
Dövlət Statistika Komitəsində Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə  həsr 
olunmuş tədbir keçirilmişdir. 

Mayın 8-i Dövlət Statistika Komitəsində 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr 
olunmuş tədbir keçirilmişdir. Öncə Ulu öndərin büstü 
önünə tər çiçəklər qoyulmuş, ümummilli liderin nurlu 
xatirəsi dərin ehtiramla yad edilmişdir. Tədbir 
başlanmazdan əvvəl Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 90 illik yubileyinə həsr edilmiş kitab sərgisinə 
baxış olmuşdur. Tədbir dövlət himninin 
səsləndirilməsi ilə başlamışdır. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbirdə Milli Məclisin deputatı 
Nizami Cəfərov, Đctimai Siyasi universitetin rektoru Rasim Nəbiyev, kütləvi informasiya 
vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər.  

Tədbiri giriş sözü ilə açan Kənd təsərrüfatı və 
ekologiya statistikası şöbəsi müdirinin müavini Malik 
Heydərov ilk öncə tədbir iştirakçılarını salamlamış, 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin 
müxtəlif dövrləri ilə bağlı ətraflı məlumat vermişdir. 
Sonra söz Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif 
Vəliyevə verilmişdir.  

Komitə sədri Arif Vəliyev öz çıxışında bildirmişdir 
ki, Ulu öndərin 90 illik yubileyi Azərbaycanın bütün bölgələrində təntənə ilə qeyd edilir, bu 
dahi insanın respublikamızın tərəqqisi naminə gördüyü nəhəng işlər bir daha xatırlanır.

 Çıxışda bir daha vurğulanmışdır ki, mühüm 
iqtisadi və siyasi qərarları ilə yaddaşlarda iz qoymuş 
xalqımızın əbədi lideri, ömrünün 60 ildən çoxunu öz 
doğma xalqına, onun gələcək xoşbəxtliyinə sərf edən, 
xalqın ən ağır və çətin günündə onu öz şəxsi zəkası, 
müdrikliyi və siyasi uzaqgörənliyi hesabına xilas edən 
ulu öndər nəinki ölkəni iqtisadi və siyasi uçurumdan 
çıxardı, eyni zamanda xalqımızın gələcək inkişaf yolunun 
möhkəm təməlini qoyaraq Azərbaycanın 10 illər sonra da 

inkişaf istiqamətini proqnozlaşdırmaqla dövlətimizin qlobal inkişaf yolunu müəyyənləşdirdi. 
Bildirilmişdir ki, ölkəyə rəhbərliyi dövründə bütün sahələr kimi statistika da ümummilli 
liderin diqqətindən kənarda qalmamışdır. Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra 
statistikanın inkişafına dair 5 dövlət proqramı qəbul 
edilmiş və müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmişdir ki , 
onlardan ilk iki proqram Ulu öndərin ölkəyə rəhbərlik 
etdiyi dövrə təsadüf edir.  

Statistiklər işlədikləri dövr ərzində hər zaman 

dövlətin qayğısını öz üzərilərində hiss etmiş və 

ümummilli liderin statistika sisteminə, onun fəaliyyətinə 

isti münasibəti qeyd etdiyi fikirlərində də ifadə 



edilmişdir. Ulu öndər çıxışlarının birində qeyd etmişdir – “...Bizim Dövlət Statistika Komitəsi 

var, çox düzgün statistika aparır...”. Bu fikrin özü statistiklərə verilmiş ən yüksək qiymət 

deməkdir. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə digər sahələrdə olduğu kimi statistika sistemində 

də islahatlar aparılmağa başlanılmış, statistika orqanlarına dövlət tərəfindən mütəmadi olaraq 

qayğı göstərilmiş, əmək şəraiti nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşdırılmış, iş yerləri 
genişləndirilmiş, müntəzəm olaraq avadanlıqlarla təchiz edilmişdir və hazırda dövlət 

proqramına uyğun olaraq bu işlər davam etdirilir.   

Azərbaycanın yeni tarix salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmış Heydər Əliyev dövrü hər 

bir azərbaycanlı üçün çox gərəkli bir tarixdir. Xalqımız gələcəyə böyük ümidlə baxır və öz 

taleyini Heydər Əliyevin milli dövlətçilik ideyalarının sadiq davamçısı, yüksək intellektə 

malik və praqmatik düşüncəli siyasətçi olan Đlham Əliyevə etibar etmişdir. 

Sonra Dövlət Statistika Komitəsinin əməkdaşları Saleh Mövlamov, Sevinc Quliyeva, 
Nigar Nağıyeva Ulu öndərin Vətənimiz üçün gördüyü işlərlə bağlı məruzələrlə çıxış etmiş, 
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulmasında, ölkənin 
inkişafında böyük xidmətlərindən danışmışlar. 

 
Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin deputatı Nizami 

Cəfərov və Đctimai Siyasi universitetin rektoru Rasim 
Nəbiyev Ulu öndərin XX əsrin sonlarında Azərbaycanda 
dövlətçilik ənənələrinin bərpa edilib zənginləşdirilməsi, 
möhkəmləndirilməsi, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf 
yolu ilə inamla irəliləməsi, təhsil və elm sahəsində, eləcə 
də onun Azərbaycançılıq ideologiyasının inkişafında rolu 
haqqında misilsiz xidmətlərindən bəhs etmişlər.  

 
Bildirilmişdir ki, güclü iradəyə və milli ruha malik 

olan Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının 
azadlığının, müstəqil dövlətçiliyinin müqəddəratının həll 
edildiyi ən ağır günlərdə öz xalqının iradəsinə tabe 
olaraq 1993-cü ildə ölkə rəhbərliyinə qayıtmaqla 
respublikamızın dərin ictimai-siyasi və iqtisadi 
böhrandan çıxarılmasına və ən nəhayət, Azərbaycan 
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin qorunmasına və 
möhkəmləndirilməsinə, dövlətimizin beynəlxalq aləmdə 
uğur qazanmasına nail olmuşdur.       



 
Daha sonra tədbir iştirakçıları tərəfindən ölkə 

Prezidenti, möhtərəm cənab Đlham Əliyevə müraciət 
qəbul edilmiş və oxunmuşdur.  

Sonda Komitənin əməkdaşları arasında 
keçirilmiş, Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı 
ildönümünə həsr olunmuş ənənəvi şahmat və dama 
üzrə turnirdə yüksək nəticələr göstərmiş əməkdaşlar 
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev 
tərəfindən kubokla, diplomlarla və qiymətli 
hədiyyələrlə mükafatlandırılmışlar.  

 

 
 

 

      

 


