər Əliyev cənabları
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
Astara rayon YAP təşkilatının sədri Həmzəyev Əliheydər
Alı oğlıı. 1957-ci ildə Astara rayonunun Mini kəndində anadan
olub.
1992-ci ii 21 noyabrda YAP-ın
yaranması, artıq Azərbaycanm
ictimai-siyasi həyatının inkişafından xəbər verirdi. Hörmətli prezi
dentimiz Heydər Əliyev cənablannın hakimiyyətə 2-ci dəfə gəlişi
xalq tərəfindən hörmətiə qarşılandı. Prezidentimizin müdrikliyi,
uzaqgörən siyasəti nəticəsində
dövlətimiz günü-gündən inkişaf
edir, möhkəmlənir. Cənab prezi
dentimizin əsasən 1969-cu ildən
bu günümüzə kimi Azərbaycanın
bütün sahələrində - istər kənd təsərrüfatı, istər elm, mədəniyyət,
tikinti, sənaye, neft istehsalında
misilsiz nailiyyətlərin, uğurları,
yalnız Heydər Əliyev rəhbərlik et
diyi zamanın payına düşmüşdür.
Azərbaycan xalqı unutmamalıdır
ki, tarixi “İpək yolu’Yıun bərpası,
əsrin müqavilələri kimi nəhəng
işlərin baş memarı, Azərbaycanda sabitliyi yaradan, atəşkəsə
nail olan, Azərbaycanın müstəqilliyini dönməz edən, sarsılmaz
edən, onu dünyanın adlı-sanlı öl-

kələri sırasına çıxaran yenilməz
rəhbərimiz Heydər Əliyev şəxsiyyətidir.
Prezidentimizin layiqli davamçısı olan YAP-nın sədrinin
1-ci müavini, ADNŞ-nin birinci
vitse-prezidenti, Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti, Avropa
Şurasında Azərbaycan Parlamenti nümayəndə heyətinin başçısı cənab İlham Əlijevin son

dövrlərdə göstərdiyi xidmətlər
ona əsl mənada böyük xalq məhəbbəti qazandırmışdır.
İlham Əliyev “Əsrin Müqaviləsi”ni imzalanmasında, xarici neft
şirkətlərinin Azərbaycana sərmayə qoymasında, Azərbaycan nef-

Həsənov Hüseyn Həsənqu- dur.
Heydər Əliyevin ikinci dəfə
lu oğlu 1950-ci ildə Göyçay rayonunda anadan olub. 1973-cü hakimiyyətə qayıdışı ilə iqtisadiyildə BDU-nun “ şərqşünaslıq” yatımızın inkişafına və digər safakültəsini bitirlb. 1993-cü ildən ;'^)İİ|.rd0 kapital qoyuluşun^şərait
Göyçay rayon Əhalinin Sosial
Azər-;
Müdafiə Mərkəzinin dir^lctöru 1
vəzifəsində işləyir. YAP-ın tiz*
vüdür.
rr^ası, b qyştrkə tla rin ÄzərbäyXalqımızın sevimj|i oğlu, bö- canja cətb edltröösi bu xalqa layük tarixi şəxsiyyət, mödrfk rəh- ifrn ldl. ttörmetli pre?ld^flrW2tn
bər, dünya siyasət älamlndä bu xldntetlərtni görməmek s$cl0bənzərsiz liderlər olan mÖhfəröm çə Azarbsycän xafqına. duşrn^n
prezidentimiz cənab Heyder Əli- kəsilrn6Kdir.
yevin misilsiz xidmətləri b'arədə
İnkaredilməz həqiqətdir ki, bu
danışmaq mənim üçün çox xoş- dövlətin qurucusu, me’marı, dövlətçilik ən’ənələrinin banisi möh-

Azərbaycanı bu beiadanxiias etdi.
Ermənistan hökumeti ilə atəşkəs ai
de olundu, siyasi sabitlik berpa
olundu. Müdrik bir siyasi xadim ki
mi Azərbaycanın beynelxalq alemdə nüfuzunu, imicini yüksəltdi. Qisa bir müddətdə olkemiz iqtisadi
böhran girdabindan xilas oldu. 0
səbəbdən Prezidentimizin hakimiy-

tinin şöhrətlənməsində dəyərli işlər görüb və bu gün də görür.
Milli Olimpiya Komitəsinin
prezidenti kimi Azərbaycanda idmanın kütləviliyi və idmançılarımızın son illərdə qazandığı uğurlar onun adı ilə bağlıdır.
Biz bu gün İlham Əliyevin xidmətlərindən danışarkən Avropa
Şurasında Azərbaycanı təmsil
edən nümayəndə heyətinin başçısı kimi qazandığı uğurlardan da
söhbət açmalıyıq.
Parlament nümayədə heyətimiz İ.ƏIiyevin rəhbərliyi ilə ermənilərin iç üzünü açıb göstərmək
və Azərhaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq sahəsində yorulmaq bilmədən məqsədyönlü iş aparır. Cənab İlham
Əliyevin bütün bu gördöyü işləri
nəzərə alsaq, onu Möhtərəm pre
zidentimiz Heydər Əliyevdən
sonra prezident olduğunu görə
biləcəyik. Bu gün isə 15 iyun Prezidentin qayıdış günüdür. Fürsətdən istifadə edib, qəzetiniz
vasitəsilə “Milli Qurtuluş” günü
münasibətilə xalqımızı təbrik edirəm və cənab Heydər Əliyevə
uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm.

tərəm Prezidentimiz Zati-Aliləri
Heydər Əliyevdir. Onun həyatı
sözün esl mə’nasında xalqçılıq,
dövlətçilik haqqında elimdir. Bu
eJgji-^jrşpmək, onu zərrə-zərrə
bizim hər birimizin
§ j^ B İI^ r b a y e a n l ıları n ümdə
.^ İ^ S ^ Ip ş lıc a həyat prinsipi olmaiiflrr,
“Mi
rtul uş” gününün yaradıcısıtoWın bütün Azərbaycan xalvö .möhtərəm prezidentimizi
bg öfm/mxalq bayram münasibətlte öfökdən təbrik edirəm.
^*>v Kollektivimiz adından “Babadağ” qəzetinin əməkdaşlarına təşəkkür edirem.

Bobadağ
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yete dönümünü xalqımız milli iftixarla "Milli Qurtuluş" günü kimi
qeyd etdi.
Milli azadlığa nail olmuşuq,
müsteqil dövlətçiliyimiz var, azad,
müstəqil ölkede yaşayırıq. Bunu
qiymetlendirmek, güclendirmek lazımdır. Bunun üçün əsas şərtlərdən
biri insanlarda yüksek me’nevi keyfiyyətləri tərbiyə etmək, inkişaf etdirmək, milletimizdə yüksek me’nəviyyatı tə'min etməkdir. Teessüf ki,
bu sahəda bizim heyatımızda böyük nöqsanlar, bizi narahat eden
hallar var. Rüşvətxorluq, dövletin,
milletin malını dağıtmaq, qarət et
mek, vezifedən sui istifadə etmek,
korrupsiya, cəmiyyətimizi zəherləyen cürbəcür belə hallar mövcuddur. Müdriklərimiz demişkən, qanun hökm sürməyen ölkədə ədalət
ola bilməz, ona göre də Azarbay
can Prezidentimin tələbi ciddidir:

“Heç bir vezifeli şəxs qanundan kenara çıxa bilmez, istər Baş Nazir olsun, istər nazir, istər İcra Hakimiyyətinin başçısı oisun - farqi yoxduf.
Azarbaycan diplomatik dövlət
quruculuğu yolundadır. Prezident
fərmanları, qəbul edilmiş qanunları
öyrenmeli, onların heyatda tətbiqinə nail olmalıyıq. Biz en ewəl öz
hüquqlarımızı bilmeliyik. Bu sahədə
bütün ağırlıq təkce hüquq-mühafizə
orqanlarına deyil, camiyyetin butun
təbəqəiərinin üzerine düşür. Bütün
təşkiiatlar bu önemli meseleni yerinə yetirmək üçün var gücü ilə sə’y
göstərməlidir.
“Babadağ” qəzeti vasitesilə 15
iyun - “Milli Qurtuluş" günü münasibətilə bütün Azarbaycan xalqını
təbrik edir, Azarbaycan Respublikasınm prezidenti Heydər Əlirza
oğlu Əliyeve dövlətçiliyimizin inkişafı yolunda uğurlar diləyirəm.

Hacı Məhəmməd Əhməd oğlu Vəliyev 1953-cü ildə Goranboy
rayonunda anadan olub. 1975-ci ildə Gəncə şəhər Kənd Təsərrüfatı
İnstitutunun “ kənd təsərrüfatının
mexanikləşdirilməsi” fakültəsini bitirib. 2000-ci ildən Göyçay şəhər bələdiyyəsinin sədri vəzifəsində işləyir. YAP-ın üzvüdür.
Bu gün Azərbaycan Respublikasının müdrik rəhbəri, möhtərəm prezi
dentimiz Heydər Əliyev cənablarının
ömür tarixindən daha bir səhifəsi geridə qaldı. Bu gün xaiqımızın bayram sevinci iiə qeyd etdiyi, respublika ictimaiyyətinin əlamətdar tarix kimi qarşıladığı əziz bir gündür
Mənə verilmiş bu imkandan istifadə edib müdrik şəxsiyyət Heydər
Əliyev cənablarının bütün fəaliyyəti dövründə qazandığı diplomatik
qələbələrdən, ictimai-siyasi uğurlardan söhbət açsam təbii ki, azlıq
edər. Artıq mənə bir həqiqət aydındır ki, Heydər Əliyevin xalqımıza
göstərdiyi yol xoşbəxtlik, firavanlıq və səadət yoludur. Azərbaycan
xalqı əsrlər boyu bu yolla inamla irəliləyəcək. Bu yoldan geri qalanlar və uğuruna inanmayanlar tarixin sınağında çoxdan uduzmuş insanlardır.
15 iyun möhtərəm prezidentimizin hakimiyyətə yenidən qayıdışı
rik
nın 9 illiyi münasibətilə müdrik Prezidentimiz Heydər Əliyevi təbrik
edirem. Xalqımızın ümid yeri olan xilaskar dövlətə başçılığımıza qar-|
f I
şıdan gələn illərində cansağliğt, könul xoşluğu, siyasi fəaiiyyətində
uğurlar arzulayıram.
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Hətəmov Ikram Tapdıq oğ* ^
lu. 1958-ci ildə Goranboy rayo
nunda anadan olub. Goranboy ra
yon Suvarma Sistemləri idarəsinin müdiridir. Ailəlidir 4 övladı
var.
Azərbaycan xalqı əzmkar, möhkəm, qətiyyətli və dözümlü xalqdır.
Xalqımız bu kimi müsbət keyfiyyətlərilə həmişə başqa xalqlardan seçitib.
Xalq sarsılmaz gücünü, qüdrətini o
vaxt göstərir ki, onun rəhbəri də güclü olsun. Bizim xalqın da Heydər Əliyev kimi müdrik, ağıllı cəsarətli uzaqgörən oğlu olduğu üçün heç
vaxt yenilməyib, yenilməyəcək də... Möhtərəm prezidentimizin istər daxili, istər xarici siyasəti xälq tərəfindən müsbət qarşılanır.
Azərbayean günü-gündən inkişaf edir. Prezidentimizin ikinci dəfə
hakimiyyəte qayıdışı xalqımıza çox şeylər verdi. Və inanırıq ki, torpaqiarımızı sülh və əminamanlıq yoiu ilə geri qaytaracaq. “Qurtuluş" günü münasibətilə xaiqımıza firavanlıq, bolluq və H;Əliyev cənablanna möhkəm iradə və uzun ömür arzu edirəm.
V
>
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Novruzov Tacəddin Şəmsəddin oğlu 1962-ci ildə Kürdemir
rayon Çarlı kəndində anadan
olub.
1983-cü ildə Həsən Bay Zərdabi adına Gəncə şəhər Pedaqoji İnstitutunun “fizika-riyaziyyat”
fakültəsini bitirib. Həmin ildən
pedaqoji fəaliyyətə başlayıb.
2001-ci il iyun ayının 8-dən Kürdəmir rayon təhsil şö’bəsinin
müdiri vazifəsində işləyir.

Müdriklərimiz çox gözəl deyiblər ki, zaman bütün tarixi hadisələrə zərgər dəqiqiiyi ilə qiyraət verir. Bu baxımdan Möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyevin quruculuq fəaliyyətinin son 30 ili Azərbaycanm həyatı ilə qırılmaz tellərlə bağiıdır.
1969-70-ci illərdə öikə rəhbərinin cəmiyyətdə demokratik ab-hava varatması və xalqa səmimi ünsiyyətdə oiroağa sə’y göstərməsi
cənab Heydər Əliyevin Öz torpağına, Vətəninə bağlıhgının bariz nümunəsidir. Ölkə rəhbərinin xalqa
açıq-aşkar söhbəti, beləliklə də sa-
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də adamların öz fikrinin müstəqil
surətdə çəkinmədən söyləməsi və
nöqsanların, neqativ halların aşkarlıq şəraitində yüksək tribunaiardan deyilməsi ilə bu günkü demokratiyaya, bu günkü müstəqilliyə, söz azadhğma körpü salırdı.
Həmin illərin intibah idarəçiliyinin
Möhtərəm Prezidentimizin uzaqgörənliyi, siyasi kredosunun m illi
dirçəlişimizə uzanan telləri kimi
xarakterizə etnıək yerinə düşər.
Cənab Heydər Əliyev xaiqı aktiv
həyata səsləyirdi. Böyük siyasətçi
xalqın nicat yolunu fəal mübrizədə görurdü.
Möhtərəm prezidentimiz
hakimiyyətə gəldikdən sonra
Azərbaycanda ilk dəfə ola
raq təhsil sisteminə dövlət səviyyəsində qavğı, kökündən
yaxşılaşdı. Azərbaycanm şəIhər, rayon, qəsəbə və uzaq
kəndlərində yüzlərlə o vaxtın
müasir tələblərinə cavab verən orta məktəb binaları istifadəyə verildi. Hörmətli prezidentmiz Heydər Əliyevin
uzaqgörən siyasəti və vətənpərvərlik niyyəti sayəsində
Azərbaycanın təhsil sistemi
çox yüksək səviyyəyə çataraq
dünyanm qabaqcıl elm mərkəzinə çevrilmişdir. Prezi
dentimizin təhsilə qayğısı təsadüfi xarakter daşımır. Çünki,
təhsili xalqın ziyası kimi, onun inkişafının Iokomotivi kimi ffiəs’uliyyətli sahə sayır. Təhsilin zivası xalqm bütün sahələrərinə işıq saçır.
Artıq üçüncü ild ir ki, ölkə prezidenti cənab Heydər Əliyevin
1999-cu il 15 iyunda imzaladığı
“ Azərbaycan respublikasınm təhsil sahəsində islahat proqramı”
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir.
Məktəblərdə bazis tədris planlan
əsasında siniflər kamputerləşdirilmiş, şagirdlərin meyl-maraq və qabiliyyətiərini nəzərə almaqla təhsil
sahəiəri müəyyənləşdirilmişdir.
Bu da təhsildə inzibati amillik me-

3 3 illik siya si fə a liy y ə t

todlarına son qoyulmasına, iste’dadlı şagirdlərin aşkara çıxarılmasına əiverişli şərait yaratmışdır.
İndi müəllim və şagirdlər arasmda
yaranmış qarşılıqlı hörmət vo
əmokdaşlıq tə’limin keyfıyyətini
yüksəlişinə, aparılan tərbiyə işlərində öz tə’sirini göstərmişdir. İndi
şagirdiər tədris prosesində passiv
müşahidəçi kimi deyil, onun əsas
simasma çevrilmişdir. Məktəbdə
təhsilin humanistləşdirilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində məktəblilərin müstəqilliyi, sərbəstliyi artmış, iste’dadlı
şagirdlərin aşkara çıxanlması
uçün imkaniar yaratmışdır. Rayonda il ərzində “ ilin ən yaxşı müəllimi”, “ ilin ən yaxşı şagirdi” , “ ilin
ən yaxşı tərbiyəçisi, “ ilin ən yaxşı
tə’lim-tərbiyə mütəxəssisP’ və digər müsabiqələrdə keçirilmiş və
müsabiqəyə bu iiin aprel avında
yekun vurulmuşdur.
Öikə prezidentinin həyat və
fəaiiyyəti müəllimlərimiz tərəfin-|
dən maraqla öyrənilir. Bu məqsədiə rayonun bütün ümumtəhsil
məktəblərində “ Heydər Əiiyev irsini öyrənmək” laırsu üzrə məşğələlər təşkil ediimiş, burada Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyətini müasir idarəetmə metodlan haqqmda
baxışlan, daxili və xarici siyasəti
sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər haqqmda dinləyicilərə ətraüı
mə’lumat verilir. Rayonumuzun
bütün tədris müəssisələrində Hey
dar Əliyev irsinə aid sərgilər,
stendlər təşkil edilmiş, inşa yazı
müsabiqələri keçirilmişdir. 199193-cu iiin birinci yansuıa kimi respublikamızda yaranmış özbaşmaİıq, xaos, hakimiyvətsizlik şəraiti
rayon təhsil müəssisələrinə də ciddi ziyan vururdu. Xalq cəbhəsi
dövründə hazırianmış təhsil qanunu əslində kağız uzərində qalmış,
icrasını tə’min etmək mümküıı olmamışdır.
Bu gün Azərbaycan ziyalılar
ölkəsi kimi tanınır. Buna hamımız

sevinməliyik. Bu sevinci isə bizə
XX osrdə Azərbaycan xalqınm bəşəriyyətə bəxş etdiyi nadir şəxsiyyət, dünya şöhrətli siyasətçi, təcrü-

daim bizimid maraqlanır, ehtiyac
və təiəblərimizi öyrənir. SÖzün
həqiqi mo’nasında prezidentimiz
cənab Heydər Əliyeva olan inam

bəli dövlət başçısı, sevimli prezi
dentimiz Heydər Əliyev bəxş edib.
Bəli, fərəhlə deyə bilərəm ki, 30 ildən çoxdur ki, Heydər Əliyev zəkasımn nuru Azərbaycan xalqının
ömür yolunu işıqlandınr. Bu işıqlı
yol milli tariximizi həm yazır, həm
də yaradır.
Müasir dövrdə Heydər Əliyev
haqqında söz demək tariximiz
haqqında danışmaq deməkdir.
SÖzün həqiqi mə’nasında Heydər
Əliyev həm müasir siyasətçimiz,
həm də tarixi səlnaməmizdir.
Bu gün Azərbaycanın təhsil
sistemində geniş islahatlar aparılır, tədris proqramı dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə
uyğun tərtib olunur. Bu da tələbə
və şagirdlərin dərin elmi biliklərə
yiyələnməsinə böyük tə’sir göstərir.
Möhtərəm Prezidentimizin
atalıq qayğısı hesabına məktəbimizə hər cur qayğı göstərilir.
Təhsil nazirimiz Misir Mərdanov

və məhəbbətimizi öz əməli işimiziə, şagirdlərə öyrətdiyimiz zəngin
elmi biliklərə, Vətənə, xalqa nümunəvi xidməf göstərməyi bacara
bilən tərbiyə etdiyimiz öviadlarımızla, sabahın layiqii vətəndaşları
ilə doğrultmağa çahşınq.
Kürdəmir rayon təhsil şö’bəsinin pedaqoji kollektivi adından
və şəxsən oz adımdan möhtərəm
Prezidentimiz cənab Heydər Əliyevin anadan olmasınm 79 iltiyı,
hakimiyyətə yenidən qayıdışının 9
iliiy i münasibətilə və siyasi
fəaliyyətinin 33 iliiy i münasibətilə
Prezidentimizi təbrik edir, ona
uzun ömür, cansağhğı, dövlətimizin, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi, torpaqlarımızın bütövliiyünün tə’min edilməsi, milli iqtisadiyyatımızm inkişafı və Azərbaycan xalqmın rifah halınm yüksəldilmosi yolunda uğurlar arzulayıram.

Şəmkir Rayon Çinarlı Bələdiyyəsinin sədri Zeynalov ZeynaXanlar rayon Çaykənd qızıl balıq artırma zavodulabdin Abbas oğlu 1954-cü ildə anadan olub. Azerbaycan Pe nun direktoru Quıiyev Fikrət Manaf oğlu 1931-ci lldə
daqoji institutunun mühəndis-mexanik fakültəsini bitirib. Ailə- anadan olubdur. Ailəlidir, iki övladı var. Azərbaycan
Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının İqtisadlyyat faküllidir, 4 övladı var. YAP-ın üzvüdür.
təsini bitiribdir. YAP-ın üzvüÖlkənin ən çətin günlərində dünya
dür.
şöhretli siyasətçi Heydər Əliyevin böMöhterşəm prezidentimiz
yük siyasətə qayıdışı, xalqın istəyi və
H.ƏIiyev haqqında günlərlə daarzusu ilə yenidən ölkə rəhbərliyinə
nışmaq olar. Müdrik ağsaqqalıgəlişi Azərbaycanda illərle davam
mız, dahi liderimiz haqqında nə
edən anarxiyaya, siyasi hakimiyyətqədər yazılar, kitablar yazılsa da,
sizliyə, özbaşınaiığa son qoydu. Böfilmier çəkilsə də yenə da azdır.
yük şəxsiyyətin siyasi müdrikliyi,
Çünki onun respublikamıza birin
uzaqgörən siyasəti sayəsində artıq əlci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrde,
dən getməkdə olan dövlət müstəqilliyiikinci qayıdışından sonra gördüyü
miz, milii azadlığımız qorunub saxianişlərin gərginliklərini, həyəcanlarıdı.
Ölkənin təhlükəsizlik konsepsiyası yaradılmış, onun başlıca nı heç nəyə sığışdırmaq mümkün deyil. 0, her bir addımıntəminat mexanizmləri otan ordu formalaşmış, Azərbaycanın da seni, məni, onu, bizi düşünür. Ona göre də her bir vetenbeynəlxalq və regional təhiükesiziik sisteminə qoşulması istiqa- daş bu torpaqda yaşayırsa, çörəyini yeyirsə, suyunu içirsə,
mətində mühüm tədbirlər görülmüşdür. Ölkənin milli mənafeləri- vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmek naminə Respublikada
nə və təhlükəsiziik tələblərinə cavab veren xarici siyasət forma- yaranan çetinlikieri def etməkdə möhtərəm prezidentimizə
laşdırılmış, Azərbaycan dövlətlərarası, beynəlxalq, regional və kömək etməlidir. Artıq Heyder Əliyev siyasi fealiyyetde öz la
ikiterəfli münasibətler sisteminə qoşulmuşdur. Prezidentimiz ta yiqii yerini tutan Azərbaycanın ermeni qəsbkarları tərəfindən
rixi şəxsiyyetdir. 15 iyun - “Qurtufuş günüM
də Onun hakimiyyəte işğala meruz qaldığını bütün dünyaya sübut etdirmişdir. 14
iyul - prezidentimizin siyasi fealiyyetinin 33 iiliyi
gəlməsi təkce xalqın deyil, həm də zamanın telebi idi.
Biz de bu gün münasibəti ile Ulu Tanrıdan ona uzun ömür münasibətilə təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı
arzulayırıq.
arzulayıram.
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Şəmkir rayon 17 saylı zona tibbi sosial ekspert komissiyasının sədri Məmmədov Rəhim Nəbi oğlu 1953 ildə anadan olubdur. N.Nərimanov adına Azerbaycan
Dövlət Tibb institutunu biti
ribdir. Ailəlidir, 3 övladı var.
YAP-ın üzvüdür.
Xalqımıza Qartal vüqarlı,
dağ ezemetli, möhterem prezi
dentimizin etrafında six birleşmeyi arzu edirem, çünki Azer
baycan respublikasının inkişafı, müstəqilliyinin teminatı cenab H.ƏIiyevdir. Azerbaycan
Respublikasının dövlet quruculuğu yolunda xalqımız cenab
Heyder Əliyeve minnətdar olmalıdır.
“Əsrin müqaviləsi” Azerbaycan iqtisadiyyatının xilas
yoludur ve bu artıq özünü gösterir. Nəticelerdə göz qabağındadır. “Əsrin müqavilesi" çox böyük tarixi bir meqamdır,
bunu möhtərəm prezidentimiz, onun müdrik, böyük siyaseti hell etdi. Ve ele bilirəm ki, “Əsrin müqaviləsi” Azerbaycan
xalqına ancaq firavanlıq, iqtisadi bolluq bexş edecek, meişətdə, yaşayışda, həyat tərzində inkişafa çıxaracaq.
Möhtərəm prezidentimizin hakimiyyete qayıdışının 9 ii
liyi münasibetile tebrik edir, ona can sağlığı arzu edir, onun
daxili və xarici siyasətini bəyenir ve dəstəkləyirik.

■my laeiiTMTBM ailHriifflM aim m an
Məharrəmov Əlramzi Bağı
oğtu 1953-cü ilin lyun ayının 26da ismayıllıda anadan olub.
1976-cı ildə Azarbaycan Dövlət
Tİbb institutunun Müalicə-profilaktika fakültəsini bitirib. 1976-cı
lldən səhiyyə sistemindd çalışır.
1996*01 ildən İsmayıllı rayon
Mərkəzi Xəstəxanasmın baş ha
kim vəzifəsində işlayir. 1995-ci
iidən YAP-ın üzvüdür.

Möhtəşəm dağlar öz buz zirvəsilə, sıldırımlı yarğanları ilə şöhrətlidirsə, ölkə də, xalq da öz böyük şəxsiyyətləri ilə tarixin sahifalərini bəzəyir. Fərəhlidir ki, XX asrin sonlarında ikinci dəfə müstəqiliik qazanmış Azarbaycan dövlətinin varlığı cənab prezident
Heydər Əliyev dühası iiə bağlıdır.
1991-ci ildən özünün müstəqillik

aktını qəbul eden Azarbaycan çox tan oğullarının canazəsi ila tabutqtsa müddətdə öz varlığını itirmek lar gəlmədi, analar, qızlar, gəlinlər
tehlukdsilə üzlaşdi. 1993-cü ildə gözüyaşlı qalmadı.
Heydər Əliyevin böyüklüyü
artıq ölkəde xaos, "bespredel” və
nahayat, vətəndaş müharibesl ki özünü burada göstərdi. 0, xalqın
mi dəhşətli faciə reallaşmışdı. sağlam qüwasindan müdrikcəsiAzarbaycan artıq parçalanaraq, na istifadə edərək onu müstəqillidilimlanərək bir dövlət kimi məhv yin qorunması məqsədinə yönəltolmaq dəhşətilə üzləşmişdi. Azar məyə nail oldu. Taleyüklü problebaycan xalqı “olum” və ya “ölüm” min həlli çözümündə iki mühüm
dilemması qarşısında özünün xi- amil - Heydar Əliyev dayanati va
laskar oğlu, alovlu vatenpərvari, əqidəsi ila xalqın öz rəhbərinə
dahi şaxsiyyəti, müdrik siyasətçi- inamı və sonsuz məhəbbəti kimi
si cənab Heydər Əliyev dühasına manəvi tellər xilaskarlıq nöqtəsinüz tutdu. Və şükürlər olsun ki, ya- də birlaşdi. Bir sözla, Müstəqil
nılmadı xalqımız. Xalqın sabaha Azarbaycan Heydar Əliyev dühaolan inamı itməkdə idi. Belə çətin sında yenidan doğulur, qurulur və
bir dövrdə Azarbaycan xalqı üzü- möhkəmlənir. Müstəqil Azarbay
nü Naxçıvana tutaraq Heydər Əli- can Heydar Əliyev işığında müayevi təkidlə Bakıya dəvət etdi. Öl- sir dünyaya boylanır.
kəsinə, doğma Vatəninə rəhbarlik
İnanıram ki, qədirbilən xalqıetmək üçün öz doğma xalqından mız Heydar Əliyev siyasatinin işımandat alan cənab Heydər Əliyev ğında, öz müdrik rəhbəri ilə birlik1993-cü ildə Azarbaycan Prezi də yaşadığımız əsrin sonunda ai
denti seçildi. Bununla da Azar- de etdiyi nailiyyatlari qoruyub
baycanda demokratik seçkilərin saxlayacaq, üçüncü minillikda da
əsası qoyuldu. Yeni Konstitusiya ha böyük uğurlar qazanaraq bu
qabul edildi, müstaqil demokratik şanlı tarixin yeni-yeni parlaq səhidövlətin inkişafı üçün geniş im- fələrini yazacaq.
kanlar yarandı.
Kollektivimiz adından möhtəCənab Heydər Əliyev prezi rəm prezidentimiz Heydar Əliyedent seçildikdən sonra istər xari vin hakimiyyətə yenidan qayıdışıci, istərsa də daxili düşmənlərə nı doqquz illiyi və siyasi
qarşı mübarizə apararaq ölkəmi- fəaliyyatinin 33 illiyi münasibətilə
zin ərazi bütövlüyünü qoruyub təbrik edir, Azarbaycan xalqına
saxlaya bildi. Cəbhə xəttində daimi azadlıq və firavan həyat arataşkəsə nail olundu, evləra Və- zulayıram.

Sultanov Oktay Nəcəf oğlu
1955-ci ildə İsmayıllı şəhərində
anadan olub. 1981-cj iidə Azar
baycan Dövlət Tibb institutunun
Müalica-profilaktika fakültəsini
bitirib. 1985-ci iidən İsmayıllı ra
yon təcili yardım şöbasinin müdiri vəzifəsində işləyir. 2000-ci ildən
YAP-ın üzvüdür.
Mən fəxr edirəm ki, Azarbaycan
dövləti və xalqımız üçün strateji
əhəmiyyətli hesab olunan idarəyə
rəhbərlik edirəm. Bizim gördüyümüz işlər hər gün xalqın gözü qarşısındadır. Qeyd etmək istəylrəm ki,
təcili yardım səhiyyənin ön cəbhəsidir. Təcili yardım stansiyasında işləyən səhiyyə işçiləri digərlərindən
fərqli olaraq fanatik olurlar, xalqa
ürakden xidmət edirlər. Təcili yardımın özünəməxsus iş üslubu vardır.
Burada soyuqqanlı, daşürəkli işçi
heç vaxt çalışa bilməz. Və mən hər
dəqiqə necə böyük məsuliyyətli və-
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Həbibov Murad Alıcan
oğlu 1952-ci ildə İsmayıllı
şəhərində anadan olub.

zifa icra etdiyimi bütün vaıiığımla
hiss ediram, xalqa xidmət edan isa
heç vaxt yorulmaz.
Man 2000-ci ildan YAP-ın üzvüyəm. 1993-cü ildən üzü bari xalqtn
və dövlatin həqiqi rəhbəri Heydar
Əliyev canablarının apardığı siyasət
xoşbaxt sabaha inam yaratdı.
Bir hakim kimi prezidentimiza
ilk növbədə uzun ömür, cansağlığı

1975-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Tibb institutunun
Sanitariya və gigiyena fakültəsini bitirib. 1986-cı il
sentyabr ayının 1-dən İsmayıilı rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Klinik labarotoriyasının müdiri vəzifəsində işləyir. 1995-ci ildən
İsmayıllı rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının YAP ilk
tdşkiiatının sədridir. 2001ci ilin Noyabr ayının 28dan YAP rayon taşkilatının
üzvüdür.

arzu ediram. Möhtaram Heydar Əliyevin Azarbaycan sahiyyasina olan
diqqəti, qayğısı, xüsusi nəzarəti bütün sahiyya işçilari tarafindan alqışlanır. Man deyərdim ki, o, bütün xalqın sağlamlığı keşiyinda dayanmışdır.
Dövlətin sağalmaz yaralarına
malham olan, xalqın har bir problemini həll etmayə çalışan, qaləbəlarda ümid çırağı yandıran Heydar Əliyev ilahi qüvvəyə mafik şafaatçi, an
böyük hakimdir.
Canab Heydar Əliyevin hakimiyyətə yenidan qayıdışının 9 illiyini
kollektivimiz və bütün sahiyya işçiləri rəğbətlə qarşılayırlar.
15 iyun - “Qurtuluş” günü münasibətilə xalqımızt təbrik edirəm. Xalqımızın yegana ümid yeri olan xilaskar dövlət başçımıza ömrünün
qarşıdan gələn illarində də cansağlığı könül xoşluğu, uğurlar arzulayıram.

Hacıyev Cümşüd Baharçin
oğlu 1948-cİ ildə Ismayıliı rayonunun Baqqal qəsəbosində
anadan otub. 1972-cl İldə Ç.İIdırım adma Politexnik İnstitunun
rAvtomatlka,t fakDltasinl bitirib.
pafdlarld rayon va şəhər sovetinin deputatı olub. Rəhbar vazifələrdə çalışıb. 1974-1999-cu
İllllərda İsmayıiiı rayon İstehsalat Kombinatmm direktoru vazifasinda çaltşıb. 1999-cu ildan
llsmayıll! şahar Bələdiyyasinin
sədri vazifəsində işlayir- YAPın üzvüdür.
Xaiqına, Vətəninə xidmətdə
keçirdiyi narahat, təlatümlü, manalı ömrünün 79-cu bahanna qədəm qoymuş, dünya şöhrətli
müdrik prezidentimiz cənab
Heydər Əliyev samada parlayan
günəş kimi aramsız olaraq bir xaqın taleyini isidir. Anadan olmasınrn 79-cu ildönümünö qeyd etdiyimiz Heydar Əliyevin fenomen
ömrünün butün tafərrüatını canlandırmaq mümkün olsaydı, bəlli
olardı ki, onun hər bir anı nümuna va örnəkdir. Bunun üçun yalnız tarixi hadisələrin bir qismini
xatırlamaq da kifayatdlr.
XX asrin sonunda Azarbaycanm ictimai-siyasi hayatı xüsusila ağırlaşdı. Sovet imperiyasının süqutundan sonra müstaqillik
qazanmış öika mütəmadi olaraq
xarici və daxiii müdaxiləyə məruz
qaldt. Xarici ölkalardaki erməni
diasporundan va oniarın havadarlarından ravac alan Ermanfstanm işğalçı siiahfı quwələri
Azarbaycan torpaqlarının xeyli
hissasini zabt etdi. Yalnız öz şaxsi mənafelərrni düşünən o vaxtkı
döviat rahbarləri isa xalqtn va vaanin problemlərini hali etmaya
qadir deyildi. Bela ağır va mürekkab şaraitda xalq öz müdrik oğluna | Heydar Əliyeva üz tutaraq

onu yenidan respublikaya
rahbertik etmaya davat etdi. Ağır
şəraitdə Heydar Ətiyev dağılmaq ıl
üzra olan öikanin sükantnı aia al- II
d\. Ve qatıyyətiə dövlat idaraçiliyina başiadı. Az vaxt ərzində har
şey dəyişdi. Ölkada siyasi sabitlik yarandı. Atəşkəsa nail oiundu,
islahatlar keçirildi. Prezidentin
Amerika, Rusiya, Çin Xalq Resell
publikası, İraq, Fransa, Orta A s tll
ya va s. dövlatlara mütamadi safariari, Lissabon zirvə gdröşündəki diptomatik addımları xarici
siyasatda Azərbaycana uğurlar |l
qazandırdı. Qanlı müharibəni dayandırmaq, sulhə nail olmaq, ölka-ölka, şaher-şahar gazarak,
Qarabağ haqiqətlərini, ermani
makrinin tarixi köklarini bütün
dünyaya an yuksək tribunalardan
bayan etmak va onun halli yolun- y
dakı maqsədinə addım-addım
yaxınlaşmaqla o, əslində böyük
bir ordunu gora bilməyacəyi işi |
görur.
Son iliardə respublikamızda
demokratik asasda təşkii edilərak yeni qurum kimi fəaliyyat
göstərən balədiyyəiərin yaradıiması da mohtərəm prezidentimi
zin faaliyyati ilə bağhdır. Məlum
olduğu kimi Azərbaycan dovlətçiliyinin tarixinda yerli ozünü idara
orqanları olmamtşdtr. Bu məsəle
ilk dafa möhtərəm prezidentimi
zin sadriiyi ila yeni Konstitusiya
layihəsini hazırlayan komissiya
tərəfindən hazırtanaraq 1995-ci 8
noyabrın 12-da referendum yoiu
ila qəbul oiunub, Azarbaycan respubijkasmın Konstitusiyasmda
öz əksini tapmışdır.
Qısa müddət ərzində ilk addımlarmı atari bələdiyyələrin qarşılaşdığf bazi problemlər öz həJJini tapacaq va daha geniş miqyaslı tədbirlər planı ilə fəaliyyət
göstəracak.
Bələdiyyanin üzvlari va şaxsan man YAP-ın üzvüyəm. Bala- j
diyyənin üzvlari bütün madənikutfavi tadbidarda, aiamatdar ta
rixi günlarin qeyd olunmasında j
əhali iiə birgə olur va alindan galan kömayi asirgamir.
15 iyun - “Qurtuluş günü”
və 14 iyul siyasi faaiiyyatinin
33 iiliyi münasibətilə möhtaram

prezidentimiz Heydar Əiiyevi
va xalqımızı ürəkdən tabrik edi- |l
ram. Prezidentimiza böyuk
səbr, müvaffaqiyyat, xalqımıza
JJ
hamraylik arzulayıram.

mizin qorunması və inkişaf etdi- üzvü 21 nəfardan ibarət idi. La
Ölkəmizdə yaşamaq və ya- rilməsi kimi şerefii bir funksiyanı kin 2001-ci ilin hesabat dövrünratmaq inamını insanlara bəxş daşıyır.
də bu göstərici 237 nafərə çatedən, onları dövlətimizin milli
YAP bu gun öz adını və ma- mışdır. Hal-hazırda da işə qəbul
mənafeləri uğrunda mübarizəyə ramtnı tam doğruldur. Tesis olun- olunan gənc tibb işçiiərinin sayəsəfərbər edən yeganə siyasi duğu ilk gündən etibarən, qüdrət- sinde bu göstərici artmaqdadır.
qüwə vardır ki, o da Cənab li ve demokratik Azarbaycan
İsmayıilı rayon Mərkəzi XasHeydər Əliyevin sədr olduğu döviətinin yaradılmastnı qarşıst- təxanasının həkimi və YAP ilk
YAP-dır.
na məqsəd qoyan YAP-ın eidə təşkilatının sədri kimi kollektivi
Partiya quruculuğuna, bu sa- etdiyi bütön nailiyyətlər müsteqil miz adından bütün YAP-çıları və
hədə apanlan işlərin daim tək- Azarbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın Qurtuluş bayramı mümilləşdirilməsinin vacibliyinə xü- YAP-nın yaradıcısı, respublika- nasibətilə təbrik edirəm.
susi önəm veren möhtərəm Pre nın möhtərəm prezidenti, YAP-ın
İnanıram ki, Azərbaycanın üç
zidentimizin müdrik və uzaqgö- sədri cənab Heydər Əliyevin adı rengli bayrağı ilə barabar YAP-ın
ran siyasəti nəticəsinde bu gün ilə bağlıdır.
al bayrağı da işğaldan təmizlənYAP ölkənin ən böyük və nüfuzlu
İsmayıllı Rayon Mərkəzi Xes- miş torpaqlarımızda dalğaianasiyasi teşkilatı olaraq döviətçiliyi- texanasında 1995-ci ildə YAP-ın caq!
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Ht YOƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN XALQININ XOSBƏXT
G9L9C3YİNİN YEGANƏ OARflNTIDIR
|E

Qocayev Əlisahib Əlimusa oğlu
1957-ci ildə Şamaxı rayonunun Şərədil kəndində anadan olub. 1985-ci
ilda Neft Kimya Akademiyasının
“mühəndis-iqtisadiyyat” fakültəsini
bitirib. Tikinti sahəsində, suvarma
sistemləri idarəsində baş iqtisadçı,
1991-ci ilin iyul ayının 4-dən Ağsu
rayon 21 saylı təmir-tikinti idarəsində baş mühasib, sonra 1996-cı il
dan Gəncə şəhər Maişat Xidməti
Kollecinin Ağsu şö’basinda iqtisadiyyat kofedrasında müəllim işlayir. 2000-ci ildən isə YAP Ağsu ra
yon taşkilatınm icra aparatının
rəhbəridir.
Möhtərəm prezidentimiz Heydər
Əliyev cənablarının Azarbaycan xalqıntn rifahı naminə göstərdiyi əvəz
olunmaz xidmətlər hər bir azərbaycanlıya gözəl malumdur. Onun rəhbərük etdiyi Yeni Azarbaycan Partiyasının ümumxalq partiyasma çevrilməsində də onun rolu avazolunmazdır. Mən bu partiyamn taşkilatçılarından biri kimi tnöhtəram pezidentimiz Heydar Əliyev va Yeni Azarbay
can Partiyası haqqmda söz demamişdan əvval Ağsu rayonunda bu partiyanın özayini təşkil edənlər və partiyanın bu gänki fəaliyyəti baqqında bir
neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Rayonumuzda YAP -nın təşldl olunmasrnda Ağsu rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Azar Səfərovun, YAP Ağsü ra
yon taşkilatınm sadri Panahov Böyükkişi müallimin və digarlarinin faaliyyati böyük olmuşdur. Mahz onların va

Quliyeva Nuranə As
lan qızı 1989-cu İldə Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı
Muslql Akademiyasının
fortepiano şöbəslni bltirmişdir. 0, 1988-ci lldən
hal-hazıra kimi Xanlar şəhər muslqi məktəbinin
pedoqoji kollektivlnə rəhbərlik edir. 1997-ci ildən
YAP-ın üzvüdür. 2001-cl
ildən Xanlar şəhər uşaq
mıısiqi məktəbi YAP-təşkilatının sədridir, qurultay nümayəndəsldlr.
Müstəqil Azərbaycan Oövlətinin başçısı, görkəmli dövlət xadimi, YAP-nın sədri, dünya şöhrətli siyasi xadim, sülhpərvər insan, demokratiya, humanizm
prinsipiərinə sədaqətli şəxs
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digar YAP iizvlorinin zahmati bahasına bu gün rayonutnuzda 70-dan artıq
YAP-ın qarargahı va 2000-don artıq
uzvü vardır. Bütün Ağsu camaatı
mohtaram prezidentimizin düzgün,
müdrik siyasatini dastaklayir və dastaklayacakdir. Biz hamımız bilirik ki,
Heydar Əliyev Azarbaycan xalqmın
xoşbaxt galacayinin yegana qarantıdır.
Möhtaram pezidentimiz canab
Heydar Əliyevin rahbarliyi ila xoş
niyyət, sağlam istak və arzularla yaranmış Yeni Azarbaycan Partiyası
özünün bütün faaliyyatini respublikamızm suverenliyinin, arazi butövlüyünün qorunmasına, hiiquqi, demokratik, sağlam manaviyyat, tamiz axlaq
uğrunda mübarizayə yönaltmalidir.
Xalqm güzaranuun yaxşılaşdırılması
üçün bütün imkanlarmdan istifada
ediİmalidir. 0 cümlədən Azərbaycanm zangin tabii sərvətlari xalqın xidmatina verilməlidir.
Azarbaycan qloballaşan dünyaya
inteqrasiya olunmahdır.

luqdan, siyasi va harbi mağlubiyyatlardan, iqtisadi dağıntıdan va özbaşınalıqdan, hakimiyyatda olan AXCMiisavat cütluyünün savadsızlığından
yorulmuş Azarbaycan camiyyati yerini yeni partiyanın yaradılmasmda gördü, Heydar Əliyevin atrafında birlaşdi. Çünki xalq innırdı ki, ölkamizi
böhrandan yalnız Heydar Əliyev çıxara bilər, Azarbaycam parçalanmaqdan va müstaqilliyinin itirilmasindən
o xilas edacakdir.
Mahz bela da oldu. Azarbaycamn
son 9 ildaki tarixi sübuUtdi ki, Azar
baycan xalqı duzgün seçim etmmişdir.
Heydar Əliyevin hakimiyyata galmasi ila Azaarbaycanda quruculuq,
müstaqilliyin möhkamlandirilmasi, iq
tisadi yüksaliş, camiyyat hayatmın bütün sahalarində islahatlar dövrü başlandı. Azarbaycan qatiyyatla demokratiya yoiunu tutdu.
Əwalki rahbərliyin qoyduğu senzura iəğv edildi. İndi ölkadə söz azadlığı va har bir demokratik dövlata xas
olan bütün başqa azadlıqlar mövcud-

1992-ci iiin Noyabr ayınıda Azarbaycanm mutarəqqi qüwələri Hey
dar Əliyevin atrafmda birlaşarak,
YAP-ın yaradılması Azarbaycanın
müasir tarixinda çox muhüm hadisə Azarbaycan camiyyatinin hayatınm
yeni marhalasinin başianğıcını qoyan
və ölkamizin inkişaf yoiiannı müayyanlaşdiran tarixi hadisa oldu.
Harc- marclikdan va qanunsuz-

dur.
Azarbaycanda siyasi islahatlar
uğurla hayata keçirilir. Tam inamla
demak oiar ki, son 9 il arzinda Azar
baycan camiyyatinin demokratiklaşdirilmasi sahasinada eia naticaiara nail
olmuşdur ki, demokratik dövlatlarin
bir çoxu bunlann neça ılliklar arzinda
alda etmişlar.
Siyasi sahadaki islahatlar iqtisaXanlar rayonu Kooperativ Ca
miyyati İdarə heyətinin sədri
Rüstəmov Saleh Polad oğlu
1959-cu ilda Göyçə mahalının
Qaraiman kəndində anadan olub.
Az.KTA-nın meyvə-tərəvəz va
üzümçülük fakültəsini bitirib. Ai*
lalidir, üç övladı var. YAP-ın üzvüdür.

olan cənab Heydər Əlirza oğlu
Əliyevi anadan olmasının79 illi
yi və hakimiyyətə qayıtmağının
9 illiyi münasibətilə Xanlar şəhər uşaq musiqi məktəbinin
kollektivi adından təbrik edir və
ona uzun ömür, can sağlığı arzu
edirik. Onun daxili və xarici siyasətini bəyənir və dəstəkləyir,
şərəfli çətin işdə müvəffəqiyyət
diləyirik.

Möhtərəm
prezidentimiz
Heydar Əliyev haqqında günlarlə
danışmaq olar. Müdrik ağsaqqalımız dahi liderimiz haqqında nə qadər yazılar, kitablar yazılsa da, filmlər çəkilsə da, yena də azdır. Çunki, onun respublikaya birinci dəfə
rahbariik etdiyi dövrdə ikinci qayıdışından sonra gördüyö işlərin gərginliklərini, həyacaniarını heç nəyə
sığışdtrmaq mümkün deyil. Hər bir
addımında səni, məni və bizi düşünür. Ona görə də har bir vətandaş
bu torpaqda yaşayırsa, çörəyini yeyirsa, suyunu içirsə, vətəndaşlıq
M
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diyyatda apanlan islahatlarla müşaət
olunur. 1993-cü ilda dövlətimizin başçısı iqtisadiyyatın inkişafmm bazar iqtisadiyyatı prinsiplarina əsaslanan
başhca istiqamətlarini müayyanlaşdirirdi. Son illər arzinda Azaabaycan
caimyyati bu xattin diizgunlüyäna
əmin oldu.
YAP -Azaabaycan cəmiyyətinin
bütün tabaqaiərini birlaşdiran ümumxaİq partiyasıdır.
Bu partiyada yaşh nasün müdrikliyi ganclarin enerjisi Ilə qovuşur. 01kanin son illər ərzinda qazandığı bütun uğurlarda mahz YAP-nın üzvlari
başlıca rol oynamışlar.
YAP-m H qurultayından sonra
partiyanm taşkilatlanma işi daha da
genişlanmiş, nəinki rayon təşkilatlannda hatta arazi ilk partiya taşkilatlarının yüksək saviyyali qarargahlan istifadaya verilir. Partiyanm qarşıdan
galan seçki arafasinda tabliğatlarm
genişdirilmasi üçän hamin qərargahlar nəinki partiya üzvlərinə bütün ictimaiyyət numayəndəlari öçän açıq qapıya çevrilib.
Belə işgüzar tədbirlər Ağsti rayo
nunda da hayata keçirilmakdadir.
Partiya qərargahlannm istifadaya ve*
rilmasi nainki partiya iizvlarinin, hat
ta ictimaiyyat numayandalarinin
ümidgahına çevrüir. Çünki, har hansi
bir problem halli maqsadila qarargaha iiz tutan ictimaiyyat numayandalari ümidsiz geri qayitmir. Bu da dovla-

ta va dövlatçiliyə olan imkani bir daha
arönr.
Xalqimn, Vataninin fıravanlığmı
hayat amalına çevirmiş Heydar Əliyev
qara qowalarin bütün manealarini
aşaraq^Azarbaycanı falakatdan keçirib dunya birUklarinin nüfuzu uzvlüyüna çatdırdı.
Yaşh, orta va ganclər arasındalü
qarşıiıqlı munasibatlari hörmat, yardım, qayğı əsasmda qurmağımız partiyauu rahbar orqanlannın taşkili zamam havas va bacarıqlarla yanaşı, yaş
nisbatinin da nəzərə aluımısı rayon
taşkilatınm ideya-siyasi va təşkilati işinin samarasini artırmışdır.
Çahşacağıq ki, bundan sonra da
mohtaram prezidentimiz Heydar Əliyevin göstardiyi ictimai-siyasi v'a ideoloji xatt uzra tanzimlayak. Ümumiyyatla daha rahbarimiz Heydar Əliyev
məktəbinin davamçısı kimi xalqımızı
“ Qurtuluş” bayramı munasibatila Ag
su camaatı adından tabrik ediram.
Gorduyönuz kimi bu bayram Ağsuda
da böyük tantana ila qeyd olunur.
Mohtaram prezidentimiz Heydar Əiiyev canablarını da xalqımızın uMilli
Qurtuluş” günü va siyasi faaliyyatinin
33 illiyi münasibatiila tabrik ediram.
Ona uzun ömür, cansağhğı arzulayıram.
Sizin qazetinizin kollektivinə xoş
niy>atli taşabbösuna, göra taşakkür
ediram.

borcunu yerinə yetirmak namine
Respublikada yaranan çetinlikiəri
dəf etməkdə möhtəram prezidentimizə kömək etmalidir.
Artıq Heydər Əliyev siyasi
aiemda öz layiqii yerini tutan Äzərbaycanın erməni qəsbkariarı tərə-

yatinSn Krasnodar şəhərində olmuşam. Krasnodar şahərinin Mebe!
fabrikinin direktoru Luşkeeviçla görüşüm oidu va ela bu anda xabar
çatdı ki, Şuşanı işğal etdilər. Bu
may ayıntn 8-i idi. Yoldaş Luşkeeviç bir neça ziyalıların yanında bela
bir fikir işlətdi ki, neçə ki, Heydar
Əliyev dar çarçivada Naxçivan MRdadir, bu sizin son facianiz deyil.
Hala sizi bundan da güclil facialar
gözləyir. Siz başa düşmalisiniz ki,
Heydar Əliyev kimi şaxsiyyat Nax
çivan kimi xirda bir respublikada
dar çarçivaya sığışa bilməz. Siz
yaxşı fikirlaşin. Azarbaycan xalqı
yaxşı fikirlaşsin ki, Azərbaycana
Heydar Əliyev kimi dahi bir şəxsiyyət lazımdtr. Sizi bu falakatdan ancaq o qurtara bilər. Bunu 1992-ci il
da tamamilə kənar bir şaxsdan, ye
ni rus mənşəli bir insandan eşitdim. Man bir ziyalı kimi prezidentimizə həyatda uzun ömür, can sağiıği arzu edirem.

findan işğala maruz qaldığını bütün
dünyaya sübut etmişdir. Man moh
taram prezidentimiz haqqında onu
deya bilaram ki, 1992-ci ilda məxfi
işlə əlaqədar olaraq Krasnodar vila-
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■mizdaki uğurlar Heydar Əliyevin adı ila baMidir
Maqsud Hacıyev Şamkir ra
yon tahsil şöbəsinin müdiri
Respublikada xüsusi çəkisi olan
Şəmkir rayonunun çoxminli müəllim
ve şagird kollektivləri adından hörmətli prezidentimizin 79yaşı tamamlanması
ve hakimiyyətə
yenidən qayıdışının 9 illiyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm, ona cansağlığı arzuiayıram.
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Arzu edirem ki, öz təşəbbüsü ilə
üzerine götürdüyü bu çetin, ağır, lakin şerefli fəaliyyətini on illerle davam etdirsin.
Fürsətden istifadə edib xalqımızın atası, millətimizin xilaskarı və
aparıcısı kimi cənab Heydər Əliyev
haqqında men də gə öz fikrimi
bildirmək istərdim.
Onun 79 yaşı tamam oldu.
- 0, varlığını, bütün heyatını insanlara, xalqına, millətinə, milyon-

larla azərbaycanlının yaşayıb yaratmasına, işıqlı gələcəyinə həsr edib.
Özü istəməsə də, xalqı ona he
ld çox yaşadacaq.
- Onun yaşadılması Azərbaycanın müstəqil yaşaması, sürətlə inkişaf etməsi, yüksəlib, möhkəmlənməsi, şöhrətlənməsi deməkdir;
Təsadüfi deyil ki, yaşa dolmuş
minləriə ahıllarla yanaşı • "Allah,
menim ömrümden kes, onun ömrünə cala" deyen cavanlarımız, gənclərimiz də az deyil. Xalqın qəlbindən axıb diline gələn bu böyük və
ezemətli xeyir-dua onu hələ çox yaşadacaqdır.
Tariximizə həkk edib, yaddaşımızda əbədiləşdirdiyimiz peyğembərlərdən heç birinin millet yolunda
onun qeder əmeyi ve nailiyyeti olmamışdır.
Bəşeri insanlardan, hetta tarixin
görkəmli dahilerinden de ferqli ola
raq, o, yaşadıqca müdrikleşir, zenginləşir.
- Ona, xalqımız, tarixide rastlaşdığı en çətin anlarda, milletin olubolmamasi meselesinin helli meqamında, ilahi tərəfindən xilaskar kimi
baxir. Siyasi fealiyyetinin 33 illiyi ve
hakimiyyete yeniden qayıdışının 9
illiyi münasibetile prezidentimizi
tebrik
edir,
xalqimiza
prezidentimizin
etafinda
six
birləşməyi arzulayiram.

f
Samux şəhər bələdyyəsinin sədri Cəfərov Xətaim Cəfər
oğlu 1950-ci ildəanadan olub
dur. Azerbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitunun Mülkü Sənaye
binalarını iqtisadiyyatı fakültəsini b itirib d ir. A iləlid ir, 5 övladı
var.
Men ve menim üzvülərim belə
hesab edirik ki, Heydər Əliyev
varlığı özünü mənəviyyat baxımindan da tənzimləyir. Kəskin
mənəvi iztirablarla, yüksək xoş
əhvalların növbələnməsi, bununla izah olunur. Çünki Heydər Əliyev zəkäsına, dünya görüşünə verilən qiymet doğma xalqının
adınadır. Qəbahətlər siyahısının uzunluğu insanını hərəkət
azädlığını məhdudlaşdırır, “qəbahətli" adamların sayını artırır, təmizlərin sayını azaldır, nəticə etibarı ilə eybecerlerin dəyirmanına su tökür. Sayı barmaqla təyin edilən təmizlərin sırasinda
Heydər Əliyev fenomenində əqidəsi, düz vicdanı təmiz, şəxsiyyətli, ləyaqətli olanlar daha aydın seçirlər. Heydər Əliyev 1993cü ildə dövlətimizi separatizmin quduz dişlerindən çeynəməkdən xilas etmiş siyasi xadimimizdir. Biz bələdiyyə işçiləri möhtərəm Heydər Əliyevə uzun ömür, cansağlığı arzu edirik və bizim
arzumuz budur ki, erməni tapdağı altında olan 20% torpaqlarımızın geri alınsın, qaçqın və göçkünlərimiz öz el-obalarına qayıtsınlar. Prezidentimizi 15 iyun “Qurtuluş” günü və 14 iyul siyasi
fealiyyetinin 33 illiyi münasibətilə tebrik edirem.
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Xanlar rayon Çaykənd inzlbatl
ərazi vahldliyi üzrə icra nümayəndəsinin
sədri Alıyev Mazahim Museylb oğlu 1960cı Ilda anadan olubdur. Aylalldir. 4 övladı
var All tahsillldlr. Azərbaycan Kənd Təsarrüfatı Akademiyasının Aqranomlya fakultasini bitiribdir. YAP-ın üzvüdür va Ilk par
tiya taşkilatının sadridir.
Bizim yeganə Prezidentimiz Heyder Əliyevdir. Qarşıdan gələn prezident sekilərin-

Tovuz rayon meşə mühaflzə
va bərpası müəssisəsinin müdiri Nağıyev Fərman Hüseyn oğlu
1939-cu ildə Tovuz rayon Əmrikçırdaxan kəndində ziyalı ailəsində dünyaya göz açıbdır. Ailəlidir, altı övlad atasıdır. YAP
Rayon təşkilatının sədridir.
Müessisede 20 nefer YAP üzvü fəaliyyət gösterir. Meşe təsərrüfatı 30600 Ha-dır. Teserrüfatda ta-

xıl əkilir, qoyunçuluqla məşğul olu
nur, istehsal olunan məhsullar müəssisənin öz işçilərinə ucuz qiymətə satılır və şəhid alləsi, qaçqın
və köçgünlərə köməklik edilir.
2001 -ci ildə 60 ha yeni ağac əkilibdir, yəni ağac sortlarından akasiya, qoz, palıd, sərv, körüc sortları möhtaram prezidentimizin şerefinə əkilmişdir. 2002-ci ildə isə
100 ha təzə şitillik ağaclar əkilibdir. Tovuz meşələri müassisa təserrüfatı ciddi qorunur. İşlərində
feal iştirak edən meşəçilərdən
Bəhlul Musayev, Şahnigar Əsgerov ve s. göstermek olar. Men ve
menim işçi kollektivim belə başa
düşürier ki, Azerbaycanın xilası
möhterem prezidentimiz Heyder
Əliyevin elindedir. Əger o Azerbaycana rehberlik etmeseydi bəlkə də Azerbaycan adlı dövlət bu
gün yer kürresindeki dövletlerin si-

Başirov Farman Zakir oğlu
1944-cü ilde İsmayıllı şəhərinda
anadan olub. 1969-cu ilda APInin Fizika fakültəsini bitirib. Ela
0 vaxtdan təhsil slsteminda işləyib. 1989-cu ilden İsmayıllı ra
yon təhsil şöbasinin müdiri vəzifəsində çalışır. 1993-cü ildən
İsmayıllı Rayon YAP ilk təşkllat
sedridir. Her 2 qrultayın iştirakçısı olub.
Azerbaycan xalqının taleyinde
xilaskarlıq simvolutek yaşayan
Heyder Əliyevin yenidən hakimiy
yete qayıdışı xalqımız üçün esl
bayrama çevrildi. Azerbaycan xalqı 1993-1998-ci illerde öz layiqli
övladını Prezident kürsüsünde əyleşdirdi. Və şübhəsiz ki, Heyder
Əliyevi ölke rehberi seçmekde heç
de yanılmamışdır. İsmayıllı rayonunda eiece de respublikamızın
diger tehsil ocaqlarında təhsilin
dünya standatlarına uyğunlaşdırılması Heyder Əliyevin genc neslin
təlim-tərbiyəsinə göstərdiyi böyük
qayğıdtr.
2001 -ci ilda İsmayıllı rayon
tehsii şöbəsi qazandığı uğurlara
göre respublika tehsil nazirliyinin
2-ci dərəcəli diplomuna layiq görülüb. Belə ki, cari dərs ilində rayonda 90 ümumtehsil məktəb faa
liyyat göstermişdir ki, onlardan 451 orta, 23-ü əsas, 22-si ibtidai
mektebdir.
Telebe qebulu Oövlet Komissiyasının statistik məlumatına asasen 2000-2001-ci il tedris ilinin
yekunlarına göre, rayon üzre 170

de bütün Çaykend sakinleri Heydar ƏIİ- ^
yeve sas veracəkdir. Prezidentimiz© hayatda uzun ömür cansağlığı, ona bütün işlarinds müvəffəqiyyətlər arzu ediram. Man Çaykand icra nümayandasi kimiarzum budur kl
ermenl tapdağı altmda olan 20%-iz torpaqlarımız sülh yolu ila geri alınsın qaçqın va köçkünlarimiz öz el obalanna qayıtmasınlar. Biz
Çaykənd sakinleri Möhtərəm Prezidentimi
zin daxili va xarici siyasatl bayanirik va onu
dastaklamaya hemlşa hazırıq.
,
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nəfər respublikanın müxtelif ali
mekteblərinə, 19 nefer Bakı
Ümumqoşunlar mektebinə, 10 ne
fer özel ali mekteblərə daxil olmuşdur.
Rayon abuturuyentlerinin imtahan fenleri üzre göstericileri res
publika özre orta göstəricilərdən
yuxarı olmuş, rayonun 2 nəfər mezunu 600- den, 42 neferi ise 500den çox bal toplayaraq ali mekteblərə qebul olunmuşdur.
2001 -2002-ci tedris ilində ra
yonun məktəblərinin ayrı-ayrı fenler üzre respublika turunda iştirakı
daha uğurlu olmuşdur. Respublika
turunda iştirak etmiş 19 şagirdden
2 nəfəri I, 2 nəfəri II, 5 nəfəri III, 2
neferi ise IV yeri tutmuşlar. Rayon
mektebleri respublika üzre keçirilen inşa yazı müsabiqələrində de
yüksek nəticələr göstermişlər. Ca
ri ders ilində “XX esrde Azerbaycanı nece görmek istəyirəm" inşa
müsabiqesinde 3 şagird I yerə,
Ümumittifaq Poçt İttifaqının keçirdiyi inşa yazı müsabiqəsində şeher I saylı orta məktəbin şagirdi 1ci yere çıxmışdır. Milli Tehlükesizlik Nazirliyinin ve Tehsil Nazirliyi
nin Zaqatalada keçirdiyi inşa müsabiqəsində Aşağı Gülyan orta
məktəbin şagirdi Fidan Orucova
1-ci yere layiq görülmüşdür.
Rayonun mektebli idmançıları
da müxtelif yarışlarda fərqlenmişlər. Şeher 3 saylı orta mektebin
“Cesurlar” komandası Kürdemir
şeherinde keçirilen zona yarışında
II, Bakı şeherinde keçirilmiş res
publika final yarışında IV yeri, “Şahin” herbi-idman komandası isə
Göyçay şeherində keçirilmiş zona

yahısından silinmişdi. Belke də
ayrı-ayrı tayfalara və regioniara
başçılıq edirdilər. Ulu Tanrı bu xal
qa rahm etdi. Tanrının bu xalqa
yazığı galdi və bu insanı Azarbaycana nazil etdi. Bunu hamımız bilirik. Uşaqdan böyüyə kimi onu istəyenlər de, istəməyənlər də gördülər ki, hansı əziyyətlər bahasına
Heyder Əliyev Azerbaycanı bütün
əziyətdən qurtardı. Biz hamımız
ona minnetdar olmalıyıq. Heyder
Əliyev 30 ilden artıqdır ki, bu ölkedə rehberlik edir. Biz bu insanı 50100 ilden sonra dark edeceyik. XX
esrin sonlarında XXI əsrin avvallarində Heyder Əliyev kimi neheng
bir insan, dahi siyasetçi, Azerbay
can dövlətini idare edib. Biz hamimiz ona uzun ömür, cansağlığı ve
işlərində müvəffəqiyyətlər arzu
edirik.

turunda I, respublika turunda ise
III yeri tutmuşdur.
Cari ders ilində istedadlı şagirdlerin aşkar edilib üze çıxarılması ve onların istedadlarimn inkişaf etdirilmesi sahesinde de meqsədyönlü işin neticesidir ki, mektebliler müxtelif “baxış müsabiqe”
ve yarışlarda da ferqlenmişler. Şehər 2 sayli orta mektebin bedii
fəaliyyət kollektivi Göyçay şəhərinde keçirilmiş respublika zona
yarışında 1-ci yere çıxaraq diplomla teltif olunmuşdur.
Rayonun 3 nefer müəllimi res
publika Tehsil Nazirliyinin keçirdiyi pedoqoji mühaziralerdə III yere
- Yusifova Refiqe, Haqverdiyev
Hikmet, Murseliyev Balamirze la
yiq bilinmiş, Gülyan kend orta
mektebin tarix müallimi İxtiyar Şabanov ilin qalibi kimi yiiksek ada
layiq görülmüşdür. Son melumata
göre, “Amerika uşaqların gözü ile"
foto musabiqesinde Lahic qesebe
orta mektebin 2 şagirdi I dereceli
diploma layiq görülmüş ve her birine 250.000 manat mebleginde
pul mükafatı verilmişdir.
2001-2002-ci ilin tedris ilinin
tedrisde keyfiyyet ili elan edilmesi
de bizim qarşımızda mühüm ve
şerefli vezifalar qoyub. Bu istiqametde tedbirler planı hayata keçirilib. Tebii ki, bu günkü müstəqillik
şəraitində geleceyin genc qurucularini yetişdirmek şerefli işdir. Bu
vezifeni her şeyden evvel Möhterem Prezidentimiz bize tovsiye
edib. Onu heyata keçirmek bizim
menevi borcumuzdur. Bu yolda
xalqimiza ve Möhterem Prezidentimize uğurlar arzulayiram. Men
öz kollektivimiz adindan 15 iyun
“Qurtuluş günü” ve 14 iyul siyasi
fealiyyetinin 33 illiyi münasibetile
xalqımızı ve çağdaş miili varlığımızin qaranti, sevimli Prezidentimizi
tebrik edir, işıqlı gələcəyə apardığı ardicil miibarizesinde yeni-yeni
qelebe müjdələri arzu edirem.
Mena söz verildiyi üçün “Babadağ" qezeti redaksiyasina oz taşəkkürümü bildiriram.
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Hcyddr dliyevin hakimiyydt xirvdsind
yiiksdlmdsi tarixi qanunauygunluqdur
f

Əsədova Qızbəs
Zülfüqar qızı 1916-cı ildə
Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan Laçın rayonunun Abdullar
kandində anadan olub.
Əvvəlcə tibb məktəbini,
1937-ci ildə isə indiki
Azərbaycan Tibb Universitetini əla qiymətlərlə bitirib. Universiteti bitirdikdən sonra Laçın ra
yon xəstəxanasında baş həkim işləyib.
Müxtəlif yerlərdə çalışmış, indiyədək 20
orden və medallarla, 100-ə qədər fəxri
fərmanlarla təltif edilib. 1982-ci ildan Yasamal rayon Müharibə və Əmək Veteranları Şurasının sədri və Əbilov Medəniyyət Mərkəzində “ İsmət” nəcib qızlar
klubunun sədri, 1950-ci iidən indiyədək
Yasamal rayonundakı 3 saylı şəhər polikiinikasının baş həkimidir. Eyni zamanda respublikamızın əməkdar həkimidir.
YAP-ın üzvüdür.
Əwəlki illəri xatırlasaq , 1993-cü iide
Azarbaycan xalqı tarixində ən ağsr günlerini yaşayırdı. Xalq heç biimirdi kimin arxasınca getsin. Azərbaycan xalqı son anda
seçimini düzgün etdi və xalqın böyük oğ-

lu Heydər Əliyev şəxsiyyətini >
istəməsi ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışına səbəb oidu. Möhterəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənabiarı Bakıya gələn kimi
qısa müddətdə ciddi addımiar atdı və yürütdüyü dəqiq siyasət
sayəsində Azərbaycanın daxilində və xaricində bədnam əməlləri
olan insaniarın məkrii siyasətinin üstündən xətt çəkdi. Prezi
dentimizin uzaqgörən siyasəti
nəticəsində sürətiə aparılan islahatiar dünyanın demokratik dünyevi dövlətinin təməli qoyuimuşdur.
Səhiyyədə də aparılan isiahatlar öz
bəhrəsini verməkdədir. Xalqımız öz böyük
iiderinin rəhbərliyi aitında demokratiyaya
doğru inkişaf edir. Heydər Əliyev cənabları
nın gördüyü işləri danışmaqnan, saymaqnan qurtarmaq olmaz. Ən başiıcası atəşkə
sə nail olundu və xarici neft şirkətlərinin
Azərbaycana sərmayə qoyması ən mühüm
hadisədir. Mən prezidentimizi “Qurtuluş”
günü və 33 illik siyasi fəaliyyəti münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycanda həmişə
sülh və əminamanlıq, xoş firavan yaşayış
olsun. Hörmətli prezidentimiz Heyder Əliyev şəxsiyyətinə isə dünyada ən böyük nemət olan cansağlığı arzu edirəm.

Paşayev Allahverdi Rəsul oğlu 1956-cı ildə Şəki
şəhərində anadan olub. 1977-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun sənaye və mülki-tikinti fakültəsini bitirib. Hal-hazırda Şəki şəhər Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin rəisi vəzifəsində işləyir. YAP-ın üzvüdür.

Müstəqillik zin/əsinə o
xalq nəsib oiub ki, həmin
dövrdə xalqın başında duran,
ona yol göstərən şəxs öz siyasəti, ağlı ve zəkası ilə digərlərindən üstün oisun. Ən
başlıcası isə xaiqına sədaqətli olsun. Müstəqqillik bu və ya
digər obyektiv tarixi səbəb və
şəraitdən asılı olaraq əldə oluna bilər. Lakin, elan olunmuş
müstəqilliyi qorumaq və möhkəmləndirib, əbədiləşdirmək
her bir xalqa nəsib olmamışdır. Müstəqiiliyin keşməkeşli
dövrü də məhz hemin mərhələdən başlayır. İqtisadi, siyasi
erazi maraqları olan xarici ölkələr öz keşfiyyat orqanlarını
məhz bu mərhələdə hərəkətə
gətirir, öz mənfur niyyətlərinə
nail olmaq meqsədilə iradələri zəif olan, şəxsi marağı,
ümummilli marqlardan üstün
tutan, bu yolda vstənlne, xalqına xəyanet etməkdən belə
çəklnməyən, ayn-ayn nankor
qüweleri müxtəlif şimikien-

dirme metodiarı ilə əiə almaq
yad mənafeyə və mövqeyə
xidmət etməyə sövq ediriər.
Azərbaycan xalqı da müstəqilliyə gedən yolda bu kimi
maneələrdən yan keçə bilmədi. Bu maneələr daha kəskin
və ciddi şekilde özünü biruze
verdi. 1993-cü ilin iyununda
artıq başlanmış vetendaş müharibəsi, Azərbaycanın suiqəsdlər, dövlət nümayəndələrinə qarşı terror aktlan, dövlət
çevrilişlərinə cəhdlər və s.
Azərbaycanın yaxın tarixinə
qara hərflərlə həkk olunan bu
acı və təəssüf doğuran dəhşətli hadisələrin qarşısınt al
maq, dəf etmək yenilməz cəsarət, dönməz inam, tükənməz ağıl, uzaqgören siyasətin
sahibi dahi şəxsiyyət möhtərəm Heydər Əliyevə nəsib ol
du.
Azerbaycan xalqının və
onun müstəqil dövlətçiliyinin
keşməkeşli və təhlükəli dövrü
arxada qalmışdır. Son on il erzində ölkə daxilində düşmən
qüwələr tərefindən təşkil olu
nan vs biri digərlnin ardınca

planlı şəkildə, mütəşəkkil for
mada törənən, dövlət çevriliş
lərinə cəhdler, dövlət və haki
miyyət nümayəndələrinə qar
şı terror aktları kimi Azərbay
can xalqının nəinki, müstəqi
dövfətçiiiyini, onun mövcudluğunu belə təhlükədə qoyan
faciələrdən hifz etmək yolun
da həyatını əsirgəməyən
müdrik prezidentimiz Heyder
əliyev cənabları nankor qüv
vələrin qarşısından, nəinki
çəkilmədi, əksinə xalqımızın
o cümlədən siyasi həyatımız
da yetişməkdə oian gənc nəs
lin polad meneviyyatına arxalanaraq bu qüwələr üzərində
tam qələbə çaldı.
Prezidentimizin xalqın
xoşbəxtliyi naminə, inkişafı
naminə gördüyü işler saysızhesabsızdır.
Men də kollektivimiz adından Heydər Əliyev dühasına
cansağlığı, yorulmaz fealiyyətində uğurlar arzulayiram.
“Miİli Qurtulış” günü münasibətilə Azərbaycan xalqını
təbrik edirəm.

/T
Abbasov Mehrab 1935-ci ildə
1 iyulda Lerik rayonunda anadan olmuşdu. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra rabitəyə sıravi mantyor kimi
gəlmiş 1955-ci ildə 1 ay işləmiş,
1955-ci ildən 1957-ci ilə kiml rabitədə texnik, 1957-ci
ildə Rabitə nazirinin xətti ilə Lvov
politexnik institutuna qəbul olunub. 3 il orda təhsilimi işləyərək qiyabi davam etdirib. Lvovda zavoda çilingər işiəyib, həm də təhsilini davam etdirib. 1994-cü il no
yabr ayından Biləsuvar rayon mətbuat yayımı şöbəsinin müdiri işləyir.
1993-cü ilin sonunda Heydər Əliyev Azerbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. 0 vaxtdan bəri çox böyük nailiyyətlər qazanılıb. İlk növbədə
atəşkəsə nail olundu va nizami

ordu yarandı. Başqa sahəlerdə
beynəlxalq əməkdaşlıq yaradıldı.
Azerbaycan Respublikasının Avropa
şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi xalqımızın hyatında böyük tarixi
hadisdir və bu hadisə bilavasitə
Heydər Əliyevin
apardığı doğrü
düzgün, daxili və
xarici siyasetin
nəticəsidir. Ümu
miyyətlə, Heyder
Əliyev kimi dahi
siyasətçinin rəhbərlik etdiyi dövle
məğlub edilə bil
məz.
İyun ayının 15
i bizim üçün çox
gözəl bir bayram
dır. Bizim kolektivimiz bu günü həmi
şə əmək töhfələri ilə qarşılayır. “Baba
dağ” qəzeti vasitəsiie kollektivimiz
adından Möhtərəm Prezidentimizi
“Qurtuluş” gününü təbrik edir, ona en
şərefli ve mesul işində yeni-yeni uğurlar, möhkəm cansağlığı arzulayırıq.

Mahmudov Akif Məmməd oğlu 1952ci ildə Şəki şəhərinin Aşağı Şabalıd kəndində anadan olub. 1971-ci ildə Şəki Pe
daqoji Texnikumunu, 1980-cı ildə isə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dil-ədəbiyyat fakultəsini bitirib.
Uzun müddətdir ki, şəhərin qabaqcıl
məktəbində doğma dilimizi və ədəbiyyatımızı tədris edir.
Çox hörmətli, möhtərəm prezi
dentimiz Heydər Əlirza oğlu!
Sizi qarşıdan gələn müqəddəs
doğum gününüz və ikinci defə hakimiyyətə gəlişinizin doqquzuncu ildönümü münasibeti ile şexsən öz adımdan və ailəmiz adından səmim qəlbdən tebrik edir, sizə və ailənizə uzun
ömür, ən şirin nemət olan canşağiığı
arzulayiram.
Möhtərem Prezidentimiz!
Sizin yürütdüyünüz şəffaf xarici
və daxili siyasetiniz sayəsinde Dog
ma Azərbaycanımız durmadan irəliləyir, yeni-yeni zəfərlərla uğurlu sabaha addımlayır. Bu yaxınlarda on illiyini qeyd etdiyimiz müstəqil Azer
baycan Respublikası son iller daha
böyük uğurtar qazanmaqdadır.
Lakin onu da bilirik ki, bu müstəqillik bizə asan başa gelməmişdir.
Heç kimə bir sirr deyii ki, əsrlərlə süfrəmizin başında əyləşdirdiyimiz, halal çörəyimizi yedirdiyimiz mənfur
l qonşularımız bu gün bizimlə torpaq
ır ıı
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iddiasına girərək torpaqlarımızın
20%-dən çoxunu işğal ediblər. İnanırıq ki, sizin sülh yolu ile torpaqlarımızın azad olunması uğrunda apardığı
nız siyasət öz behrəsini verecək və
bu gün çox da uzaqda deyil.
Biz yaxşı başa düşürük ki, başı
mıza gətirilən bu müsibətlərdən bizi
yalnız siz, möhtərem cənab Heyder
Əliyev xilas edə bilərsiniz. Çönki
milyonlarla Azerbaycan vətəndaşı si
zin şeffaf siyasatinizi ürekden beyenir və dəstekiəyir.
Cenab Prezident!
Siz, hem de bizlere ümüd və inam
veren İlham Əliyev kimi oğul böyütdüyünüz üçün də fəxr edə bilərsiniz.
Müaşir gənclərin iftixarı olan ilham
Əliyev cənab Heyər Əliyevin layiqli
davamçısı olacağına inam Azerbay
can xalqının daha böyük uğurlu gelecəyindən xəbər verir. Ulu Tanrı sizləre və sayenizdə bütün Azerbaycan
xalqına yar olsun!
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33 ıllık sıyası fəalıyyet

JM m
Məmmədov Yusif Əhməd oğ
lu Azər Ələkbərov adına Respub
lika İncəsənət Gimnaziyasının di
rektoru.

Azərbaycan respublikasının XX
əsrdə ikinci dəfə qazandığı müstəqilliyindən 10 ildən artıq vaxt keçir.
Əgər ilk müstəqilliyimizi Məmməd
Əmin Rəsulzadənin adı ilə bağlayırıqsa, ikinci müstəqilliyimiz dünya
şöhrətli siyasətçi XX və XXI əsrin fenomen şəxsiyyəti, bütün dünya dövlətlərini, özü də sivil dövlətlərini
Azərbaycanla hesablaşmağa vadar
Əhmədov Zakir 1949-cu il mayın 26-da Lənkəran şəhərində
anadan olmuşdu. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri
Institutuna qəbul
olunmuş, 1971-ci
ildə bitirmiş və həmin ildən də Lənkəran şəhərində
Su Tikinti Trestində 1995-ci ilədək
müdir işləmişdir.
1995-ci ildən İcra
H a k im iy y ə tin d ə
Sənaye Nəqliyyatının rabitə şöbəsinda şöbə müdiri,
1998-ci ildən, indiyədək İcra başçısının müavini, 2001-ci ilin noyabr ayından Lənkəran şəhər
YAP təşkilatının sədridir. Ailəlidfr.
1993-cü ildə Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlişi onun müdrikliyi
və uzaqgörənliyi, Müstəqil Azarbaycanın demokratik, iqtisadi cahatdan
güclü dövlətə çevrilməsinə şərait
Şamkir rayon 23 saylı Yol is:tismar İdarəsinin rəisi Həsənov
Məzahir Məsim oğlu 1956-cı ildə
anadan olub. Azarbaycan İnşaat
Mühşndisləri İnlstitutunun inşaatçı fakultəsini bitiribdir. Ailali*
dir, 2 övladı var. YAP -ın üzvudür.
Müstəqilliylmizin əbədi va daimidir. Çünki, bu müqəddəs yolumuz Qurtuluş günü kimi şərəfli bir
gündən başiayır. Artıq tarixin zillətgünlərl geridə qalmış, unudulma-

edən cənab Heydər Əliyevin adı ilə mətlənən hücumunun qarşısına çəbağlıdır. Çünki, müstəqilliyi qoru- kilən bir sədd oldu. Bu, Heydər Əlimaq onu qazanmaqdan qat-qat çə- yev şəxsiyyətinin, Heydər Əliyev
tindir. Lakin Heydər Əliyev bunun müdrikliyinin qələbəsi idi. Və əlbətöhdəsindən bacarıqla gəldi. Bu yol- tə, Azərbaycanı, xalqını sevən hər
da çox çətinliklərlə üzləşdi, öz sağ- bir azərbaycanlı 10 il bundan əwəllamlığını, rahatlığını belə itirməkdən ki Azərbaycanla bu günkü Azərbayçəkinmədi. Həm daxili, həm də xari canı müqayisə etməlidir. Həm də
ci düşmənlərin müdaxiləsi belə ağılla, vicdanla.
Bu gün yaranmış olan qayda-qaonun mübarizə əzmini qırmadı.
Azarbaycan onun sayəsində düşdü- nuna, əldə etdiyi uğurlara, nail olduyü iffic vəziyyətdən çıxış yolu tapdı. ğu sabitliyə, müstəqilliyinin qorunub
Ölka daxilində artıq vətəndaş müha- saxlanmasına görə Azərbaycan xalribəşi həddinə gətirib çıxaran qeyri- qı yalnız möhtərəm prezidentimiz
sabitliyi yatırıb, silahlı qarşıdurma- Heyder Əliyeva borcludur.
Ona görə də mənə verilmiş fürnın qarşısını aldı. Azarbaycanın demək olar ki, kəsilmiş olan bütün bey- sətdən istifadə edib “Babadağ” qənəlxalq əlaqələrini bərpa etdi. Müha- zeti vasitəsilə kollektivimiz adından
ribə olan bir ölkəyə beynəlxalq ma- Möhtərəm Prezidentimizin ad günüliyyə təşkilatlarının, xarici investorla- nü - 79 illiyi, hakimiyyətə ikinci qayırın maraq göstərməsi absurd bir gü- dışının 9 illiyi və siyasi fəaliyyətinin
mandır. Lakin Heydər Əliyev düha- 33 illiyi münasibətilə səmim qəlbdən
sının böyüklüyü bu gümanı həqiqətə təbrik edirəm. Həyata keçirdiyi taleyüklü məsələlərin həllində Prezidençevirdi.
15 iyun - “Quıtuluş günü” Heydər timizə uğurlar və müvəffəqiyyətlər
Əliyevin Azərbaycana, Bakıya gəlişi arzulayıram.
bütün dünyanın Azərbaycana istiqayaratdı. Müdrik siyasəti və təcrübəli
dövlətçilik bacarığı ile cənab
Heydər Əliyev uğurlu neft strategiyasını həyata keçirərək, dövlətin bütün vacib atributlarını qurdu.
Atəşkəs şəraitində nizami ordu quraraq
döviətin müdafiəsini
gücləndirdi. Demokra
tik Parlament seçkiləri
keçirərak, Müstəqil
azərbaycanın ilk milli
Konstitusiyasını qəbul
edərək Azərbaycanın
zəngin
sərvətlərini
xalqın istifadəsinə yönəldə bilmişdir. Fərəhli haldır ki,
xalqın uzun illər ülvi arzusu artıq reallaşır. Meydər Əliyev işığı dünyanı bürüyür. Azarbaycan xalqı doğrudan da xoşbəxtdir ki, beləbir əzəmətli prezidenti var. “Milli Qurtuluş”
günü prezidentimizin hakimiyyətə
yenidan qayıdışı ila bağlıdır. indi
xalqımız bu günü bayram edir. Man
prezidentimiza apardığı mübarizadə yeni-yeni qələbələr arzu ediram.
mış, əksinə, yoiddaşlarda yazılmışdır. Bu gün yaddaşımız müstəqil Azarbaycan dövləti özünün gələcəya doğru inkişaf estafetini götürmüş, sabaha inamla baxır. Mühtəram prezidentimiz Heyder Əliyev cənablarının səyi və istedadı
sayəsində dövtətimizin qüdrəti da
ha da artmış, dünya dövlətlari tərafindən nifuzlu bir dövlat kimi qəbul
olunmaqdadır. Biz Şamkirliiar xaiqımıza Heydar Əfiyev atrafında six
birləşməyi va uğurlu galacəya
inamla addımlamağı arzu ediram.

Qasımzadə Seymur Allahyar oğlu 1962-ci ilda Şəki şahərində anadan olub. 1984-cü
ildə ADU-nun “tətbiqi-riyaziyyat” fakültəsini bitirib. 199192-ci iliiər ərzində Şəki şəhərində informatika fənni üzrə
dərs deyib. Hal-hazırda Şaki
seismoloji rəsədxanada miihəndis vəzifəsində işləyir.
Əvazsiz lider Heydar Əliyevin Azarbaycan xalqının taleyinda rolu müstəsna dərəcədə böyükdür, əvazedilmazdir, danılmazdır. Möhtaram Prezidentimiz
Heydar Əiiyev Azarbaycanı falakatlardan, etnik parçalanmadan
Xanlar rayon Meşə Mühafizəsi va Bərpası müəssisəsinin
direktoru Allahverdiyev Şahin
ümid oğlu. 1961-ciildə Laçın rayonunda anadan olubdur. Novoçerkask Melirorasiya Mühəndisləri institutunun Meşa Təsarrüfatı Mühandisi faküitasini bitiribdir. Aiialidir iki övladı var.

Xaçmaz şəhər
bələdiyyəsinin sədri Vahid
Məmmədov
Bələdiyyələr idarə etmə orqanı kimi qısa müddət ərzində
rayonda böyük xidmətləri olub.
Bələdiyyə yarandığı gündən ra
yonda qocalara, kimsəsiz
uşaqlara və qaçqın soydaşlarımıza yardımlar göstərilib. Son
illərdə respubllkamızda yeni
qurum kimi fəaliyyət göstərən
bələdiyyələrin yaradılması hörmətli prezidentimizin gərgin
əməyinin nəticəsidir. Möhtərəm prezidentimizin Heydər
Əliyev cənabları hakimiyyata 2ci data gəlişi Azərbaycanı Sivil
dövlətlər sırasında görməkdən
xəbər verirdi. Bunun geniş təzahürüdür ki, dövlətimiz qısa
müddətdə inkişaf etmaya başladı. Biz inanırıq ki, müdrik siyasətçi, möhtərəm prezidenti
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xilas etmiş böyük şəxsiyyət, xalqımızın xilaskarı, müstəqilliyimi-

Heydar Əliyev takca Azar
baycan xalqının deyil, ham də
bütün türk dünyasının faxr edə
bilacayji siyasətçidir. 0 xalqımızın nicat yolu və gaiəcak xoşbaxtliyinin qarantıdır. Möhtarəm
prezidentimizin ikinci data siya
si hakimiyyata qayıtması xalqimızın böük sevincina sabab ol
du. Vatandaş müharibasinin
qarşısı alındı. Ölkədə siyasi sabitiik, orduda nizam intizam yaradildi. Bir sözlə Tanri Heydar
Əliyevi xalqımıza xilaskar kimi
xalq edib. Möhtəram prezidenti
miz yenidan hakimiyyata qayitdığı gün, Azarbaycan adli bir
dövlatin yeni tarixinin ilk canli
sahifasi, yazısıdır. Va mana ela
galir ki, bu günü nainki xalqimız, bütün türk dünyası bayram
etmaiidir. inamram ki, bundan
sonra Türk dünyasında Heyder
Əiiyev kimi siyasatçi yetişmamişdir. 0, fenomenal yaddaşa

miz Heydər Əliyev cənabları
yaxın günlərdə Qarabağ masələsini həll edəcək, qaçqın və
köçgünlərimiz öz dədə-baba
torpaqlarına qayıdacaq. Mən
də sonda “Milli Qurtuluş” günü ,
münasibətilə xalqımızı və baş- |
da cənab prezident Heydər Əliyev olmaqla təbrik edirəm və
prezidentimizə uzun ömür,
cansağlığı arzu ediram.
zin qarantıdır. Heydər Əliyev
Tanrının Azarbaycan xalqına
bəxş etdiyi nadir tarixi şaxsiyyət, azəmatli dövlat başçısıdır.
Görkəmli dövlat başçısı və
siyasi xadim olan möhtəram pre
zidentimiz Heydar Əliyev canabiarı tərafindən möhkəm təməli
qoyulan doğma Azarbaycanımız
öz müstəqilliyinin dönmazliyini,
abadiliyini, sarsılmazlığını tamin
edərək, uğrla öz işıqlı galacayinə doğru iralilayir. Bu yolda
möhtaram prezidentimiza uğurlar diiayiram.
15 iyun “Milli Qurtuluş” günüdür. Xalqımızı bu alamatdar gün
münasibətilə tabrik ediram.

geniş dünya görüşüna malik bir
liderdir. Bizlər üçün sevindirici,
faxr edici haldır ki, dünya diplomatarı onda olan enerjiyə, biliyə
natiqiiki məharətinə həsəd aparırlar. Prezidentimizin siyasi
fəaliyyatinin 33 iiinin tamam
oiması və hakimiyyata yenidan
qayıdışının 9 illiyi münasibətila
tabrik ediram..
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3 3 illik s iy a s i fa a liy y a t
QUBA RAYON SAKİNİ,
RUSİYADA YAŞAYAN
SOYDAŞIMIZ K A Z IM O V
E LM A R BƏŞİR OĞLÜ
1967-ci İI aprel aymm 11-də ana
dan olub. 1990-cı ildən Permdə yaşayır. Vəzifəsindən asılı olmayaraq,
istər kasıb, istərsə də varlı olsun,
əgər onun qanında, nəslində xeyriyyəçilik, əlsizin elinden tutmaq, tlkib-yaratmaq elameti varsa bu irsən nəslldən nəsilə ötürülür. Belə
adamlar Veteni, xalqı daimi düşünür. İstəyir ki, xalq uçün nə isə
bir xeyiıii iş görsün.
Belə xeyriyyəçilərdən biri də 75
yaşlı Bəşir dayının övladları Nizami,
Rufət, Tofiq və Elmardır.
Qubada ezamiyyətdə olarkən
müasir debdə tikinti gördük. Maraqlananda dediler ki, bunun sahibi Elmar
müəllimdir. Burada ara bir olur, RF-da
yaşayır. Kənddə böyük işlər görüb,
kənd qəbiristanlığına daş hasar çekdirib, kasıblara yardımlar edir, elsizayaqsızlara kömeklik göstərir.
Eimar müəllim ilə tanış olanda
onun nuriu çöhrəsindən görünürdü ki,
bu adam doğaıdan da xeyriyyəçidir.
Eimar müəllimin qardaşı Nizami
1978-ci ildən Rusiyada yaşaytr, özü

SABIRABAD RAYON
MALİYYƏ İDARƏSİNİN
MÜDİRİ GÜLÜŞOV
HÜSEYNAĞA
Herdefe 15 iyun 1993-cü il bizden
uzaqlaşdıqca onun tarixi deyeri ve
ehemiyyeti, mahiyyeti daha da derinden dərk olunur. Ve her defe de aydın
hiss edirik ki, bu gün xalqın iradəsinin,
arzuiarının, istəklərinin reailaşdığı

isə 1990-cı iidən qardaşının yanında
Perimdə yaşayır.
Daim xeyriyyəçiliklə məşğul olur.
Halhazırda Qubadakı ticarət mərkəzini rəhmətlik qardaşı Əfşanın adına
tikdirir. Əfşan Permde olan azerbaycanlılara da daim yardım, qayğı göştərib, onların quliuğunda durub. Öz
doğma kəndində çoxlu xeyriyyəçilik
işləri görüb. Daimi kasıblara yardım
göstərib çətiniikiərini aradan qaldırıb.
Bu qardaşlar Qubada Möhtərəm Pre
zidentimiz Heydər Əliyevin adına tikilən parka iazım olan qədar kabeii
Permdən göndəriblər. Amma indi Əfşan qardaşlar arasmda yoxdur.
Aliah ona rəhmət eləsin. Doğrudan da, gərək elə yaşayasan ki, hamıgündür.
Cənab Heyder Əliyev qayıdışı iie
ölke vetendaşiarına bir dünya sevinc,
inam bexş etdi. Bu sevinc, inam öteri
olmadı. Möhterem Prezidentimiz az
bir zamanda ölkədə siyasi sabitlik yaratmağı, xalqın rahatlığını pozan quldur dəstələrinin terkisiiah edilməsinə,
müstəqil ordu quruculuğuna müveffeq
oldu. İlk anda - ölkenin vetendaş müharibəsi astanasında durduğu bir za
manda sadalananlar en vacib məsələler idi. Bundan sonra “Əsrin müqavilesi” ve diger kontraktlar imzalandı, xari
ci neft şirketlerinin Azerbaycana marağı artdı. Kənd təsərrüfatı sahəsində
islahatlar keçirildi, torpaq jzünün əzəli
sahibinə - kendliye verildi. Müharibə
şeraitinde yaşayan ölkədə bu cür islahatların aparıiması hörmetli Heyder
Əliyev cənablarının öz ölkesini sivil
dövletler cergesinde görmek isteyinden doğurdu.
Heyder Əliyev düz sekkiz il bun
dan qabaq öz qayıdışı ile xalqt felaketden qurtardı. 0, sözün həqiqi me’nasında xilaskar olduğunu respublikamı-

B IY IƏ Q A N RAYON ŞAKİNİ,
K

XEYRİYYƏÇİ,
EL AĞSAQQAL!
MÜƏLLİM

Dahi şaxsiyyət, dünya şöhretli
siyasətçi Heyder Əliyevin yenidan
hakimiyyata qayıtması Azərbaycamn tarixine qizil herfierle yazilib.
Xalqın çetin veziyyetinde dözmeyib, ele xalqın 6z istek ve te’kidi ile
hakimiyyetə dönen, çox çetin bir
meqamda böyük mes'uliyyeti öz
üzerine götüren Heyder Əliyev yalnız və yalntz alqışa layiqdir. Mehz
həmin günler Azerbaycan xalqının
firavan heyatının temel daşı qoyuldu.
Hemin ilde onun misilsiz siyasi
fealiyyeti, zengin dövletçilik təcrübəsi, iti zəkası, uzaqgörenlik bacartğı sayəsinde bütün mövcud problemler sür'etle aralan qaldırılmağa
başlandı. Müsteqitliyimiz ve suverenliyimiz real mezmun kesb etdi.
Prezidentimiz cenab Heyder Əliyevin yeniden Azerbaycanın siyasi
heyatına atılması ile xalq özündə
16
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inam tapdı.
Ümumiyyetle, Heyder Əliyev cenabları Azerbaycan xalqının bext
günəşidir. Bu güneş 33 ildir ki, respublikamıza işıq verir, nur saçtr.
Müəyyən dövrlerde bu dahi şəxsiyyetin adına ləke getirmeye çalışsalar da bu mümkün olmadı. Onun
ucalığına heç kim xelel gətirə biimedi. 0 bütün dövrlerde, eləcə də ikin
ci defe hakimiyyete qayıdışmdan
sonra güneştek doğulduğunu, güneş olduğunu bir daha sübut etdi.

nın xatirində əbədi oiaraq qala
san. Kend saklnleri hamısı rehmattik Əfşandan dantşmaqdan
yorulmurlar.
Elmar müəllimin ən böyük ar
zusu bütün sahələr üçün əlverlşli
olan, qardaşının adı ilə bağlt ticaret mərkəzinin tikintisini başa
çatdırıb xalqın istifadəsinə versin. Rəhmətlik qardaşı Əfşanın
adı ilə bağli oian bu ticarət merkezinin xaiq üçün bir xeyri oisun.
Elmar müəllimin gelecekde
de müeyyen planları var. Elmar
müəllimin özü qürbətdə olsa da
daimi ürəyi doğma Azərbaycanla
döyünür. 0, ümid edir ki, Möhterəm Prezidentimiz Heydar Əliyevin
uzaqgörən ve sülhsevər siyasəti neticəsində torpaqianmız sülh yolu ilə qayıdacaq və Azerbaycan dünyanm ən
inkişaf etmiş dövlətleri sırasında olacaq.
Çönki Möhtərəm Prezidentmiz
Heyder Əliyevin qayıdışı Azerbaycan
üçün Azerbaycanı, sabitliyi, inkişaft,
tereqqini qaytardı. Söhbetimizin
sonunda Elmar müeilim bütün qürbetde olanlar adından prezidentimizi ve
xalqımızı “Milli Qurtuluş" günü ve
siyasi fəaliyyətinin 33 iiiiyi iiə əlaqədar tebrik etdi ve möhterem Prezidentimize apardığı bu uğurlu siyasətində
nailiyyetier arzulayıram.
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eLl BAYRAMLIŞƏHƏR
I
YAÖ-PİY VƏ PAMBIQ AÇIQ TİPLİ
SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN
SƏDRİ MƏDƏTOV ELŞƏN

“Milli Qurtuluş" günü 1993-cü ilin
iyun ayında xalqımızın sevimli oğlu
dünya şöhretli siyasətçi ve dövlet xa*
dimi Heyder Əliyevin yeniden siyasi
hakimiyyete qayıdışı ile bağlıdır.
Azerbaycanda “Milli Qurtuluş” gününün tentəneli surətdə qeyd edilməsi
böyük en'ene halını almışdır. Çünki
bu çox mühüm hadisedir, Azerbay
can tarixinin unudulmaz bir sehifesidir.
1992-ci ildən başlayaraq Azar
baycanda son derecə murəkkəb ve
faciəli bir şərait yaranmışdı. Ermenistan silahlı qüwəleri tərəfindən Azer
baycan torpaqlarının zəbt edilmesi, o
zamankı iqtidarın seriştesizliyi, bacarıqsızlığı nəticəsində ölkədə yaranmış daxili didişmələr, dövlətə tabe olmayan qanunsuz silahlı qüvvələrin cinayətkar fealiyyeti neticesinde ölkenin vetendaş müharibəsinə doğru sürüklənməsi, müsteqil Azerbaycan
dövletinin parçalanma təhlükəsi o
dövrün reallıqları idi. Xalq çox çetin
bir veziyyetde qaimışdt və respublikanın her yerinde güclu mitinqlər keçirirdi. Bele ki, xalq Bakıdakı mitinqlərdə təkidlə Heydər Əliyevin haki
miyyete getirilmesini tələb edirdi. Mitinqlərde adamlar Heyder Əliyevin
portretlerini göye qaldıraraq o zamankı hökumet rehberlerini məcbur edirdiler ki, Heydər Əliyevi hakimityyete
də'vət etsinlər. Belelikle, keçmiş iqtidar xafqı eşitməyə məcbur oldu.
Heyder Əliyev ewe! Milli Meclisin
sedri, sonra ise Azerbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Böyük
dövlətçilik təcrübəsinə, dərin zəkaya,
siyasi müdrikliye malik olan prezi
dentimiz cesaretle respublikada bütün problemləri hell etmeye başladı
və tezlikle onları aradan qaldırdı.
l
Xalq öz prezidentinin gördüyü

işləri yüksek qiymətləndirir və onal
böyük e'timad gösterir. Prezident də
özünün bütün fəaliyyətində xalqa ar*
xalanır, onun gücünə, qüdrətinə söykenir.
Heyder Əliyevin dünya şöhrətlil
siyasətçi, müdrik ve qabiliyyətli döv-1
let xadimi olmasını bütün xarici ölkə |
siyasetçileri və hetta düşmenlerimiz I
de etiraf etməyə məcburdur.
Bütün bunlara görə “Milli Qurtu-1
luş” gününö Azerbaycanın her yerin-1
də - bütun şəhər, qəsəbə ve kendler-1
də böyük bayram kimi, sevinc gönü I
kimi qeyd edirlər.
“M il Qurtuluş” gününün yaradıcı-1
sı olan bütun Azerbaycan xalqını ve I
möhtərem Prezidentimizi bu ümum-1
xaiq bayramı münasibəti ilə ürəkdən I
tebrik edirik. Heyder Əlirza oğlu Əli-1
yeve dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimi-1
zin möhkəmləndirilməsi, Azerbaycan I
iqtisadiyyatının yüksəldilməsi, ölke-1
mizdə aparılan müdrik, sülhsever xa-1
rici və daxili siyasətin qələbəsi, xalqı-1
mızın düçar edildiyi Qarabağ probfe-1
min sülh yolu itə hell olunmast uğrun-1
dä apardtğı cahanşumal fəaliyyətində I
uğurlar arzulayırıq. Ona möhkemı
cansağlığı, uzun omür, xalqın sevgi-1
sini daşıdığı boyük ürəyində beslədi-1
yi her bir arzusuna çatmağı diləyirik. J

Onun bu qayıdışı xakjimıza siyasi
sabitlik, ateşkes Ermənistan - Azerf
baycan müharibesinin suih yoiu ite
yekunlaşa biiecəyine ümid verdi.
Möhterem Prezidentimiz cenab
“AZƏRBİZNES” TİCARƏT
Heyder Əliyev ikinci defe hakimiy*
yete gəldikdə respublika vətəndaş
ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ
möharibesl təhlükəsi ile qarşılaşHACI FƏRHAD MİRZƏ
mışdı. Bunu hamı hiss etse də qarMirze Ferhad Əhmedeli oğlu
şısınt aimağa aciz idiler. Heyder
1950-ci ilde Bakı şəhərində anadan
Əliyevin sert, eyni zamanda mudrikl
olub. Ali tehsilli inşaatçı-mühendisqeti hereketleri respublikamtzı bu
dir. 14 yaşından emek fealiyyetine
təhlükədən sovuşdurdu.
başlayıb. Bakı şeherinde 1989-cu
Artıq bu möhteşem dönüşden
iledek xüsusi ehemiyyet kesb eden
doqquz il keçir. Bu doqquz ilde resdövlet obyektlərinin tikintisində fehpublikamtz misilsiz nailiyyetfer eide
ləlikdən baş mühendis vezifesineetmişdir. Doqquz il önce mehz Hey
dek
yükselib. Sabunçu rayon Dövlet
der Əliyev bu nailiyyatieri eide etXalq Nezareti Komitəsində şö’be
mek, xalqın istek ve arzularını heyamüdiri işlemesi 1974 - 1989-cu illeta keçirmek üçün hakimryyete geire tesadüf edir. Fealiyyetini 1989-cu
mişdi. Gelmişdi ki, xalqı əzabdan,
ilden 1995-ci iledek Kooperativ Birliölkəni böhrandan qurtarsın. 0, buna
yi Sahəsində davam etdirib. 1995-ci
nail ola bildi. Möhteşem qayıdış mi
ilden indiyedek te’sis etdiyi “Azərsilsiz uğurlar gətirdi.
biznes” Ticarət Şirketinin prezidenMen Beyleqan rayonunun sakintidir.
ieri adından sevimii rehbərimizi
Her kesin bir ideyası, amalı var.
Qurtuluş gQnü münasibətilə tebrik
Xeyriyye İstehsalat Kommersiya
edir, ona uzun ömur, cansağlığı ar
Şirketi yarandığı vaxtdan Hacı Fer^a d Mirze xeyriyye işleri ile meşğulzu edirem!

dur. Hal-hazırda 300 nefer qaç- A
qın ve kimsesiz bu teşkilatın hima-1
yesinde sığınacaq tapıb.
Her il onlarta internat şagirdinin I
sünnet merasimini teşkil edən Hacı I
Ferhad Mirze şehid ailelerine, kirrv I
səsizlərə mütemadi oiaraq el tutur. I
Hacı Ferhad Mirzenin gördüyü I
xeyriyye işleri mükafatsız qalma-|
mışdır.
Hacı Ferhad Mirze eserlerinel
göre Respublika Elmler Akademi-1
yasının Felsefe ve Hüquq İnstitutunun Elmi Şurasının qeran ile dinşu-1
nasliq ve felsefe elmleri doktoru fax-1
ri adi ile teltif edilmiş, Beynalxalq I
Ekoenergetika Akademiyasinm he-1
qiqi üzvü seçilmişdir. Həmçininl
“Imam Şeref diplomuna”, “Hacı Zey-1
nalabdin Tağıyev” fexri diplomuna, I
“Azerbaycan Bayrağı” mukafatına, I
“İlin Nüfuzlu Ziyalısı” fexri adına, I
“Veten” fexri diplomuna, “Qızıl qe-1
lemNmükafatına layiq görülmüşdür. I
Yazdıqlan eserler - “Kelamlar, I
“Haqq yolu - pakliq yolu”, “40 Kelam, I
40 Qit’ə", “Könül möcüzelerince Se* I
mender quşu” əsərləri xalqımızı bir I
daha dinli, imanlı olmağa çağırır.
“Faktlar" qezetinin baş redakto-1
mdur.
1996-ci ilde Mekke, Madina, I
Karbala, Meşhed, Beytül-müqeddes I
(Qüds), 1998 - Mekke, Medine ziya-1
rətlərində olmuş ve müqeddes yerlə-1
ri zivaret etmişdir.
Oz xeyriyyəçimiz camaat ara-1
sında böyük nüfuz qazanmışdır. Ha-1
ci Ferhad Mirze Azerbaycan xalqmı I
bu günlə elaqedar ürekden tebrik I
edir ve daimi daxilde olan sabitliyin I
qomnmasini arzulayır.________ I

zı təkcə belalardan qurtarmaqla yox,
hemçinin müsteqilliyimizin ebedi ve
dönməz prosese çevirmeklə tesdiqleyib. Bu gün Azerbaycan dünyada tanınır. Dövletçiliyimiz kifayet qeder möhkəmdir, ölkəmizin nüfuzu jetdikce artır. Bütün bunlar möhterem Heyder
Əliyevin xidmetlerinin neticesidir.
Bu gün respublikada nəzərə çarpan inkişafda, quruculuq işlerinde salyanlıların da əməyi var. Men rayon ic
ra Hakimiyyetinin başçısı te’yin olunan vaxtdan hiss etmişem ki, rayonumuzun zəhmətkeşləri daim Heyder
Əliyevin siyasi kursunu beyenir ve
destekleyir. Bu gün Salyan rayonundakı tehsil müəssisələrində Heyder
Əliyevin heyat yolu, fealiyyeti geniş
şəkildə öyrenilir ve tebliğ olunur.
15 iyun xalqımızın en eziz bayramlarından biridir. Çox sevindirici
haldir ki, bu bayram resmi şekilde
qeyd olunur. Xalqımızı bu elametdar
gün münasibetile semimi qelbden teb
rik edir, hörmetli Prezidentimize can
sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayiram.

I
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Yardimli rayon IH-mn Aqrar məsələlər üzrə müavlnl Süleymanov Slyasat Süleyman oğlu. 1956-cı II 20 oktyabr Yardımlı rayonunun Telavar kəndində anadan olub.
1981-cl ildə Gəncə Kənd
Təsərrüfatı Institutuna
qəbul olunub. İlk əmək
fəaliyyətinə Rusiyada
baştayıb. Sonra Azərbaycana gəlib, müxtəlif
yerlərdə çalışıb. 1999cu iidən icra başçısının
aqrar məsələlər üzrə
müavinidir.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan
sonra bir çox maneələrlə qarşılaşdı.
Möhtərəm Prezidentimiz xalqın böyük oğlu Heydər Əiiyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi xalqda inam, qürur və gələcəyə
nikbin baxmasına inam yaratdı. Hər sa-

Gəncə şəhər musiqi
texnikum unun m üdiri Mirzəyev Vahid Abuzər oğlu
1932-ci ildə anadan olubdur. Azərbaycan D övlət
K onservatoriyasm ın nəfəsli alətlər fakültəsini bitiribdir. A iləlid ir. 3
övlad atası, 7 na
ve
babasıdır.
YAP-ın üzvüdür.
Hamımıza aydındır
ki,
hakimiyyətə
y e n i d ə n
qayıdışından sonra
Heydər Ə liyevin
həyata
keçirdiyi
məqsədyönlü, uğurlu daxili
və xarici siyasətin nəticəsində Azərbaycan müstəqil öl-
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hədə olduğu kimi aparılan aqrar isla- >
hatlarda özünü doğrultmaqdadır. Bu da
Heydər Əliyevin gərgin əməyinin bir neticəsidir. Prezidentimizin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın beynelxalq təşkilatlar tərəfindən
nüfuzla qarşılanmasına gətirib çıxardı. 1993-cü ilin iyun
ayında Bakıya gəiişi, yaranmış çətin vəziyyətin yaxşılığa doğru inkişaf etməsindən
xəbər verirdi. Mehz onun
ağıllı, müdrik siysəti nəticəsində Azərbaycanda gedən
hərc-mərcliyə, son qoyuldu.
“Qurtuluş” günü Prezi
dentimiz Heydər Əliyevin qayıdışı ilə
bağlıdır. Bu bayram münasibətilə xalqimi
za xoşbəxtlik arzu edirəm. Hörmətli Prezidentimizə cansağlığı və möhkəm iradə
arzu edirəm.

kə kimi demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət quruculuğu
yolu ilə yedərək, AXC-Müsavat cütlüyünün hakimiyyəti
dövründə dağıdılmış iqtisadiyyatın
dirçəldilməsinə,
beynəlxalq aləmdə tanınmasına nail ol
du.
Böhtan
və
iftiralardan, yalanlardan, öz çirkin
əməllərindən
bezməyən
radikal müxalifət unudur
ki, xalq özü
seçdiyi prezidentə ürəkdən inanır və ətrafında six
birləşərək onu dəstəkləyir.
İnanıram ki, nə vaxtsa müxa-

Cəlilabad rayonun Günəşli
kənd bələdiyyəsinin sədri Abdullayev Əvəz Məmmədsaleh oğlu.
1943-cü ildə Cəlilabad rayonunun Günəşli
kəndində anadan olub.
1961 -ci ildə Lənkəran
Pedoqojl Texnikumunu,
1968-ci ildə N.Tusi adına Pedoqoji institutunu
bitirib. 1986-cı ildə qabaqcıl maarifçi xadim,
1988-cl ildə isə metodik
müelllm adına layiq görülüb.
Qeyd edim ki, Azerbaycanda bəiədiyyə orqanı Heyder Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Bizler onun təşəbbüsü ilə yaranan diqqəti llə inkişaf edən bir qrupun üzvləriyik. Möhtərem prezidentimi-
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lifət də, dünya siyasətçiy
ləri də cənab Heydər Əliyev
fenomeninin öz dövrü üçün
nə qədər dəyərli olduğunu
dərk edəcəklər.
Düşmən üzərində çalınacaq qələbə uzaqda deyil.
İnanırıq ki, hakimiyyətə qayıdışı ilə xalqın iqtisadi, si
yasi, mədəni, mənəvi həyatında inkişafa, tərəqqiyə
doğru dönüş yaratmış Heydər Ə liyev Cənabları bu
məqsədlə də xalqın mənafeyinə, istəyinə uyğun nəticə
əldə edə biləcək.
B izdə koliektivimiz adından möhtərəm Prezidentimizə “Qurtuluş” günü və siyasi
fəaliyyətinin 33 illiyi münasibətilə təbrik edir, uzun ömür,
cansağlığı arzulayırıq.

zin yeritdiyi ister daxili, istər xarici ^
siyasətinin müsbət nəticəsidir ki, Müstəqil Azərbaycan dövləti günü-gündən
çiçəklənir, inkişaf edir. Cənab prezidentimizin layiqli
davamçısı, Heydər Əliyev
ocağının yetirməsi İlham
Əiiyevin də Azərbaycanın
ictimai-siyasi həyatındakı I
fəaliyyəti göz qabağındadır. |
Hörmetli prezidentimizn
hakimiyyetə qayıdışı xalq
tərəfindən yaxşı qarşılandı.
indi hamı həmin günü bay
ram edir. Mən də xalqımızı
və ümumdünya Azərbaycanlılarını bu
“Qurtuluş" bayramı münasibətile təbrikedirem. Hörmetli prezidentimiz Hey
der Əliyev cenablarına gələcək işlərinde böyük nailiyyətlər arzu edirem.

Xanlar rayon 21 saylı Yol İstismar İdarəsinin rəisi D i l ə n o v \
Dilqəm Məhər oğlu 1950-ci ildə Göyçə mahalında anadan olubdur.
1988-ci ildə Göyçə mahalmdan qaçqın düşmüşdür. Azərbaycan Pe
daqoji İnistitutunu bitirib. Ailəlidir. 4 övlad atasıdır.YAP-m üzvüdür.
indi Azərbaycan ən çətin və mə’suliyyətli bir dövrünü yaşayır. Təbii ki, söhbət
son aylar dünya ictimaiyətirıin müzakirə
obyektinə çevrilmiş Dağlıq Qarabağ problemindən gedir. Hazırda respublikamız böyük dövlətlərin, tanınmış siyasətçilərin diqqət mərkəzindədir. Və bu diqqət möhtərəm
prezidentimiz Heydər Əliyevin apardığı siyasətin, gərgin əməyinin nəticəsidir. inanırıq ki, müdrik rəhbərimiz Qarabağ
münaqişəsini sülh yolu ilə həll edə biləcək.
Qaçqın və köçkünlərimiz öz el-obalarına qayıdacaqlar. Çünki onun
ağlı, təcrübəsi buna imkan verir. İqtisadiyyatımızda dirçəlişimizin
hiss olunması, Azərbaycanın dünyada böyük neft ölkəsi kimi tanınması, xarici iş adamlarının neftə olan marağı xalqımızın xoşbəxt gələcəyindən xəbər verir. Bütün bunlara görə möhtərəm prezidentimizə
minnətdar olmalıyıq. Tanrı onu bizə xilaskar simasında göndərib. Al^la h özü onu qorusun.

ianlar rayonu Topalhəsənii bələdiyyəsinin sədri Abbasov Xudayət Nari
man oğiu 1958-ci ildə anadan olub. Ailalidir, 3 övladı var. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Zoomühəndislik fakültəsini bitiribdir.
YAP-ın üzvüdür.

cəkler ki, onlar sehv edibler. Ancaq ina- A
nın, bir vaxt gələcək, oniar başa düşəcəklər |
ki, H.eliyevə qarşı haqsızlıq ediblər. Onlar
mütleq bunu derk edecəklər. Əlbəttə, onlar I
səhv etdiklerini etiraf edeceklər və H.eliyev
də onları bağışlayacaq. Çünki, |
onun Qrəyi çox böyükdür. Dahi
bir insanın ürəyi necə ola bilər
Menim Heyder Əliyev haqki? Ona görə men xalqımızın II
rifahı, Azerbaycanımızın çiçekI qında deyiləsi sözlarim çoxdur.
lenməsi namine möhterem |
Onun haqqında saatlarla danışI maq olar, çünki, Heydər Əliyeprezidentimizin 79 illik yubile-1
vin Azerbaycan xalqı qarşısınyini, siyasi fealiyyetinin 33 illiyi
dakı xidmətləri çox böyükdür.
ve hakimiyyete qayıdışının 9 1
illiyini tebrik edirik. Ona uzun I
Onu unutmaq, danmaq ən azı
ömür, can sağltğı arzulayırıq.
I vicdansızlıqdır, düşmənin deyirmanına su tökmekdir. Azer
Biz inanmq ki, mohterem pre- I
baycan xalqının əksəriyyətinin ona böyük zldentimiz torpaqlarimizi sülh yolu ile geri |j
məhəbbəti var, Xalqımız onu sevir və sevə- qaytaracaqdir.Bu menim ve xalqimtzin arcək. Yeqin kl, dar çərçivedə düşünen bed- zusudur.
Vw xahlar bir müddetdən sonra başa düşe-
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Heydar Əliyev zakası, düşüncəsi, siyasati
Azarbaycan xalqı ücün maklab proqramıdır
alırtar.

AYGÜN RAFİQ QIZI ŞİRİNOVA
AĞCƏBƏDİ RAYON PEDAQOJİ
TEXNİKUMUNUN DİREKTORU

Azərbaycan Respublikasının
prezidenti Zati-aliləri cənab Hey
der Əliyev!
Azərbaycanda elmin və təhsilin
inkişafı, yeni-yeni ali məktəblərin
yaradılması Sizin uzaqgörən siyasətinizlə bağlıdır.
Azərbaycan öz ali təhsil məktəbləri ilə dunyada məşhurdur. Qonşu dövlətlərdən gələn təiəbələr
müxtəlif ali məktəblərimizdə təhsil

Yeni özəl məktablərin yaranması və tehsil proqramının genişlənməsi, təhsildə rəqabət bütövlükdə
Sizin siyasətinizlə bağlıdır. İndi
Azərbaycanda olan təhsil demək
olar ki, xarici ölkəiərin təhsil sistemiyiə muqayisədə təqdirə layiqdir.
Azərbaycan elmi dövlətimizə çoxlu
ziyalı və aiim yetişdirmişdir. Elə
aiimlərimiz var ki, onlann səsi xarici
ölkələrdən gəlir. Tələbələrimizin xa
rici ölkəiərdə oxumalan dövlətimizin
şərəfidir. Bütün bunlar məhz Sizin
adınızla bağlıdır.
Xaiqımızın əsrlərdən bəri öz ta
rixi nailiyyətiəri, böyük şəxsiyyətləri
ilə fəxr etdiyi kimi bu gün də Sizin
gərgin əməyiniz nəticəsində əidə
edilmiş nailiyyətlərlə qürur hissi duyur, görkamli siyasi xadim, xalqımızın təkrarsız lideri Heydər Əliyevlə
fəxr edirik. Əminik ki, Sizin rehberliyinizlə ölkəmiz bundan sonra da
çiçəklənəcək və inkişaf edəcək,
dövlətimizin ərazi bütövlüyü bərpa
olunacaq və xalqımız xoşbəxt gələcəyə qovuşacaqdır.
Hörmətli prezidentimiz!
Mən, Azərbaycandakı çoxminli

ƏHMƏD RAMAZANOV
BAKIMƏDƏNİ-MAARİF
TEXNİKUMUNUN SABIRABAD
RAYON ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
Azarbaycan dövlətinin müsteqilliyinin qorunub saxlanılması və dünya dövlətlərinə tanıdılması məhz
möhtərəm prezidentimiz Heydər
Əiiyev diplomatiyasının nəticəsidir.
möhterem prezidentimiz Hey
der Əiiyevin təhsilə yüksek səviyyədə maraq göstərməsi və diqqət yetirməsi biz təhsil işçilərini ve bütün
ziyalıları sevindirir, işimizdə ruh
yüksəkliyi yaradır.
Təhsil sahəsində möhtərəm
prezidentimiz cənab Heydər Əliyevin 15 iyun 1999-ci ildə təhsil islahatlarına dair fərmanı təhsiiin inkişafında böyük irəliləyişə səbəb ol
du. Və biz də çalışırıq ki, fərmanda
qarşımıza qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirək.
Möhtərəm prezidentimiz cənab
Heydər Əliyevin təhsil sahəsində
ikinci uğuriu addımı dövlət dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdiriIməsi sahəsində verdiyi fermandır. Bu bi
zim dilimizə dövlət başçısı tərefindən verilen ən layiqli qiymət və

FƏRMANOVAYƏDDINAYDIN OGLU
“ARAZ-ŞÖHRƏr' ŞİRKƏTİNİNSƏDRİ
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hörmətdir.
Azarbaycan xalqını uzun müddət düşündürən və narahat edən
mənəvi dəyərimiz və milli mentalitetimiz haqqında cənab prezidenti
mizin verdiyi bayannamedir. Bu beyannamə Azarbaycan ziyalilannin
və zəhmətkeş xalqın ürəyincə oldu.
Biz bu bəyannaməni qürurla müdafiə etdik.
Tehsil sahesinde atılan bu uğurlu addımlar təhsildə çox böyük dəyişikliklərə və inkişafa sebəb oldu.
Doğrudan da her bir xalq an birinci
tehsil sahesinde böyük nailiyyet qazanmalıdır. Çünki, güclü kadrları
olan dovlet parlaq ulduz kimi ebedi
olaraq yanacaq.

müəllim və şakirdlər adından və
şəxsən öz adımdan Size, xalqımızın
xilasına yetişərək, Azərbaycanı
Azərbaycan üçön qoruyaraq “Qurtuluş günü”nü tariximizə qızıl herflərlə
yazmağımz münasibətilə səmimi və
dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə
uzun ömür, cansağlığı, dövlətimizə
əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram.
Müharibə birinci növbedə xalqin
mədəniyyətinə, təhsilinə zərbə vurur. Ancaq canab prezidentimizin
sülh sevər siyasati ve siyasat arenasında atdığı uğurlu addimlar sayesində bize bunlar yad oldu. Biz
inanırıq ki, möhtərəm prezidenti
miz, dünya şöhretli siyasətçi, fenomen bir şəxsiyyət olan cenab Hey
der Əliyev necə ki, bütün problemleri marhele-merhele aradan qaldmr
ve Azerbaycam Azerbaycana qaytanb, müsteqillik adını şərəflə qoruyub dünya dövlətləri arasında nüfüz
qazandırıb, elece de Qarabağ problemini sülh yolu ile aradan qaldiracaq. Qaçqın soydaşlarımız öz torpaqlarına qayidacaq. Biz hamimiz
inaninq ki, hemin işlər yaxinlarda
heyata keçirilecek ve bütün dünya
Heyder Əliyev şexsiyyetinin hansı
bacanğa malik olduğunu açıq-aydın
bilecek. Men Bakı medeni-maarif
texnikumunun Sabirabad rayon şöbesinin müdiri kimi bütün kollektivimiz ve Sabirabad rayon ziyalilari
adindan Heyder Əliyevi ve Azerbaycan xalqını “Qurtuluş günü”münasibətilə tebrik edirem ve bu yolda
metinlik dileyirem.

ŞÄHLAR HÜMBƏT OĞLU ƏYYUBOV
B0RD0 RAYON KƏND TƏSƏRRÜFATITEXNİKUMUNUN DİREKTORU
Ulularımız gozel deyibler:
"Adam var ev üçün, adam var el
üçün doğufur”. indiki zamanda bunu başqa çür da ifadə etmək olar;
“Adam var evi üçün, adam da var
eli üçün yaşayır*. Azarbaycan Respublikasinm prezidenti Heydar Əliyev kimi. Bu şəxsin həyatı xalqına
misilsiz xidmatin, eline-obasma
hədsiz məftunluğun bariz nümunəsidir. Son otuz ildə Heyder Əlirza
oglunun Azarbaycan üçün gördüyü
əzəmətli işlər haqqında cild-cild kitablar yazılsa, epopeyalar yaransa
belə onların bütıınlüklə əks olunmast mümkünsüz işdir.
Heyder Əliyev heç bir çerçiveye
sığmayan, öz xalqının, Vetəninin
xoşbəxtliyi və azadlığı uğrunda canından bele keçməye hazır olan fədakar insandır. Belə şexsiyyətleri
tarix nadir hallarda yetişdirir və onlann qədrini bilmək, zengin həyat
təcrübəsindən mütəmadi behrələnmek, bu məktabin darslərini yaxşı
mənimsemek və adamlarla işlərkən
istifade etmək bizlarə hörmət ve
şöhret gətirdi.
Tekce Azarbaycan ve postsovet
mekanında deyil, hem de beynalxalq alemde sayılıb-seçilən, ən gorkemli dövfət başçılan arasında öz
çəkisi, sambalı olan Heyder Əliyevin azəməti nədadir? Bu sual məni
həmişə düşündürüb. Hamişə də
cavab birmənalı olub: sadəliyinda,
fenomenal yaddaşında, her kasi öz
dili lie dindirə bilmesinde, son dera

ce yüksek natiqlik meharətində,
sözlarinin semimiyyeti ve cazibəsile müsahiblerini özüne celb etməsində... Təkce bunlardımı? Yox, sadaladıqlanm onun insani keyfiyyətləridir. Heyder Əliyev güclü siyasetçidir, mahir diplomatdır. Müdrik serkerdedir. Əger müstəqillik qazandığımız qısa dövrün son 7 ilina nezər
salsaq dövlətçiliyin qurulması, sabitliyin təmin edilməsi, ölkəmizin
parçalanmasımn qarşısının alınması, super dövlətlər qarşısında Azər-|
baycanın menafeyinin qətiyyetle
qorunması, iqtisadiyyatımızın inkişafı ile bağlı nəhəng quruculuq
planlarının hayata keçirilməsi möhj
teram prezidentimizin fealiyyet dai
rəsinin na qədər geniş olmasının
şahidi olanq. İnana bilmirsən ki, bu
qeder işi çox qısa zaman kəsiyində
bir adäm görub. Bu ancaq Heyder
Əliyev kimi fövqəlbəşər şexse nəsib olar ki, onun məktəbində tərbiyə
alıb mətinləşmiş kadrlann qüwəsi
ile heyata keçirile bilər.
Bu gün Vətənimizin siyasi, ictH
mai ve iqtisadi həyatında Heydər
Əliyevin hayat tacrubəsi, onun yaratmış oIduğu idarəetmə məktəbinin bəhrəleri daha aydın görünür.l
Sirr deyil ki, dünyanın inkişaf etmiş
öfkələrindən Azerbaycana gelen
böyük siyasatçilər, dövlet idarəetmə orqanlarında çalışan tanınmış
xadimlər, Hətta neft maqnatlan be
le nə isə öyrənmək üçiin Heydər
Əliyevle gorüşmək, onun məktəbinin behresinden yararlanmaq istayirler. Uzağa niye gedək? Əhalisinin sayına, ərazisinin böyöklüyüne,
elmi-iqtisadi potensialına görə
Azerbaycandan qat-qat üstün olan
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Hey
der Əliyev adına Sosial Elmlər ins
titutunun açılışının səbəb və manasını hamımız derinden dark edirikmi?
Bu bir daha Heyder Əliyev maktabinin gücünü göstərir. Bax, bütün
bunlara gore geçikmeden Heydar
Əliyevin idarəçilik, dövlatçilik tecrubesini eks etmek üçun onu genciare öyretmek lazımdır. Ve ne yaxşı
ki, son üç-dörd ilde bu sahede faydalı işlar görülur.
Heydar Əliyev irsini öyrenmak
takce siyasati, iqtisadi idaraetmani,
teserrüfat quruculuğunu, bedii gerçekliyi, edabi yaradıcıltğı menimsemak yox, hem da onun yaşadığı bütün dövrierde Azerbaycanın, onun
tarixinin öyranilməsi demakdir.

Xoşbəxt xalq o xalqdir ki, onun prezidenti muhariba olmadan xalmmn
gafacak hayatim diizkiin istiqamatiandirmaya nail olsun
Möhterem prezidentimiz cenab imkanlanndan istifade edir. Azar nın gelecek heyatını düzkün istiqa
Heyder Əliyev müsteqil Azarbay baycan xalqı bunu bilir. Bilir ki, bi matiandirmaya nail olsun. Tarix
can dövletinin möhkem bünövrasi- zim xalq üçun canını esirkemeyen, bele müdrikleri, dahileri, fenomen
ni qurmuş dahi şaxsiyyatdir. Döv- xalqının xoşbext geleceyi namine şexsiyyetleri, analoqu olmayan böletçiüyimizi parlaq gelecəyimize bütün inkişaf etmiş dövlətlərin dlq- yük zeka sahiblerini tek-tek yetişuyğun quran böyük zeka sahibi, qətini Azerbaycana yöneltmesi dirir,
ömrünün qalan hissesini de xalqı- üçün varlığı ile çalışan rehberi ve
Doğrudan da Heyder Əliyev
na həsr eden, dünya siyasətçiləri xalqını seven prezidenti var.
zekası, duşüncesi, siyasati Azar
Xoşbext xalq o xalqdir ki, prezi baycan xalqı üçün məktəb proqraarasında yüksek seviyyede qebul
edilan canab prezidentimiz gece- denti öz faaliyyati ile, siyasati ile, mıdır. Bu bir heqiqetdir, realliqdir.
Mohterem prezidentimiz Hey
gündüz yorulmaq bilmeden xatqı- bütün varlığı ile çaJışıb heç bir mümız, Azerbaycanımtz uçun bütün naqişe, müharibə olmadan xalqı- der Əliyevin fermam ile çox edalet-

li, savadli, layiqli kadrlardan ibaret
iqtisadiyyat sistemi formalaşıb ve
onlann hamisi bu sahede vicdanla
faaliyyet gosterir. Qarşısına qoyulmuş vezifeni layiqince yerine yetirir. Kollektivimiz adindan möhterem prezidentimiz cenab Heyder
Əliyevi ve Azerbaycan xalqmi “Mil
li qurtuluş günö” münasibeti ile
tebrik edirem. Tanri Heyder Əliyevi Azerbaycan xaiqtnm üstünden
eskik etmesin.
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Montərəm prezidentimizin biiliin M illi xaiqiar icarisində
birinci $əxs kimi qiymətiandiriiməsi ba$ımızın ucahğıdır

Yengibar Memmedov 1948-ci II
də anadan olub 1989-cu ilda Daştend Xalq Təsərrüfatı institutunu bi
tirib Roza çörək zavodunun mudirl
vəzifəsində işləyir. YAP-ın üzvüdür.

HEYBƏR BABAYA

Bütün varlığı ile xaiqa bağiı olan Hey
der Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 30 ilden çox müddətdə gücünü, qüwətini dövletçiliyimizin möhkemlenməsinə, demokratiyanın inkişafına
Azerbaycanın hüquqlarının qorunmasına həsr etmişdir.
Möhtərəm prezidentimizin bütün türkdilli xalqlar, dövlətlər, içərisində birinci şəxs kimi qiymetlendirilmesi başımızın ucalığıdır. Bütün MDB dövlətlərinin vətəndaşları arzulayır ki, onlara da bele müdrik siyasetçi rəhbərlik edəydi. Tebii ki, bizim də xalqımtz daim Heyder Əliyevin rəhbərliyini arzu edib və 1993-cü ildə bu arzunuzu ifadə edərək, dahi siyasətçinin hakimiyyətə dəvət etdi. İndi Azərbaycanın Qarabağ problemindən başqa ikinci böyök
problemi yoxdur. Ölkəmiz nə qədər inkişaf etsə də, xalqımız nə qədər firavan yaşasa, necə deyərlər, yaddan çıxmaz Qarabağ.
Qarabağ məsələsinin həlli prezidentimizin də en ümdə vezifesidir. 0 özü nitqində belə bildirmişdi: Mənim arzum budur ki, torpaqlarımızı azad edim. Men ise demək
istədim ki, hörmətli prezident, siz o torpaqları azad edəcək xalqımızın qələbə bayramında iştirak edəcek ve bütun azad, sülh şeraitində olan Azerbaycan da bu yolda si
ze cansağlığı uğurlar arzu edirik ve men də “Qurtuluş” günü ve siyasi fealiyyetinin 33 illiyi münasibetile xalqımızı
ve hormetli prezidentimiz Heyder Əliyevi tebrik edirem.

Bu yeni il, bizə düşorli oldu
Xoş mäjdd yayıldı, eld obaya
Dahilər, fikrina nöqta qoyuldu.
Dühalıq qoyuldu Heydar babaya.
Dänya miqyasinda, bir şimşək çaxdı.
Bu şimşək göydən yox, torpaqdan qalxdt
“ilin adarmsan” bu məğrur sftze,
Bütün tiırk dünyası ayağa qalxdı.
Seviadi ziyaü, sevindi fehto,
Dfinya bu ünvanı gəzdi, aradı.
Göndoğandan, günbatana hamısı,
Bildilər ki, bu soz Azərbaycandı.
Namard qonşulann dili tutldu.
Haçansa, özlerin bir az dandılar.
uBu ılin adamı” adlanan söze
Kökdən alışdüar, qəlbən yandıiar.
Xeyir-dua verdi istəyən dostlar
Heydər baba, Allah sənə yar olsun
Dönyaya tamtdm sən bu torpağı
Dedin Azərbavcan bəxtivar olsun!
Heyvagül XƏLİLOVA

İbadov Yaşar 1966cı il aprelin
18-də Hacıqabulda anadan olmuşdu. 1986-cı ildə Maşınqayırma Texnikumuna qabul olunub,
1989-cu ildə bitirmlşdir. 1989-cu ildə
Hacıqabulda
Qaz
idarasində fahlə işleyib, 1990-cı ildan
1996-cı llədək Xllə
firmasında rəhber işləyib. 1996-cı ildən
indiyedək Əlibayramlı şəhərində “ Koka-kola” firmasının
rehberi işleyir.

Hörmətli prezidentimiz hakimiyyətə 2-ci dəfə qayıdışı xalqın ürəyindən gələn hisslər idi.
Azərbaycan o vaxt yəni 1993cü ilin əvəllərində ən ağır və fa_ ciəli günlərini
yaşayırdı. Həm
to rp a q la rım ız
g ün ü -g ün d ən
işğal
olurdu,
həm də daxildə
gedən çəkişmələr hakimiyyət
davası dövlətimizi
fəlakətə
sürükləyirdi.
Möhtərəm pre

zidentimiz 1993-cü ilin iyun
ayının 15-i Bakıya gəlmiş, hakimiyyət davası eden separatçıların məkrli siyasətinin üstündən xətt çəkdi. Xalqın böyük
oğlu Heydər Əliyevin uzaqgörən müdrik siyasəti Azərbaycanda qısa müddətdə sabitlik
yaratmasına imkan verdi. İndi
də iyunun 15-i xalqımızın “Milli
Qurtuluş” günü kimi qeyd olunur.
Bu
bayram
günü
münasibətilə xalqimiza hemişe
sülh və əminamanlıq, Preziden
timiz Heydər Əliyev cənablarına isə uğurlu və məsul işlərində
böyük nailiyyətlər arzu edirəm.

Karimov Vaqif 1943-cü ildə
Kelbəcer rayonunda anadan
olub. Azerbaycan Dövlət Tibb
İnistitututnun “mualice-profifaktlka” fakultesini bitirib, Kalbacer

rayon merkezi xəstəxanasının
baş hekimidir. YAP-ın üzvüdür.
YAP-ın rayon şö’bəsinin şura üzvüdür. YAP-n 1-cl və 2-ci qurultayının numayendesi olmuşdur.

letimiz fəlakətdən xilas oldu. 0
günden indiye qeder Azeabaycan mehz Heyder Əliyevin rehbərliyi ile onun gərgin zəhməti ve
emeyi sayesinde ireliye doğru
inamla addımlayır. Mehz bu inkişafın təməlini qoyan 15 iyun-tariximize Milli Qurtuluş günü kimi
daxil oldu. Bu bizim üçün önemli
bir tarixdir.
Kəlbəcər rayonunun sakinleri
adından sevimli rehberimizi Qayıdış günü münasibəti ilə tebrik
edir, ona möhkem cansağlığı,
ebedi ömür, işıqlı günlər dileyir,
milletimize gözel gələcək arzula
yiram.

Qurtuluş günü-15 iyun ömrümüzə, gelecek həyatımıza
daxil olan tarixi bir hadisedir.
Gene, müstəqil respublikamız
parçalanma təhlükəsində idi.
Ölkə vətəndaş müharibəsi
ərəfəsində idi. Bu çətin vaxtda
xalqın zlyalılarının arzusu, isteyi, de’veti ile Heyder Əliyev
yenidən hakimiyyətə qayıtdı.
Bu qayıdışla ölkede hökm süren xaosun qarşısı alındı. Mil-

Şamklr rayon Dellər Çırdaxan
Balədiyyəsinin sədri Hüseynov Xaqanl Mahamməd oğlu 1954-cu ildə ana
dan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib. İxtisasca iqtlsadçıdır.
Allalldir, 2 övladı var. YAP-ın uzvüdör.
Ölkəmizdə baş verən hadisələr son zamanlar dunya üçün anoloqu olmayan tarixin
bəhrəsidir. Bunu bizlərə bəxş edən fədakar
insan Azərbaycanın, son zamanlar öz dəsti xətti, siyasi uzaqgörənliyi ilə xalqımızın yaddaşında xususi yer tutmuş Heydər Əİiyev cənabları idi.
Azərbaycan xalqının öz rəhbəri barədə təsəwürləri, millətimizin fantaziyasından deyil, məhz Heydar Əliyevin gərgin və effektli zəhmətinin reallığından dogur. Çunki, atəşkəsi əldə etməyimiz cəmiyyətimizin həyatını iflic vəziyyətə salmış problemlərin aradan qaldırılması üçün xeyli imkanlar qazanmağı
mız deməkdir.
Azərbaycan dövlətçiliyini, onun ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini mödafiə
etməklə yanaşı, xalqımızın xilas yolunu yalnız Tannnın köməyi, Heydar Əliye
vin əli ile həyata keçirmek bizə nəsib oldu. 15 iyun “Qurtuluş" günü
münasibətile xalqımızı tabrik edirem.

V

Sabirabad rayon Dövlət Yol ı
Polis bölməsinin inzibati təcrübe
Inspektoru, polls kapitanı Əkbərov
Əziz.

Bu gün Azərbaycanın dövlət müsteqilliyi möhkemlenir, onun iqtisadi qüd*
rəti, siyasi nütuzu artır. Artıq Azərbay
I can dunya arenasında özünemexsus
yer tutur. Heyder Əliyev dühası Azer
baycanı dünyaya tanıtdı. Dünyanın
aparıcı dövlətləri Azerbaycan adlı bir məmləkətin varlığını etiraf etdilər
Ümumiyyetle, XX esrin son onilliyinde Azerbaycan dövlətçiliyi Heyder
Əliyevin adı ile bağlıdır. Bir neçe il istisna olmaqla, 33 ildir ki, bu müddət erzinde dövlete rahbərlik etmək heç de asan deyil ve möhkem irade, güclü siyasi, menevi, hetta fiziki keyfiyyetler teleb edir. Mehz bu
dövrde demokratik dövlet quruluşunun esas prioritetlərindən birini teşkil eden insan hüquq ve azadlıqlarının temin olunması Azərbaycanda
vahid dövlet proqramı esasında heyata keçirilməsində başladı. Möhterem prezidentimizin hakimiyyete ıkinci defe qayıdışt gününü xalqımız
bayram edir. Men de bu “Qurtuluş” günü ve siyasi fealiyyetinin 33 illiyi
münasibetile xalqimizi semimi qelbden tebrik edirem, prezidentimiz
Heyder Əliyev cenablarina uzun ömur, möhkem irade arzu edirem. j

Xanlar rayon Raquf Rzayev
adına Qızılca kənd orta maktabinin
direktoru Haqverdiyev Vahid Aslan
oğiu 1950-ci ilda anadan olub. Ali
tahsillidir. Aildlidlr. 2 övladı var. YAP
-in üzvüdür.
Qedim Çin müdrikləri demişlər:
“Güclü şexsiyyet xalqı zülmetden işığa
aparan ve xoşbext geleceye çatdıran
bir şəxsdir”. Bu şexsiyyetleri tanrı yere
göndermişdi ki, onlar cemiyyet qarşısında öz vəzifəsini yerine yetirsinler. Ve Tanrı özü onları qorusun, hifz etsin. Bele şəxsiyyətlerdən biri de
möhterem Prezilentimiz Heyder Əliyevin ikinci defe xalqın tekidi ile ha
kimiyyete qayıtması xoş təssurat yaratdı. Siyasi hakimiyyetsizliye, iddialı siyasətbazların naşı eksperimentlerine cinayetkar dəstəiərin qetl
ve qaretlerine özbaşınalıq ve dərəbəylik əməllərinə son qoyuldu. Bu
zeka sahibinin kim olduğunu xalq yaxşı bilirdi. ABŞ-ın sabiq Prezidenti Bill Klintonun bir fikrini xatirladim. “Heyder Əliyev tekce Azerbaycanı Amerikanı yox, bütün dünyanı idare etmeye bacaran siyasi xadimdir". Tesewür edek ki, dünyanın super dövletinin Prezidenti terrefinden bele bir fikir seslenirse, demeli, Heyder Əliyev duhasının işığı
okeanın o terefine de çatır.
Men mektebimizin kollektivi adından möhtərem Prezidentimize butün arzularına yetmeyini ulu tanridan dileyirik.
a
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Şükürov Rafiq 1952-ci lldə
Şəki rayonunun Aşağı Küngüt
kəndində anadan olub. APİ-nin
riyaziyyat fakültəsini bitirdikdən
sonra öz doğma yurdunda yüksək dərəcədə pedoqoji fəaliyyət
göstərib. Təhsil sistemində rahbər vəzifəlarda çalışıraq ictimaiyyətin və rayon rəhbərliyinnin
rəğbətini qazanmtşdır. Hal-hazırda, yəni 1995-ci ildən isa Şəki
şəhər Pedoqoji Texnikumunun
direktoru vəzifəsində işləyir.
Çox hörmətli prezidentimiz, möhtərəm Heydər Əlirza oglu!
Sizi doğıım gününüz və ikinci dafə hakimiyyətə gəlişinizin, 9-cu ili münasibətiiə şəxsən öz adımdan, və
rəhbərlik etdiyim 80 iliik tarixi otan
ŞPT-nun pedoqoji koilektivi adından
səmim qəibədən təbrik edir, sizə

Nemətov Ədalət Əlövsət
oğlu Masallı Rayon Təhsil
Şö’bəsinin müdiri.

Azerbaycan Respuplikası müstəqillik əldə etdikdən sonra, xüsusen Heyder Əliyev cenabları yeni
dan hakimiyyata gəldikdən sonra ölkəmizin siyasi va iqtisadi həyatında
mühüm əhamiyyatə malik islahatla-

şiniz Doğma Azərbaycanımızın çox
ağır bir dövrünə təsadüf edirdi. Hamımız çox yaxşı derk edirik ki, Vatanimiz faktiki oiaraq parçaianmışdı. Mer
tərəfdən düşmen öz menfur niyyetlərini uğuraia həyata keçirirdi. Xalqımızın “Oium, ya ölüm” məseləsi heii olunurdu. Bu məsələni müsbət istiqamətdə həll etmayi yainız bir nefer bacardı - Heyder Əliyev!
0 da hall etdi.
Bu, məhz Heydər Əiiyev dühasının uğurudur!
Heydər Əliyev zahmatinin behresidir!
Möhtərəm Prezidentimiz!
Mehz sizin atalıq qayğınızın naticəsidir ki, bu gün 80 illik tarixe malik
ŞPT-u fəaliyyet göstərir.
Bölgəmiz üçün çox ehemiyyet
kesb edən texnikumumuz bir zamaniar səriştəsiz rəhbərlərin məhdud siyaseti sayesinde bağlanmışdı. Yalnız

siz ikinci defe hakimiyyata gəldikdən
sonra ve şexsi qayğınız sayəsində
texnikumumuz öz fealiyyatini yeni
dan davam etdirir. Bu böyük diqqət
və qayğınızı bütövlükdə böige ahalimiz, o cümlədən, pedadoji kollektivimiz yüksək qiymatlandirir və heç bir
zaman unutmayacaqdır.
Biz gözei dark edirik ki, bu gun
estafet çox iayiqli əllərdədir. Ve bu
gün daha iri-iri addimiarla ireliieyan
Azarbaycammiza başçılıq edecek
yeganə şəxsiyyət kimi Heyder Əiiyev
cenablarım goran biziar galacakde
hamin kürsüde bu gün Azerbrycan
gəncliyinin rəğbətini qazanmış oian
Ilham Əliyevi görəcəyik.
Ulu tanrıdan bir daha sizlara böyük uğurlar, doğma Azarbaycanımızın çiçəklənməsi namine heyatda en
şirin ne’mət olan cansağlığı arzulayırıq.

nan dövlətçiliyimizin yaşanmasında
xüsusi əhəmiyyəti olan bir zaman
kesiyinin təlatümlərlə dolu olan anlarının qalibiyyət salnamesidir. Bir
birinin ardınca baş veran hadisələrin Azarbaycanı mahvə sürüklamasi, get-geda güclənən xaos ölkanin
əsl sahibini tələb edirdi. Hüdudsuz
“demokratiyanın”, müxtalif markazlerden idara olunan harc-marcliyin,
hakimiyyət uğrunda mübarizenin
mahiyyeti, iç üzü ortaya çıxdıqca ve
nehayet, Heydər Əliyevin min zehmət bahasına yaratdıqları xalqın
gözləri qarşısında dagıldıqca böyük
dövlat qurucusuna, ictimai harmoniya ustasına ehtiyac da güclənirdi.
0, Azarbaycan xalqına idaraedici,
dövlet qurucusu kimi hava, su qeder
lazım idi. 1993-cü ilin ortalarında
Azarbaycan cemiyyeti artıq demokratiyanı anarxiyadan xilas etmek uğrunda mübarizə aparmaq üçün
özünda qüdrət tapdı. Bu birinci növ-

bade onda tezahür etdi ki, xalq uzun
iller erzinde yetirmiş olduğu ümummilli tarixi lidere inamını sonsuz
enerji ilə ifade etdi. Bu inam xırda
“herekat9ilarin”,M
ciliz siyasat, faallarının”,"obrazları nı ictimai tafakkürdən bütünlükle silib atdı. Dövlat böhranı, vatandaş qarşıdurması, ictimai
xaas naticasinde insanların Xilaskara-möhtarem Heyder Əliyeva uz tutması tarixin qaçılmaz telebi idi.
Mahz cenab prezidentin hakimiyyete ikinxi qayıdışı dovlətimizi, xalqımızı her chr balalardan xilas etdi.
Azarbaycanın qurtuluşu Heyder Əliyevin şəxsində tazahür edan böyük
bir milti, ictimai-siyasi enerjinin fealiyyati naticasinde mümkün oldu.
Äzerbaycanın xilası üçün onun gördüyü işlerin miqyası ölçüyegelmezdir. Onun fealiyyeti xalqımızın yalnız
bu gününü müeyyen etmir, onun geləcəyini müəyyenləşdirir. Bu manada qurtuluşumuz bu günla məhdud-

laşmayan, gelecekda mezmunu da
ha yaxşı dəyərləndiriləcək bir tarixi
hadisadir. Heydar Əliyev qedar böyük dövletçilik tafekkürüne.zəngin
idaraçilik tacrübasine matik ikinci
bir şaxs olmamışdır. 0, milli ləyaqət
hissinin, başari dəyərlərin an böyük
daşıyıcısıdır. Heydar Əliyev müstaqil dövlatimizin asaslarını yaratmış,
onun demokratik inkişaf yolunu insanın fardi qabiliyyetinin deyil, bütövlükde xalqımızın iradəsinin ifadəsidir. 0, müstaqil Azeabaycan dövlətini ele bir özül üzerinde qurur ki,
illərin sınağına davam getirə bilsin.
Casaretla demak olar ki, dövlatimizin sütunları möhtarem prezidenti
mizin çiyinleri üzərində dayanır.
Xalqımız öz liderini sevir, ona inanır
ve güvenir.
Öz ziyalı kollektivimiz adından
“Babadağ” qazetinin bütün əməkdaşların öz teşekkürümü bildiriram.

rın heyata keçirilməsinə başlandı.
Beli, tehsil sistemində də islahatlar
hayata keçirilir. Təhsılin inkişafı
üçün möhtəram prezidentimizin 13
iyun 2000-ci il tarixli “Azarbaycan
Respublikasinm tahlil sisteminin
təkmileşdirilməsi” haqqında fermam
və digar qabul olunmuş qərarlarının
tətbiqi nəticəsində tehsil sistemində
de bgyük uğurlar elde olunmuşdur.
Seviniram, fexr edirem ki, ali maktabə olunduğum vaxt Heydar Əliyevin
ilk dəfə hakimiyyata gəldiyi dövrde 1969-cu ildə olub. Masallı Rayon
Tehsil şö’bəsində rəhbərlik etdiyim
vaxt isə dahi rəhbərimizin hakimiy
yata ikinci dafe qayıdış dövründə
olub.
Əwalca bu bayram münasibetilə bütün xalqımızı səmimiyyətlə teb
rik ediram. 15 iyun-Milli Qurtuluş
Günü Azerbaycan dövlatinin en parlaq, ən şanlı səhifələrindən biridir.
Böyük tarixi zarurat neticeinde yara-

I

Heydar Əliyev
bəşər tarixinin çox
nadir hallarda yetirdiyi dühalardan biridir.
Həyat mövqeyinin formalaşmasında Heyder Əiiyevin həyat va
faaliyyatinin mühüm
ta’siri olmuşdur. Bu
dahi
şexsiyyetin
Azarbaycan dövleti va xalqı üçün hayata keçirdiyi işlari görmamak an azı insafsızlıqdır. Heydar Əliyevin
siyasi faaliyyati naticasinde xalqımız böyük naaliyyatlar alda edib.
Man inanıram ki, Allahın köməkliyi ila Prezidenti
mizin rahbarliyi altında xalqımız tezlikla işğal olunmuş
torpaqlarımızı azad edəcak, məcburi köçkünlərimiz
öz dədə-baba yurdlanna qayıdacaqlar. Biz baladiyyaler ve kəndimizin sakinləri möhterəm prezidentimizin
anadan olmasının (79 lllik) yubleyinin va hakimiyyata
qayıdışının 9 illiyini səmimi qalbdan tabrik edirik. Ona
uzun ömür, cansağlığı arzulayınq.
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miz Azerbaycan iri addımlarla irəiiiəyir, gələcəyə böyük inamla baxır.
Yer kürəsi ərazisində yaşayan
azərbaycanlıların ümidi size, yalnız
və yalnız sizədir!
Şəxsən sizin gərgin əməyiniz ve
evezsiz fealiyyətiniz sayəsində həyata keçirilen “Əsrin müqaviləsi”, BakiCeyhan neft və Bakı-Ərzurum qaz kamərlərinin çekiiişinin realiaşdırıiması
date böyük uğurlardan xebər verir.
Möhtərem prezident!
Bu gun yurdumuzun üzərindən
qara buiudiarın götürülməsi sahasində apardığmız müdrik Sülh siyasətini
uzun ömür, cansağlığt. şəffaf həyat, ürəkdən bəyənirik. Hesab edirik ki,
Doğma Azərbaycanımızıh çiçəklən- torpaqiarımızın azad edilməsi sahəməsi naminə daha böyük uğurlar ar- sində ən müsbət variant ele budur.
İnanırıq ki, 0 Böyük Süih müqavizutayıram.
lesini şəxsen siz imzalayacaqsınız və
həmin gün o qəder də uzaqda deyil!
Cənab prezident!
Əziz Heydər Əlirza oğlu!
Sizin müdrik rəhbərliyiniz sayaSizin hakimiyyata ikinci dəfə galisində 30 ildən artıqdır ki, Ana vatani-

g
Şəmkir rayon Qaranüy baladiyyasiI nin sədri Verdiyev Oruc Ferman oğlu 1963-cü IIda anadan olub. Orta tahsillidir. Ailalidir, 3 övla■ dı var. YAP-ın üzvüdür.
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Xanlar Rayon Merkazi Xastaxanasının Baş
həkiminln müavlnl M u ra d o v ild ^ Y ^ -ıru M
Möhterem prezidenti
miz Heydar Əliyevin sülhsevar siyasəti hamıya melumdur. Heydər Əliyev maktebi dunyanın en böyük si
yasat maktabidir. Qədirbilan xafqımızın böyük oğlu
Heydər Əliyev başar tarixinin çox nadir hallarda yetirdiyi dühalardan biridir. Bu
dahi şəxsiyyətin Azarbay
can dövləti, xalqı üçün hayata keçirdiyi işleri görmamek
mümkün deyil. Cenab Heyder Əlyevin siyasi faaliyyati neticesində xalqımız böyük nailiyyətlər əldə edib. Ölkamizdə
yaranmış böyük sabitliyi nailiyyatimizin en böyük bəhrəsi
hesab ediram. Prezidentimizin səhiyyəyə göstərdiyi qayğı
həkimləri daha da ruhlandırır. Prezidentimizin rahbarliyi altında xalqımız tezliklə işğal olunmuş torpaqlarımızı azad
edecek, mecburi köçkünlarimiz öz dədə-baba yurdlanna
qayıdacaqlar. Azarbaycan inkişaf etmiş dünya dövlətləri arsında özünemaxsus yer tutacaqdır. Azarbaycan xalqı buna
layiqdir.

Dövlət torpaq va xaritaçəkmə komltesinin Astara şöbəslnin müdlri Caniyev Hacali 1956-cı ilin dekabrın 3-da Slyaku
kandinda anadan olmuşdu. Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirlb.
İlk amək faaliyyətlnə tasarrüfatdan başlayıb. Az sonra Torpaq va
Xarita çakma Komitaslnİn müdirl seçilib. Hal-hazırda hamln vazifada işləyir. Ailalidir, 5 övladı var. YAP-ın üzvüdür.
Möhtaram prezidentimiz Heyder
Əliyev barəsində saatlarla danışsaq,
yani onun fəaliyyətini Azerbaycan xalqı
qarşısında xidmətlərini söz ilə ifadə
eda bilmərik. Təkcə onun hakimiyyata
2-ci dafa qayıdış dövrünü təsəwür
etsak görərik ki, həmin dövrdə Azar
baycanda yaranmış ictimai-siyasi böhrandır. Azərbaycanın parçalanma təhlükəsi reallaşdığı dövrda Möhtərəm
Prezidentimizin hakimiyyata qayıtması dövlətimizə, xalqımıza bir bariz nümunadir. Ömrünü xalqa həsr etmiş hörmetli prezidentimizin
uzaqgörənliyi və müdrikliyi sahəsində torpaqlarımız düşmən işğalından azad olacaq. Bu gün onun siyasi faaliyyatinin 33 ili tamam olur.
Xalqımız tarafindan bu günkü bayram ümumdünya azərbaycanlılannın an sevimili günüdür. Mənim də bir azərbaycanlı kimi sevincimin,
farahimin haddi hüdudu yoxdur. Bütün rayonlarda olduğu kimi, bizim
rayonda da bu bayramı İH-nin başçılığı ila qeyd edilir. Mən də bu bay
ram münasibetilə xalqımı, başda Mohtaram Prezidentimiz Heydar
Əliyev olmaqla tebrik edirəm.
%.
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Əhmədova Nüşabə Məhərrem qızı 1957-ci ildə Goranboy
rayonunda anadan olub. 1981-ci
ildə M.F.Axundov adına Pedoqoji
İnstitutu bitirib. Goranboy rayon
A.Məmmedov adına şəhər 3 saylı
(rus) məktəbinin direktorudur.

Samux rayon Çoban-Abdallı
beledlyyeslnln sedrl Qarayev Xezayıl İsbendlyar oğlu 1954-cü llde
zlyalı alleslnde anadan olub, all
tshalllldlr. Azerbaycan Neft Wmya
İnstltutunu bitirib. AJlelidlr, 5 övladi var, YAP-m üzvüdür.
Heyder Əliyev möhtəşemliynin

nəden ibarət olduğunu heç kimi izah
etmek iqtidarında deyil. Çünki,
Heyder Əliyev Azerbaycan adlanan
bir məmlekətin dünənində də var, bu
gönunde de, sabahında da. Onun
möhtəşəmliyi de ele bundadır. Bele
ki, əvvəllər xarici vetendaşlara
“Azerbaycandanam" deyənde onlar
maraqla baxırdılar ki, Azerbaycan
hardadır? Lakin Heyder Əliyev cenabları hakimiyyata gəldikdən sonra
bütün dünya ictimaiyyeti Azərbaycanın Heydər Əliyev in veteni olduğunu çox gözəl biliriər. Menə eie gəlir
ki, tanınmış ölkəyə rəhbərlik etmək,
rəhbəri oiduğu öikeni tanıtmaqdan
daha asan görünür. Heyder Əiiyev

Abdullayeva Yeganə Qəzəntor qtzı. 1948-cl lldə Goranboy r*yonunda anadan olub. 1971-cl II*
də BDU-nun Klmya fakültəslnl bi
tirib. Goranboy rayonunun 1 saylı çohor orta məktəblndən awal
1983-cQ lldən 98-cl lla Idml dlrektor müavlnl 1998-cl lldən hal-hazıra klml dlrektor vəzlfaslndə çalışır. Allalldlr, 6 fivladı var.

“Milli Qurtuluş” gününü men
Azerbaycanda yen! tarixin başlanğıci kimi hesab edirem. 1993-cu ilden
lyunun 15-de hörmətli prezidentimiz
Heyder Əliyev cenablari Bakiya gelende veziyyat acinacaqli idi. Xaiqi
bu veziyyetden yalmz ve yalmz
Heyder Əliyev sexsiyyeti çıxara bllerdi. Qısa müddətdə aördüyü işlerin
nəticəsin idi ki, Azerbaycanda Vetendaş müharibesinin qarşısını aldı,
Sabitlik tam berqerar oldu. Apanlan
hem daxlli, hem xarici siyaset tez bir

1993-eü ildə iyun ayıntn 15-də
Möhterəm Prezidentimiz Heydər Əiiyev cənablarının Bakıya qaytdışı bir
daha Azərbaycanın Inkişafından
xeber verirdi. Bu damlmaz faktdır ki,
1993-cü iiin iyununa qeder
Azerbaycanda hərc-mərclik belkede
baş altb gedirdi. Genc müsteqi! respublikamız parçaianmaq təhlükəsinde idı. Müdrik siyasətçi Heyder Əliyev şəxsiyyətinin seyi nəticəsində
Azarbaycan böyük təhlükədən sovuşdu. Prezidentimiz hakimiyyetə
geidiyi günden Azerbaycanın inkişa*
fı naminə daimi işləyir, qurur yaradır.
Tehsil sahesinde də aparılan islahatiar öz müsbet təsirini göstərməkdedir. Men de xalqımızı bayram günündə xoş firavan günlər ve prezidentimizə geiecek işlərində böyük
nailiyyətlər diiəyiram.

SABİRABAD RAYON
TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN
MÜDİRİADİL HÜSEYNOV

Qurtuluş" bayramı xalqımızın tarixində unudulmaz gündür.
15 iyun xalqımızın Xilaskarına qovuşduğu, Xilaskarın isə dövlet xalq
naminə yenidən böyük siyasətə
qayıtdığı gündür. Bu qayıdış həm
Azərbaycan xalqını, həm də cənab
Heydər Əliyevin həyatında dönüş
nöqtəsi, döyüş məqamıdır. Bu meqam obyektiv gerçəkliyin qanunauyğunluğudur ki, onu zərgər dəqiqliyi ilə mehz möhtərəm prezidentimizdən sitat kimi demək olar: "Mən
böyük yükü ancaq ona görə çiynimə götürmüşəm ki, xalqın heyatının çətin məqamında, ağır dövründə ona xidmət göstərim”. Tarixin

0, Vetene oğul, milli ideyalara sadiqlik, dövlət və dövlətçilik anlayışlannı kompleks şəkitdə özünde
ehtiva edən fonemenal şəxsiyyətdir, milli liderdir, fövqəladə dühadır. Bəli, Heydər Əliyev milli deformasiyalara, mənəvi aşınmalara
məruz qalan bütöv bir xaiqı xilas
etdi - Miili Qurtuiuşun amallarından biri də budur. Xalqın itirilmiş
inamını özünə qaytaran bu qayıdış Heydər Əiiyev dühasnın pariaq nümunəsidir. Onun ömür yolu
yə fəaliyyəti bu günkü və gələcək
nəsiilərin həyat amatı, yaşamaq
idealıdır. Onun həyatı hər mənada
xaiqımıza əsi örnəkdir; İstər bir vetəndaş kimi, istərsə də ictimai xadim kimi. Xalq 5z rehberini sevir və
ona rəğbət göstərir. Xalqımızın
caniı tarixi oian möhtərəm prezi-

culuq, mədani inkişaf, elmi inqitab
bu illerin ən çox səciyyələndirən
şərtlərdəndir. Xalqın tarixinə vədiline böyük hörmet ise sözün həqiqi
mənasında onun şəxsiyyətinin necə də böyük olduğunu göstərir!
Dünyanın böyük dövlətlərinin kesişdiyi bir geosiyasi mekanda tarazlaşdırılmış, düzgün siyasət yeritmək dövlət başçısından zerger
sınaqları gösterdi ki, xalq H eydər^ent'm'z
ölkəmizin terəqqidəqiqliyi tələb edir. Cənab prezi
Əliyeve milli lider, m ö s tə q illiy iffÄ və inkişatl ü??n ö|Çüyə gəlməz
dentimizin mahz bele bir düzgün
zin teminatçısı, dövlətçilivir^H ^^4r 9°r^r' I y
^!z
^ urtu'
siyasi xətti dünya dövlətləri içərım e m a r ı k im ib a x ır .Ç ə t ln , Ä İ |« əsasların' HeVdər 0liVevin
sinda Azerbaycanın yerini ve mövli və zəngin fealiyyeti
qeyini müeyyenlədirir, ölkəmizin
denti dünyada tanı n ı r 4 Ä f e ^ ® ' . məcmusu olan ,itri is,eda'
yasi xadim kimi
adi insan tefəkürünə hüquqi ve demokratik dövlət quruculuğuna böyük töhfəler verir.
çevirib
“Babadağ” qəzeti vasitəsilə böyətiiltf
_
yük düha, alovlu vətənpərvər, tect ? ( Ä S ^ I P p i^
lftf0,ininnecəböyük rübeli siyasetçi, heyretamiz şəxsiyşəxsiyyətinin böyüklüyü de elə bundadır.
Nfc
Bu Quttuluş, bu qa- yet, qüdretli serkerde, yenilməz Ali
Azərbaycan xaiqının takidi və arBaş Komandan cenab Heyder Əlii l l w. yevi
zusu ilə hakimiyyətə gələn HeydşÇ
hakimiyyətə qayıdışı -15 iyun
dpylətçiliyimiz üçiin tarixi möcüzeƏliyev bu gün xalqın arzu və mffil
“Milli
Qurtuluş” günü və 14 iyul
mənafelərini əks etdirərək, Azərbaj^,
nrflfiĞm^
edtr.
T&m ^ lW 'enomn şaxsiyveti xalqımıza
siyasi
fealiyyetinin
33 illiyi münasican dövlətçiliyini
r
H f i k i ä K j ı n t y ^%\wşdurub, ö^tbağladıb. Heyder
Elə ona görə də xalq‘temi.şə,dounİa-:
ölkemize reh- betiie koilektivimiz adindan tebrik
hlä Sm ƏfiyeviR ƏltVev
dir. Azerbaycan xaJcR^^Şt^VwtiK
bərlik etdiyi illər tarix kitabına qızıl edirem, ona en ülvi, en eziz arzu
paıiaqiığı ondadır'kr,.bfeVftj%İ3töÄ
hərflərlə yazılacaq: abadlıq, quru- ve istekierimi bildirirem.
xalq rəhbərınə,
w M d / f f Ostnlflyödür,
xalantr.
haqqın, adaldtın, lriüdrikliyin milli
Berde rayonunda yerle- lərdən danışmaq olar.
'’iradənin
zəfərtdır. Haqqı,. ədaiətı r
zamanda öz bötfte&nt
Ateşkeşen “Qızıl ay” çadır şəhərciyin
Bizim çadır şeherciyindeki
sə nail o l u n d ^ t i ^ ^ q ^ n i w ^ Jäanmşq:' ottadfğı kimi, müsfəqıl
icra nümayendesi Cəlil Hüsey- 6000-ə yaxın mecburi köçkünler
zalandı,
mln- ]AZityaycmnbu günürt vegalecənov
gətirilən humanitar
di və başqa^fülan-'qİobarişlərden
də mphfşirəm prezidenti’mize
yardımlardan
lazı
söhbət aç.^tj^lär{"f.M®®u!|füş'1'
bağlılığını heç vəchlə inkar etmek
Möhterem pre
mınca
temin
olunur.
günü ve $t^i>äliyyöti{iin
zidentimiz Heyder
Və axır zamanlar ça
münasıbətiləlıe^;)älŞ]pzi, həitf de :<wnaz. Heyder Əiiyev haqqı-naƏliyev cenablari
dır şeherciyindeki
prezidentimizi sərntmi şəlbdan teb fnaqqa qurban verməyən ədalət
hakimiyyete 2-ci
rik ediram. Heyder Əliye^S^lyye- simvoJudur. ■Sxlaqlı siyasətdə etagözəl abı-hava buna
tinə uzun ömür, cansağlığı, xaŞwjı tondur. MIIH iradənin ümumxalq isdəfə gəlişi Azəreyani sübutdur.
isə mətinlik aızulayıram.
baycanın
günüMen inanıram ki
təyinin qarşısını heç nə ala bilməz,
gündən itirilməkdə
bizim
möhterem
olan şehər və kəridp
r
e
z
i
d
e
ntimiz
Quba rayon Zarqava kand belediylerimizin, tökülən
Heyder
Əliyev
ceyesininsedrl Əlirzayev Əsger İman oğlu.
qanların və daxildə
nablan, işğal olunan
ADU-nln rlyazlyyat fakültəslni bitirib, all
gedən vetəndaş müharibəsinin torpaqları geri qaytaracaq ve bi
təhsillidir.
qarşısını aldı.
zim qaçqın və köçkünlerimiz öz
Böyük siyasətçimiz, bənzərsiz lider Heyder
Hörmetli prezidentimiz ilk ev-eşikierine qayıdacaqlar.
növbede atəşkəsə nail oldu. Bu
6liyevin hakimiyyata ikinci defə gslişi ila AzerManim de en böyük arzum da Azerbaycanda sülhə ve düşmen terefinden Işğal olunbaycantn tarixində xoşbəxt gilnlsrlnln təməlini
əminamanlığın
temellni muş torpaqlanmızı azad, resqoydu. Respublikamız günO-gündən inkişafa
qoymaq
demek
idi.
publikamızı ise inkişaf etmiş
doğru gedir. Azerbaycanda ən başlıcası sabitMöhterem
prezidentimizin
dövlət
kimi görməkdir. Allah bu
i llyə nail olundu. Bu da mphteram prezidentimiz Heyder Əllyev in mübariz
uzaq
gören
siyasati
neticasinde
yolda
prezidentimize
kömek ol
siyasetinln neticesidir. Prezidentimizin hakimyyete geiişi xalq terefinden
Müsteqil Azeitaycan Respubli- sun.
müsbət qarşılandı, Onun neticesidir ki, prezidentimiz onun uzerlne düşəkasi ilk addimlarini Heyder-dliFürsətden istifadə edib, qenağır ve mesuliyyetli işi dark edir ve laylqincə öhdəslndən gəllr. Hörmetli
yev cenablarinm gergin emeyi zetiniz vasitəsile hörmetli prezi
Prezidentimiz hakimiyyətə gəldikdən sonra çoxlu sayda qlobal məsəlalsri
neticesində
nail olmuşdur. dentimizi ve xalqımızı “Qurtuhell edib ve Dövletimizde beynelxalq arenalarda tanınıb. Bu da görkəmli
3unlardan mühüm strateji ehe- luş” günü ve siyasi fealiyyetinin
şoxsiyyət Xalqın mOdrik oğlu Heyder Əliyev cenablannm adı ilə bağlıdır.
miyyete malik olan Neft müqa- 33 illiyi münasibetile tebrik edi
Biz de bu günkü bayramda xalqımıza xoşbaxtlik, görkəmli prezidentimize
viləsini, ipək yolunun bərpasını rem.
uzun ömür səmimi qelbden cansağlığı arzu edirem.
,
s. çoxiu sayda görülən iş-
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KAMIL ZEYNALOV
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI BUS BANK
İMİŞLİ RAYON ŞÖBƏSİNİN
MÜDİRİ
Məlum həqiqətdir ki,
1990-cı illərin əwəllərində
SSRİ adlı imperiyanın dağılması nəticəsində həmin
imperiyadan müsteqil Respublikamız üçün də çoxlu
problemlər miras qalmışdır.
Mərkəzləşdiriimiş idarəetmə sisteminin dağılması
gənc respublikamız qarşısında olduqca vacib olan
problemlərin həllinin sürətlədirilmesini təiəb edirdi.

A

Məhz XXI esrin astanasında respulikamızın yenidən müstəqillik qazanması
azadlıq ideyalarına sadiqliyinin bariz nümunəsidir.
Lakin, müsteqilliyin və
azadlığın qorunub saxlanılması üçün ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələri dinamik inkişaf etməli, respubli
ka daxilində makrosabitlik
əldə edilməli və ölkənin potensial imkanlarından səmərəli istifadə olunmalıdır.
İnkişaf etmiş ölkələrin
həyat təcrübəsi göstərir ki,
müstəqilliyin ilk dövrlərində
iqtisadiyyatın dircəlməsində təbii ehtiyatlardan istifadə oiunması dövlətlərin

Fərman QƏHRƏMANOV, Qazax Şəhar A
Bələdiyyəsinin sədr muavini
Həyat məktəbini keçməyən, əmək cəbhəsində
bərkdən-boşdan çıxmayan, halal zəhmətin nə oil
duğunu bilmeyən adam
xalqımıztn ümummilli lideri
Heyder Əliyevə layiqincə
qiymət verə bilməz. Bir xatııiayın. 1988-ci ildən bəri
xalqımızın başına nə zülmlər gəlmədi. Heyat bizi sınadı. Zaman bizi çox bərkə-boşa çəkdi. Ulu yaradanın könlü ilə belimiz bükülmədi. Qəddimiz, qamətimiz qınlmadı. Polad kimi sındıq, əyilmədik
Torpaqlarımızdan bir qismini itirdik, mənliyimizi
itirmedik. Göydə Tanrının, yerdə Heydər Əliyevin
ətəyindən yapışdıq. Dahi şəxsiyyətə olan ümidi
mlz itmədl, tükənmədi, ruhdan düşmədik. Əldə etdiklerimiz ise göz qabağındadır. Tökülən qan isə
kəsildi. Lakin bütün bunlar başlanğıc idi. Məhz, 0,
böyük şəxsiyyətin sayəsində Azərbaycanı öncə
özümüze, daha sonra isə dünya ictimayyətinə tanıtdıq. Bu gün ise, dünya ictimayyəti ilə yanaşı
olaraq yeni esre, yeni minilliyə Heydər Əliyevin,
onun ucaldıb daim uca saxladığı bayrağın, böyük
liderimizin şəxsiyyətinin, Heydər Əliyevin zirvesinin kölgosi altında jrəlileyirik. Bunu mən möhterəm prezidentimizin varlıgına, Onun nüfuzuna ve
rilen qiymət kimi dərk edirem.
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qısa bir müddetde tənəzzülden çıxaraq intensiv Inkişaf yolu lie irelllemesine
səbəb olmuşdur. Bu baxımdan Amerika Blrleşmiş
Ştatlarının keçdiyi heyat
yolu daha səciyyəvidir. Be
le ki, 1776-cı ildə ABŞ özünün müstəqilliyini elan etmişdir. Bu ildə məşhur alim
ve iqtisadçı Adam Smitin
“Xalqların sərvətinin təbiəti
və səbəbləri haqqında”
klassik əsəri nəşr olunmuşdur və bu əsərlərdəki elmi
mülahizə və fikiriərin tedbiqi ABŞ-ın iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Müstəqil Azerbaycan
dövletinin iqtisadiyyatının
her tərəfli inkişaf etdirilməsində neft amilindən istifadə olunması möhterəm pre
zidentimiz Heyder Əliyev
canablarının uzaqgörən,
düşünülmüş
siyasətinin
əyani tacəssümüdür.
Mehz, Heydər Əliyevin
70-80-ci illerde yeritdiyi
müdrik iqtisadi siyasət
Azerbaycanda çox iri zavod
və fabriklərin tikintisine imkan verdi. 0 dövrde keçmiş
SSRİ məkanında analoqu
olmayan neft sənaye komplekslerinin tikintisi və istismarı Xəzerin kontinental
sahəsində yerləşen “Güneşli” yatağının açılması və
istismara verilməsinin əsasını qoymuşdur. Dahi rehbərimizin 70-80-cı illərdə
gördüyü fedakar eməyinin
nəticəsinin respublikamızın
iqtisadiyyatında oynadığı
rolun bu gün canlı şahidiyik.

XX esrin sonuncu onilllYAQUB QUUYEV
yi Azerbaycan üçün blr sıBƏRDƏ
ŞƏHƏR 2-Cİ NOTARIAL
ra mühüm amillərlə səciyKONTORUN
NOTARİUSU
yelenir. Ölkemizin müsteqilliyinin llk dövrlərində,
1991-1993-cü illerdeki si
yasi, iqtisadi ve sosial sahələrdə hökm süren hercmerclik, özbaşınalıq ve çekişmeler dövletin tam süquta uğramasına ketirib çıxarmışdır. Xalqımız çetin bir
anda fövqəltəbii düşünceye
və iradəyə malik olduğunu
bütün dünya xalqlarına sübut etdirərek, millətin xilas
karını-Heyder Əliyev ce
nablarını hakimiyyətə ketir
di. Dövlet müstəqilliyinin
Tarixen döyüş meydanı,
qorunub saxlanılmasının mübarize məkanı olan Azerteminatı olan möhterem baycandan minlerle ordular
Heydər Əliyev cenablarının sefər etmiş, üzerine od yağdıölkenin siyasi ve iqtisadi !rılmış, sinesi üstünde milyonsisteminin yenileşdirilmesi larla şəhidin qanından al lalearzu olunmaz böhranın tez ler baş qaldırmışdır. Hər-hansı
liklə aradan qaldırılması is- bir vaxt kəsiyində baş qaldıran
tiqametinde apardığı men- mübarizelerde, azadlıq herətiqi və fədakar işi neticə- katlarınde xaiq öz dahi şəxsiysində xalq təsərrüfatının yətini, rəhbərini önə çıxarır və
bütün sahələrde dirçəlişə onun ardınca getməyə hazır
güclü tekan verdi. İnanırıq olduğunu bildirir.
Bu kimi liderlər haqqında
ki, gələcəkde de Heyder
Əliyevin derin zekası ve si- tariximizde kifayət qedər nuyasi bacarığr sayesində munələr var və olmaqdadır.
Bütün faktlar içindən yalAzərbaycanımız daha da
nız birini misal gətirmək istərinkişaf ederək Avropa medim, XX əsrin əwəllərində büdeniyyetine, iqtisadiyyatına tün dünyanı bürümüş 1-ci düntam inteqrasiya edəcəkdir. ya müharibesi Osmanlı İmpeMen, kollektivimiz adın- riyası üçün acınacaqlı sonluqdan Azerbaycan xalqını la neticələndi. Çoxəsrlik döv“Milli qurtuluş günü” müna lətçilik ənenəleri məhv olmaq
sibetilə tebrik edir, dahi təhlükəsi ilə üzləşmişdir. Derehberimiz Heyder Əlirza mək olar ki, Türk xalqı köle veoğlu Əliyeve dövletçiliyimi- ziyyətinə düşmek, vassal oizin qorunaraq inkişaf etdi- maq təhlükəsi qarşısında
rilməsi işinde uğurlar arzu- əlacsız qalmışdır. Müstafa Kamal Atatürkün dahiliyi türk xallayıram.
qını yenidən mübarizəyə qai-

Novruz ABDULLAYEV
Qazax Rayon Maliyyə
İdarəsinin Rəisi
Heydər Əliyev ucalığına
dəlalət edən xüsusiyyətlərdən
biri odur ki, o, mətanət və deyanət sahibi oian bütöv şəxsiyyətdir. Həyat və fealiyyetinin
bütün dövründe öz doğma xalqına ve doğma torpağına tam
varlığı ilə bağlı olan Heyder
Əliyev hakimiyyetde olduğu
müddətde heç kəs Azerbaycan
torpağının bir qarışını bele əiə
keçire bilmemişdir. Tarix boyu
Azerbaycan torpaqları iddiasında olan ermeni milletçileri
Heyder Əliyev qarşısında bu
mövzunu dillerine getire bilməmişlər. Lakin danılmaz faktdır
ki, üzü Şah İsmayıtdan beri, o
cümlədən, Sovet Hakimiyyeti
illərində Azərbaycanın başında duran bütün rehberlerin
dövründe ərazilərimiz az ve ya
çox derecede əldən verllib.
1988-93-cü illerde Heyder Əliyevsiz Azerbaycan daha dehşetii itkilere meruz qaldı. Düşmen üstümüze ayaq aldı, tor-

paqiarımız işğai edildi, insanlarımız didergin düşdü, soydaşiarımız helak oldular, qırıldıiar. Ən dehşetlisi isə o oldu
ki, ölkede özbaşınalıq yarandı.
Mehz bu vaxt ölkedaxili silahlı
qruplaşmalar xalqı vətəndaş
müharibəsi heddine getirib çıxardılar. Özbaşınalıq ve xaos
Azerbaycan müsteqilliyini təhlüke aitında qoydu. Öz müstəqilliyine yenice qovuşan Azer
baycan xalqının müqedderatı
xarici və daxili düşmenlerin
nəzarətine keçmeye başladı.
Tarixin belə bir mürekkeb meqamında xalq yene de öz xilaskarını axtarıb tapdı, onu-Hey
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nln müstəqılliyi ve butövtüyü
berqerar ediidi,
Bütün bunları demekde
meqsedim odur ki, biz yaşadığımız son 20-30 ili düzgün,
sağlam məntiqe əsaslanan
tehlillerle dərk etməliyik, Ataların misalı var, deyerlər ki;
Dağın eteyinde olarken onun
ucalığını hiss etmirsen.
Ancaq bü gün bizlar Hey
der Əliyev şəxsiyyəti ilə bir
dövrdə yaşasaq da, artıq onun
ucalığı hiss oiunmaqdadır.
1969-cu ilde Azerbaycan
SSR KP MK-nın birinci katibi
vəzifəsinə teyin edilen Heyder
Əliyev milli quruculuq işlərinin
başlanğıc temelini qurdıı. Xalqımızın adet-ənenelərinə söykanən tədbirlər vüset aldı llk
dəfə olaraq ermeni daşnaklarına qarşı əsaslı mübarizə
başiandı. Azərbaycanlıların
deportasiyası siyasətinə son
qoyuldu.
Sənayede və kend təsərrüfatında ağfasığmaz uğurlar əldə olundu. Daşınmaz emlak
olan nəhəng neft-kimya ^avodları inşa edildi, ən əsası
isə, Azerbaycan dilinin təmizliyi və müqəddəsliyi qorundu
və inkişaf etdirildi.
1993-cü iidə Heyder Əliyevin yeniden Respublika rəhbərliyine qayıtması başlanmış
işləri tamamlamağa zəmin yaratdı. Son onillikdə Heyder
Əliyev fealiyyeti gözümüz
önünde cərəyan etdiyi üçün
men son illerde görülen işler
barəsinde çox danışmaq istemirem. Sadece sonda onu bildirmək isteyirem ki, Heyder
Əliyev fenomeni bizim üçün
elçatmaz ucalıqdır. Bu ucalığın şerefini qorumaq bizim
borcumuzdur.

Heyder Əliyev böyükluyu
der Əliyevi israrla teleb etdi. 0,
hemişe olduğu kimi, xalqın ça- burada da özünü gösterdi.
0, xalqın sağlam qüwesinğırışına doğma münasibet
besledi - Naxçıvandan Bakıya den selistlikle istifadə edərək
geldi. Xalq öz sevimli rəhbə- dövlətçiliyimizin qorunması
rini, tarixin sınağından məğrur məqsədinə yönəltməyə nail ol
çıxmış xilaskarını böyük se- du, xalqın sel kimi coşub-davincle qarşıladı, insanların şan gücünü cemleyerek dağıgözlerinden axan sevinc yaş- dıcı qüwelerin qarşısını almaları tarixin yaddaş səhifələrinə ğa istiqametlendirdi. Ölke günhopdu. Heyder Əliyev ölkede ba gün sankl ağır yükün gəryaranmış gərgin, mürekkeb glnlik doianbacından çıxdı. Öldurumu - vetendaş müharibəsi kenin müstəqillik yükü, xalqın
alovunu söndürmek vəzifəsi- öz sabahına inamı Heyder Əlinin öhdeslnden gəlmək üçün yevin vətən sevgisinln odu ile
gecəli-gündüzlü mehsuldar döyünen böyük üreyinde, nəbfəaliyyətə başladı. Vetendaş zində narahatlıqla vurdu. Talemüharibesinin dəhşətini dərin- yüklü problemin həll.i çözüden duymaq üçün bir aniığa münde Iki mühüm amil- Heygözlərimiz qarşısında Əfqanıs- der Əliyev dəyanəti və eqidəsi
tan, Tacikistan klmi respubli- ile xalqın öz rehbərinə inamı
kalarda axıdılan qardaş qanına və sonsuz məhəbbeti kimi mədiqqet yetirmek kifayət eder. nevi teller xllaskarlıq nöqtesinZəngin dövletçilik təcrübəsl, de birleşdi.
Azerbaycan xalqına arzu
yaranmış mürekkəb veziyyeti
müdriklikle tehlil etdi və incə edirem ki, daima Heyder Əlisiyasi gedişleri ile, o, qısa yev dəyanətinin ətrafında six
müddətdə ölkedə baş qaldır- birleşsinler, onun dahi zekamış dağıdıcı prosesləri öz nə- sından layiqincə bəhrələnsinler.
zarətinə götüre büdi.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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GÖVHƏR RƏHİMOVA
QAZAX RAYON SƏMƏD VURĞUN
ADINA UŞAQ YARADICILIQ
MƏRKƏZİNİN DİREKTORU

1993-cu ilə kimi respublikamız elə bir
acınacaqlı vəziyyətə düşmüşdü ki, heç
kim inanmırdı ki, bu faciəli vəziyyətdən
çıxmaq mümkün olsun. Amma Heydər
Əliyev cənabiarının Bakıya qayıdışından
sonra hər şey nəiki öz axarına düşdü,
hətta respublikamız tərəqqiyə döğru
uğurlu addımlaıia irəlilədi. Mən bütün səhələrdə aparılan islahatlan yüksək qiymətləndirir, həmişə Heydər Əliyev siyasətinə arxalanacağımı biidirirəm və bu siyasətin bütün istiqamətlərii iiə fəxr edirəm.
Möhtərəm prezidentimizin çox müdrik bir sözünü qeyd etmək, vurğulamaq yerinə düşərdi. 0 demişdir: “Uşaqlar bizim gələcəyimizdir”.
Bu deyilənlərə əməl etmək, uşaqlara diqqət və qayğıgöstərmək hər birimizin insanlıq borcudur. Mən Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru
kimı', möhtərəm prezidentimizin bu sahəyə olan diqqət və qayğısını xüsusi ilə qeyd edib, onun müdrik siyasətini həmişə dəstəkləyirəm. Fürsətdən istifadə edib qəzetiniz vasitəsilə xalqımıza olan arzularımı çatdırmaq istəyirəm. Qoy Ulu Tanrı bizim xoşbəxt gələcəyimiz olan uşaqlarımıza xoşbəxt gələcək bəxş etsin.
AKIFIBRAHIMOV
GORANBOY RAYON
SUBARTEZİAN QUYULARI
İSTİSMARIİDARƏSİNİN
4?
RƏİSİ

Mənim Hedər Əliyev haqqında deyiləsi sözlərim həddən artıq çoxdur, Onun barəsində saatlaria yorulmadan danışmaq,
dünyanın ən dahi şəxsiyyəti ki
mi barəsində ən maraqlı və
məntiqli mülahizələr yürütmək
olar. Bu mənada Heydər Əliyev
şəxsiyyəti haqqmda deyilən
sözlər, yürüdülen fikirlər təqdirə

layiqdir. Onun Azərbaycan xalqı
qarşısında xidmətləri böyükdür.
Çünki, onun özü də böyük şəxsiyyətdir. Heydər Əliyevin xidmətlərini unutmaq, danmaq ən
azı vicdansızlıqdır, ən çoxu isə
düşmən dəyirmamna su tökməkdir. İndi bəzi üzdəniraq müxalifətçilər bu mövqedən çıxış
edirlər. Lakin bir qrup adam xalqın fikrini ifadə edə bilməz, yaddaşlardan həqiqəti silə bilməz.
0 xalq ki, ən çətin anlarda düzgün seçim edərək Heydər Əlirza
oğlu Əliyevi yenidan hakimiyya
ta gətirdi. Azarbaycan xalqının
bütöv bir nasii, bütün təbəqaləri
o dahi şəxsiyyati sevir va sevəcakdir. Mohtaram prezidentimi
zin bütün türk dilli xalqlar, dövlətlər içərisində birinci şaxs kimi
qiymətləndirilməsi başımızın
ucalığıdır. Bütün MDB dövlətlərinin vətəndaşları arzulayırlar ki,
onlara da belə müdrik siyasətçi
rəhbərlik eləsin. Tabii ki, bizim
xalqımız daim Heydər Əiiyev
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NEMƏT ƏLIYEV
QAZAX RAYON
TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ
Müstəqilliyimiz
əbədidir,
müstəqilliyimiz daimidir. Çünki
bu müqəddəs yolumuz “Milli
Qurtuiuş * günü kimi şərəfli bir
gündən özünə başlanğıc götürmüş və bu yolu özünə cığır etmişdir. Sovetlər İmperiyasının
işğalçı siyasəti nəticəsində nəinki bizim dövlətçiliyimiz işğal
edilmiş, xaiqın azadlığı ayaqlar
altında tapdanmışdır.
Artıq tarixin bu ztllətli günləri
geridə qalmış, unudulmamış,
əksinə olaraq, yaddaşlara yazılmışdır.Özü də şanlı bir tarix ki
mi. Bu gün yaşadığımız müstaqil Azərbaycan dövləti özönün

rəhbarliyini arzu edib və 1993cu ilda bu arzunu ifada edərək,
dahi siyasətçini həkimiyyətə
dəvət etdi.
İndi Azərbaycanın Qarabağ
problemindən başqa ikinci böyük problemi yoxdur. Ölkəmiz
nə qədər inkişaf etsə də, xalqımız nə qədar firavan yaşasa da
necə deyarlər, yaddan çıxmaz
Qarabağ.
Qarabağ məsəiəsinin həlli
prezidentimizin an ümda vəzifəsidir. 0, öz çıxışında bela bildirmişdi: “Mənim arzum budur ki,
işğalda olan torpağlarımızı azad
edim va ölüm”. Mən isə demək
istardim ki, hörmətli prezident!
Siz torpaqları azad edəcək, xalqımızın qəiəbə bayramında iştirak edəcək va bütöv, azad, sülh
şaraitində yaşayan Azərbaycanın prezidenti olacaqsınız. Çünki, man inanıram ki, bu xalqın
xoşbaxtliyi Sizin əlinizdadir.
Bu yolda Sizə çansağlığı və
uzun ömür arzu ediram.

SƏMƏDOV NATİQ MİRZƏXAN oğlu
BAKi ŞƏHƏR 22-ci NOTARİAL
KONTORUN NOTARİUSU
Har bir xalq azadlığı, xoşbəxtliyi, firavan yaşayışı üçün nəyi
isə qurban verməlidir. Düzdür,
bunlara nail olmaq üçün bütün
mərhəlalerdan keçirlər və axır ki,
öz istəkiərinə çatırlar. Azadlığı
qazanmaq çətindir. Ancaq onu
qorüyub saxlamaq, bütün dövlətİərə tanıtmaq daha çətindir.
Her cəhetdən azadlığı itirmək
astanasında dayanmış Azarbay
can xalqı nöhayet fizünün xilas
yoluna tapındı və xalq blldi ki,
daxiidə gedən çəkişmələrdən,
keçmiş iqtidarda olan məmurların bir vaxtda, nankor ermənllərin
bu hərc-mərclikden istifadə edib
Azarbaycanımızı işğala məruz

gələcyə doğru inkişaf estafetini
götürmüş, sabahı inamla açır.
Möhtərəm rezidentimiz Heydar
Əliyev cənablannın səyi və istedadı sayəsində dövlətimizin
qüdrati daha da artmış, dünya
dövlətləri tərəfindən nüfuziu bir
dövlət kimi qəbui olunmaqdadır.
Tarix 100 illər arzinda nadir hallarda belə şəxsiyyətiər yetirir.
Onun qüdrəti bizim qüdratimizdir.
Azarbaycan in miistaqilliyi,
azadlığı bizlər üçün qurur, qeyrət, şan-şöhrət rəmzidir. Müstəqil respublikada müstəqil vətəndaş kimi yaşamaq və gələcəyimiz oian gənclərimizi azad tikirli böyütmək bizim borcumuz, vazifəmizdir. Azərbaycanın hər bir
vətəndaşı tutduğu vəzifənin ic-

rasından başqa, eyni zamanda, |
vətənpərvarlik vəzlfəsini də dark
etməlidir. Ola bilsin ki, keçid
dövrü ilə əlaqədar hər hansı bir
çətlnliklər olsun. Ancaq onu da
yaddan çıxarmaq lazım deyil ki,
bütün işlər çətinliklərlə başlanır.
Şükürlər olsun ki," Milli Qurtuluş
” günündən başlanan azadlıq
yolumuz Heydər Əliyev şaxsiyyatilə vəhdət təşkil etdi və bu
yol öz ezəmətini göstərdi. Möhtərəm prezidentimizin uğurlu da
xili və xarici siyasəti ilə Azar
baycan Respublikası daima inkişafa doğru addımlayacaq. Bu
şərəfli inkişaf yolu bizi də gələcəyə ümidlə və inamla baxmağa
sövq edir. Çətin, lakin əzəmətli
yollarda xalqımıza uğurlar diləyirəm.

SIYAVUŞ SULEYMANOV
QAZAX RAYON DÖVLƏT TEXNİKİ INVENTARLAŞDIRMA VƏ
MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ QEYDİYYAT İDARƏSİNİN RƏİSİ
1993-cü il iyun ayının 15-də hörmətli prezidentimiz Heydər
Əliyev cənablarının Bakıya qayıdışı bir daha Azərbaycanın çiçəklənməsinə səbəb oidu. Bu danıimaz faktdır ki, 1993-cü ilin
iyununa qədər hərc-mərclik ölkədə baş alıb gedirdi. Gənc
müstəqif respublikamız parçalanmaq təhlükəsində idi. Ölkədə
vətəndaş müharibəsi ərəfəsindəydi. Bu çətin vaxtda, xalqın zi
yalılarının arzusu, istəyi, dəvəti ilə Heydər Əldiyev yenidən ha
kimiyyətə qayıtdı.
Bu qayıdışla ölkədə hökm sürən xaosun qarşısı alındı, mil
lətimiz fəlakətdən xilas oldu. Və elə o gündən indiyə qədər də
Azarbaycan məhz Heydər Əliyev rəhbərliyi ilə, onun gərgin
zəhməti və əməyi sayəsində irəliyə doğru inamla addımlayır
Məhz bu inkişafın təməli 15 iyun tariximizə “Milli Qurtuluş” günü kimi daxil oldu. Bu bizim üçün həyatı bir gün, önəmli bir tarixdir. Bu gün mən xalqımızın görkəmli, dəyirli oğlu, dünya miqyaslı böyük siyasətçi Heydər Əliyevə ilk önce möhgəm çansağığı, uzun ömür arzu edirəm. Müstəqil Azarbaycan dövlətinin
qüdrətlənməsi, çiçəklanməsi naminə gördüyü müqqəddəs və
:arixi işlərdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm. Xalqımıza isə xoş sabahlar, gözəl gələcək arzulayıram.

DAHİ LİDERİ
qoyduğu bir məqamda onları
möhtərəm prezidentimiz Heydər
Əliyev xilas edəcək və xalq kütləvi surətdə onu tələb etdi. Xalq
bildi ki, müstəqllliyə təzə qədəm
qoymuş, parçalanmaq iqtidarında olan Azarbaycan dövlətini ha
min vəziyyətdən yalnız və yainız
Heydər Əliyev siyasəti qurtara
biler.
Doğrudan da Heydər Əlirza
oğlu Əliyevin bu 9 ildə Azarbay
can tarixlndə güclü, heç bir ölçüyə sığmayan rolu var.
Hakimiyyata galandən sonra
birinci növbadə atəşkəsin alda

olunması, qardaş qırğınının və
parçalanmanın qarşısının al.ınması, iqtisadiyyatda olan iraliiəyişlər, Azarbaycanın Avropa Şurasına qabul olunması, neft sahəsində atdığı uğurlu addımlar,
bir sıra birliklərə Azərbaycanın
üzv olması möhtəram prezidenti
miz Heydar Əliyevin sülhsevər
siyasati va dünya şöhrətli fenomen bir şəxsiyyət olmasından
irəli galir. Heydar Əliyev analoqu
olmayan dahi bir insandır və biz
sevtnlrik ,ki,. Tanrı Azarbaycan
xalqı üçün göndərib bu xilaskar
insanı. Çünki, biz azərbaycanlı-

ların böyük ümüdü və ehtiyacı
var Heydar Əliyev diplomatiyasına, Heydar Əliyev zəkasına,
Heydər Əliyev dühasına. Tarix
belə şəxsiyyətləri tək-tək yetişdirir.
Dövlət başçısının böyüklüyü
ohun əməlleri ila, xalqını qırğına
verməyən sülhsevər siyasati ye
•misilsiz xidmatlari ila ölçülür.
Yorulmadan, geca-gündüz
bilmayib, bütün varlığını xalqına
hasr edən möhtarəm prezidenti
miz artıq istayinə nail olub. Qüdratli, dünyanın hegemon dövlatlarila eyni seviyyeda durmaq qa-

biliyyəti olan Azarbaycan dovlati
yaradıb. Bütün inkişaf etmiş xari
ci dövjəilərin diqqatinin Azərbaycana tamämila yönalmasi mahz
bu uğurlu siyasətin bəhrəsidir..
İnanınq ki, Azarbaycan dövləti
inkişaf edib an yüksak zirvəya
çatacaq və bu Heydar Əliyevin
uzaq görən siyasətinin nəticəsi
olacaq.
Biz azərbaycanlılar möhtaram prezidentimiz Heydar Əliyevlə faxr edirik və öz kollektivimiz adından Azarbaycan xalqını
“Milli Qurtuiuş’ günü münasibatiiə təbrik edirəm.
■1/ft/Y ıA 1:W■■ r r l .t f f vianı
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Tarixə qızıl hərflərlə
yazılan 33 il

Babadaf qəzetınin xususı buraxılışı

Bərdə rayonunun Təhsil şöbəsinin müdiri İsmayılova Rahi
ls Mustafa qızı. 1955-ci ildə Bərdə rayonunda anadan olub
1976-cı ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. 1988-ci ildə Azar
baycan Yazıçılar birliyinin üzvü
seçilib. Müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb. YAP-ın üzvüdür.

Hörmətli
prezidentimiz
müdrik siyasətçi Heydər Əliyev cənabları hakimiyyətə 2ci dəfə gəlişi xalq tərəfindən
rəğbətlə qarşıiandı. Xalqımızın
tarixi salnaməsinə ən yaddaqaian səhifəiəri yazan bu in
san öikəmizi bütün dünyada
tanınması sosiai-iqtisadi və
mədəni həyatının yeni zirvəyə
çıxması üçün yorulmadan fəaiiyyətdədir.
Möhtərəm prezidentimizin
Azerbaycanda təhsil sisteminin dünya standartları səviyyəsində yenidən qurulmasında,
islahatlar aparılmasında əvəzsiz xidmətlər vardır.
Hər birimiz bilirik ki, möh-
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Cəlilabad Maşlıq kənd bəiədiyyəsinin sədri Qafarov Dadaş İbrahim oğlu.

Hamımıza bəliidir ki,
təzəcə müstəqiliyə qədəm
qoymuşdur. Dövlətin özülü
möhkəm qoyulmalıdır ki,
onun gələcəyi xalqın gələcəyi üçün ümidverici ol
sun. Həm də bu dövlətə
elə bir uzaqgörən görkəmli siyasi xadim rəhbərlik etməlidir ki, onu sivil dövlətlər sırasma çıxara bilsin. Çunki millətin
4.gücü və nufuzu dövləti təmin edən rəhGanca şəhəri 7 saylı Zona Tibbi sayal ekspert komissiyasının sədri Mali
kova Nurlana Malik qızı 1951-ci ilda
anadan olubdur Ailalidir, 3 övlad anasıdır. N.Narimanov adına Tibb institu
tunun müalica profilaktika fakültasinin
bitirlbdir.
Respublikamız
müstəqillik qazandıqdan sonra ilk illar
butün
sahələrdə
oduğu kimi, səhiyyəda də özbaşınalıq
tüğyan edirdi. Yaranmış bu vəziyyət
Azarbaycan səhiyyəsini məhvə doğru
aparırdı. Bəşəriyyət üçün zəruri olan bu sahə öz xilaskarını gözləyirdi. Hörmətli prezi
dentimiz cenab Heydar Əliyev düzgün kadr
siyasati yeridarak sahiyyanin taleyini tibb
elmlari doktoru Əli İnsanovun şəxsində gördü. Bu Isa xalqın ürəyincə oldu. 0, bir çox
sahiyya ocaqları rehbarlarinin iştirak etdiyi
iclasda səhiyyə sisteminin, tibb xidmətinin
vaziyyat ve bu vaziyyəti doğuran sabablar
baredə dantşdı. Sahiyyanin yenidan qurulmasının nazirlik terefinden nezerde tutulan
perspektivlerini ve yollarını açıqladı. Yeni
hazıilanmış mill! sehiyye siyasati konsepsiyasının esas müddəaları ile tanış olduq.
Konsepsiyada sehlyyenin dövletçilik xarakteri daşıması, idarəetmə sisteminin demokratikleşdirmesi, yerli sahiyyə orqanları ve
mütəxxesislarinin selahiyyetinin artırılması,
sahiyyanin inkişafının ekstensiv prinsipindan intensiv prinsipine keçirilməsi, sahiy-
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tərəm prezidentimiz H.ƏIİyevin tərifə ehtiyacı yoxdur. Çünki o bütün fəaliyyətini xaiqın
taieyinə bağlayıb. Hər birimizin dinclik, əmin-amaniıq şəraitində yaşamağımıza çalışıb
və bu gündə çaiışır. Mən də
rayonumuzun Təhsil şöbəsinin müdiri kimi kollektivimiz
adından qarşıdan gəiən “Qurtuluş”
günü və
siyasi
fəaliyyətinin 33 illiyi münasibətilə xalqımızı və prezidentimizi Heydər Əliyev cənablarını təbrik edirəm. Möhtərəm
Prezidentimizə gələcək işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram.

b irin şəxsiyyətindən,^plomatiya-|
sından mövqeyindən asılıdır. Məh3
Azarbaycan dövlətinin ha[
ztrki dövrdə beynəlxalq
aləmdə tanıdan yeganəı
şəxsiyyet Möhtərəm prezi-|
dentimiz Heydər Əliyev o ljf
du. Məndə öz növbəmdəl
hörmətli
prezidentimiz]
Heydər Əliyevi bu “Qurtu-I
luşM günu münasibatiiaj
təbrik edirəm və Tanfi kö-j
məyiniz olsun! Allah sizij
qorusun! - deyirəm, xalqımıza isə bu gündə xoşbəxtlik gözəl yaşayış arzu edirəm.
yədə sərf olunan xarclari alternativ mənbəlardan daha geniş istifadə olunması va başqaları nəzərdə tutulmuşdur.
Biz tibb işçilari Möhtərəm Prezidentimi
zin daxili və xarici siyasatini bayanirik va
onu dəstəkləyirik.
Prezidentimizi hakimiyyata qayıdışının
9 illiyini təntənəli suratda qeyd etdik, ona
hayatda uzun ömür, can sağlığı, işində müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Va arzumuz budur ki, errnani tapdağı altında olan 20% torpaqlarımız sülh yolu ilə geri alınsın, qaçqın
və köçkünlarimiz öz el-obalarına qayıtsınlar. Bu işinda möhtaram Prezidentimizə
uğurfar dilayirik.

XanJar rayon Topalhasanll inzlbati
ərazi vahidllyi üzrə fcra nümayəndasinin
sadri, şahid atası Cafarov Məsim Mahəm^
madəli oğlu 1937-cl lldə anadan olub. Ai; lalidir. 3 övladı var. YAP-ın üzvüdur va
| Topalhasanll kandl üzrə YAP-in sadridlr.
Hamimizm yaxşı xatirində;dir ki, Ölkada çatinliklər baş
alib gedirdi. Bela bir vaxtda
j xalq qəti olaraq bffdirdl ki, xalI qt bu felakatdan yalmz Heydar
İƏIiyev xilas eda bilar. Belalik| la, xalqi va ölkani tahlükadan
xilas etmak zaruratl 1993-cO
ilin Iyun aytnda onu Baktya
gatlrdi va ela hamin gundan
Azarbaycan tarlxiriin yeni bir sahlfasi,
I Heydar Əüyavli günlari başladi. Azarbaycan
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DAHİ R8HBƏRİN XALQLA
BİRLİYİ HƏLƏ ÇOX-ÇOX UĞURLAR
QAZANACAGIMIZDAN XƏBƏR VERİR
Bezİ qənaətlerə göre dünyada qeyri-adi
qüwəyə malik "Günəş adam”lar mövcüddurlar. Müqeddes qüwe faexş edərək yer üzüne
göndərdlyi çox nadir oian bela “Güneş
adanflardan birini də bizim ölkemizə baxş
edib. Xalqına, vatənina xidmətdə keçirdiyi
narahat, talatümiü, mənaiı ömrünün 79-cu
baharına qadam qoymuş dünya şöhretli mııdrik prezidentimiz Heyder Əliyev semada parlayaraq Günəş kimi aramsız olaraq xalqımızın taleyini isidir. Müdrik rehbarimizin fenomen ömrünün tafərrüatını canlandırmaq
mümkün olsaydı, bəlli olardı ki, onun her bir
am nümünə ve öməkdir Heyder Əliyev ucaiığına dəlalət edən xüsusiyyətlərdən biri odur
ki, 0, mətanət və dəyanət sahibi olan bütöv
şaxsiyyatdir.
Bali, Heydər Əliyevde bu kimi saydıqca
qurtarmayan yüksek keyfiyyətlərin olması yenica müstəqiiiik qazanmış dövlatimizin oium
və ya ölüm muqeddəratının həll olunduğu bir
vaxtda xaiqtn ona üz tutmasına səbəb oldu.
Onu da qeyd etmək iazımdır ki, 1988-93cü illərda Heydar Əliyevsiz Azarbaycan daha
dahşatli itkilara məruz qaldı. Düşmən üstümüzə ayaq aldı, torpaqlarımız işğal edildi,
xalqımız didərkin düşdü, soydaşlarımız halak
I oidular. Ən dəhşətlisi isa o oldu ki, ölkada öz^başnalıq yarandı.

Şamkir rayon Qaracamilli Baladiyyasinin sadri Bayramov
Əmiraslan Mastan oğlu 1935-ci ilda anadan
olub.
Azarbaycan
Kand Təsərrüfatı Akademiyasının mexaniklaşdirma fakültasini
bitiribdir. Ailalidir, 3
övladt var. YAP-ın üzvüdür.
Şəmkir rayon Qaracəmilli
Bələdiyyəsinin baş mühasibi
Hüseynov Saleh Qəmbər oğlu 1947-ci ildə anadan olub.
Ailalidir, 5 övladı var. YAP-ın
üzvüdür.

BAKIŞƏHƏRİ, BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ 300 N-Lİ
ORTA MƏKTƏBİN İDMAN MÜƏLLİMİ CƏLİLOV
MƏFTÜN İSA OĞLU.
Hörmətli prezidentimizin hala o vaxtkı
SSRİ rahbarliyinda işladyi vaxtları yada
salıb, xatırlamaq istayiram ki, o vaxtı rahbərliyin Heydar Əliyev haqqında edalatsiz
qararlan onu vəzifəsindən azad edib ev
dustağına çevirməsi bu böyük insanı sarsıtmadı. 0 yena xalqının xoşbəxtiiyi naminə mübarizədən çəkinmədi.
Heydar Əliyev Respublikaya başçılığı
xalqimn baxti getirib, çünki,bu xalqin ye
ni tarixini möhteram Prezidentimiz kimi
müdrik siyasətçi, yeganə va asl lider yaztr.
Yeni asra dahi şəxsiyyət, avazolunmaz lider
olan Heydar Əliyevla birga qadam qoyuruq.
Biz buna sevinir va faxr edirik. Çünki,
Heydar Əliyev uzaqgöran siyasatçi olmaqla yanaşı ham da polad iradali, asl harbçi simasinda
Ali Baş Komandandir. Bu gun
müstaqil dövlatimizin ərazi bütövlüyünü qoruyan, onun keşiyinda duran, Azarbaycan ordusu
öz sarkardasi ila al-ala verib iralilamakdan qürur hissi duyur.
Biz inanınq ki, tezlikla möhtəram Prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızrn rahbarljyi ila doğma Qarabağ torpaqlarımızı azad edacaylk. 0 gün uzaqda deyil.
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Eiə o vaxt öikedeki silahlı qrupfaşma- '
iar xatoi vetendaş müharibaslne getirib çıxar*
dtlar, özbaşınalıq ve xaos Azarbaycan mua
taqiiiyini tehlükede qoydu.
Tarixin bela bir mürekkab maqamtnda
xalq yena de öz xilaskann* axtarıb tapdı və
Heydar Əliyevi israrla talab etdi. Dahi şexsiy
yat hemişe olduğu klmi, xalqtn çağtrışına
doğma münasibət baslayarak Naxçıvandan
Bakıya galdi. Xalq öz rahbarlni sevinclə qar
şıladı.
Heydar Əliyev ölkədə yaranmış gargin
mürakkab durumu, vatandaş mübaribesi aiovunu söndürmak vezifasinin öhdəsindən kal
mek üçün gecəli-gündüzlü mahsuldar fəaliy
yata başladı. Zəngin dövletçilik təcrübəsi ya
ranmış mürəkkəb vəziyyəti müdriktikSa tahiı
etdi va incə siyasi gedişlari ila qısa müddat
da ölkədə baş qaldırmış dağıdıct prosesləri
öz nəzarətinə götürə bildi.
Bu gün hamin qaytdışdan 9 E!keçir. Bu
lar ərzində Heydar Əltyevin uzaqgörən siya
sati nəticəsində dövlətimiz bir çox dünya bir
liklərinə üzv olub, öçrangli bayrağımız Avro
pa Şurasında dalğalanır. Dahi rahberin xalq
la birliyi hela çox-çox uğuriar qazanacağımız
dan xəbər verir. Man buna xaiqini sevan bir
vatandaş kimi tam şəkitda əminəm.
AZƏRBAYCAN PEDOQOJİ UNİVERSİTETİNİN
PEDOOOGİKAVƏ PSİXOLOGİYA
FAKÜLTƏSİNİN DEKANI, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ
NAMİZƏDİ, DOSENT ALLAHVERDİ HACIYEV \

Cartal vüqarlı, dağ əzəmətli, dünya şöhrətli
prezidentimiz möhtaram Heydar Əliyevin atrafında six birlaşmak Azarbaycan xalqının an ümda vazifəsidir. Hamıya malumdur ki, dövlətin dirçəlişi,
müstaqilliyi, inkişafının taminatçısı Heydar Əliyevdir. 1993-cü ila kimi Respublikamız darin uçurumlar qarşısında dayanmışdı. Bu vəziyyətden
xalqmızı çıxarmaq, dövlətdə asayişi bərpa etmək
üçün bizə müdrık, uzaqgörən və ağıllı bir rəhbər
(azım idi. Bu həm dövrün tələbi idi, ham da xalqımızın. Bəli! 1993-cü ildən möhtərəm prezi
dentimiz Heydar Əliyev canabiarının Bakıya
qayıdışı bizi nəinki bu siyasi burulğandan
çıxardı, hatta man deyardim ki, bizi özümuza qaytardı. Ona görə da, bu bayram Azar
baycan xalqının va onun müdrik rahbarinin
uzaqgöran tarixi nailiyyatidir. Man kollektivimizla birlikda Prezidentimiza uzun 6mör,
cansağlığı arzu ediram. Biz Qaracamillilər
hörmatli Heydar Əliyevi ömurlök Prezident
kimi görmak istayirik.
öz üzarina götürməli idi, götürdü də. Bu əslində bütöv
bir xalqın ürək söziari idi. Xalq öz rahbarina yenidan
qovuşdu. Xarici va daxili düşmənlər yerinda oturduldu.
Surətlər, Rahim Qazıyevlar layiqli cazalannı aidı. Ataşkas alda olundu. Uzun zamandır qan axıdılmır, insan qırğını yox
dur, torpaqlarımız mərmi yağışına düşmür. Bu haqiqatan, canab Heydar Əliyevin qalabasidir.
15 iyun “Milli Qurtuluş” günüdür. Bu
bayram münasibatila bir Azarbaycan vətəndaşı kimf xalqımızı və prezidentimi^
tabrik edirəm.
! ' .......... ..............................................................
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