
HÜQUQİ MÜSTƏVİ

HÜQUQİ MÜSTƏVİ
ELMİ-NƏZƏRİ, TƏCRÜBİ JURNAL

ELMİ-NƏZƏRİ, TƏCRÜBİ JURNAL

ISSN 2218-5178

Legal plane

Юридическая плоскость

Hukuki düzey

BAKI - 2020
№ 3

ISSN  2218-5178



“Azərbaycan müasir güclü dövlətə çevrilməlidir. Bunu etmək 
üçün bizim bütün imkanlarımız var. Həm iqtisadi, həm siyasi 
imkanlar, həm də insanların intellektual səviyyəsi, dövlət siyasəti, 
dövlətin iradəsi və açıq-aydın görünən gələcəyin üfüqləri”.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bank of Baku ASC-nin “MXD” filialı

     AZN

Müştəri kodu A48398

Hesab sahibi “Hüquqi müstəvi elmi-nəzəri, təcrübi 
jurnalının redaksiyası“ Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Hesab nömrəsi  38090000184190A72

VÖEN   1306401681 

İBAN   AZ34JBBK00038090000184190A72

Bankın adı   Bank of Baku ASC-nin “MXD” filialı

VÖEN   1700038881

KOD    506924

Müxbir hesab  AZ27NABZ01350100000000007944

S.W.I.F.T   JBBKAZ22



120202020 ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3

Arif PAŞAYEV – Redaksiya şurasının sədri,
Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru,
akademik, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru;
Əli HÜSEYNLİ – Azərbaycan Hüquqşünasları
Konfederasiyasının sədri, hüquq üzrə fəlsəfə
doktoru, Milli Məclisin I vitse spikeri;
Aytən MUSTAFAZADƏ – Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Hüquq və İnsan Haqları
İnstitutunun direktoru, professor, hüquq üzrə
elmlər doktoru;
Fərhad ABDULLAYEV – Azərbaycan Respub -
likası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri, hüquq
üzrə elmlər doktoru;
Eminə YAZIÇIOĞLU – İstanbul Universiteti
Hüquq fakültəsinin professoru, hüquq üzrə
elmlər doktoru;
İrina SOPİLKO – Ukrayna Milli Aviasiya Uni-
versiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, professor,
hüquq üzrə elmlər doktoru;
Leonid TİMÇENKO – Ukrayna Dövlət Vergi
Xidməti Akademiyası Beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin rəisi, professor, hüquq üzrə elmlər
doktoru;
Revol VALEVEY – Kazan Dövlət Universite-
tinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru;
Əmir ƏLİYEV – Bakı Dövlət Universiteti
Hüquq fakültəsinin dekanı, professor, hüquq
üzrə elmlər doktoru;
Lətif HÜSEYNOV – İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsinin hakimi, professor, hüquq
üzrə elmlər doktoru;

Oktay ƏFƏNDİYEV – Azərbaycan Dövlət İqti-
sad Universiteti, “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi”
kafedrası, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;
İsaxan VƏLİYEV – Azərbaycan Res pub li ka sı -
nın Prezidenti  yanında Dövlət  İdarəçilik Aka -
de mi ya sı, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;
Arif QULİYEV – Ukrayna Milli Aviasiya Uni-
versiteti, Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun
Beynəlxalq hüquq kafedrası, professor, hüquq
üzrə elmlər doktoru;
İbrahim QULİYEV – Milli Aviasiya Aka de mi -
ya sı “Hüquqşünaslıq” kafedrasının müdiri, pro-
fessor, hüquq üzrə elmlər doktoru;
Yesberqen ALAUXANOV – “Qazaxıstanın
Elm və Həyatı” beynəlxalq elmi-kütləvi yur -
na lın baş redaktoru, professor, hüquq üzrə
elm lər doktoru;
Nazim ƏLİYEV – Daxili İşlər Nazirliyi Polis
Akademiyasının rəisi, polis general-mayoru,
dosent, hüquq üzrə elmlər doktoru;
Qulu NOVRUZOV – Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının
rəisi, gömrük xidməti polkovniki, dosent, hüquq
üzrə fəlsəfə doktoru;
Etibar ƏLİYEV – Bakı Dövlət Universiteti
Hüquq fakültəsinin “İnsan hüquqları və infor-
masiya hüququ” UNESCO kafedrası, professor,
hüquq üzrə elmlər doktoru.

ÅÅËËÌÌÈÈ--ÍÍßßÇÇßßÐÐÈÈ ,,   ÒÒßßÚÚÐÐÖÖÁÁÈÈ   ÆÆÓÓÐÐÍÍÀÀËËÛÛ   ÐÐÅÅÄÄÀÀÊÊÑÑÈÈÉÉÀÀ
ØØÓÓÐÐÀÀÑÑÛÛÍÍÛÛÍÍ  ÒÒßßÐÐÊÊÈÈÁÁÈÈ ::

«GÜN GƏLƏCƏK AZƏRBAYCAN DÜNYAYA
GÜNƏŞ KİMİ DOĞACAQ».

HEYDƏR ƏLİYEV

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



2 20202020ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3

ÐÅÄÀÊÑÈÉÀ ÙÅÉßÒÈ:

Elmi redaktor – MƏMMƏDOV R.F. – Bakı Dövlət
Universiteti Ùöãóã ôàêöëòÿñè Beynəlxalq ümumi hüquq
kafedrasının müdiri, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;

Ìÿñóë ðåäàêòîð – ÌßÌÌßÄÎÂ ß.Ã. – ÁÄÓ
Ùöãóã ôàêöëòÿñè “Áåé  íÿë õàëã õöñóñè ùöãóã âÿ Àâðîïà
ùöãóãó” êà ôåä ðà ñûíûí ìöäèðè, äîñåíò, ùöãóã öçðÿ ôÿë-
ñÿôÿ äîêòîðó.

Èíçèáàò÷û – ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ Ô.Å. – ÁÄÓ Ùöquq
ôàêöëòÿñèíèí “ÁÕÙ âÿ Àâðîïà ùöãóãó” êàôåäðàñû, äî-
ñåíò, ùöãóã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Áþéöê ðåäàêòîð: – Zöìðöä TURABXANQIZI.

Ðåäàêòîðëàð:
– ÀÁÁÀÑÎÂ À.Ã. – ÁÄÓ-íóí «Èí ýèëèñ äèëè» êà -

ôåä ðàñûíûí ìöäèðè, ßìÿêäàð ìöÿëëèì, ïðîôåññîð,
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

– ÀÜÀÊÈØÈÉÅÂ ß.É. – ÁÄÓ-íóí äîñåíòè, ßìÿê -
äàð ìöÿëëèì, ôèëî ëî  ýè éà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

– ÙÖÑÅÉÍÎÂ Ì.Ù. – Azərbaycan Respublikasının
Daxili İşlər Nazirliyi, əməkdaş, hüquqşünas.

Kiçik redaktorlar:

– ßËÈÉÅÂ Å.Å. – Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Äà -
õèëè Èøëÿð Íàçèðëèéè, ÿìÿêäàø, ùöãóãøöíàñ;

– ƏLƏSGƏROVA S.Q. — Azərbaycan Res pub li ka sı
DİN Baş DYP İdarəsinin əməkdaşı – operator.

¹3(3)
2020-úi èëèí yanvar

àéûíäàí ÷ûõûð.

22002200  
I ÐÖÁ

Təsisçi və 
baş redaktor:

Əliyev Etibar Əli oğlu,
hüquq üzrə elmlər

doktoru.

Fəxri təsisçi təşkilat:
Azərbaycan

Hüquqşünasları
Konfederasiyası (AHK)

Azərbaycan Respublikası  İqtisadiyyat Nazirliyi Milli
Gəlirlər Baş İdarəsinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı
İdarəsində 06.11.2019-cu il tarixdə dövlət qeydiyyatına alın -
mışdır (dövlət qeydiyyat №-si 1306401681).

23 aprel 2020-úi èë òàðèõäÿ 272 
ñÿ ùèôÿ ùÿúìèíäÿ ÷àï îëóíìóøäóð.

Òèðàæû 300 ÿäÿä.

Ìöÿëëèôëÿ ðå äàê ñè éà  íûí
ìþâãåéè óéüóí îë ìàéà 

áèëÿð.

Ýþíäÿðèëÿí ÿë éàç ìà ëàð,
ôîòîëàð ýå ðè ãàéòàðûëìûð.

Ðåäàêñèéàíûí öíâàíû:

AZ1070 Áàêû øÿùÿðè,
Éàñàìàë ðàéîíó, 

Yeni Yasamal y/sahəsi,
Ş.Bünyadzadə küçəsi, 12.

Òåë:. +99412 533 97 90
ìîá:.+99450 220-24-42;

+99455 230-24-42

âåáñàéò: ëàw-plane.àç

Åëåêòðîí ïî÷ò: 
å-mail: a-etibar/@rambler/.ru

Nəşrin elektron variantının 
internet saytı: 
www/.ëàw-plane.az
URL: http://www.ëàw-plane.az

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320202020 3

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Əvvəla, siyasi olim -
pin zirvəsinə doğ -

ru inkişafda Heydər Əli -
yev adidən aliyə doğru bü -
tün pillələri addım-ad dım
keçmiş, zəngin həyat təc -
rübəsi əldə etmiş və mü -
kəmməl dövlət ida rə çi liyi
mədəniyyəti qazanmışdır.
Naxçıvan Pe daqoji Məktəbində, Bakı Döv -
lət Uni ver sitetində və Leninqrad Təh lü -
kə sizlik Or qanları Məktəbində yiyələndiyi
bi liklər onun gələcək böyük həyata ha zır -
lan  ma sın da mühüm rol oynamışdır.

O, eyni zamanda Sovet İttifaqının "daxili
dünyasına” dərindən bələdçilik üçün əvəzsiz
im kanlara malik olan təhlükəsizlik or qan -
la rındakı fəaliyyəti dövründə də ciddi tə -
ka mül prosesləri yaşamış, siyasi sistemin
bü tün dərinliklərinə bələd olmaq fürsətini
qa zanmışdır. Ən başlıcası, Azərbaycan
Kom munist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
bi rinci katibi kimi, Heydər Əliyev rəhbərlik
et diyi respublikanın ictimai-siyasi və iqtisa -
di-mədəni həyatının bütün sahələrinə də -
rindən nüfuz edərək, cəmiyyətdə gedən
pro sesləri izləmiş, irəliyə doğru inkişaf
üçün zəruri olan bütün addımları atmışdır.

Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyi ta -
ri xində ilk dəfə olaraq görkəmli dövlət
xa dimi Heydər Əliyev Ümummilli Lider
sə viyyəsini fəth etmişdir.

Daha doğrusu, məhz Ulu Öndər Heydər
Əli yevin çoxillik siyasi və dövlətçilik fəa -
liy yəti sayəsində Azərbaycanda dövlət rəh -
bər liyi Ümummilli Lider statusu qa zan -
mış dır.

Heydər Əliyev Azər bay -
can dövlətinin çoxəsrlik ta -
ri xində birinci Ümummilli
Li derdir.

Ümummilli liderlik
Hey dər Əliyevin milli döv -
lət çilik istedadının ardıcıl
və məqsədyönlü fəa liy yə -
ti nin mühüm nəticəsidir.

Hər şeydən əvvəl, onu qeyd etmək la -
zım dır ki, ümummilli liderlik üçün ən zə -
ru ri şərtlərdən biri siyasi şəxsiyyətin mü -
ba rizəsində ümummilli idealların aparıcılıq
təş kil etməsi, xüsusi yer tutmasıdır. Gör -
kəm li dövlət xadimi Heydər Əliyev fəa -
liy yətinin bütün dövrlərində: sovet ha ki -
miy yəti illərində, keçid proseslərində və
müs təqillik mərhələsində həmişə mənsub
ol duğu xalqın azadlığı və tərəqqisi üçün
ça lışmış, xalqını və ölkəsini ümummilli
ide alların işığında böyük hədəflərə doğru
apar mışdır.

Sözün əsl mənasında, Azərbaycan və
onun taleyi, xalqın ümidləri və gələcəyi
Hey dər Əliyev siyasətinin mahiyyətini
mü əyyən etmişdir. Bu böyük dövlət xadimi -
nin baxışlarında ölkəsini və xalqını dünya
azər baycanlıları ilə birlikdə geniş miqyasda
və tam halda təsəvvür etmək miqyasında
dü şünülmüş bir qavrayışın ifadəsindən
iba rət olmuşdur.

Uzaqgörən dövlət xadimi kimi Heydər
Əli yevin Azərbaycan anlayışında dünyada
ge dən proseslərin fonunda ölkəsinin və
çox milyonlu xalqının taleyinin ən əsas
fak tor kimi nəzərə alınması, isti qa mət lən -
di rilməsi həmişə ön mövqedə dayanmışdır.

ÜMUMMİLLİ LİDERLIK: MİQYASI VƏ MİSSİYASI

Çoxəsrlik ənənələrə ma-
lik olan Azərbaycan döv lət -
çi liyi tarixində görkəmli
döv  lət xadimi Heydər Əli -
ye vin adı və fəaliyyəti ilə
bağ  lı olan epoxa xüsusi əhə -
miy  yətə malikdir.



Be ləliklə, Heydər Əliyevin timsalında
ümum milli liderlik rəhbəri olduğu ölkənin
föv qünə qalxmağı bacarmaq, mənsub ol -
du ğu xalqın böyük gələcəyinə xidmət et -
mək deməkdir.

Ümummilli liderlik ölkə maraqlarını
ümum dünya proseslərinin fonunda də yər -
lən dirib nəticələr çıxarmağı tələb etmişdir.
Gör kəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
öl kə maraqlarını ümumdünya prosesləri
ilə üzvi surətdə uzlaşdırmağı, milli döv -
lət çilik mənafelərinə xidmət edən qərarlar
qə bul etməyi və həmin qərarları zamanında
və qətiyyətlə həyata keçirməyi bacarmışdır.

Bu mənada ümummilli liderlik üçün
ümum milli maraqlarla eyni səviyyədə, bəl -
kə bir qədər də artıq dərəcədə geniş siyasi-
ide oloji dünyagörüşə və dövlətçilik tə fək -
kü rünə malik olmaq zəruri şərtlər sırasında
xü susi yer tutur. Aydın, dərin və geniş
dün yagörüşə malik olmaq cəhətdən Heydər
Əli yev dünyanın müxtəlif ölkələrinin ən
ad lı-sanlı dövlət başçıları ilə, məşhur siyasi
xa dimlərlə müqayisə oluna bilər.

Heydər Əliyev universal zəka sahibi
olan görkəmli dövlət xadimi idi.

Cəmiyyət həyatının ən müxtəlif sa hə -
lə rinə kamil mütəxəssis səviyyəsində də -
rin dən bələd olmaqda onunla müqayisə
edi lə biləcək dövlət xadimi göstərmək çə -
tin dir. Haqlı olaraq onun adını dünya si -
ya sətində özünü təsdiq etmiş Corc Va -
şinq ton, Vilyam Çörçil, Şarl de Qoll, Mus -
ta fa Kamal Atatürk kimi qüdrətli dövlət
xa dimləri ilə bir sırada çəkirlər.

Həqiqətən dünyada gedən siyasi pro -
ses ləri dərindən təhlil edib də yər lən dir -
mək də, nəticələr çıxarmaqda, həll yollarını

proq nozlaşdırmaqda da Heydər Əliyev əl -
çat maz zirvədə dayanır.

Heydər Əliyev SSRİ adlanan su per -
döv lətin liderləri, Sovet İttifaqı Kommunist
Par tiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Büro -
su  nun üzvləri arasında geniş dünyagörüşü,
təh lil və müqayisə etmək bacarığı, gələcəyə
ba xışları ilə fərqlənmişdir.

Sovetlər Birliyinin rəhbərliyində Heydər
Əliyevə bəslənən qısqanclıq meyillərinin
kö kündə duran əsas səbəblərdən biri onun
par laq və aydın zəkası, geniş dünyagörüşə
ma lik olması, müstəsna idarəçilik qabiliyyəti
idi.

Heydər Əliyev zəngin və geniş döv lət -
çi lik təfəkkürünə malik olan nadir dövlət
xa dimlərindən biridir.

Dövlətçiliyin nəzəriyyəsi ilə təcrübəsinin
möh kəm vəhdətinə nail olmaq və bütün
bun ları özünün intellektual qabiliyyətləri
ilə əlaqələndirməyi bacarmaq Heydər Əli -
yev fenomeninin əsaslarını təşkil edir.

Dünyanın görkəmli dövlət xadimləri
və böyük siyasətçiləri, elm və mədəniyyət
xa dimləri Heydər Əliyevin dövlətçilik təc -
rü bəsinə həmişə heyrətlə yanaşmış, onun
qey ri-adi qabiliyyətə malik olduğunu dönə-
dö nə etiraf etmişlər.

– Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezi-
denti Bill Klinton Heydər Əliyevi dünyanı
idarə etmək qabiliyyətinə malik olan dövlət
xadimi kimi qiymətləndirmişdir.

– Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putin Heydər Əliyevdən böyük
dövlətçilik və idarəetmə məktəbi yaratmış
görkəmli dövlət xadimi kimi bəhs etmişdir.

– Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti
Süleyman Dəmirəl onu türk dünyasının
əsas lideri kimi ucada görmüşdür.
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– Dünya şöhrətli qırğız yazıçısı Çingiz
Ayt matovun aşağıdakı sözləri görkəmli
döv lət xadimi Heydər Əliyevin dövlətçilik
is tedadına verilmiş obyektiv qiymətin ifa -
dəsidir: "Heydər Əliyev həqiqətən də tarixi,
hət ta əfsanəvi bir şəxsiyyətdir. Bu, sovet
döv ründə də belə idi, bugünkü Müstəqil
Döv lətlər Birliyi məkanında, xeyli çə tin -
ləş miş müasir dünya şəraitində də belədir.
… Heydər Əliyev yaşıdlarının və hətta
on dan cavan olan bir çox siyasi xadimin
ba carmadığı xüsusiyyəti – müasir dövrün
ən aktual çağırışlarına hazır olmağı nümayiş
et dirə bilmişdir. Məhz Heydər Əliyevin
zən gin təcrübəsinin və humanitar dün ya -
gö rüşünün genişliyi sayəsində indi Azər -
bay canda sabitlik, tolerantlıq, mədəniyyət,
maarifçilik hökm sürməkdədir. Bunlar isə
Azər baycan dövlətinin müasir inkişafını
və tərəqqisini təmin edəcək əsas amillərdir”.

Beləliklə, ümummilli liderlik üçün zəruri
olan kamil dövlətçilik təfəkkürü, uzaq gö -
rən lik, ümummilli hədəflərin müəyyən
olun ması və geniş siyasi dünyagörüş və
qə tiyyətli addımlar Heydər Əliyev fe no -
me ninin miqyasını müəyyən etmişdir. O,
sö zün əsl mənasında, Çingiz Aytmatovun
de diyi kimi, "tarixi və əfsanəvi bir şəx siy -
yət” kimi diqqəti cəlb etmişdir.

Ümummilli liderliyin geniş miqyası
döv lət xadiminin uzaqgörənliyini və qə -
tiy yətini müəyyən edir. Ümummilli idealları
hə yata keçirmək üçün zəruri olan uzaq gö -
rən lik, qətiyyət və cəsarət liderliyin bu fa -
za sında ideyadan əmələ doğru gedişatın
əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir.

Heydər Əliyevin simasında dövlətçilik
ba xımından müdriklik və uzaqgörənlik nə -

zəri-metodoloji baxışlar sisteminin, qətiyyət
isə əməlin, hərəkətin siyasi ifadəsindən
iba rətdir.

Ümummilli hədəflərin müəyyən edil -
məsi, üstəgəl atılacaq addımların siyasi
ma hiyyətinin dərindən təhlil edilib qiy -
mətləndirilməsi və tələb olunan anda qə -
tiy yətli mövqe nümayiş etdirilməsi ümum -
mil  li liderlik anlayışının miqyasını mü əy -
yən ləşdirir. Bu məqamda ümummilli lider -
liyin ideya-nəzəri miqyası dövlət xadiminin
xalq və ölkə qarşısındakı missiyasını həyata
ke çirməkdə göstərdiyi dönməz, qətiyyətli
möv qe ilə şərtlənir.

Dünya siyasətində və ölkə rəhbərliyində
təm sil olunduğu qırx ilə yaxın bir dövrdə
Hey dər Əliyevin timsalında ümummilli
li derliyin miqyası ilə missiyası həmişə bir-
bi rini üzvi surətdə tamamlamışdır.

 Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
xal qının gələcəyini qabaqcadan görmək
və ölkəsini həmin ideal gələcəyə doğru
re al surətdə aparmaq qabiliyyətinə malik
ol muşdur. Sovet hakimiyyəti illərində kom -
mu n ist ideologiyasının hakim olduğu şə -
raitdə Heydər Əliyevin azərbaycançılıq
si yasətini addım-addım həyata keçirməsi,
milli-mənəvi dəyərləri ön mövqeyə çəkməyi
ba carması nəticə etibarilə xalqda müstəqil
döv lətçilik şüurunun formalaşdırılmasında
mü hüm rol oynamışdır.

Doğma vətəni özünün qibləgahı hesab
edən Heydər Əliyevə görə "Azərbaycanı
sev mək – azərbaycançılıq hissiyyatını
özün də cəm etmək deməkdir”. Azər bay -
can çılıq isə Heydər Əliyev üçün ümummilli
ide al və milli dövlətçilik ideologiyası mə -
na sını daşımışdır.
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Heydər Əliyevin milli dövlətçilik tə li -
min də azərbaycançılıq ideologiyası xalqın
ta rixi keçmişi ilə müasir reallıqlarının və
gə ləcəyinin vəhdətdə nəzərə alınması, mil-
li-mənəvi dəyərlərin mövcud şəraitə uyğun
ola raq yaşadılması kimi prinsipləri özündə
cəm ləşdirir. Dahi rəhbərin ifadə etdiyi
"mil li ideologiyamız tarixi keçmişimizlə,
mil lətimizin adət-ənənələri ilə, milli xü -
su siyyətləri ilə, xalqımızın, dövlətimizin
bu günü və gələcəyi ilə bağlı olmalıdır”
te zisi azərbaycançılığın düsturuna çev ril -
mişdir.

Eyni zamanda, Heydər Əliyevin iradəsi
ilə 1978-ci ildə Azərbaycan Sovet Res -
pub likasının Konstitusiyasında Azərbaycan
di linin dövlət dili statusunda yer alması
da zamanı qabaqlayan hadisə idi. Beləliklə,
so vet dövründə ardıcıl şəkildə və uğurla
hə yata keçirdiyi azərbaycançılıq siyasəti
xal qın milli şüurunun inkişafında böyük
rol oynamış, onu milli azadlıq uğrunda
mü barizəyə hazırlamışdır. Bu isə öz növ -
bə sində Azərbaycanda müstəqil dövlət qu-
rulduqdan sonra azərbaycançılıq təliminin
mil li dövlətçilik ideologiyasına çevrilməsi
ilə nəticələnmişdir.

Bütün bunlar Heydər Əliyev tərəfindən
ic timai-siyasi proseslərin gələcəyini vax -
tın da görmək, zamanı qabaqlamaq sa yə -
sin də baş tutmuşdur. SSRİ dağılandan son -
ra müstəqil Azərbaycan Respublikasında
azər baycançılığın dərhal milli dövlətçilik
sta tusu qazanması ilə ölkəmiz digər yeni
qu rulmuş dövlətləri qabaqlamışdır.

Çünki məhz Heydər Əliyevin sayəsində
müs təqillik statusu əldə etmiş digər döv -
lət lərin yeni cəmiyyət quruculuğu zamanı

ya şadığı milli ideologiya axtarışlarını Azər -
bay can Respublikası sovet hakimiyyəti il -
lərində keçmişdir. Deməli, müstəqil Azər -
bay can Respublikası milli dövlətçilik ideo -
logiyasını müəyyən etməkdə eyni taleyə
ma lik olan başqa gənc respublikadan bir
ad dım qabaqda olmuşdur.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
xal qın taleyi ilə əlaqədar məsələlərdə gə -
lə cəyi öncədən görmək və zamanı qabaqla-
maq baxımından atdığı addımlardan biri
də dövlət müstəqilliyi ərəfəsində taleyin
hök mü ilə Naxçıvan Muxtar Res pub li ka -
sında siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğu il -
lər də həyata keçirdiyi tədbirlərlə bağlı idi.

Belə ki, Azərbaycan xalqının Ümummilli
Li deri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 17
no yabr 1990-cı ildə Naxçıvan Muxtar So -
vet Respublikası Ali Sovetinin iclasında
üç rəngli dövlət bayrağının ölkəmizin dövlət
bay rağı kimi qəbul edilməsinə nail olması
da xalqın milli azadlığı uğrunda gedən
pro seslərdə bu böyük dövlət xadiminin
za manı qabaqlamaq missiyasını ger çək -
ləş dirməsi demək idi. Hələ sovet ha ki -
miy yətinin mövcud olduğu bir dövrdə hə -
min derjavanın dövlət rəmzlərindən imtina
edi l məsi və praktiki olaraq gələcək müstəqil
döv lətin bayrağının Naxçıvan Muxtar Sovet
So sialist Respublikasının iqamətgahı olan
bi nanın üzərində dalğalandırılmasına nail
ol ması nəinki zamanı qabaqlamaq, sözün
əsl mənasında, qəhrəmanlıq nümunəsi gös -
tərmək idi.

Əslində, hələ dövlət müstəqilliyinin
bər pa edilməsinə 11 ay qalmış Naxçıvan
Mux tar Sovet Sosialist Respublikası ifa -
də sindən "sovet sosialist” sözlərinin çı xa -
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rıl ması da, sovet ordusu birləşmələrinin
mux tar respublikanın ərazisindən dinc yol -
la uzaqlaşdırılması da, SSRİ-nin sax lan -
ma sına dair referendumdan imtina edilməsi
də ölkəmizdə milli azadlıq hərəkatını qa -
baq lamış hadisələrdir.

Belə taleyüklü hadisələrin gedişində
nü mayiş etdirdiyi uzaqgörənlik və qətiyyət
Hey dər Əliyevin ümummilli liderlik mis -
si yasını həyata keçirmək bacarıqlarının
tən tənəsidir.

Bugünün zirvəsindən baxanda həmin
ha disələr tarixin inanılmaz ibrət dərsləridir.

Dünya təcrübəsində öz xalqının milli
və dövlətçilik maraqlarına xidmət edən
Kons titusiyanın qəbul edilməsi ümummilli
li derlik missiyasının həyata keçirilməsinin
tə məl prinsiplərindən biri hesab olunur.
Gör kəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
na dir tarixi şəxsiyyətlərdən biridir ki, o,
həm 1978-ci ildə, sovet dövründə, həm də
1995-ci ildə, müstəqillik mərhələsində iki
də fə ölkəsinin dövlət Konstitusiyasının
ha zırlanıb qəbul edilməsinə nail olmuşdur.
Bun dan başqa, tale Heydər Əliyevə fərqli
ic timai-siyasi quruluşlarda qəbul edilmiş
hə min konstitusiyaları həm də xalqının
mə nafeyinə uyğun surətdə həyata keçirməyə
şə rait yaratmışdır. Milli Elmlər Aka de -
miyasının prezidenti, akademik Ramiz
Meh diyevin yazdığı kimi, "Azərbaycan
xal qı bilir ki, dövlətimizin ilk müstəqil və
de mokratik Konstitusiyasının – Ana Qanu -
nunun müəllifi Heydər Əliyev... ilk əvvəl
Kons titusiyada adı həkk olunmuş müstəqil
Azər baycan dövlətini yaratmışdır və onun
bü tün sahələrdə sarsılmaz təməllərini mü -
əy yən etmişdir”.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
Kons titusiyasının Heydər Əliyev Kons ti -
tu siyası adlandırılması görkəmli dövlət
xa diminin dövlətimizin Əsas Qanununun
həm dahiyanə yaradıcısı və həm də qə -
tiyyətli və bacarıqlı icraçısı olmasına ve -
ril miş obyektiv qiymətin ifadəsidir.

Azərbaycan Respublikasını böhrandan
xi las edərək yeni inkişaf yoluna çıxarması
da Heydər Əliyevin ümummilli liderlik
mis siyasını həyata keçirməsi yollarında
at dığı tarixi addımlardandır.

Heydər Əliyev sovet hakimiyyəti il lə -
rin də Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik edər -
kən respublikanı iqtisadi cəhətdən keçmiş
it tifaqa daxil olan 15 müttəfiq respublika
ara sındakı axırıncı yerlərdən birincilər sı -
ra sına çıxarmağa müvəffəq olmuşdur. Adı
ge ridə qalmış aqrar ölkə kimi çəkilən, yal -
nız xammal mənbəyi kimi tanınan Azər -
bay can sovet respublikası qısa müddətdə
bü tün yönləri ilə inkişaf etmiş keçici bay -
raqlı respublika səviyyəsinə yüksəldilmişdir.

Müstəqillik dövrünün başlanğıc illərində
isə Heydər Əliyev xalqımızı cəmiyyət hə -
ya tının bütün sahələrini əhatə etmiş siyasi-
iq tisadi, hərbi böhrandan çıxarmış, beyin
axı nından xilas etmiş və yeni inkişaf yoluna
çat dırmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin aşağıdakı sözləri Ulu Ön -
də rin həmin sahədəki tarixi xidmətlərinin
qiy mətləndirilməsinin obyektiv ifadəsidir:
"Heydər Əliyev Azərbaycana iki dəfə rəh -
bərlik etmişdir. Hər iki dəfə Azərbaycanı
tə nəzzüldən, böhrandan çıxarıb, inkişaf
yo luna qoymuşdur. Bu, onu göstərir ki,
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ic timai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq
Hey dər Əliyev həmişə ən düzgün siyasət
apar mış, Azərbaycan xalqının maraqlarını
mü dafiə və təmin etmişdir”.

Mənsub olduğu xalqı öz ətrafında bir -
ləş dirmək, onu taleyüklü çağırışlar uğrunda
mü barizəyə səfərbər etmək də ümummilli
li derlik missiyasını yerinə yetirmək de -
məkdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev döv lət -
çilik fəaliyyətinin bütün dövrlərində həyatını
doğ ma xalqına həsr etmiş, ümumxalq eh -
tiramı qazanmışdır. Xalq həmişə ona inan -
mış, bu böyük dövlət xadiminin çağırışlarına
tam mənası ilə yekdilliklə səs vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc -
li sinin Sədri vəzifəsində işləyərkən və
Azər baycan Respublikasının Prezidenti
ikən Naxçıvanda və Bakı şəhərində tö rə -
dil miş dövlət çevrilişi cəhdləri zamanı xal -
qı mızın dərhal Heydər Əliyevin çağırışlarına
qo şularaq dahi rəhbərin ətrafında sıx bir -
ləş məsi, ümumxalq həmrəyliyi nümayiş
et dirməsi Heydər Əliyevə ümummilli li -
der lik statusu qazandıran tarixi hadisələrdir.

Xalqın sarsılmaz birliyi vasitəsilə dövlət
çev rilişi cəhdlərinin qarşısının böyük qə -
tiy yətlə alınması Heydər Əliyevin
ümummil li liderlik missiyasını həyata ke -
çir məsinin əməli ifadəsidir.

Bu mənada "xalq – Heydər, Heydər –
xalq” həmrəyliyinin sarsılmaz qüvvəyə
çev rilməsi Heydər Əliyevin dövlətçilik
mə harətinin dahiyanə əməli ifadəsi ol muş -
dur.

Bundan başqa, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin Azərbaycan coğrafiyasında
tarixən yaşayıb fəaliyyət göstərən bütün
xalqların və etnik qrupların həmrəyliyinə

və birliyinə nail olması da ümummilli li -
der lik fəlsəfəsinin əməli ifadəsidir.

Təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyev
keç miş Sovet İttifaqının rəhbərliyində mil -
lət lərarası münasibətlərin tənzimlənməsi
üz rə əsas fiqur kimi qəbul edilmişdir. XX
əs rin yetmiş-səksəninci illərində baş vermiş
Qa zaxıstandakı hakimiyyət dəyişməsi iğ -
ti şaşlarının tənzimlənməsində, Öz bə kis -
tan dakı Fərqanə hadisələrinin ni zam lan -
ma sında Siyasi Büro Heydər Əliyev faktoru
ilə razılaşmalı olmuşdur. Azərbaycan Sovet
Res publikasında yaşayan bütün xalqlar da
Hey dər Əliyev simasında özlərinin əsl
müd rik rəhbərini görmüşlər.

Dövlət müstəqilliyinin başlanğıc illərinin
gər gin hadisələri zamanı da Ulu Öndəri
öl kəmizdə yaşayan bütün xalqlar və eyni
za manda dünya azərbaycanlıları eyni mə -
həb bət və inamla ürəkdən dəstəkləmişlər.

Beləliklə, Heydər Əliyev geniş mənada
Azər baycan xalqının Ümummilli Lideri
sta tusu qazanmışdır.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
müs təqil Azərbaycan dövlətinin stra te gi -
ya sını, yaxın və uzaq gələcək üçün inkişaf
yol larını müəyyən etmək mənasında da
Ümum milli Lider olmuşdur.

Ümummilli liderlik Heydər Əliyevə
Azər baycan xalqının həm tarixində, həm
də gələcək taleyində əbədiyaşarlıq qa zan -
dır mışdır. Azərbaycan xalqına özündən
son rakı dövr üçün ən layiqli siyasi varisi
ye tişdirib hazırlaması da Ulu Öndərin tarixi
xid mətidir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev müstəqil dövlətimizin yeni
ta rixi mərhələdəki yüksək və hərtərəfli in -
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ki şafını təmin etməklə müstəqil dövlətimizi
qə tiyyətlə irəli aparır. Dünyada baş verən
müa sir hərbi-siyasi proseslərə, iqtisadi çal -
xa lanmalara, yeni sənaye inqilablarına ça -
ğı rışlara, habelə multikultural dəyərlərə
fərq li baxışlara uyğun olaraq müstəqil döv -
lə timizin inkişaf strategiyası və taktikasını
daim yeniləşdirən və zənginləşdirən Prezi-
dent İlham Əliyev özünün dərin analitik
təfəkkürü və çoxcəhətli yorulmaz fəaliyyəti
ilə XXI əsrin əsl modern dövlətçilik nü -
mu nəsini göstərməkdə davam edir.

Dövlət rəhbərimizin fəaliyyətinin hər
anı, hər səhifəsi Azərbaycan xalqının bu -
gün kü inkişafına və daha xoşbəxt gələcəyinə
xid mətin əməli ifadəsidir. Məhz Prezident
İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü, dü -
şü nülmüş və ardıcıl siyasətin nəticəsində
müs təqil Azərbaycan Respublikası qısa
müd dətdə nəinki regionda, dünya miq ya -
sın da söz sahibinə çevrilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş
Mil lətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şu ra -
sı nın üzvü seçilməsi dövlət rəhbərimizin
hə yata keçirdiyi siyasətin beynəlxalq aləmdə
tam dəstəklənməsinin göstəricisidir.

Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ər -
zu rum neft-qaz kəmərlərinin istifadəyə ve -
ril məsi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
çə kilməsi, TANAP layihəsinin Avropaya
ayaq açması, "Şimal-Cənub” tranzit nəq -
liy yat dəhlizinin yaradılması Prezident İl-
ham Əliyevin adı ilə bağlı olan beynəlxalq
əhə miyyətə malik layihələrdir.

Ölkəmizdə neft sektorundan asılılığın
ara dan qaldırılması üçün aqrar sahənin,
nəq liyyat və turizm sektorlarının gəlir gə -
ti rən sahələrə çevrilməsi, regionların böyük

sü rətlə inkişaf etdirilməsi möhtərəm Prezi-
dentin müdrik siyasətinin mühüm nə ti cə -
lə ri dir.

Elm, təhsil, mədəniyyət və səhiyyə sa -
hə sində əldə edilmiş nailiyyətlər Azər bay -
can da yeni bir inkişaf mərhələsinin for -
ma laşmasına böyük töhfələr vermişdir.
Döv lət səviyyəsində aparılan multikultura -
lizm və tolerantlıq siyasəti respublikamızda
sa bitlik və birliyin möhkəmləndirilməsinə
uğur la xidmət edir.

Ölkəmizdə xalq ilə rəhbər arasında ya -
ranmış sarsılmaz birlik möhtərəm Prezidenti
xal qımızın lideri səviyyəsinə yüksəltmişdir.

Dünyanın ən mötəbər xitabət kür sü lə -
rin də Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev yeni tarixi epoxanın
gör kəmli liderlərindən biri kimi çıxış edir.

Eyni zamanda, Azərbaycanda keçirilən
bey nəlxalq tədbirlərdə də dövlət başçımızın
də rin məzmunlu nitqləri, çağırışları pla -
ne timizdə sülhə, sabitliyə, əməkdaşlığa
ge niş üfüqlər açır.

Bütün bunlara görədir ki, inkişaf etmiş
dün ya dövlətlərinin liderləri sırasında Azər -
bay can Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yevin xüsusi yeri var. Ölkəmiz və xal -
qı mız Prezident İlham Əliyevin liderliyi
ilə daha böyük gələcəyə doğru inamla yol
ge dir.

İsa HƏBİBBƏYLİ,
Azərbaycan Milli Elmlər Aka de mi -
ya sının vitse-prezidenti, aka demik.

www.science.gov.az
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Azərbaycan xalqının tarixi müxtəlif
sə ciyyəli və taleli liderlərin obrazları ilə
ki fayət qədər zəngindir. Ümummilli lider
Heydər Əliyevə qədər neçə-neçə dövlət
baş çısı, ictimai-siyasi xadim yetirmiş bir
xal qın XXI əsrdə də zamanın məzmunu,
sü rəti, enerjisi və miqyası səviyyəsində
si yasi lider yaradacağı heç bir şübhə do -
ğu ra bilməzdi. Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti İlham Əliyev ötən 16 ildə mən -
sub olduğu xalqın və dünyanın gözləri
qar şısında belə bir lider kimi yüksəlmiş,
dün ya düzənində fəal iştirak edən yeni
tip li siyasətçi və modern dövlət xadimi
ki mi qəbul olunmuşdur. Elə bu yerdə bil -
di rək ki, bu 16 illik dövrdən əvvəlki 10 il -
də Azərbaycan xalqı ümummilli lider
Hey dər Əliyevin timsalında əsrlərın və
min illiklərin qovuşub-ayrıldığı nadir bir
ta rixi məqamda real istəklərindən əlavə,
ro mantik ideallarını da gerçəkləşdirmiş
əf sanəvi liderin ətrafında görünməmiş
bir vüsət və coşqu ilə səfərbər olunmuş,
mər kəzəqaçma impulsu ilə toparlanmışdı.
Bu dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi

Heydər Əliyevin şəriksiz və misilsiz qələbəsi
idi. Həmin qələbə isə XXI əsrin ilk illərində
öl kə daxilində və beynəlxalq aləmdə ulu
ön dərin gerçək siyasi varisi kimi qəbul
edi lən İlham Əliyevin qarşısında yüksək
fəa liyyət perspektivləri, yeni siyasi-iqtisadi,
mə nəvi-ideoloji üfüqlər açmışdı. 

Çağdaş Azərbaycan dövlətini qurmaq
mis siyasına ümummilli lider

Heydər Əliyev “Mən ömrümün qalan his -
sə sini də xalqıma bağışlayıram” söyləməklə
baş lamışdı. Azərbaycanın müstəqilliyi Tan -
rı nın xalqımızın gələcəyinə verdiyi bir
şans, istək və arzularına açdığı yol idi. Nə
yax şı ki, ümummilli lider Heydər Əliyev
ki mi böyük mütəfəkkir tarixdə nadir hal-
larda yaranan belə imkandan istifadə edərək
xalqını yenidən müstəqil dövlətçiliyinə
qo vuşdurmuş, siyasi suverenliyə dönməz,
əbə di xarakter vermişdir.

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 2020202010

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

YENİLƏŞƏN VƏ YÜKSƏLƏN 
AZƏRBAYCANIN QURUCUSU

İnanıram ki, mənim axıra çatdıra
bilmədiyim taleyüklü məsələləri,
planları, işləri sizin köməyiniz və
dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra
biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram
və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm.

Heydər ƏLİYEV,
Ümummilli lider.

Azərbaycanı qüdrətli dövlətə
çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə
Heydər Əliyevin siyasəti davam et -
di rilməlidir. Bu gün yüksək kürsüdən
çı xış edərkən mən Azərbaycan xal -
qı na söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq
qa lacağam, heç vaxt bu yoldan dön -
mə yəcəyəm, Heydər Əliyevin si ya -
sə tini davam etdirəcəyəm.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti



Sovetlər İttifaqının idarəetmə sisteminin
kəş məkəşlərindən məharətlə və alnıaçıq
ke çən, onun zəngin təcrübəsini mə nim sə -
yərək özünün bütün bilik və səylərini öl -
kə mizdə yeni müstəqil dövlət qu ru cu lu -
ğu nun uğurla həyata keçirilməsinə yönəldən
ümum milli lider Heydər Əliyev müstəqil
Azər baycana rəhbərliyinin 10 ilində həyatın
bütün sahələrində ölkənin gerçək suveren-
liyinin fundamental əsaslarını yaratmışdır.
SSRİ kimi supergücün böyük dövlətçilik
məktəbinin yeni ideya zəmininə transfer
edilməsi və əvvəlki təcrübənin zamanca
sonrakı ideya ilə üzvi surətdə birləşdirilməsi
kimi tarixən nadir bir əməliyyat aparılması
Heydər Əliyev dühasının ən parlaq tə za -
hür lərindən biri olmuşdur. Bu hadisə təkcə
Azər baycan üçün əlamətdar olmayıb, dünya
ta rixinin də diqqətçəkən səhifələrindən bi -
rinə çevrilmişdir. 

Tarixçi və politoloqlar haqlı olaraq
gös tərirlər ki, dünya şöhrətli siyasət və
döv lət xadimi olaraq Heydər Əliyev ib rə -
ta miz bir sintez nümunəsi yaratmış–ənə -
nəvi dövlətçiliklə yeni ideologiyanın, Qərb
si yasi təfəkkürü ilə Şərq mentalitetinin,
təc rübə ilə novatorluğun sintezinə nail ol -
muş dur. O zaman söhbət yeni bir tarixi
mər  hələdə, yeni dəyərlər müstəvisində kö -
kü qədimlərə dayanan misilsiz bir dövlət
nü munəsi qurmaqdan gedirdi. 

Azərbaycan dövlətçiliyi həmin dövrdə
qar şısıalınmaz bir sürətlə inkişaf edirdi.
Ar tıq dünya da bu və ya digər dərəcədə
eti  raf etməyə məcbur olurdu ki, Yer üzündə,
gerçəkdən, Azərbaycan adlı bir dövlət var.
Bu dövlətin mövqeləri möhkəmləndikcə,
möv cudluğu daimiləşdikcə beynəlxalq
aləm də də onun yeritdiyi siyasətlə he sab -

laş maq məcburiyyətində qalırdılar. Bu həm
də tarixdə nadir hallarda təzahür edən
Xalq– Lider tandeminin qarşısıalınmaz bir
gü cə çevrilməsinin göstəricisi idi.

Azərbaycanın müstəqilliyi Heydər
Əliyevin bütün fəaliyyətinin və çıxışlarının
ana xətti idi. Heydər Əliyev Azərbaycanın
döv lət müstəqilliyini artıq təmin olunmuş,
dön məz proses kimi qiymətləndirirdi.
Heydər Əliyev dövlət müstəqilliyinin qo -
run masını siyasi, iqtisadi və mədəni-mənəvi
is tiqamətlərdəki fəaliyyətlərin də başlıca
məq sədi hesab edirdi. Milli iqti sa diy ya tı -
mızın möhkəmləndirilməsi, onun müasir
şə raitdə labüd olan azad rəqabət və bazar
mü nasibətləri əsasında yenidən qurulması
pro sesi ilk dövrlərdə ağrılı keçsə də, çox
keç mədən layiqli bəhrələrini verməyə baş -
la mışdı. 

Azərbaycanda Heydər Əliyev elə bir
tə məl qoymuşdur ki, heç bir siyasi təşviqat
və mövhumatdan gələn fanatizm bu təməli
sarsıda bilməz. İqtisadiyyatın inkişafı,
adamların rifah halının yaxşılaşdırılması
həmişə Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində
olmuşdur: “Biz həm ölkəmizin suveren-
liyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün
ça lışırıq, həm də vətəndaşlarımızın, xal -
qı mızın rifahını yaxşılaşdırmağa, yaranmış
və ziyyətdə müxtəlif və yeni formalardan
is tifadə edərək iqtisadiyyatı inkişaf et dir -
məyə çalışırıq”. 

Bu gün Azərbaycanda Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
əsaslı islahatlar və dövlət müstəqilliyinin
maddi təminatına çevrilmiş yeni iqtisadi
model də məhz o vaxt Heydər Əliyev tə -
rəfindən təməli qoyulmuş bu möhtəşəm
qu ruculuq planlarının yeni keyfiyyət mər -
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hə lələridir. Bu isə belə bir həqiqəti yada
salır ki, ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycana ondan sonra kimin rəhbərlik
edəcəyi məsələsinə qazanılmış və əsasları
yaradılmış dövlət müstəqilliyinin sonrakı
taleyi səviyyəsində yanaşmış və bu sahədə
də öz xalqı qarşısında borcunu müstəsna
bir məsuliyyət və dahiyanəliklə yerinə ye -
tir mişdir.

Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər
Əliyevin həyatının son illərində və aylarında
Azərbaycan cəmiyyətini, eləcə də ölkəmizi
diqqət mərkəzində saxlayan beynəlxalq
dai rələri dövlətə gələcəkdə kimin rəhbərlik
edə cəyi, ulu öndərin hakimiyyət irsini və
si yasi kursunu kimin davam etdirəcəyi
cid di maraqlandırmışdı. İki əsrin və minil-
liyin qovşağında bu barədə düşünəndə ha -
mının ağlına, birinci növbədə, ümummilli
li derin ən yaxın məsləkdaşı və ən sadiq
si lahdaşı, onun həyat və mübarizə yolunun
ən istedadlı yetirməsi İlham Əliyev gəl -
miş di. 

Bu, yalnız İlham Əliyevin dünya miq -
yas lı ictimai-siyasi xadim, böyük dövlət
ada mı və nəhayət, müstəqil dövlətimizin
me marı və qurucusu Heydər Əliyevin oğlu
ol ması ilə bağlı deyildi. Həm də ona görə
idi ki, ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından
baş layaraq yeni tipli siyasi lider olaraq
İlham Əliyev kifayət qədər böyük siyasi
nü fuz qazanmışdı. Azərbaycan dövlətçiliyi
uğ runda mübarizənin gənc qəhrəmanına
belə bir məqamda daha geniş meydan, tə -
bii ki, hava-su kimi lazım idi. 

Tarixçilərdən fərqli olaraq, Xalq həmişə
geriyə yox– irəliyə baxır. Xalqın irəlidə–
ulu öndərdən sonra taleyini etibar etmək
istədiyi Lider isə yalnız İlham Əliyev ol -

muş du.
Gələcəyin lideri İlham Əliyev müxtəlif

döv lətlərin siyasilərinin çeşidli mü la hi zə -
lə rilə müşayiət olunan proseslərdə, tez-
tez dəyişən olayların çevrəsində dünya
şöh rətli atasının bütün fərdi və ideoloji
qə naətlərini onunla birgə yaşamışdı. Gənc
si yasətçi, dərin zəkalı, təşəbbüskar və yük -
sək enerjili dövlət adamı İlham Əliyev si -
yasi meydanda çoxdan olsa da, tam ay -
dınlığı ilə Avropa Şurasının Parlament As -
sambleyasında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin rəhbəri qismində vətənpərvər və
qə tiyyətli fəaliyyəti ilə nəzərə çarpmışdı.
Son radan isə cəmiyyət onu Baş nazir kimi
qə bul etmişdi. 

Ümummilli liderin ən layiqli varisi İl-
ham Əliyev ona görə güclü idi ki, yaxşı
təh sil almışdı, bir neçə aparıcı xarici dildə
sər bəst danışmağı bacarırdı, beynəlxalq
mə dəniyyət tipologiyaları ilə təmasa girməyi
də rindən mənimsəmişdi, dünyanın müasir
dü şüncə texnologiyalarına yiyələnmişdi.
Bu baxımdan onu “rəqibləri” ilə müqayisə
et mək çətin idi. Həmin dövrdə Azər bay -
canda hakimiyyətə can atan qüvvələrin
bö yük bir hissəsi, əvvəllər tez-tez deyildiyi
ki mi, adi bir namizədlik dissertasiyası da
mü dafiə edə bilməmiş aspirantlar, yaxud
dis sertantlar idilər. Onların nə zamansa
sis temli, ardıcıl bir iş görə biləcəklərinə
cə miyyət qətiyyən inanmamışdı.

Mükəmməl idarəetmə məktəbi keçmiş,
dün ya siyasətində bir sıra addımlarını uğur -
la sınaqdan çıxarmış İlham Əliyevin müs -
təqil Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik estafe-
tini qəbul edərək böyük siyasətə gəlişi
ümum milli lider Heydər Əliyevin siyasi,
ic timai, əxlaqi məfkurəsi və mədəniyyəti
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üzə rində formalaşmış, Avropa və Şərq də -
yər lərinin sintezindən yaranmış bir siyasi
ma rafonun başlanğıcı olmuşdu. Siyasi dü -
şərgəyə, cəmiyyətimizin idarəçiliyinə yeni
ic timai ruhun gəlişi təzə ideyaların axınına
mey dan açmışdı. Bütün bunların bəhrəsi
isə təkcə əldə olunmuş inkişaf tempini
qo ruyub saxlamaq deyil, həm də qa za nı -
la caq yeni uğurlar, növbəti təcrübə oldu.
Modern düşüncəli və yüksək enerjili siyasi
xa dim olaraq İlham Əliyevin keçdiyi mə -
nə vi, mədəni, intellektual, siyasi məktəb
bü töv bir tarixə çevrildi. 

Belə bir tarixi şəraitdə ümummilli lider
2003-cü ilin prezident seçkilərinin həlledici
döv ründə canından artıq sevdiyi xalqına
mü raciətlə bildirmişdi: “Üzümü sizə –
həm vətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn
pre zident seçkilərində prezidentliyə na mi -
zəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan
Par tiyası sədrinin I müavini İlham Əliyevi
dəs təkləməyə çağırıram. O, yüksək intel -
lektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya
si yasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən,
ener jili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir.
İna nıram ki, mənim axıra çatdıra bil mə di -
yim taleyüklü məsələləri, planları, işləri
si zin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əli -
yev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm
qə dər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər
bəs ləyirəm”. 

Xalq 1993-cü ildə Heydər Əliyevi
yenidən özünün alternativsiz rəhbəri olaraq
ali hakimiyyətə tələb edəndə nə qədər
ağıllı, təkidli hərəkət etmişdisə, üçüncü
minilliyin üçüncü ilində İlham Əliyevin
şəxsində öz yeni Prezidentini– yeni liderini
seçəndə də o səviyyədə mübarizlik və mü-
driklik göstərmişdi. Müstəqil dövlətin y e -

n icə qurulmuş, nizamlanmış hakimiyyətinin
yeni siyasi varisə ötürülməsi kimi taleyüklü
bir keçid mərhələsində Baş nazir İlham
Əliyev xalqın böyük səs çoxluğu ilə Azər -
baycan Prezidenti seçilmişdi.

Bu taleyüklü hadisə bütün dünyaya
gös tərmişdi ki, əvvəla, Azərbaycan xalqı
ümummilli liderin milli dövlət quruculuğu
siyasətinin perspektivliliyinə dərindən
inanır. İkincisi, İlham Əliyev ölkə daxilində
və xarıci aləmdə məhz həmin siyasətin
da şıyıcısı və davamçısı kimi qəbul edilir.
Nə hayət, yeni Liderini tarixi məsuliyyət
və qətiyyətlə müəyyənləşdirən Xalq gə lə -
cəkdə milli dövlət quruculuğunun qarşısına
çı xa biləcək qaçılmaz problemlərin həllində
ta leyini əksəriyyətlə etibar etdiyi ölkə rəh -
bərinin siyasi intellektinə, uzaqgörənliyinə
və iradəsinə şübhə etmir. 

Müstəqilliyin ilk mərhələsində Azər -
bay can xalqı dövlətçiliyin xilaskarının mis -
si yasından lazımınca bəhrələnərək öz var -
lı ğını, Vətənin müstəqilliyini qorumuş və
milli dövlətini qurmuşdu. İkinci mərhələdə
isə Azərbaycan cəmiyyəti böyük zəhmətlər,
ağrı-acılar bahasına yaradılmış ideoloji
ənənə və dövlətçilik təcrübəsini dağılmağa,
müs təqilliyi taleyin naməlum oyunları ilə
üz-üzə qalmağa qoymadı. 

Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin
müasir azərbaycanlı təfəkküründə Vətən
və Xalq təəssübkeşliyi, Şərqin müsbət ənə -
nələri, türk mənəvi-əxlaqi dəyərləri, Qərb
və Avropa modellərinə münasib intellekt
möhkəm bir özüldür. Ulu öndərin varisi
onun siyasətinin davamlılığını yüksək
səviyyədə təmin etməklə milli-mənəvi,
ideoloji dəyərlərimizin hamısında, mədəni,
elmi, etno-kulturoloji, eləcə də yaradıcılıq
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sahələrində irəliləyişi, mənəviyyat mə sə -
lə lərinə dövlət himayəsini yalnız iqtisadi-
so sial tərəqqi ilə ayrılmaz şəkildə bağ la -
mışdır. 

Ulu öndərin şəriksiz davamçısı kimi
İlham Əliyevi müasir insanların, ziyalıların,
gənc nəslin fəal surətdə dəstəkləməsi, ona
böyük ümidlər bəsləməsi nəticə etibarilə
göz qabağındakı praktik işlərin inikası və
perspektivə güclü inamdan irəli gəlirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu
kimi özündən sonrakı dövrdə ölkəmizin
inkişaf perspektivləri və siyasi varisinin
uğurlu fəaliyyəti üçün bütün zəruri əsasları
kompleks şəkildə yaradıb hərəkətə
gətirmişdi.

Ötən 16 il dönə-dönə təsdiqləmişdir
ki, millilik dövlət başçısı İlham Əliyevin
si yasi düşüncəsinin, təfəkkürünün əsas
mən bəyidir. Onun öz xalqının ruhuna uy -
ğun, eləcə də Avropa və Qərb təmayüllü
si yasəti Azərbaycanın əzəli və əbədi ma -
raq larından mayalanır. Yeni tipli siyasətçi
və yenilikçi dövlət xadimi olaraq İlham
Əliyevin siyasi portretini onun fərdi ob ra -
zının əlamətdar ştirixləri tamamlayır. Və
özəllik ondadır ki, həmin cizgilərin genetik
qay naqları Azərbaycan xalqının özü nü -
dər kində əvəzsiz rolu olmuş bir dahinin
hə yat və mübarizə yolunun məntiqindən
irə li gələrək formalaşmışdır. 

Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi İl-
ham Əliyevin şəxsiyyəti modern cə miy -
yət də lider obrazının ən mühüm cəhətlərini
özün də birləşdirir. Lider, həmçinin mənəvi
bir liyi təmin edən, cəmiyyətdə müəyyən
əh val-ruhiyyənin, ideya və dəyərlər siste -

mi nin formalaşmasına təsir göstərən mühüm
qüv vədir. Xalqın lideri, ilk növbədə, in -
san ları ümumi ideya, prinsip, məqsəd ət -
ra fında birləşdirməyi bacarmalıdır. Ulu
ön dər Heydər Əliyevin yetkin bir məfkurə
ki mi xalqımıza təqdim etdiyi azər bay can -
çılıq ideologiyasının əsasını təşkil edən
döv lətçilik, vətənpərvərlik, ənənələrə bağ -
lı lıq prinsipləri Prezident İlham Əliyevin
fəa liyyətində bu gün milli birliyin əsas tə -
mi natçısı kimi çıxış edir. 

Dövlət başçısı İlham Əliyevin ölkəyə
rəh bərlik etdiyi 2003-cü ildən ötən müddət
Azərbaycan tarixinə hərtərəfli və sürətli
inkişaf dövrü kimi daxil olmuşdur. Şübhəsiz,
so sial-siyasi sabitliyin qorunmasının, möv -
cud iqtisadi inkişafın, hərtərəfli tərəqqinin
təməlində ümummilli lider Heydər Əliyevin
inkişaf strategiyası, onun müəyyənləşdirdiyi
da xili və xarici siyasət xətti dayanır. Ulu
ön dərin əsasını qoyduğu daxili və xarici
si yasət kursunun uğurla davam etdirilməsi
sa yəsində Azərbaycan bugünkü yüksəlişə
və inkişafa nail olmuşdur. Gənc dövlətin
əsas larının möhkəmliyi və həyata keçirilən
strategiyanın səmərəliliyi məhz Prezident
İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, zəkası,
siyasi iradəsi və uzaqgörənliyi, ümumilikdə,
rasional varislik modeli sayəsində mümkün
ol muşdur. 

Bu prinsiplərə sadiqliyini qoruyub sax -
layan Prezident İlham Əliyev isə öz fə a -
liy yəti ilə Heydər Əliyev ideyalarının la -
yiqli davamçısı olduğunu göstərməklə
yanaşı, innovasiyalara tez uyğunlaşmaq
ba carığı, dəyişən qlobal və regional real -
lıq lar şəraitində ölkənin sabit milli ma -
raq larını qoruya bilmək qabiliyyəti ilə özü -
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nün əsl siyasi lider olduğunu bütün dünyaya
sü but etmişdir.

Ölkədə abadlaşan, yeni simasını yaradan
şəhərlər (xüsusilə paytaxt Bakı!), kəndlər,
çə kilən yollar, yaradılan müasir istehsal
müəs sisələri, tikilən və təzələnən təhsil,
sə hiyyə, mədəniyyət obyektləri, tətbiq edi -
lən müasir idarəçilik texnologiyaları, dünya
standartları ilə müqayisə olunan müxtəlif
təsisatlar, idmanda, mədəniyyətdə indiyə
qədər bu miqyasda görünməmiş beynəlxalq
uğurlar Azərbaycan insanını ruhən yük -
səl dən,  onun hərtərəfli məmnunluğunu
tə min edən elə hadisələrdir ki, yalnız bu
gün lə məhdudlaşmayıb, Azərbaycan in sa -
nı nın gələcək taleyini, xarakterini də mü -
əyyən etmişdir. Və bu taleyüklü işlər,
əməllər Azərbaycan xalqının tarixində hə -
mişəlik olaraq Prezident İlham Əliyevin
adı ilə qalacaqdır. 

İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi son 16 ildə həm iqtisadi, həm siyasi,
həm də mədəni sahələrdə beynəlxalq əla -
qələrin, başqa sözlə, Azərbaycan–Dünya
dia loqunun zəngin təcrübəsi qazanılmasıdır.
Bu isə ilk növbədə, o deməkdir ki, Azər -
baycan xalqının milli idealları, bir vaxtlar
olduğu kimi, məhdud bir miqyasda--
“özümüz deyib, özümüz eşidək” prinsipi
ilə qalmayıb, universallaşır, hüdudlarını
ge nişləndirir, ümumən, insan və dünya tə -
fək kürü mövqeyindən görünüb etiraf olunur. 

Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara
söy kənən xarici siyasəti nəticəsində Azər -
bay can ulu öndərdən sonrakı mərhələdə
də müstəqil mövqeyi ilə seçilən dövlət ki -
mi tanınmış, onun beynəlxalq nüfuzu get -
dikcə yüksəlmişdir. 2011-ci ildə Azərbaycan

155 dövlətin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçilmiş, 120
döv lətin təmsil olunduğu Qoşulmama Hə -
rəkatına üzv qəbul edilmişdir. 2019-2022-
ci illər Azərbaycan Respublikasının Hə rə -
kata sədrlik dövrüdür. Azərbaycan Avropa
İtti faqına üzv olan 9 ölkə ilə strateji tə rəf -
daşlıq əlaqələri qurmuşdur.

Prezident İlham Əliyev  xarici ölkələrin
dö v lət və hökumət başçıları, beynəlxalq
təş kilatların nümayəndələri ilə görüşlərində
Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın
prinsipial mövqeyini ardıcıl olaraq onların
diq qətinə çatdırmışdır. Bu istiqamətdə apa -
rılan qətiyyətli və prinsipial siyasət nə ti -
cəsində Ermənistanın əvvəlki və yeni rəh -
bərliyinin danışıqlardan yayınmaq, dialoqun
formatının dəyişdirilməsi cəhdlərinin qarşısı
alınmışdır. Keçən dövr ərzində nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sə -
nəd lərdə Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq
Qa rabağ münaqişəsinə xüsusi diqqət ye -
tirilmiş, işğalçı dövlətin təcavüzə son qoy -
ması vurğulanmışdır. Bu siyasətin nə ti -
cəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suve -
renliyi təsdiqlənmiş və sərhədlərinin to -
xu nulmazlığına dəstək ifadə olunmuşdur. 

Ardıcıl olaraq beynəlxalq “dialoq”lara
ev sahibliyi edən Azərbaycan indiyə qədər
gö rünməmiş bir miqyasda müxtəlif ide -
yaların, ideologiyaların həmsöhbət olmasına
inamla münsiflik etdikcə azərbaycançılıq
məfkurəsi də zənginləşmiş, beynəlxalq nü-
fuzunu gücləndirmiş, yüksək standartlı pa -
radiqmalara yiyələnmişdir. Azərbaycan
xalqının intellektual səviyyəsinin daha da
yüksəldilməsi, müasir texnologiyalara
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yiyələnməsinin sürətlənməsi, perspektivli
özünüifadə və özünütəsdiq metodlarının,
üsullarının və vərdişlərinin xüsusilə gənc
nəsil tərəfindən mənimsənilməsi də ötən
dövrdə İlham Əliyevin liderliyi altında
uğurla gerçəkləşdirilmişdir.

Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev bu
gün həm də Qafqaz regionunun şəriksiz
li deri sayılır–onun razılığı olmadan bu
böl gədə heç bir ciddi layihəyə və addıma
start verilə bilməz. Prezident İlham Əliyev
Azər baycan dövlətinin başına təkcə ümum-
milli liderin varisi, davamçısı, onun mək -
tə binin ardıcılı kimi yox, həm də yeni-
likçi– yeni zamanın yeni lideri olaraq gəl -
mişdir. O, idarəçiliyin elə demokratik və
optimal yolunu seçmişdir ki, hər bir zəkalı
ölkə vətəndaşının dövlətçiliyin inkişafında
yeri var. Və dövlət quruculuğunda bu yer
hər kəsin məhz vətənpərvərliyinə, biliyinə,
sağlam düşüncəsinə, qabiliyyətinə görə
müəyyənləşmişdir.

Türk dünyasının İlham Əliyevindən və
İlham Əliyevin Türk dünyasından da bəhs
etməmək mümkün deyil. Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti seçildikdən sonra
ar dıcıl alaraq türk respublikalarına– Qa -
za xıstana, Özbəkistana, Qırğızıstana, Tür -
ki yəyə səfərlərə gedən, Türkmənistanla
əla qələrdəki soyuqluğu inamla aradan
qaldıran, türk dövlətlərinin və xalqlarının
birliyi üçün müasir mübarizə texnologiyaları
nümayiş etdirən və yeni təcrübə verən
İlham Əliyev artıq  Bakının sovet dövründə
unutdurulmuş türk dünyasının mərkəzi
şöhrətini özünə qaytarmışdır. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin ən layiqli siyasi va -
risi olan İlham Əliyev Prezident kimi Tür -

kiyəyə ilk rəsmi səfəri ərəfəsində demişdi:
“Biz öz siyasətimizi müstəqil şəkildə apar -
ma lıyıq ki, xalqlarımız, millətimiz daha
da güclənsin, qüdrətlənsin, möhkəmlənsin.
Bizim gücümüz də birlikdədir”. 

Azərbaycanın regionda, ümumən, bey -
nəl xalq aləmdə söz sahibi olması, onun
möv qeyi ilə hesablaşılması, çox stan dart -
lı lığı, xüsusilə cari konyunkturluluğu ilə
ta nınan dünyanın “haqq-hesab”ından kə -
nar da qalıb təcrid olunmaması da İlham
Əliyevin siyasi varislik missiyasının tən -
tə nəsini göstərən ciddi tarixi nailiyyətdir.
Bu uğurun özünəməxsusluğu ondan iba -
rət dir ki, Azərbaycan xalqının milli dü -
şün cəsi çevik, elastik, diplomatik resurslara
yi yələnmiş, hər hansı “gözlənilməz” ideoloji
hü cumlara qarşı müqavimət, hətta əks-hü -
cum “immunitetlər”i qazanmışdır. Siyasi
va risliyin bütün dünyada diqqətlə izlənilən
İlham Əliyev nümunəsi özünəməxsus dina -
miz mi ilə zənginləşməkdə, milli ictimai
şüu run əsaslarını müəyyənləşdirməkdə və
Azər baycan xalqının dünya birliyindəki
möv qelərini inamla yüksəltməkdədir. 

Prezident İlham Əliyev indiki və gələcək
dövr üçün dövlətin və vətəndaşların və -
zifələrindən danışarkən soydaşlarımızın
doğ ma vətənləri ilə hər cür faydalı əla -
qələrində hüquqi, mədəni, mənəvi əsasların
möh kəmləndirilməsini həmişə zəruri is ti -
qamət kimi vurğulayır. Prezident döv lə ti -
mizin inkişafı müqabilində maddi-mənəvi
im kanlardan istifadə edərək dünya azər -
bay canlılarının normal səviyyədə bəh rə -
lən məsinə imkan yaratmağı, onların milli
və vətəndaş hüquqlarının qorunması yolun -
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da səyləri gücləndirməyi çağdaş dövr üçün
vacib amillərdən sayır. 

Yeni tipli siyasətçi və dövlət xadimi
ki mi İlham Əliyevin 2003-cü ildə prezi-
dentlik fəaliyyətinə başlaması Azərbaycanın
tə rəqqi və inkişaf yolu ilə irəliləməsində
ye ni mərhələ olmuşdur. Ötən illər müs tə -
qil liyimizin daha da möhkəmləndirilməsi,
öl kədə sabit siyasi sistemin, çoxukladlı
iq tisadi strukturun intensiv formalaşması
döv rü olmuşdur. Məhz bu illərdə respubli -
ka da demokratikləşmə prosesləri ge niş -
lən miş, ölkəmizin dünya transformasiya
pro seslərinə inteqrasiyası daha intensiv
xa rakter kəsb etmiş, milli iqtisadiyyatın
da ha da inkişafı üçün mühüm sosial-siyasi
ba za yaranmışdır. Heydər Əliyevin siyasət
mək təbinin layiqli yetirməsi olan İlham
Əliyevin böyük siyasətdə atdığı inamlı
ad dımlar nəticəsində Azərbaycanda təkcə
so sial-iqtisadi sistemdə deyil, həm də siyasi
və ictimai təsisatlarda əsaslı yeniləşmələr
ol muş, səmərəli intensiv islahatlar apa rıl -
mışdır. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni
li deri İlham Əliyevin əsaslı və zəruri is la -
hatları ölkənin real iqtisadi, sosial, siyasi
və ziyyətini dəqiqliklə nəzərə almaqla ya -
naşı, cəsarətliliyi ilə də seçilir. Onun məhz
yenilikçi idarəetmə texnologiyalarına ardıcıl,
inamlı müraciətinin nəticəsidir ki, res pub -
li kanın iqtisadi inkişafı indiyə qədər gö -
rünməmiş bir sürət və miqyas almış, ölkədə
sağlam sosial-siyasi, mənəvi- mədəni əhval-
ruhiyyə yüksəlmişdir. Bu gün ən qərəzkar,
ən aqressiv, hətta ən dağıdıcı bir müxalif
qüvvə belə dövlət başçısı İlham Əliyevin
qazandığı çoxspektrli uğurları görməmək,
yaxud inkar etmək gücündə deyil. 

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin ya -
ratdığı əsaslara söykənərək Azərbaycanda
iq tisadi-sosial tərəqqini fenomenal bir ger -
çəyə çevirmişdir.

Prezident İlham Əıiyevin ölkəmizə
uğurlu rəhbərliyi ilə xüsusən iqtisadi sahədə
ciddi nailiyyətlər qazanılmışdır. Azərbaycan
iqtisadiyyatının dayanıqlığının təmin
edilməsi, onun neftdən və qazdan asılılığının
da ha da azalması, qeyri-neft sektorunun
in kişafı məqsədilə ardıcıl tədbirlər davam
et dirilmişdir. İqtisadi və maliyyə sek tor -
la rında maksimum şəffaflığın təmin olun -
ması istiqamətində mühüm addımlar atıl -
mış dır. Bu sahələrdə kompleks tədbirlərin
gö rülməsi iqtisadiyyata, xüsusilə də qeyri-
neft sektoruna böyük həcmdə xarici sə r -
mayənin cəlb olunması üçün mühüm əhə -
miyyət daşıyır.

Dövlət başçısı İlham Əliyevin ötən iln
ap relindəki seçkilərdə yenidən qələbə qa -
zan masının əsasında, ilk növbədə, Azər -
bay canın son üç beşillik müddətdə onun
rəh bərliyi altında dinamik inkişaf dövrünü
ya şaması, ölkəmizin qarşısında dayanan
və zifələrin uğurla icra edilməsi kimi ciddi
amil lər dayanmışdır. Xalq qəti əmin ol -
muş dur ki, İlham Əliyev 2003-cü ildən
bə ri ölkənin inkişafı, insanların əmin-
amanlıq şəraitində yaşamasının təmin
edilməsi üçün verdiyi bütün vədlərə yüksək
səviyyədə əməl etmişdir. 

Doğrudan da, ötən illərdə Azərbaycan
bir sıra qabaqcıl ölkələrin onilliklər boyu
keçdiyi inkişaf mərhələsini sürətlə adla-
yaraq, modernləşmə yoluna qədəm qoy -
muşdur. Son 16 ildə ölkə iqtisadiyyatı 3,2
də fə, qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə, sənaye
is tehsalı 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə
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art mış, qeyri-neft ixracı 4,1 dəfə ço xal -
mışdır. Ölkəmizdə 2 milyondan çox yeni
iş yeri açılmış, yoxsulluq 10 dəfəyə qədər
aza laraq 5 faiz səviyyəsinə enmişdir. Azər -
baycanın valyuta ehtiyatları 2004-cü ildəki
1,8 milyard dollardan 46 milyard dollara
çat dırılmışdır. Bu dövrdə ölkə iq ti sa diy -
yatına müstəqillik dövründə yatırılan sər -
mayənin 93 faizi qədər--250 milyard dollar
in vestisiya qoyulmuşdur. Bütün bunlar
dün yada ən sürətli inkişaf göstəriciləridir. 

Nəticədə, Azərbaycan beynəlxalq rey -
tinqlərdə yüksək yerlərə qalxmışdır. Dünya
Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Ban kı, Davos İqtisadi Forumu Azər bay -
can da aparılan islahatlara yüksək qiymət
ver mişdir. Davos Forumunun 2017-ci ildə
“İnklüziv inkişaf indeksi” adlı hesabatında
ölkəmiz inkişaf etməkdə olan 80 ölkə
arasında 3-cü yerə yüksəlmişdir. Azərbaycan
Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti kimi dünya
bir liyində mövqelərini daha da möh kəm -
lən dirmişdir. Azərbaycan enerji resurslarının
dünya bazarlarına səmərəli və əlverişli
yol larla çıxarılmasını nəzərdə tutan praq-
matik siyasət həyata keçirir və şa xə lən di -
ril miş nəqliyyat infrastrukturu ilə beynəlxalq
bir liyin diqqətini özünə cəlb edir. Bütün
bunlar ölkəmizlə dünya dövlətləri arasında
ticarət-iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsi
və ilk növbədə, Azərbaycanın geoiqtisadi
ma raqlarının təmin edilməsi baxımından
bö yük əhəmiyyət daşıyır. Respublikamız
trans milli enerji-nəqliyyat layihələrinin
əsas təşəbbüskarlarından biri olmaqla ya -
naşı, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin
tə min edilməsində mühüm rol oynayır.

Artıq Azərbaycana hər il  2,5-3 milyon

xa rici vətəndaş və turist gəlir. Onlar mötəbər
bey nəlxalq təşkilatların hesabat və rey -
tinqləri ilə tanış olmasalar belə, təkcə pay-
taxta nəzər salmaqla müstəqillik dövrünün
son iki onilliyində Bakı şəhərində böyük
bir sıçrayışın baş verdiyinə əmin olurlar.
Pre zident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi
in kişaf konsepsiyasına əsasən 2003-cü il -
dən bəri həyata keçirilən abadlıq və quru-
culuq işləri sayəsində Bakı dünyanın ən
gö zəl şəhərlərindən birinə, regionun biznes
və mədəniyyət mərkəzinə, cəlbedici turizm
və istirahət məkanına çevrilmişdir.

Regionların inkişafı sahəsində həyata
ke çirilmiş dövlət proqramlarında və digər
di rektiv sənədlərdə nəzərdə tutulmuş və -
zi fələrin icrası qeyri-neft sektorunun in ki -
şa fına, bölgələrdə kommunal xidmətlərin
və sosial infrastruktur təminatının key fiy -
yə tinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühi-
tinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya
qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin,
iş yerlərinin açılmasına, əhalinin məş ğul -
lu ğunun artırılmasına və yoxsulluq sə viy -
yə sinin azaldılmasına mühüm təkan ver -
miş dir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
ilə bağlı 3 dövlət proqramı uğurla ger çək -
ləş dirilmişdir. Dördüncü proqram çər çi -
vəsində bu ilin əvvəlindən bölgələrdə əhə -
miyyətli infrastruktur layihələri icra edilmiş,
yeni sənaye müəssisələri yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bir
sıra bölgələrdə yeni idman komplekslərinin
tikilməsi marafonu Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə
şəhər və rayonlarda yeni məktəb binalarının
ti kilməsi ilə davam etdirilir ki, bu da sağ -
lam bədən üçün görülən işlərin sağlam
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ruh üçün görülən işlərlə tamamlanması
de məkdir. 

Ulu öndərin ideyalarının həmişəyaşar
ol masını təmin edən ən mühüm hadisələr
sı rasında onun nəzəri-ideoloji irsinin öy -
rə nilməsi, ideyalarının tədqiqi və təbliği
ilə bağlı ictimai təşkilatların və elmi-təd -
qiqat müəssisələrinin fəaliyyəti, Heydər
Əliyev Fondunun beynəlxalq miqyasda
hə yata keçirdiyi tədbirlər, bu məqsədə xid -
mət edən araşdırma və tədris mərkəzləri,
uni versitetlər, akademiyalar və s. xüsusi
yer tutur. Heydər Əliyev Fondunun Mehrib-
an xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata
ke çirdiyi çoxşaxəli fəaliyyəti onun ide ya -
la rını təkcə sözdə yox, həm də işdə ya şat -
mağın bariz nümunəsidir. Fərəhlə qeyd
edil məlidir ki, təhsilin maddi-texniki ba -
za sını gücləndirmək və yeni məktəb binaları
tik mək haqqında Heydər Əliyevin arzu və
is təklərini onun adını daşıyan fond böyük
uğur la gerçəkləşdirməkdədir.

Gənclər millətin varlığının və gələcək
in kişafının təməl daşıdır. Bu mövqedən
çı xış edən dövlət başçısı ötən illər ərzində
öl kəmizdə gənclərlə bağlı məqsədyönlü
döv lət siyasəti həyata keçirilmişdir. Onun
əsas qayəsini dövlətçiliyə, milli-mənəvi
də yərlərə sadiq və yüksək intellektual
potensiala malik Azərbaycan gəncliyinin
formalaşdırılması təşkil etmişdir. Bu sahədə
atılan addımlar gənclərin cəmiyyətimizdə
öz lərini təsdiq etməsində mühüm rol oy -
na mış,  onların vətənimizə layiq vətəndaşlar
ki mi yetişməsinə böyük təsir göstərmişdir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətinə
uy ğun olaraq, Prezident İlham Əliyevin
müs təsna səyləri ilə Azərbaycanda döv lə -

ti mizin ərazi bütövlüyünü qoruyan, dün -
ya nın ən güclü orduları ilə eyni sırada yer
alan və yüksək döyüş hazırlığı olan Silahlı
Qüv vələr yaradılmışdır. Beynəlxalq rey -
tinq lərə görə, Azərbaycanın Silahlı Qüv -
və ləri 2018-ci ildə dünyada ən güclü 50
or du sırasında yer  tutmuşdur. Bu güc və
qüd rətin nəticəsidir ki, 2016-cı ilin aprel
ayın da Milli Ordumuz ermənilərin təx ri -
ba tına layiqli cavab vermiş, düşmənə sar -
sı dıcı zərbələr endirmiş və zəbt olunmuş
əra zilərimizin bir hissəsini işğalçılardan
tə mizləmişdir. Bununla da Böyük qayıdış
üçün ciddi addım atılmışdır.

Bütün bunlardan göründüyü kimi, Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi altında öl -
kə mizin əldə etdiyi uğurları xalqımız əsl
və təndaş qədirbilənliyi ilə dəyərləndirir,
onun daxili və xarici siyasətinin düz gün -
lü yünə inanır və bu strateji hədəflərin ger -
çək ləşdirilməsində fəal iştirak edir. Prezident
İlham Əliyev cəmiyyəti düşündürən hər
bir məsələdə xalqla həmrəylik nümayiş
et dirir və irəli sürülən məsələlərin həlli ilə
bağ lı operativ tədbirlər görür. Bunun nəticəsi
ola raq, ümumilikdə, 4 milyon insanı əhatə
edən böyük sosial paket həyata keçirilmişdir.
Ötən dövrdə qaçqınların və məcburi köç -
künlərin problemlərinin həlli istiqamətində
mü hüm addımlar atılmışdır.

Ölkədə getdikcə dərinləşən islahatlar
iq tisadi və sosial sahələrin inkişafına təkan
ver məklə yanaşı, demoqrafik proseslərin
ida rə edilməsində də mühüm rol oynamış,
ona birbaşa və ya dolayısı ilə öz müsbət
təs irini göstərmişdir. Son 16 ildə Azərbaycan
mo-dernləşərək fərqli idarəçilik sisteminə
çev rildiyindən hazırda siyasi, iqtisadi, ida -
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rəçilik sahələrində uğurlu islahatlar apa -
rıl maqdadır.

Prezident İlham Əliyev xalqın böyük
ək səriyyətinin səsverməsi ilə növbəti müd -
də tə dövlət başçısı seçildikdən sonra 2018-
ci il aprelin 18-də keçirilmiş andiçmə mə -
ra simindəki nitqində bütün sahələrdə is la -
hat ların davam etdiriləcəyini, dövlət si ya -
sə tinin mərkəzində Azərbaycan xalqının
kök lü maraqlarının, maddi, mənəvi və so -
si al tələbatlarının dayanacağını bildirmişdir:
“Də fələrlə bu məsələ ilə bağlı fikrimi bil -
dirmişəm, bir daha demək istəyirəm ki,
gə ləcək fəaliyyətimdə də Azərbaycan və -
tən daşının maraqları, onun rifahı daim
diq qət mərkəzində olacaqdır. Nəzərə alsaq
ki, növbəti illərdə biz çox ciddi islahatlar
apa racağıq, islahatları dərinləşdirəcəyik,
əmi nəm ki, vətəndaşlarımızın yaşayış sə -
viyyəsi daha da yaxşılaşacaqdır”. 

Ölkə rəhbəri İlham Əliyev dövlət ida -
rəçiliyində əsaslı islahatları davam etdirərək
Pre zident Administrasiyasında, Nazirlər
Ka binetində, yerli icra hakimiyyəti or qan -
la rında ciddi struktur və kadr də yi şik lik -
lə rinə start vermişdir. Son 2 ildə müasir
ida rəetmə sahəsində bilik və bacarıqları
ilə seçilən cavan kadrlar hökumətdə və
di gər icra strukturlarında yüksək vəzifələrə
tə yin olunmuşlar. İctimai rəydə böyük rəğ -
bət lə qarşılanan kadr siyasəti dövlət or -
qan larının çevik və səmərəli şəkildə fəa -
liy yətinə mühüm təsir göstərmişdir. Dövlət
hə yatında baş verən islahatları tamamlamaq,
qa nunvericilik sistemində də çevik və daha
sə mərəli fəaliyyəti təmin etmək üçün Milli
Məc lisə də vaxtından əvvəl seçki keçiri -
lir.

Bu islahatların aparılması, bütövlükdə,
Pre zident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
ölkəmizdə reallaşan çoxşaxəli yeniləşmə
konsepsiyasının əsas istiqamətlərindən bi -
rini təşkil edir. İslahatlar sürətli sosial-iq -
ti sadi inkişafa, əhalinin sosial rifahının
yük səlməsinə önəmli təkan verməklə ya -
naşı, həm də Azərbaycanı beynəlxalq aləm -
də islahatçı dövlət kimi tanıtmaqdadır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
öl kəyə rəhbərlik etdiyi 16 illik bir müddətdə
xal qın böyük etimadını qazanmış, qəti ola -
raq sübut etmişdir ki, Azərbaycanı həm
da xili, həm də beynəlxalq miqyasda ən
yük sək səviyyədə yalnız o təmsil edə bilir.
İlk gündən hər bir azərbaycanlının prezi-
denti olacağını vəd edən, verdiyi sözü
uğurla yerinə yetirən dövlət başçısı İlham
Əliyev öz fəaliyyəti ilə ümummilli liderin
baş ladığı tarixi işi davam etdirməyə qadir
ol duğunu sübut etməklə yanaşı, həm də
özü nü yeni zamanın yeni lideri kimi gös -
tər mişdir. Ötən 16 ildə bir tərəfdən, mövcud
ənə nələr davam etdirilmiş, digər tərəfdən
isə dövlət idarəçiliyinə zəruri novatorluq
gə tirilmişdir.

Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəh -
bər liyi ilə Azərbaycanın istər daxili, istərsə
də xarici siyasətində əldə edilən hər bir
uğur ulu öndər Heydər Əliyevin zəkasının
tə cəssümü, onun milli tərəqqi ideyalarını
əha tə edən nadir irsinin canlı təzahürüdür.

Nizami CƏFƏROV,
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin
müdiri, akademik.

https:ataturk.az
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Bəzən bir xalqın taleyində də belə
həll edici məqam yetişir. Olum

ya ölüm dilemması qarşısında qalan mil -
lət həmin an qəti söz deyə bilən, vədinin
üs tündə duran bir şəxsə ehtiyac hiss edir.
Əgər elə bir şəxsiyyət irəli çıxırsa və ta -
ri xin gedişinə öz təsirini göstərirsə, xalq
ye ni bir inkişaf xəttinə, yeni düşüncə
müs təvisinə keçə bilir. Əks halda millətin
var lığı sual altında qalır. O an dövlətlə
li derin adı sanki eyniləşir və ondan sonra
o liderin imzası dövlətin simvoluna çev -
ri lir. Ən yeni tarixdə Azərbaycanın ta -
leyində belə həlledici məqam Ulu Öndər
Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə
gəl məsi ilə əlaqəlidir.

Bir hadisənin mahiyyəti, miqyası daha
bö yük bir rakursda daha dolğun və aydın
gö rünür.

Necə ki Türkiyə Atatürkün, Fransa
Şarl de Qollun adı ilə bağlıdır, eləcə də
Azər baycan Heydər Əliyevin adı ey ni -
lə şib. Hər üç dövlətin bu gün olduğu və -
ziy yətinin səviyyəsi məhz bir vaxtlar bu
şəx siyyətlərin yönəltdiyi, təyin etdiyi is -
ti qamətin nəticəsidir. Maraqlıdır ki, tarixin

fərq li dövrlərində baş versə də, hər
üç döv lət bəzi oxşar məqamlardan,
ta leyüklü sınaqlardan keçməli olub.

Xalqının həm əsgəri, 
həm generalı...

Xalq həmişə onu tanıyana və milli
dəyərlərinə hörmət duyan şəx sə etibar

edir, güvənir. Liderlik sə viy yəsinə çat-
maq üçün o mühitin özündə bö yümək,
onun güclü-zəif tərəflərini ta nımaq, bütün
mahiyyətini dərk etmək la zımdır ki, yol-
unu kəsən maneələri daha yax şı görsün.
Məsələ burasındadır ki, bu maneələr
yalnız içəridən keçilməlidir, çün ki xarici
qüvvə belə bir "xidmət” gös tərəndə,
bunun adı olur işğal, müs təm ləkə. Ölkə
rəhbəri İlham Əliyev BDU-nun 100 illik
yubileyində gənclər haqqında tə sadüfən
demirdi ki, "Əgər tarixi yaxşı bil sələr,
görərlər ki, tariximizdə heç vaxt heç bir
kənar qüvvə, heç bir yad dairə bi zim
xoşbəxtliyimizi istəməyib, əksinə, bi zi
əzmək istəyib, özünə ram etmək is tə yib,
sərvətlərimizi talamaq istəyib, bizi al -
çaltmaq istəyib. Əgər belə olmasaydı,
bi zim çoxəsrlik tariximizin böyük hissəsi
müs təmləkəçilik tarixi olmazdı”. Başqa
söz lə desək, xalq adlı ordunun generalı,
Li deri olmağın yolu mütləq onun əsgəri
ol maqdan keçir. Keçməlidir ki, hər daşının
və vətəndaşının qədrini bilsin. Yalnız bu
hal da həlledici məqamı sezmək və za -
ma nında müdaxilə etmək mümkündür.
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İMZASI DÖVLƏTİN SİMVOLUNA ÇEVRİLƏN DAHİ

Müəyyən hadisələr var ki, üs tün -
dən illər keçməlidir ki, onun əhəmiyyəti,
ma hiyyəti daha aydın görünsün. Ancaq
elə məqamlar da olur ki, nəticəsi göz qa -
ba ğındadır. Onu şüanın sınmasına bən -
zət mək olar: işıq şüası ya udulur, ya da
is tiqamətini dəyişir.



Birinci Dünya müharibəsi dövründə
Os manlı ordusunda xidmət edən Mustafa
Ka mal bir il müddətində general rütbəsinə
qə dər yüksələ bilmişdi. Mövcud durumu
düz gün dəyərləndirməklə o, nəinki uduz-
maqda olan, hətta artıq ərazisi hərraca
qo yulan Osmanlı İmperiyasının məğ lu -
biy yətini Türk Qurtuluş Savaşına çevirə
bil di və Ankara Hökumətini qurdu. Yalnız
türk ruhunun gücünü bilən və özü də
ey ni hissi yaşadığına görə ən çətin dö -
yüş lərdə qazi olan bir şəxs əsgərlərə belə
bir əmr verə bilərdi: "Mən sizə savaşmağı
əmr etmirəm, ölməyi əmr edirəm”. Məhz
bu ruhu oyatmaqla böyük İmperiyanın
da ğılması prosesini yeni bir dövlətin ya -
ran ması üçün zəminə çevirə bildi. Və
ta rixdə Türkiyə adlı səhifənin yazılması
baş ladı.

Bənzər hadisələr İkinci Dünya mü -
ha ribəsi dövründə Fransada baş verdi.
Fa şist Almaniyası tərəfindən işğal olunan
və bütün mümkün köməklərdən əli üzülən
Fran sanın köməyinə elə öz əsgəri Şarl
de Qoll gəldi: "Fransa döyüşü uduzdu,
an caq müharibəni uduzmayıb! ...Gün gə -
lə cək, Fransa öz azadlığını və əzəmətini
ge ri qaytaracaq”. Bu, həlledici məqam
idi – fransız xalqını öz məhvi ilə ba rış -
maq  dan və uçurumun dibinə yuvarlan -
maq  dan qorumaq idi. Alman faşistlərinə
qar şı Müqavimət hərəkatına rəhbərlik
et məsi və iki il ərzində Fransada ya ra -
dıl mış müvəqqəti hökumətin başçısı ol -
ma sı Şarl de Qollun öz missiyasına inan -
ma ğına və inandıra bilməsinə dəlalət
edir di.

Azərbaycanın taleyində ilk belə ta le -
yüklü məqam 1990-cı ilin 20 Yanvarında
ye tişmişdi. Tərkibində olduğu sovet im -
pe riyası ona xəyanət etdi və bir gecənin
için də dinc əhalisinə divan tutdu. Əhali
çaş mışdı – dünənə qədər "böyük qardaş”
he sab etdiyi qatil çıxmışdı, arxalandığı
şəxs lər isə ümumiyyətlə kölgəyə çəkilib
giz lənmişdi. Belə bir məqamda xalqa
dəs tək Ulu Öndər Heydər Əliyevdən gəl -
di. Faciənin sabahı Azərbaycanın Mos -
kvadakı nümayəndəliyinə gəlməklə və
eti raz səsini ucaltmaqla o, özünün Ümum -
mil li Lider olduğunu təsdiqlədi. Ma raq -
lıdır, o zaman Heydər Əliyev sanki siyasi
mey danda tək idi. Özü də vurğulayır ki,
"Ge niş infarkt keçirmişəm. Xəstəliyimlə
əla qədar iki ildən artıqdır ki, pensiyada -
yam. Azərbaycanı tərk etdiyim 1982-ci
ilin dekabrından keçən müddətdə bu gün
ilk dəfədir ki, Azərbaycan SSR-in Mos -
kva dakı daimi nümayəndəliyinin as ta -
na sına qədəm qoyuram”. Ancaq bu ona
öz düşüncələrini xalqa çatdırmağa mane
ol madı: "Mən bu düşünülmüş aksiyanı
pis ləyir, onu antihumanist, antidemokratik,
qa nunazidd hesab edirəm. Bu ağır gündə
sizi ağıllı-kamallı olmağa, həmrəyliyə
və birliyə çağırıram”. Başsağlığı və təəs -
süf hissini çatdırmaqla əslində Ulu Öndər
xalqa daha böyük bir ismarıc çatdırdı:
si zin Lideriniz mənəm, nə qaçmıram, nə
giz lənmirəm və heç bir maneəyə, çətinliyə
bax mayaraq yanınızdayam. Bununla in -
san ların özünə inamı da, cəsarəti də bər -
pa olundu. Deyilənlərdə incə və çox əhə -
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miy yətli bir məqam var: xalq böyük qüv -
və dir və onun istəyi qarşısında hər şey
aciz dir, ancaq bəzən qəfil təcavüz, ar xa -
lan dığı şəxslərin satqınlığı, düşünülməmiş
ad dımlar atması bu gücün üstünü örtür,
sanki korşaldır. Xalq bir növ özündən
bi xəbər hala düşür. Buna görə də, Ulu
Ön dərin dediyi kimi, "səhv addımları,
ya ramaz iş üslubu, yanlış siyasi manevrləri
ilə xalqla öz arasında uçurum yaradan”
şəxs dən başçı ola bilməz. Lider xalqa
öz gücünü xatırladan, onu özünə qay ta -
ran dır. Düzdür, Lider tək şəxsdir, ancaq
xal qın səsini bərpa etməklə onda bütün
xal qın səsi ilə danışmaq qüdrəti yaranır.
Hər üç dövlətin nümunəsində əhəmiyyətli
mə qam məhz budur: Liderin gücü və
mü qəddəs missiyası xalqla özünün bir -
li yinə inanmaq və inandırmaq, istənilən
ad dımında bu vəhdətin gücünə arxalan-
maq.

1990-cı ilin yanvarında, uzun illər
Azər baycandan uzaqda, Moskvada olsa
belə, Heydər Əliyevin bir Ümummilli
Li der kimi önə çıxmağa, səsini ucaltmağa
tam haqqı çatırdı. Prezident İlham Əli -
ye vin də vurğuladığı kimi, "əgər 1970-
ci illərdə onun gördüyü işlər xalq tə rə -
fin dən rəğbətlə və böyük məhəbbətlə
qar şılanmasaydı, – 1990-cı illərin əv -
vəl lərində Azərbaycan böyük fəlakətlə
üz-üzə qalmışdı, – Azərbaycan xalqı ona
mü raciət etməzdi. Məhz o illər ərzində
gör düyü işlər Azərbaycan xalqının qəl -
bində ona inam hissini saxlayırdı”. Hələ
So vet dönəmindən xalqın xidmətində

olan bu şəxsin fəaliyyətində bir özək
xət ti daim saxlanıb: Azərbaycan güclüdür,
ön də durmalıdır və öz kökü ilə qürur
duy malıdır. 15 respublika arasında ən
ön də duranlardan, iki donor respublikadan
bi ri olmaq, ən vacibi isə imperiyanın
tər kibində ola-ola milli ruhunu qorumaq
bö yük hünər istəyirdi. Heydər Əliyev
uzun illər təhlükəsizlik orqanlarında ça -
lış mışdı və general-mayor rütbəsinə qədər
yük sələ bilmişdi. Eyni zamanda o, univer -
si tetin tarix fakültəsini bitirmişdi. Bu
ona Azərbaycanın tarixi və reallığı ara -
sın da paralellər aparmağa imkan verir-
di.

Bunu deməyə əsas verən bir faktı
gös tərmək olar. 1969-cu ildən başlayaraq
1982-ci ilə qədər Azərbaycan KP MK-
nın birinci katibi vəzifəsində çalışarkən
Hey dər Əliyev xalqın milli ruhunun qo -
run ması, milli təfəkkürün daim oyaq qal -
ma sı üçün əlindən gələni edirdi. Başqa
söz lə desək, o, Azərbaycanı sovet im pe -
ri ya sının ən qabaqcıl respublikalarından
bi ri etməklə kifayətlənməyərək, həm də
mil li kimliyinin qayğısına qalırdı. Bu is -
ti qamətdə onun gördüyü çox əhəmiyyətli
və uzaqgörən fəaliyyətlərdən biri milli
kadr ların yetişdirilməsi idi. Ulu Öndər
Azər b aycan Respublikası Ali Sovetinin
ses siyasında (7 mart 1991-ci il) bunu
özü də vurğulayır: "O dövrdə res pub li -
ka mızda yaranmış güclü sosial-iqtisadi
və intellektual potensial xalqımızın milli
sər vətidir və Azərbaycanın müstəqilliyi
üçün yaxşı zəmin yaradır”. Dövlət başçısı
İlham Əliyev bugünün mənzərəsindən
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çı xış edərək deyir: "Heydər Əliyev təhsil
sa həsinə çox böyük diqqət göstərirdi,
hər il böyük müşavirələr keçirirdi. Eyni
za manda, Azərbaycan gənclərinin Sovet
İtti faqının aparıcı ali məktəblərində oxu -
ması üçün böyük səylər göstərmişdi və
bu, unikal xarakter daşıyırdı. Çünki sovet
mə kanında buna oxşar təcrübə yox idi.
Hər il təqribən 800-ə yaxın Azərbaycan
gənc i Bakıda imtahanlar verməklə Sovet
İttifaqının Moskva, Leninqrad və digər
bö yük şəhərlərindəki aparıcı ali mək -
təb lərinə ezam edilmişdir. Beləliklə, Azər -
baycanın gələcəyi üçün güclü kadr po -
tensialı yaradılırdı”. Deyilənlərdən çox
ay dın bir həqiqət müşahidə edilir: bir
ge neral layiqli əsgərlərin yetişməsi və
irə li getməsi üçün əlindən gələni edir,
çün ki çox gözəl bilir ki, Vətənin rifahı
məhz millətini sevən gənclərdən asılıdır.

Köhnə tarixdə yeni səhifə

Bir xalqın tarixinin zənginliyini təmin
edən faktorlardan biri də onun kə sil məz -
li yidir. Əbu Turxanın dediyinə görə,
"...cəmiyyətin inkişafında qazanılan hər
han sı bir nailiyyət sonradan davam et di -
ril mirsə, o, böyük müddət intervalında
ta rixi prosesə daxil ola bilmir”. Kon -
teks timizə uyğun olaraq onu da əlavə
edək ki, Lider bu kəsilməzliyi təmin et -
mək lə yanaşı, həm də xalqın taleyində
ye ni bir səhifə açan, yeni bir mərhələyə
ke çirdə biləndir. Başqa sözlə desək, xal -
qın ruhunun gücünü saxlamaqla və ondan
düz gün istifadə etməklə Lider onu nəinki

möv cud böhrandan çıxarır, üstəlik inkişaf
üçün yeni, güclü bir təkan da verir. Onu
da mütləq vurğulamaq lazımdır ki, hər
nə qədər həlledici söz, hərəkət bir anda
baş versə də, yeni müstəvidə başlayan
in kişaf tədrici bir prosesdir və nəticəsini
gör mək üçün bir neçə il lazım olur.

Çanaqqala savaşı 1916-cı ildə, Qur -
tu luş Savaşı isə 1919-cu ildə bitdi. Böyük
Mil  lət Məclisi 1920-ci ildə açıldı, Türkiyə
Cüm huriyyəti isə 1923-cü ildə elan edildi.
Yə ni ilk dönüş məqamı ilə onun tarixi
nə ticəsinin arası təqribən 7 il çəkdi. Mus -
tafa Kamal Atatürk elan edilən cüm hu -
riy yəti belə təqdim edir: "Hökumətimiz
ar tıq despot bir hökumət deyil. Mütləq
və konstitusional bir hökumət də deyil.
Hö kumətimiz nə Fransa, nə də Amerika
res publikaları ilə oxşar deyil. Hö ku mə -
ti miz xalq hökumətidir. Tam bir şura hö -
ku mətidir. Yeni Türkiyə dövlətində səl -
tə nət millətindir...” Hadisələrin sonrakı
ge dişi də göstərdi ki, ölkədə aparılan
hər islahat xalqın özgüvənini və savadını
ar tırmaq, xarici qüvvələrə duruş gətirə
bi lən bir səviyyəyə qaldırmaq məqsədi
da şıyıb. Belə ki, əgər hökumət xalqındırsa,
o zaman xalqın səviyyəsinin qalxması
ilk şərtdir, çünki bilavasitə hökumətdə
əks olunacaq. Bunu Atatürkün gəncliyə
xi tabında müşahidə etmək mümkündür:
"İlk vəzifən Türk müstəqilliyini, Türk
Cüm huriyyətini əbədi qorumaq və mü -
da fiə etməkdir. Bu onun varlığının və
gə ləcəyinin yeganə əsasıdır. Bu təməl
ən qiymətli xəzinəndir. Lazım olan qüdrət
da marlarındakı nəcib qanındadır!” İstər-
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is təməz yada Bakı Dövlət Universitetinin
yu bileyində Azərbaycan Prezidentinin
çı xışı düşür: "Gənclər bu tarixi bil mə -
lidirlər. Müəllimlər bu tarixi onlara ça t -
dırmalıdırlar ki, həm həqiqəti bilsinlər,
həm də Azərbaycan gələcəkdə heç vaxt
bu ağır vəziyyətə düşməsin. Azərbaycan
heç vaxt gözü kölgəli olmasın, heç vaxt
baş qasının iradəsindən asılı olmasın, heç
vaxt başqa dövlətlər qarşısında baş əy -
məsin”. Bu, bir aksiomdur: bir dövlətin
müs təqilliyinin qoruyucusu da, inkişafının
da, ən vacibi isə müstəqilliyinin də tə -
mi natçısı gənclərdir. Gənclərə müraciət
et mək, əslində ölkənin gələcəyinə səs -
lənməkdir.

Hadisələrin təqribən eyni gedişatını
Fran sada da izləmək mümkündür. 1940-
cı ildə Fransanın azadlığının məsuliyyətini
üzə rinə götürən Şarl de Qoll 1958-ci
ildə yeni konstitusiyanı qəbul etməklə
5-ci Respublikanın təməlini qoydu. Şarl
de Qollun konstitusiyanın da təməlini
təş kil edən görüşləri bu prinsip üzərində
bər qərar etdi: "Mənim fikrimcə, dövlətin
baş çısı, yəni rəhbəri olmalıdır ki, millət
onun simasında dövlətin təməlinə cavab -
deh olan şəxsi və öz taleyinin qarantını
gö rə bilsin”. Burada birbaşa millət-Lider
vəh dəti göstərilməklə yanaşı, Liderin da -
ha bir ağır məsuliyyəti də vurğulanır:
xal qın taleyinə görə məhz o cavabdehdir.
İkin ci dəfə hakimiyyətə gələndə Şarl de
Qoll məhz bu məqamın üzərində durur:
"Nə vaxtsa, ağır saatda, ölkə mənə etibar
etdi ki, onu xilas edim. Bu gün ölkə ye -
ni sınaqlar qarşısındadır və qoy bilsin

ki, mən respublikanın bütün sə la hiy yət -
lə ri ni öz üzərimə götürməyə hazıram”.
1990-cı ilin yanvarından 1993-cü ilin
iyu nuna qədər olan Azərbaycanda baş
ve rən hadisələri xatırlayanlar üçün çox
ta nış bir mənzərədir...

Tarixdə bir dövlət kimi öz möv cud -
lu ğunu qorumaq istəyən Azərbaycanda
da hadisələr bir növ millət-Lider tandemi -
nin zərurətinə aparırdı. Buna ehtiyac var
idi. 1990-cı ilin tarixi məqamından sonra
Hey dər Əliyev Azərbaycana qayıtdı və
Ali Sovetinin deputatı, 1991-1993-cü il -
lər də isə Naxçıvan Muxtar Res pub li ka -
sı nın Ali Məclisinin sədri kimi fəaliyyət
gös tərdi. Bu gəlişin hansı məqsəd da şı -
dı ğını elə ilk addımdan sezmək mümkün
ol du: 1990-cı ildə Xalq Cümhuriyyətinin
üç rəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Res -
pub likasının dövlət bayrağı kimi təsdiq
edil di. Bu, 1918-ci il Xalq Cüm hu riy yə -
ti nin yarımçıq qalmış prinsiplərinin, Azər -
baycanın həqiqi müstəqilliyinin davam
et diriləcəyinə ilk çağırış idi. 7 mart 1991-
ci ildə Ulu Öndər Ali Sovetin sessiyasında
ye ni mərhələdə göstəriləcək fəaliyyəti
be lə təyin etdi: "Azərbaycan xalqının
bir liyi yeni, demokratik, heç kəsdən asılı
ol mayan dövlət qurulması yolu ilə təmin
olu na bilər. Doğrudur, bu yolda çətinliklər
də az olmayacaqdır. Fəqət, nəyin bahasına
olur sa-olsun biz buna nail olmalıyıq. Biz
bu yola düşməsək, bunu gələcək nəsillər
edə cək. Və onlar, tarix bizi ba ğış la ma -
ya caq. Xalqın müqəddəratı hər şeydən
üs tün olmalıdır. Azərbaycan xalqı bir -
ləş məli, öz müqəddəs doğma torpağını
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göz bəbəyi kimi qorumalıdır. Azərbaycan
Res publikası iqtisadi və siyasi müstəqillik
yolu ilə getməli, tam istiqlaliyyət uğrunda
mü barizə aparmalıdır”.

Ulu Öndərə olan inam, etibar idi ki,
1993-cü ildə ölkə vətəndaş müharibəsi
ilə üzbəüz qaldığı bir vaxtda xalq yenə
on dan kömək umdu, onu çağırdı. Və elə
hə min il xalqın seçimi ilə Heydər Əliyev
Azə rbaycan Respublikasının Prezidenti
se çildi. İşin əhəmiyyətli məqamı budur
ki, təqribən bir il sonra Azərbaycanda
iğ tişaş törətmək istəyənlərə cavab olaraq
bu dəfə Heydər Əliyev xalqa üz tutdu:
"Əziz həmvətənlər, Azərbaycanın və tən -
daş ları! Bu ağır dəqiqələrdə bir daha si -
zə müraciət edirəm. Sizi əmin edirəm
ki, Azərbaycanın dövlətçiliyini qorumaq
üçün son nəfəsimə qədər, son damla qa -
nıma qədər öz yerimdəyəm. Xalqla bir -
lik dəyəm. Xalqın təhlükəsizliyini qo ru -
ma ğa çalışacağam. Bundan ötrü lazımi
im kanlardan istifadə edəcəyəm. Eyni za-
manda əziz həmvətənlər, mən sizə gü -
və nirəm, sizə arxalanıram” (1994-cü il
4 oktyabr). Bu çağırışda həm öz mə su -
liy yətini və gücünü bilən ölkə rəhbərinin,
həm xalqının taleyini düşünən, həm də
öz xalqına, onunla mənəvi bağına inanan
rəh bərin səsi var. Təbii ki, artıq yaxın
keç mişdə oxşar ssenarini və onun nə ti -
cə lərini yaşamış xalq belə bir müraciəti
ca vabsız qoya bilməzdi və öz Liderinin
ar xasında durdu. Bu güvənin əks-sədası
ola raq Ulu Öndər sonralar qürurla dedi:
"Mən fəxr edirəm ki, mən Azər bay can -
lı yam”.

Nəticə

Lazımi məqamda xalqını sevən və
ta nıyan bir şəxsin – həqiqi Liderinin tək -
lifini qəbul edib onun arxası ilə getməsi
hər üç dövləti inkişafa apardı. Türkiyə
ke çən əsrin əvvəllərindən, Fransa or ta -
la rından, Azərbaycan isə sonlarından
baş layaraq yeni bir inkişaf mərhələsinə
keç di. Hazırda Fransa superdövlətlər sı -
ra sındadır, Türkiyə bütün çətinliklərə
bax mayaraq dünyanın aparıcı dövlətlərini
özü ilə hesablaşmağa məcbur etmək qüd -
rə tindədir.

Əlbəttə, hər iki dövlətə baxanda Azər -
bay can nisbətən gəncdir. Üstəlik nəzərə
al maq lazımdır ki, hər nə qədər Şərqdə
ilk demokratik cümhuriyyət Azərbaycanda
qu rulsa da, arada 70 illik bir fasilə, üst-
üs tə yaşadığı böhranlar, məruz qaldığı
iş ğal ölkəni bir neçə dəfə sıfırdan baş la -
ma ğa məcbur edib. Buna baxmayaraq,
Azər baycan da məhz doğru istiqamətdə
ol duğuna görə, qısa müddətdə adını güc -
lü lər sırasına yazdırmaq iddiasındadır
və artıq bir çox nailiyyət əldə edib və et -
mək dədir. Ölkə rəhbərinin də qeyd etdiyi
ki mi, "müstəqilliyi əldə etmək onu qo -
ru yub saxlamaqdan daha asandır. Müs -
tə qilliyi qorumaq, onu müdafiə etmək,
onu gücləndirmək böyük siyasi biliklər,
bö yük cəsarət tələb edir”. Cəsarəti verən
isə kökünə bağlılıq və millət-Lider vəh -
də tidir.

Könül BÜNYADZADƏ,
AMEA-nın müxbir üzvü.
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Müstəqil Azərbaycan döv -
lə tinin qurucusu Heydər
Əliyevin ən yaxın silahdaşı və
la yiqli varisi Prezident İlham
Əliyev ulu öndərin dərin eti-
mad və müdrik tövsiyəsi ilə
öl kə Prezidenti seçiləndən son-
ra həyatın bütün sahələrində
ümum milli liderin siyasətini
ya radıcılıqla davam və inkişaf
et dirəcəyini elan etmişdi. Ona
gö rə də dövlət başçısı İlham
Əliyevin ötən 16 ildəki siya -
sə tinin hədəf və uğurlarından danışarkən,
ilk növbədə, çoxminillik dövlətçilik tari -
xi mizin ən mükəmməl və ən nüfuzlu rəh -
bə ri Heydər Əliyevin bənzərsiz şəxsiyyəti
və daim Azərbaycanın yüksəlişinə, dünya-
da layiqincə tanınmasına göstərdiyi misilsiz
xid mətlər yada düşür.

Ulu öndər Heydər Əliyev görkəmli
döv  lət xadiminə, dünya miqyaslı

si   yasi liderə və dahi şəxsiyyətə məxsus ən
uca keyfiyyətləri özündə birləşdirmişdi. Bu
də  yərlər nadir bir vəhdətdə daim ona uğur
və nüfuz qazandırmışdı. Heydər Əliyevin
so  vet dövründə və müstəqillik il lərində qa -
zan  dığı tarixi nailiyyətlərin, zə manəmizin
na  dir şəxsiyyəti, görkəmli döv lət xadimi
ki  mi tanınmasının əsas sə bəbi də onun ye -
rit   diyi siyasətin müdrikliyi və uzaqgörənliyi
ol  muşdur.

1969-cu il iyul ayının 14-də yerli rəh -
bər  likdə önəmli mövqe tutmuş, lider key -
fiy  yətləri ilə qısa müddətdə daha çox seçilmiş

Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Par -
ti yası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
se çiləndə respublikamız iqtisadi durğunluq,
si yasi və mənəvi tənəzzül vəziyyətində idi.
Əv vəlki onilliklərdə öz nefti ilə SSRİ iq ti -
sa diyyatında lider olmuş Azərbaycan SSRİ
rəh bərliyinin diqqətindən kənarda qalmışdı.
Bu səbəbdən qeyri-neft sektorunun inkişafına
da kifayət qədər maliyyə vəsaiti ayrılmırdı.
İq tisadiyyatın bütün sahələrində inkişaf sü -
rə tinə, əhalinin həyat səviyyəsi gös tə ri ci lə -
ri nə, əmək məhsuldarlığının artımına görə
Azər baycan digər respublikalar arasında
so nuncu yerlərdən birini tuturdu.

Öz xalqının maraqlarını hər şeydən uca
tu tan, dərin zəkalı və tükənməz enerjili mil li
rəh bər olaraq Heydər Əliyevin çevik, obyek-
tiv reallığa əsaslanan siyasəti cəmi 1-2 ilə
res publikamızı həyatın bütün sahələrində
ön cül mövqeyə yüksəltmişdi. Azərbaycan
in kişaf sürətinə görə on il müttəfiq respubli -
ka lar arasında ən qabaqcıl yerdə olmuşdu.

Ümummilli lider Heydər Əliyev dövlət
müs təqilliyi bərpa edildikdən sonra ölkədə
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN DAVAMLI REGİONAL
SİYASƏTİNİN UĞURLARI

Əgər biz 2004-cü ilə nəzər salsaq görərik ki,
Azərbaycan ötən dövrdə dünya miqyasında iq -
ti sadi və sosial baxımdan ən sürətlə inkişaf edən
öl kə olmuşdur. Regionlarımız abadlaşıb, şə hər -
lərimiz gözəlləşib. İndi hər bir bölgəyə səfər
edər kən gözəllik, abadlıq görürsən. Bütün bun -
la rı biz etdik. Bunlar bizim siyasətimiz nəticəsində
müm kün olmuşdur.

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.



si yasi-hərbi qarşıdurma, suverenliyin iti ril -
mə si təhlükəsi yarananda-1993-cü ilin iyu-
nunda xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qa yı -
dan da Azərbaycanda vəziyyət 1969-cu il -
də kindən müqayisə olunmaz dərəcədə ağır
idi. Azərbaycan naşı və xəyanətkar rəh bər -
li yin bağışlanılmaz səhvləri nəticəsində də -
rin iqtisadi, siyasi, mənəvi-psixoloji böhrana
düş müşdü. İqtisadiyyat dağıdılmış, işsizlik,
yox sulluq ən yüksək səviyyəyə qalxmış,
xal  qın Azərbaycanın müstəqil yaşamaq im -
kan larına inamı sarsılmışdı.

Böyük siyasət nəhəngi, təcrübəli dövlət
baş çısı Heydər Əliyev həyata keçirdiyi məq -
səd yönlü tədbirlərlə qısa müddətdə bu ağır
prob lemləri aradan qaldırdı. 1996-cı ildən
Azər baycanda əsaslı sabitlik qərarlaşdı, ölkə
təd ricən davamlı, sürətli və hərtərəfli inkişaf
yo luna çıxdı. 2000-2002-ci illərdə Azər -
bay  canda ÜDM hər il orta hesabla 10 faiz
art dı. Ulu öndərin yeni neft strategiyasının,
bey nəlxalq şirkətlərlə bağlanan müqavilələrin
uğur la gerçəkləşdirilməsi Neft Fonduna
yüksək gəlirlər gətirdi, bu mənbədən dövlət
büdcəsinə ayırmalar ciddi surətdə artdı. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun ar-
tan vəsaitləri hesabına özəl sektorda kiçik
və orta sahibkarlığın inkişafı sürətləndi.
2002-ci ildə “Kiçik və orta sahibkarlığın
in  kişafı Dövlət Proqramı (2002–2005-ci il -
lər)” qəbul edildi. Bu proqramda ilk dəfə
ola  raq regionlarda qeyri-neft sektorunun və
sa  hibkarlığın inkişafına şərait yaratmaq və
be  ləliklə, regionları inkişaf etdirmək məsələsi
ay  rıca qeyd olundu. 2003-cü ildə qəbul edi -
lən “Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi
in  kişaf üzrə Dövlət Proqramı”nda (2003–
2005-ci illər) regionların inkişafı məsələsi
da  ha əhatəli əksini tapdı.

2003-cü ilin mart ayında bu proqramın
təq  dimat mərasimində Prezident Heydər
Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək
in  kişaf konsepsiyasını və strateji məqsədlərini
açıq  layaraq demişdi: “Bazar iqtisadiyyatının
bü  tün sahələri inkişaf etməlidir. Neft Fondu
onun inkişafının təminatçısıdır. Ancaq, eyni
za  manda, bizim qeyri-neft sektorunda da
bö yük imkanlarımız vardır. Bu imkanlardan
is tifadə etməklə qeyri-neft sektorunu inkişaf
et dirmək, yoxsulluğu və işsizliyi azaltmaq
bi zim vəzifəmizdir”. Qeyri-neft sektoru,
əsa sən, Azərbaycanın Abşerondan kənar iq -
ti sadi rayonlarında olduğundan o zaman iş -
siz lik və yoxsulluq da bölgələrdə daha yük -
sək idi. Bu səbəbdən Heydər Əliyev birinci
növ bədə regionlarda qeyri-neft sektorunun
in  kişafını və işsizliyin, yoxsulluğun azal -
dıl  masını ciddi sosial-iqtisadi hədəf kimi
qar  şıya qoymuşdu. 

Ulu öndər həmin çıxışında onu da qeyd
et mişdi ki, bu strateji proqramın yerinə ye -
ti rilməsi gedişində onun müddəaları daha
da təkmilləşdiriləcək, əlavə tədbirlər həyata
ke çiriləcəkdir. Tale ümummilli lider Heydər
Əliyevin bu istəyinin yaradıcılıqla yerinə
ye tirilməsini onun ən layiqli davamçısı Pre -
zi dent İlham Əliyevin üzərinə qoydu.

İlham Əliyev dövlət başçısı kimi fəa liy -
yə tinin ilk addımlarında hazırlayıb imzaladığı
“Azər baycanda sosial-iqtisadi inkişafın sü -
rət ləndirilməsi tədbirləri haqqında” 24 noyabr
2003-cü il tarixli fərmanında Heydər Əli -
ye vin qarşıya qoyduğu həmin strateji və zi -
fəni dövlət siyasətinin üstün isti qa mət lə -
rin dən biri elan etdi. Bununla ölkənin ye ni
rəh bəri İlham Əliyev hər bir azər bay can -
lının Prezidenti olacağı barədə verdiyi və -
də, ulu öndər Heydər Əliyevin Azər bay ca -
nın hər bir bucağını inkişaf və tərəqqiyə
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çat  dırmaq yönündə fəaliyyətinə sadiqliyini,
bu siyasəti yaradıcılıqla davam və inkişaf
etdirəcəyini təsdiq etdi. 

Prezident İlham Əliyev həmin fərmanla,
ilk dəfə olaraq, Azərbaycanın hərtərəfli in -
ki şafından zəngin və iqtisadi cəhətdən qüd -
rət li dövlətə çevrilməsindən ibarət olan
uzun müddətli sosial-iqtisadi inkişaf stra te -
gi yasını müəyyənləşdirdi. Ölkə başçısı re -
gion ların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proq -
ram larının hazırlanması və icrasını bu strateji
və zifənin yerinə yetirilməsinin başlıca for -
ma tı kimi irəli sürdü. Proqramın ma liy yə -
ləş dirilməsi mənbələri, icraya məsuliyyət
da şıyan hökumət, dövlət orqanları bu
 kon septual sənəddə konkret və aydın mü -
əy yənləşdirildi.

Ölkə rəhbəri İlham Əliyev regional in -
ki şaf dövlət proqramlarının təşəbbüskarı
ol maqdan əlavə, həm də bu prosesə ümumi
rəh bərlik etməklə onun uğurlu icrası üçün
çox saylı və müxtəlif yönlü tədbirlərin həyata
ke çirilməsini təmin etdi. Bu tədbirlərin sı -
ra sında Prezidentin regionlara mütəmadi
sə fərləri və orada həyata keçirilən işlərlə
ye rindəcə tanış olması mühüm yer tutur.

Prezident hamıdan yaxşı bilir ki, dövlət
proq ramlarını hökumət strukturları, alimlər,
mü təxəssislər işləyib hazırlasalar da onların
ic raçısı xalqdır. Yerlərdə adamların bu
proqram larda qarşıya qoyulan vəzifələrin
əhə miyyətini dərindən başa düşməsi, regional
si yasəti dəstəkləməsi, onun icrası gedişində
qar şıya çıxan problemlərin vaxtında aradan
qal dırılması uğur qazanmağın başlıca tə -
mi natıdır. Odur ki, Prezident mütəmadi ola -
raq regionlara səfərlər etmiş, xalqın istəklərini
öy rənmiş və qarşıya çıxan problemlərin
həl li üçün lazımi tədbirlər görmüşdür. Bütün
bun lar indiyə qədər icra edilmiş üç regional

in kişaf dövlət proqramının (2004--2008,
2009–2013, 2014–2018) uğurla yerinə
yetirilməsini təmin etmişdir.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramlarının köməyi ilə ulu öndər Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və Prezident
İlham Əliyevin yaradıcılıqla davam etdirdiyi
strateji xəttin gerçəkləşdirilməsi neft stra -
te giyasının və əsaslı islahatların uğurları
ilə qazanılmış imkanlardan bütün ölkənin
bəh rələnməsində konkret və həlledici ad -
dım lar olmuşdur. 

Bu proqramların reallaşması nəticəsində
res publikamız bazar iqtisadiyyatına keçid
və zifələrini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmiş,
dün ya iqtisadiyyatına hərtərəfli inteqrasiya
olun muş, ölkəmizin maliyyə imkanları art -
mış dır. Artıq Azərbaycan kənar kapitala
möh tac dövlətdən böyük maliyyə ehti yat -
la rını ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. 

Bu proqramlarla  Prezident İlham Əliyev
iq tisadi sahələrin, sahibkarlıq formalarının
proq ramlarla idarə olunmasından regionların,
bü tövlükdə, respublika iqtisadiyyatının proq -
ram larla idarə olunmasına keçidi təmin et -
mişdir. Azərbaycan bu proqramlarla bütün
dün yaya sübut etdi ki, o, müstəqil yaşamaq,
prob lemlərini öz gücü ilə həll etmək qa bi -
liy yətindədir. Xüsusilə, regionların sosial-
iq tisadi inkişafı üzrə birinci proqramın mü -
vəf fəqiyyətlə yerinə yetirilməsi xalqda Azər -
bay canın müstəqil yaşamaq imkanına, Prezi-
dentin sosial-iqtisadi siyasətinin düz gün lü -
yü nə inamı artırdı.

Məlumdur ki, həmin proqramların qə -
bu lunda əsas məqsəd davamlı, hərtərəfli
in kişafa nail olmaq idi. Keçən illərdə bu
məq sədə nail olunmuşdur. Dövlət proq ram -
la rının uğurlu icrası ilə ÜDM 3,3, qeyri-
neft sektoru 2,8, sənaye məhsulu 2,6, kənd
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tə sərrüfatı məhsulu 1,7 dəfə artmışdır. Öl -
kə nin maliyyə vəziyyəti xeyli möh kəm lən -
miş dir. Belə ki, hazırda valyuta ehtiyatı 50
mil yard dollara çatmışdır.

Regional sosial-iqtisadi inkişaf proq -
ram larına uyğun olaraq bölgələrdə sənayenin
müa sir ərazi təşkili formaları- texnopark,
sə naye parkı, sənaye məhəlləsi sürətlə inkişaf
edir. Hazırda regionlarda 9 sənaye parkı,
sə naye məhəlləsi, texnopark yaradılmışdır.
Bun lardan 80-ə yaxın rezident qeydiyyatdan
keç mişdir, əksəriyyəti artıq fəaliyyət göstərir.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2015-ci ildən
öl kədə aparılan dərin islahatlar 2017-ci il -
dən başlayaraq qeyri-neft sektorunun in ki -
şa fında yeni mərhələnin başlanmasına səbəb
ol muş, 2017– 2018-ci illərdə, eləcə də bu
il iqtisadiyyatın bütün sahələrində artım
mü şahidə olunmuşdur.

Regional inkişaf proqramlarına uyğun
ola raq, Azərbaycanda əvvəllər kəskin xarak-
ter daşıyan işsizlik, yoxsulluq kimi prob -
lem lər müvəffəqiyyətlə həll edilmişdir. Son
il lərdə Azərbaycanda sosial problemlərin
da ha əsaslı həlli, əhalinin sosial təminatının
yax şılaşdırılması istiqamətində böyük la -
yi hələr icra olunmuşdur. Bu il həyata vəsiqə
alan sosial paketlər 4 milyondan çox insanı
əha tə etmişdir.

Regionların inkişafı üzrə dövlət proq -
ram larını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməklə
Azər baycan 15 ildən artıqdır ki, iqtisadi in -
ki şaf, əhalinin rifahının yaxşılaşması, davamlı
in san inkişafı, informasiya-kommunikasiya
tex nologiyalarının tətbiqi səviyyəsini əks
et dirən göstəricilərin artım sürətinə görə
dün yanın 10 sürətlə inkişaf edən ölkəsi sı -
ra sındadır. Bu dövrdə əhalinin sağlamlığının
qo runmasına, mədəni və təhsil səviyyəsinin
yük səlməsinə böyük diqqət yetirilmiş, yüz -

lər lə tibb müəssisəsi, minlərlə məktəb tikilmiş
və təmir edilmişdir. Şəhərlərin bir çoxunda
olim piya idman kompleksləri inşa olun -
muş dur.

Azərbaycan beynəlxalq miqyasda da ki -
fa yət qədər layiqli yer tutmuşdur. 2013-cü
il də “Qlobal rəqabət qabiliyyətlilik indeksi”nə
gö rə Azərbaycan dünyada 46-cı yeri, 2018-
ci ildə 35-ci yeri, MDB-də 1-ci yeri tut -
muş dur. Dünya Bankının “Doing Business
-2019” hesabatında Azərbaycan 32 pillə
yük sələrək ən islahatçı ölkələr sırasında
57-ci pillədən 25-ci pilləyə yüksəlmişdir.

Regional inkişaf proqramlarının tam
həcm də yerinə yetirilməsi respublikanın
bü tün regionlarının inkişafında bir çox yeni
key fiyyətlərin əmələ gəlməsinə səbəb ol -
muş dur. 

Əvvəla, bütün regionlarda iqtisadiyyatın
gə ləcək inkişafı, güclü sənaye potensialının
ya ranması və əhalinin həyat və məşğulluq
sə viyyəsinin yüksəlməsi üçün əsas ola bilən
güc lü istehsal və sosial infrastruktur ya ran -
mış dır. Regional proqramlara uyğun olaraq,
res publikamızda əsas infrastruktur sahəsi
olan energetikanın inkişafı və enerji siste -
mi nin formalaşmasına böyük diqqət ye ti -
ril mişdir. 16 ilə yaxın müddətdə ümumi
gü cü 2900 meqavat olan elektrik stansiyaları,
çox saylı güc şəbəkələri tikilib istifadəyə
ve rilmişdir. Azərbaycanın hər bir iqtisadi
ra yonunda elektrik stansiyaları tikilmişdir
və region əsasən öz istehsalı hesabına özünü
ener ji ilə təmin edir. Hazırda Azərbaycan
elek trik enerjisi ixrac edən ölkəyə çev ril -
miş dir. Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan, İran
re gional enerji sistemi formalaşmışdır. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Cənub
Qaz Dəhlizi, TANAP boru kəməri, Şimal-
Cə nub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri, Bakı-
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Tbi lisi-Qars dəmir yolu, Ələt Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı regionların sosial-iq -
ti sadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası
ilə paralel gerçəkləşmiş tarixi layihələrdir.
Bü tün bunlar Azərbaycanın bir dövlət kimi
bey nəlxalq aləmdə rolunun artmasında, xa -
rici əlaqələrinin genişlənməsində çox mühüm
rol oynayır və əslində, Azərbaycanın in ki -
şa fında yeni dövrün başlanmasının əsasını
təş kil edir.

Regional inkişaf proqramları ölkə əha -
li sinin qazla, su ilə təminatının yax şı laş -
ma sında müstəsna rol oynamışdır. Qaz laş -
dırma 2004-cü ildəki 51 faizdən 2019-cu
ilə 96 faizə, içməli su ilə təminat 26 faizdən
80 faizə çatmışdır. Kənd təsərrüfatının su
tə minatını yaxşılaşdırmaq üçün 4 su anbarı
ti kilmiş, 100 min hektardan çox suvarılmayan
tor paqlara su kanalları çəkilmiş, çoxsaylı
müa sir sutəmizləyici qurğular işə salınmışdır.

Yol-körpü həyatdır. Dövlət proq ram la -
rın da bu sahələrdə qarşıya qoyulan vəzifələrə
uy ğun olaraq, 15 min kilometrdən çox yol
çə kilmiş, 443 körpü tikilmişdir. Bunun nə -
ti cəsində kəndlərlə rayon mərkəzləri və şə -
hər lər arasında gündəlik əlaqələr asanlaşmış
və intensivləşmişdir.

İkincisi, keçən illərdə regionlarda qeyri-
neft sektoruna aid başlıca olaraq kiçik və
or ta müəssisələr tikilmişdir. Bunların böyük
bir hissəsi, əsasən, kiçik və orta şəhərlərdə
yer ləşdirilir. Belə ki, 2004--2008-ci illərdə
is tifadəyə verilmiş 27 min 572 müəssisənin
40 faizi, 2009--2013-cü illərdə işə düşmüş
20 mindən çox müəssisənin 75 faizi re gi -
on ların payına düşmüşdür. Respublikada
fəa liyyətdə olan sənaye müəssisələrinin təq -
ri bən 45 faizdən çoxu regionlarda, əsasən
də kiçik və orta sahələrdə (Naxçıvan, Ağstafa,
Şəm kir, Zaqatala, Qazax, Qəbələ, Şamaxı,

Xaç maz, Lənkəran, Masallı, Biləsuvar, Şab -
ran, İsmayıllı, İmişli) yerləşir. 

Bunlar isə 2008-ci ildən başlayaraq əv -
vəl lər aqrar mərkəz olan kiçik şəhərlərdə
ye ni istehsal və xidmət müəssisələrinin yer -
ləş məsinə, onların sənaye və aqrar sənaye
mər kəzləri kimi inkişafına, yeni şəhər və
qə səbələrin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Son 15 ildə respublikada 9 yeni şəhər ya -
ran mış, onların sayı 69-dan 78-ə, qəsəbələrin
sayı 2 dəfə artaraq 130-dan 261-ə çatmışdır.
Res publikada hər min kvadratkilometr əra -
ziyə 3 qəsəbə və 1 şəhər düşür.

Digər tərəfdən tikilmiş və tikilməkdə
olan müəssisələr regionların inkişafında
fərq lərin müəyyən dərəcədə azalmasına və
ta razlı regional inkişaf proseslərinin baş -
lan masına səbəb olmuşdur. 2009--2018-ci
il lərdə tikilmiş müəssisələrin və ümumi in-
vestisiya qoyuluşunun 70 faizindən çoxu
Ab şerondan kənar iqtisadi rayonların payına
düş müşdür. Son illərdə ÜDM-in ümumi ar -
tı mına nisbətən qeyri-neft sektorunda məhsul
is tehsalının daha sürətlə artması da re gion -
la rın tarazlı inkişafına müsbət təsir gös tər -
miş dir. Nəticədə, Abşeron iqtisadi rayonunun
Ba kı şəhərilə birlikdə əsas kapitala investisiya
qo yuluşunda xüsusi çəkisi 2003-cü ildəki
94,6 faizdən 2017-ci ildə 68 faizə düşmüşdür.
ÜDM istehsalında isə bu rayonun payı
2008-ci ildəki 81 faiz 2017-ci ildə 70,9
faiz olmuşdur. Beləliklə, ÜDM istehsalında
və əsas kapitala investisiya qoyuluşunda
re gionların xüsusi çəkisi sürətlə artmaqdadır.

Dağlıq Qarabağın və ona yaxın bir neçə
ra yonun Ermənistanın işğalı altında olması
re gionların iqtisadi göstəricilərdə xüsusi
çə kisini azı 5--6 faiz aşağı salır. Əgər bu
cə həti də nəzərə alsaq, onda Abşeron iqtisadi
ra yonunun Bakı şəhərilə birlikdə xüsusi çə -
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kisi, təqribən, ÜDM üzrə 65 faizə, sənaye
məhsulu istehsalında isə 83--84 faizə, əsaslı
kapital qoyuluşunda 60 faizə düşə bilər.
Bütün bunlar regional inkişaf proqramları
dövründə bölgələrin tarazlı inkişafında bö -
yük nailiyyətlər qazanıldığını göstərir.

Üçüncüsü, 2009-cu ildən başlayaraq bir
çox orta və böyük şəhərlərdə sənayenin
müx təlif sahələrinə aid nisbətən böyük mü -
əs  sisələr (Gəncə Alüminium İstehsalı Za-
vodu, Bakı Gəmiqayırma və Məişət Tul -
lan tıları Emalı zavodları, Sumqayıtda, Min -
gə çevirdə, Neftçala, Masallı və s. şəhər və
ra yonlarda çoxsaylı müəssisələri birləşdirən
tex nopark, sənaye parkı, sənaye məhəlləsi
və zonaları yaranmış, Qaradağda sement
za vodu, Şirvan şəhərində 800 min kvt gü -
cün də istilik elektrik stansiyası, Bakıda 409
min kvt gücündə Şimal- 2 elektrik stansiyası,
Sum qayıtda 525 mvt gücündə elektrik stan -
si yası və s.) tikilmişdir. Bunlar da yaxın
gə ləcəkdə sənayenin ərazi təşkilində yeni
key fiyyətlərin yaranmasına, Qaradağ-Sən -
gə çal-Ələt qəsəbələri bazasında böyük ərazi-
is tehsal komplekslərinin formalaşmasına
və sənaye istehsalının səmərəliliyinin yük -
səl məsinə əlverişli şərait yaradır. 

Prezident İlham Əliyev 2011-ci ildə so -
sial-iqtisadi inkişafın yekunlarına həsr edil -
miş konfransda sənaye müəssisələrinin ti -
kintisində əldə olunmuş nailiyyətləri xüsusi
qeyd etmiş və demişdir: “Yaradılan və ya -
ra dılmaqda olan yeni sənaye müəssisələri
bi zim uzunmüddətli strategiyamızı müəyyən
edə cəkdir”. Beləliklə, bu müəssisələr və
ye ni tikilən nisbətən böyük müəssisələr
Azər baycanın müasir sənaye siyasətinin hə -
yata keçirilməsində mühüm rol oynayır.
2014-cü ilin respublikamızda sənaye ili
elan edilməsi və bu istiqamətdə həyata ke -

çi rilən tədbirlər bu çox vacib sahənin in ki -
şafına yaxın illərdə də böyük diqqət ye ti ri -
lə cəyini göstərir.

Dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın
uzun müddətli sosial-iqtisadi inkişaf stra te -
giyasının əsas məqsədinin respublikamızı
hər tərəfli inkişaf etdirməkdən, zəngin və
iq tisadi cəhətdən qüdrətli dövlətə çe vir -
mək dən ibarət olduğunu xüsusi mə ra sim -
lər də, regionlara, xarici ölkələrə səfər və
gö rüşlərində dönə-dönə qeyd edir. Bu məq -
sədə çatmağın əsas istiqamətləri isə Azər -
bay can dövlətinin sosial-iqtisadi inkişaf
kon sepsiyasında çox aydın müəy yən ləş di -
ril mişdir. Bunlar iqtisadiyyatın çoxşaxəli,
da vamlı və innovasiya yönümlü inkişafından,
onun modernləşməsi, səmərəliliyinin və rə -
qabət qabiliyyətinin artmasından ibarətdir. 

İndi əsas vəzifə bu strateji xəttin re -
gion ların inkişafına düzgün tətbiqindən,
döv lət strukturları işçilərinin, elmi qüvvələrin
və sahibkarların səylərinin bu vacib və zi -
fə lərin yerinə yetirilməsinə səfərbər etməkdən
iba rətdir. Bu yolda yaşlı nəslin təcrübəsindən,
orta nəslin təşkilatçılıq qabiliyyətindən və
gənc nəslin işgüzarlığından sıx əlaqədə is -
tifadə olduqca vacibdir.

İnanırıq ki, ötən 16 ildə olduğu kimi,
üzü müzə gələn yeni ildə də Prezident İlham
Əliyevin müdrik və məqsədyönlü rəhbərliyi
ilə dövlətimizin apardığı düzgün siyasət
Azər baycana yeni-yeni uğurlar gətirəcək,
re gionlarımızın inkişaf səviyyəsi daha da
yük sələcəkdir.

Əli NURİYEV,
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar
elm xadimi, professor.
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XX əsrin sonu – Azərbaycan 
xalqının həyatında 
taleyüklü dövr

Tarixdə rolu olan şəxsiyyətlər haqqında
bəhs etmək, onların gördüyü işlərin, dövlət,
xalq qarşısında xidmətlərinin ümumi
mənzərəsini yaratmaq daim keçilən yolu
bir zərurət kimi ortaya qoyur. Adı döv lət -
çi liyin simvoluna çevrilən və onunla birgə
çə kilən çox az sayda siyasi liderə rast gəl -
mək olar. XX əsr tarixində fenomen şəx -
siy yət Heydər Əliyevin yaratdığı milli
döv lətçilik tarixin bizə bəxş etdiyi  sərvətdir
və onun dəyəri illər keçdikcə daha dərindən
dərk olunur, müxtəlif araşdırmaların, dis-
sertasiya işlərinin mövzusuna çevrilir, daha
fərqli yanaşmalar əsasında kitabların ya -
zıl masını şərtləndirir. Bu, Heydər Əliyev
si yasətinin böyüklüyünün, bugünümüzə
və gələcəyə hesablanmasının aydın ifa də -
sidir. Tarixdə şəxsiyyətlərin rolunu daim
xü susi qeyd edən Prezident İlham Əliyev
ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətini
bu na bariz nümunə kimi göstərir: ”Bütün
dövr lərdə – həm 1970-ci illərdə və 1980-
ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Kom-
munist Partiyasının rəhbəri olduğu dövrdə,
həm də müstəqil Azərbaycanın Prezidenti
kimi, Heydər Əliyev öz fəaliyyəti ilə
doğma xalqına xidmət etmişdir.”

Tarixi faktlar bu reallığı da təsdiqləyir
ki, siyasi liderliyin mahiyyəti dövlətinin,
xal qının milli maraqlarına cavab verən
inkişaf yolunu müəyyənləşdirmək, ölkəsinə

uğur gətirən, daim yüksəklikləri fəth et -
məsini şərtləndirən siyasəti təmin etməkdir.
Təbii ki, bu uğurlara yol açan ideyalardır.
İde yaların gerçəkləşməsi ilə sanki mö cü -
zə lər baş verir. Bu ideyalar ölkənin dü nə -
ni nin, bu gününün, gələcəyinin əsası kimi
də yərləndirilir. “Əbədiyaşar lider” məfhumu
da məhz bu kontekstdən yaranır. Necə ki,
müa sir müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qu rucusu, ulu öndər Heydər Əliyev belə
xa tırlanır. O, həyatdan getsə də onun siyasi
xət ti siyasi idarəçiliyin, milli quruculuğun
nə zəriyyəsinə, alternativi olmayan döv lət -
çilik fəlsəfəsinə çevrilib.

XX əsrin sonu Azərbaycan xalqının
hə yatında taleyüklü bir dövr kimi xa rak -
terizə olunur. Həmin dövrdə baş verən ha -
di sələr ulu öndər Heydər Əliyevin ha ki -
miy yətə qayıdışını şərtləndirdi.

Azərbaycan xalqı müstəqilliyimizin ilk
il lərində böyük faciələrlə, çətinliklərlə üz-
üzə qalsa da, 1993-cü ildə ulu öndər Heydər
Əli yevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə
qa yıdışı və davamlı uğurlara yol açılması
bu gün harada yaşamasından asılı olmaya -
raq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən
bö yük qürur hissi ilə xatırlanır, gə lə cə yi -
mizin daha parlaq, işıqlı olacağına böyük
əmin lik yaradır. Çünki bu yol hər günü
Azər baycanın tarixinə mühüm uğur səhifəsi
ki mi yazır. Məhz bunun nəticəsidir ki, öl -
kə mizin 28 ildə 100 ilə bərabər inkişaf
yo lu keçdiyi beynəlxalq səviyyədə də etiraf
olu nur və yüksək dəyərləndirilir.
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VƏ MƏQSƏDYÖNLÜ SİYASƏTİ NƏTİCƏSİNDƏ
AZƏRBAYCAN DÜNYAYA GÜNƏŞ KİMİ DOĞDU



Azərbaycan sabitlik 
məkanına çevrildi

Müstəqilliyimizin ilk illəri Azərbaycan
tarixinə təlatümlü bir dövr kimi daxil olub.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın
döv lət müstəqilliyini yenidən bərpa et mə -
sindən sonra ilk illərdə ölkəyə rəhbərlik
edən lərin səriştəsizliyi, idarəçilik qa bi liy -
yətinin yoxluğu Azərbaycanı “olum, ya
ölüm!” dilemması qarşısında qoymuşdu.
Xalq müstəqilliyin sevincini yaşamaq im -
ka nında deyildi. Xaos, anarxiya, özbaşınalıq,
iq tisadi böhran baş alıb gedirdi. Digər tə -
rəf dən isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
tor paqlarımızın deyil, ayrı-ayrı qüvvələrin
ma raqlarının müdafiəsinə xidmət etməsi
əra zilərimizin işğalına səbəb olmuşdu.
Belə çətin məqamda xalq üzünü ulu öndər
Heydər Əliyevə tutmaqla bugünkü uğur -
la rımızı, müstəqil Azərbaycanın bir dövlət
ola raq varlığının təsdiqini təmin etdi.

16 ildə ulu öndər Heydər Əliyevin si -
yasi kursunu bütün sahələrdə uğurla davam
et dirən Prezident İlham Əliyev “Bizim ar -
tıq güclü dövlətimiz vardır-- müstəqil Azər -
baycan dövləti. Bizim dəqiq konsepsiyamız,
in kişaf proqramımız vardır. Bu proqramın
real laşması nəticəsində Azərbaycan inkişaf
et miş ölkələrin sırasına daxil ediləcəkdir.
Əgər gələcəklə bağlı fikirlərimizi bir cümlə
ilə ifadə etsək deməliyik: Biz inkişaf etmiş
öl kəyə çevrilməliyik! İnkişaf etmiş ölkələrin
me yarları vardır. Bunları bilirik və biz hər
bir istiqamət üzrə o meyarlara çatmalıyıq –
həm siyasi, iqtisadi islahatlar, sosial siyasət
və digər istiqamətlərdə” – fikirləri ilə ulu
ön dər Heydər Əliyevin düşünülmüş və
məq sədyönlü siyasətinin bu günümüz üçün

möh kəm təməl yaratdığını əsaslı şəkildə
diq qətə çatdırır.

Azərbaycanın müstəqil dövlət qu ru cu -
lu ğuna aparan yolu, əslində, 1969-cu ildən
– məhz onun birinci dəfə hakimiyyətə gə -
li şindən sonra başlayıb. Ulu öndər Heydər
Əliyev 1969-82-ci illərdə görülən işləri
be lə xarakterizə edirdi: “O dövrlərdə ya -
ran mış iqtisadi potensial da bizim böyük
sər vətimizdir. Bu sərvət də Azərbaycanın
tam sərbəst, heç bir dövlətdən asılı olmaya -
raq yaşamasına imkan verir. Güman edirəm
ki, biz müstəqilliyimizi tam bərqərar et -
dikdən və qarşıda duran vəzifələri həyata
ke çirdikdən sonra ölkəmizin bu iqtisadi
po tensialının bəhrələrini Azərbaycanın hər
bir vətəndaşı görəcək və bunun sayəsində
şən, firavan yaşayacaqdır.”

1993-cü il 15 iyunun tarixə Milli Qur -
tu luş Günü kimi daxil olması Azərbaycanın
müs təqilliyimizin ilk illərində yaşadıqlarına
işıq salır. Prezident İlham Əliyev daim çı -
xış larında bu çağırışı edir ki, indiki və gə -
ləcək nəsillərə Azərbaycanın müstəqillik
yo lunun heç də hamar olmadığını əsaslı
şə kildə çatdırmalıyıq.

Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti,
xal qı qarşısındakı xidmətlərindən bəhs
edər kən ilk olaraq göz önünə  ulu öndərin
xi laskarlıq missiyası gəlir. Böyük qətiyyəti,
si yasi iradəsi ilə xilaskarlıq missiyasını
ye rinə yetirən ümummilli lider yeni, müasir
Azərbaycanı qurdu. O, “Mənim üçün hər
şey dən əziz mənim xalqımdır, mənim Və -
tənimdir, mənim torpağımdır” fikirləri ilə
xal qına, dövlətinə bağlılığını ifadə etməklə
ya naşı, Azərbaycanın bir dövlət olaraq
dün yada tanınmasını, yeri və rolunun möh -
kəm lənməsini, ən əsası sabitlik diyarı, iqti-
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sadi möcüzələr ölkəsi kimi tanıtmaq istəyini
ye ganə həyat amalına çevirdiyini diqqətə
çat dırdı. Dahi şəxsiyyət bildirmişdir: “Müs -
tə qilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə,
onun saxlanılması, daimi, əbədi olması
bun dan da çətindir.” Düşünülmüş və məq -
sədyönlü siyasəti nəticəsində ölkədə daxili
sa bitliyi təmin edən ulu öndər Heydər
Əliyev müstəqillik yolunda ilk addımlarını
atan dövlətin qarşısında dayanan vəzifələri
bə yan etdi. Sabitlik bütün inkişafın əsası
ki mi dəyərləndirildi. Bu çağırış xüsusi
qeyd olundu ki, əgər respublikada icti-
mai-siyasi sabitlik olmasa, sağlam icti-
mai-siyasi mühit olmasa heç bir sosial-iq -
tisadi proqramdan, yaxud problemlərin
həll edilməsindən söhbət gedə bilməz. Bu
mü hüm məqamı da xüsusi qeyd etmək la -
zımdır ki, ümummilli liderin gərgin fəa -
liyyəti nəticəsində pərdəarxası oyunlara,
si yasi anarxiyaya son qoyuldu, ölkədə ci -
nayətkarlığın qarşısı tam alındı, bütün qa-
nunsuz silahlı dəstələr ləğv olundu. Azər -
baycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük
təhlükə olan 1994-cü il oktyabr və 1995-
ci il mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı
ulu öndər Heydər Əliyevin qətiyyəti sa -
yəsində alınaraq, dövlət müstəqilliyimizin
qo runub saxlanılması təmin edildi. Bunlar
isə öz növbəsində ölkəmizdə müstəqil döv -
lət təsisatlarının yaranmasını, bunun da
əsasında ilk Konstitusiyanın qəbulunu şərt -
lən dirdi. 1995-ci il 12 noyabrda ulu öndər
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə işlənib ha -
zır lanan və ümumxalq səsverməsi yolu ilə
qə bul edilən Konstitusiyamızdan sonrakı
dövr dövlətçiliyin möhkəmlənməsi, de -
mok ratik prinsiplərin bərqərar olması, de -
mokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qu ru cu -

lu ğu prosesinin uğurla, sürətlə həyata ke -
çi rilməsi dövrü kimi xarakterizə olunur.
Ümum milli lider bildirmişdir ki, demokratik
cə miyyətin varlığını təsdiqləyən insan hü -
quq və azadlıqlarının qorunması, azad
mət buatın formalaşması, çoxpartiyalı siste -
min yaradılması, seçkilərin demokratik,
bey nəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi
və sair kimi bütün atributlar ölkəmizdə
bər qərar edilməlidir.

Azərbaycanın bu gün demokratiya təc -
rü bəsinin digər ölkələrə nümunə gös tə ril -
məsi də dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
Azər baycanın gələcək inkişaf yolunun pa -
ra metrlərini müəyyənləşdirərkən demokratik
prin sipləri öndə saxlamasından irəli gəlir:
“Müs təqil Azərbaycanda hüquqi, de mok -
ra tik dövlət qurulmalıdır, Azərbaycan döv -
ləti demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyət
gös tərməlidir və tarixi ənənələrindən, milli
ənə nələrdən bəhrələnərək, dünya de mok -
ratiyasından, ümumbəşəri dəyərlərdən sə -
mərəli istifadə edərək demokratik dövlət
qu ruculuğu yolu ilə getməlidir.”

Məlumdur ki, Azərbaycanın demokratiya
yo lu heç də hamar olmamışdır. Ölkəmizin
müs təqilliyini, uğurlarını gözü götürməyən
da xili və xarici qüvvələr hər vəchlə Azər -
baycanın demokratik inkişafına, bu yolda
inam lı addımlarına mane olmağa səy gös -
tərirdilər. Bu gün əlaqələrimizin yüksək
sə viyyədə olduğu Avropa Şurasına qəbul
za manı ölkəmizin hansı çətinliklərə üz-
üzə qaldığı məlumdur. Lakin Heydər Əliyev
qə tiyyəti və səyi bütün bu maneələri dəf
et di, Azərbaycan demokratik dövlət qu -
ruculuğu yolunu sözdə deyil, əməldə sübut
edə rək, dünyanın ən nüfuzlu təşkilatı olan
Av ropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul
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olun du. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev bil -
dirmişdir ki, Avropa Şurası Azərbaycana
nə qədər gərəkdirsə, Azərbaycan da Avropa
Şu rası üçün bir o qədər önəmlidir.

İqtisadiyyatı güclü olan 
dövlət hər şeyə qadirdir

Ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin səy -
ləri nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də
atəş kəsin imzalanması Azərbaycanda daxili
sa bitliyin təmin olunmasında, digər sa hə -
lərdə əhəmiyyətli addımların atılmasında
mü hüm rol oynadı. Məhz həmin il sent -
yabrın 20-də tarixə “Əsrin müqaviləsi”
ki mi daxil olan neft sazişi imzalandı. Bu
mü hüm addım Azərbaycanın dünya iqtisadi
sis teminə inteqrasiyasını sürətləndirməklə
ya naşı, xalqımızın uzun illərdən bəri ürə -
yində gəzdirdiyi bu istəyinin reallığa çev -
rilməsi oldu. Daim öz təbii sərvətlərinin
əsl sahibi olmaq istəyən Azərbaycan xalqı
ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu
neft strategiyasının uğurlarını gördükcə
bundan daha da ruhlanır, gələcəyə böyük
inamla addımlayırdı. Çoxlarına əfsanə kimi
görünən BTC və BTƏ neft-qaz layihələrinin
2006 və 2007-ci illərdə reallığa çevrilməsi,
bu nun ardınca dünyanın enerji təh lü kə -
siz liyinin təminatında Azərbaycanın rolunu
ar tıran Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı,
2017-ci ildə “Yeni əsrin müqaviləsi”nin
im zalanması, həmçinin Cənub Qaz Dəh -
li zinin əsas tərkib hissələrindən olan
TANAP-ın istifadəyə verilməsi və sair ki -
mi biri-birindən mühüm hadisələr “Əsrin
mü qaviləsi”nin ölkəmizə böyük uğurlar
qa zandırdığını bir daha dünyaya bəyan
edir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
2006-cı ildə Azərbaycan neftinin Ceyhan

ter minalına çatması münasibətilə xalqa
təb rikində bütün bu mühüm məqamı xüsusi
qeyd etmişdir ki, “Əsrin müqaviləsi” im -
za lanmasaydı, bu gün Azərbaycanın iqtisadi
im kanlarının, beynəlxalq münasibətlər sis -
temində yeri və rolunu təsəvvür etmək
çə tin deyildi. Təbii ki, BTC neft kəməri
ol m asaydı, BTƏ qaz kəmərindən, bunlar
ol masaydı Cənub Qaz Dəhlizindən da -
nışmaq qeyri-mümkün idi. Cənab İlham
Əliyev Cənub Qaz Dəhlizini görülən işlərin
zir vəsi kimi dəyərləndirir.

Təbii ehtiyatların xalqa məxsusluğunu
söz də deyil, əməldə göstərilməsinin tərəfdarı
olan ümummilli lider Heydər Əliyev 1999-
cu ilin dekabrında Dövlət Neft Fondunu
ya ratmaqla əldə olunan neft gəlirlərinin
şəf faf və ədalətli bölünməsini təmin etdi.
Döv lət siyasətinin prioritetlərini mü əy -
yən ləşdirən Dövlət Neft Fondu şəffaflıq
kri teriyalarına görə nümunəvi qurum kimi
də yərləndirilir. Fondun vəsaitlərinin düzgün
istiqamətləndirilməsi və şəffaflığın təminatı
əhəmiyyətli sosial-iqtisadi layihələrin həyata
keçirilməsini sürətləndirir.

Bu gün böyük inamla  deyirik ki, neft
si yasətinin məntiqi davamı kimi də yər -
lən dirilən iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi
si yasəti uğurla həyata keçirilir. İlham
Əliyev Prezident kimi fəaliyyətə başladığı
ilk gündən iqtisadi artımın qeyri-neft sekto -
runun hesabına olmasını qarşıya mühüm
və zifə kimi qoydu. Regionların malik ol -
du ğu potensial imkanlardan maksimum
is tifadə etmək üçün Dövlət proqramları
təs diqləndi və uğurla icra edilir. Bu gün
ümu mi daxili məhsulda özəl bölmənin pa -
yı 85 faiz təşkil edir. Möhtərəm Prezidenti -
miz İlham Əliyevin bölgələrə hər səfəri
ye ni obyektlərin açılışı və təməlqoyma
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mə rasimlərinin keçirilməsi ilə yadda qalır.
Son 16 ildə 2 milyondan artıq yeni iş yeri
ya radılıb ki, bunun böyük qismi regionların
pa yına düşür.

Ulu öndər Heydər Əliyevin “Neft –
Azər baycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa,
özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də
gə ləcək nəsillərə mənsubdur” – çağırışı
bü tün dövrlərdə öz aktuallığını qorumaqla
ya naşı, dövlət siyasətinin əsasını təşkil
edir. Bu mühüm məqama söykənərək, əha -
linin sosial müdafiəsinin prioritetliyi daim
önə çəkilir, neft gəlirlərinin ədalət prinsipi
əsa sında bölünməsi, istiqamətləndirilməsi
mü hüm uğurlara, ən əsası, Azərbaycanın
özü nü dünyaya sosial dövlət kimi təqdim
et məsinə yol açır. Bugünümüzün sta tis ti -
ka sına diqqət yetirmək kifayətdir. Təkcə
cari ilin arxada qalan aylarında 4 milyondan
ar tıq insanı əhatə edən 2 sosial paket təs -
diqlənib. Minimum əməkhaqqı, minimum
pen siya iki dəfə artırılıb.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 2003-
cü ildə keçirilən andiçmə mərasimində
bil dirmişdir ki, iqtisadi inkişafa uyğun
ola raq əməkhaqqı ildə ən azı iki dəfə ar tı -
rıl malıdır. Ötən 16 ildə həyata keçirilən
tək mil sosial-iqtisadi islahatlar Azər bay -
ca nın ən islahatçı ölkə kimi tanınmasını
şərt ləndirib. Ölkəmiz yeni sosial və iqtisadi
ça ğırışların müzakirəsi üçün ideal məkan
ki mi qəbul olunur.

Azərbaycanı həm də zəngin 
tarixi, mədəniyyəti olan ölkə 
kimi tanıtmalıyıq

Ulu öndər Heydər Əliyev, eyni zamanda,
bu çağırışı etmişdir ki, Azərbaycanı təkcə

müs təqil bir dövlət, zəngin təbii sərvətlərə
ma lik ölkə kimi yox, zəngin tarixi, mə də -
niyyəti olan ölkə kimi tanıtmalıyıq.  Müs -
tə qillik yollarında yenicə addımlarını atan
hər bir dövlətin özünü təsdiqləməsində,
var lığı barədə aydın təsəvvür yaratmasında
va cib şərtlərdən biri xarici siyasətini düzgün
qur ması önə çəkilirdi. Heydər Əliyevin
dü  şünülmüş və məqsədyönlü siyasəti nə -
ti cəsində istər ikitərəfli, istərsə də beynəlxalq
təş kilatlar çərçivəsində münasibətlərin yük -
sək səviyyədə qurulması, ən əsası bir döv -
lə tin xaricdə varlığı kimi dəyərləndirilən
dias por quruculuğuna xüsusi diqqət gös -
tə rilməsi Azərbaycan həqiqətlərinin, tari -
xinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
əhə miyyətli rol oynadı. Dahi şəxsiyyət ha -
rada yaşamasından asılı olmayaraq, bütün
azərbaycanlıları bir amal--azərbaycançılıq
ideyası ətrafında sıx birləşməyə çağırırdı.
Ön cə ayrı-ayrı dövlətlərdə Azərbaycan cə -
miy yətləri, mərkəzləri yaradıldı. Sonra on -
la rın vahid mərkəzdən idarə olunmasını
tə min etmək üçün 2001-ci il noyabrın 9-
10-da Dünya Azərbaycanlılarının I Qu -
rultayı keçirildi. Bu gün dünyanın müxtəlif
öl kələrində yaşayan azərbaycanlıların müs -
təqil Azərbaycanı öz Vətəni sayması, onu
milli ruhun, milli-mənəvi dəyərlərin, milli
mə dəniyyətin məbədi kimi qəbul etməsi
və azərbaycançılıq ideyası ətrafında bir -
ləş məsi məhz ümummilli lider Heydər
Əliyevin səylərinin nəticəsidir. O, dünya
azər baycanlılarının təşkilatlanması və on -
ların bir Vətən – müstəqil Azərbaycan ət -
ra fında sıx birləşməsi üçün daim və əzmlə
səy göstərmiş, bu istiqamətdə biri-birindən
əhəmiyyətli qərarlar qəbul etmişdir.
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Bu fakt inkaredilməzdir ki, müs tə qil li -
yi mizin ilk illərində Azərbaycan haqqında
mə lumatsızlıq bir sıra problemlərin ya -
ran masına, erməni yalanlarının ayaq tutub
ye riməsinə səbəb olmuşdu. Ulu öndər Hey -
dər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə ha ki -
miy yətə qayıdışından sonra fəaliyyətinin
əsas istiqamətlərindən biri məhz ölkəmizin
ətrafında yaradılan informasiya blokadasının
yarılması oldu və uğurlu siyasəti ilə bu is -
təyini gerçəkləşdirdi. Məhz ümummilli li -
derin qətiyyətli addımları sayəsində dip -
lomatiyamızın fəal mövqeyi formalaşdı,
xa rici siyasətimizin əsas məsələsi olan Er -
mənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
mü naqişəsinə dünya ictimaiyyətinin mü -
na sibəti dəyişdi, ölkəmizin suverenliyi,
əra zi bütövlüyü və sərhədlərinin to xu nul -
maz lığı bütün beynəlxalq hüququn normativ
sə nədlərində öz əksini tapdı. Ümummilli
li derin xarici ölkələrə səfərləri zamanı ora -
da yaşayan azərbaycanlılarla görüşməyə
səy göstərməsi, onların problemləri ilə ya -
xın dan tanış olması, respublikamızla əla -
qə lərini daha da möhkəmləndirmələri üçün
töv siyələrini verməsi diaspor quruculuğu
is tiqamətində atılan addımlardan idi.

Dünya azərbaycanlılarının qu rul tay la -
rının ənənəvi olaraq keçirilməsi uğur la -
rımızın, Azərbaycan diasporunun gördüyü
iş lərin təqdimatı kimi dəyərləndirilir. Möh -
tərəm Prezidentimiz İlham Əliyev böyük
inam və qətiyyətlə bildirir ki, güclü, qüdrətli
Azərbaycan bütün dünya azər bay can lı la -
rının qürur mənbəyidir. Hazırda ölkəmizin
sa bitlik diyarı, iqtisadi möcüzələr ölkəsi
ki mi tanınması, müxtəlif mədəniyyətlərin,
si vilizasiyaların qovuşduğu məkanda yer -
lə şən ölkə olaraq beynəlxalq tədbirlərə ev

sa hibliyi etməsi, ən əsası dünya tərəfindən
in kişafın Azərbaycan modelindən bəhs
edi lərək təqdir olunması təməli ulu öndər
Hey dər Əliyev tərəfindən qoyulan düzgün
si yasətə əsaslanır. Bu gün Azərbaycan bay -
rağının dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarının
qar şısında dalğalanması, ölkəmizin dünyada
ge dən proseslərə təsir imkanlarının artması
da deyilənlərin təsdiqidir. Ən əsası, 2011-
ci ilin mühüm uğurlarından olan Azər -
bay canın 193 ölkədən 155-nin dəstəyini
qa  zanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasına
qey ri-daimi üzv seçilməsi, 2019-cu ildə
BMT Baş Assambleyasından sonra dünya
döv lətlərinin təmsil olunduğu ən böyük
si yasi təsisat olan, 120 üzvü sıralarında
bir ləşdirən Qoşulmama Hərəkatının XVIII
Zir və görüşünə ev sahibliyi etməsi və son -
da qəbul olunan sənəddə Azərbaycanın
Dağ lıq Qarabağla bağlı mövqeyinin dəs -
tək lənməsi mühüm diplomatik uğurlarımız
sı rasındadır. Həmçinin dövlətimizin başçısı
İlham Əliyevin Rusiyanın Soçi şəhərində
dün yanın məşhur “beyin mərkəzləri”ndən
bi ri olan “Valday” Beynəlxalq Diskussiya
Klu bunun “Şərq şəfəqləri və dünya siyasi
qu ruluşu” mövzusunda XVI illik iclasında,
MDB Dövlət Başçıları Şurasının Aşqabad
Sammitində çıxışı, “Qarabağ Azərbaycandır
və nida işarəsi”  bəyanatı, həmçinin Türkdil-
li Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII
Zirvə görüşünə evsahibliyi Heydər Əliyev
ide yalarının, Prezident İlham Əliyevin
uğur lu siyasətinin təntənəsidir. Azərbaycan
haq qı, ədaləti müdafiə edən, bütün mü na -
qi şəli məsələlərin beynəlxalq hüququn nor-
ma və prinsipləri əsasında çözülməsini is -
tə yən ölkə olaraq dünya birliyində rolunu
ar tırır. Dövlət başçısı İlham Əliyevin qeyd
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et diyi kimi, əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan
haqqında məlumat vermək, təqdimatlar
etmək üçün müxtəlif ölkələrə nümayəndələr
göndərilirdisə, bu gün respublikamızın
beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün
önəmli məkana çevrilməsi həqiqətlərimizin
təb liğinə geniş imkanlar yaradır. Bütün
bun lar Heydər Əliyev siyasətinin tən tə nə -
si dir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan
tarixinin, mədəniyyətinin, milli-mənəvi
dəyərlərinin qorunması və inkişafı is ti qa -
mə tində qoyduğu möhkəm təməl son 16
il də davamlı uğurları təmin etdi. Döv lə ti -
mizin başçısı İlham Əliyevin bu istiqamətdə
də atdığı addımların miqyası o qədər ge -
nişdir ki, onları tam əhatə etmək qeyri-
müm kündür. Hər ilin konkret bir sahənin
adı ilə bağlanması Azərbaycanın bu və ya
digər istiqamətlərdə malik olduğu imkan-
lara, ən əsası həmin sahələrin inkişafına
yol açır. 2016-cı il ölkəmizdə “Multikultu -
ralizm ili”, 2017-ci il “İslam Həmrəyliyi
ili”, 2018-ci il “Azərbaycan Xalq Cüm hu -
riy yəti ili”, 2019-cu il “Nəsimi ili” elan
edi lib. Bütün bunlar tariximizə, mə də niy -
yə timizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə bağ -
lı lığımızı əks etdirir. 2019-cu ildə Azər -
baycanın UNESKO-nun Ümumdünya İrs
Komitəsinin 43-cü sessiyasına ev sahibliyi
etməsi bütün bu addımların, görülən işlərin
ümumiləşdirilmiş ifadəsidir.

Sülh və inkişaf Azərbaycan dövlətinin
strategiyasının təməlini təşkil edir

Xarici siyasətində beynəlxalq hüququn
nor ma və prinsiplərinə xüsusi önəm verən,
hər bir məsələnin ədalət prinsipi əsasında

çö zülməsində maraqlı olan Azərbaycan
döv ləti daim dünyaya bu çağırışı edir ki,
ikili standartlara son qoyulsun, beynəlxalq
hüquq normalarının icrası üçün vahid mex-
anizm müəyyənləşdirilsin, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli təmin edilsin.
Problemin həlli üçün möhkəm hüquqi baza
möv cuddur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının
4 qətnaməsində Azərbaycanın ərazi bü -
töv lüyü dəstəklənir, erməni işğalçılarının
əra zilərimizdən qeyd-şərtsiz çıxarılması
öz əksini tapıb. Eyni zamanda, digər bey -
nəlxalq qurumların, dövlətlərin qərar və
qətnamələrində də Azərbaycanın mövqeyi
dəstəklənir. Əvvəldə təkcə cari ilin ötən
dövründə Azərbaycan dövlətinin xarici si -
yasət uğurlarını qeyd etdik.

Rəsmi Bakı bəyanatlarında bu fikri də
səsləndirir ki, problemin sülh yolu ilə həlli
imkanları tükənərsə, hərb variantı istisna
edil mir. Azərbaycanın tam haqqı var ki,
iş ğal altında olan topaqlarını istənilən yolla
azad etsin. Ulu öndər Heydər Əliyev bil -
dirmişdir ki, sülh danışıqlarını cəsarətlə
apa ra bilmək üçün güclü orduya malik ol-
maq lazımdır.

Bu kimi bəyanatlar, ən əsası  1994-cü il
ma yın 12-də cəbhə xəttində atəşkəs sazişinin
im zalanması Azərbaycanın sülh siyasətinə
sa diqliyini, həmçinin bütün münaqişəli
mə sələlərin beynəlxalq hüququn norma
və prinsipləri əsasında çözülməsinin tə -
rəf darı olduğunu nümayiş etdirir. Amma
qar şı tərəf, işğalçı Ermənistan qeyri-kons -
truktiv mövqeyindən əl çəkməzsə, prob-
lemin hərb yolu ilə həlli şəksizdir. Azər -
bay can Ordusunun gücü, qüdrəti bu fikri
bö yük inamla söyləməyə əsas verir. Aprel
döyüşləri, Naxçıvan qələbələri ordumuzun
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gü cünü və qüdrətini dünyaya nümayiş et-
dirdi.

Azərbaycan müharibə şəraitində olsa
da, bütün sahələrdə böyük uğurları ilə diq -
qət dədir. İşğalçı Ermənistan Azərbaycanla
heç bir sahədə rəqabət aparmaq iqtidarında
de yil. Təkcə bu faktı qeyd etmək kifayətdir
ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsi Er mə nis -
ta nın ümumi büdcəsi qədərdir. Xalqımız
tam əmindir ki, dövlətimizin qətiyyətli
möv qeyi, xalqın iradəsi, beynəlxalq dəstəyin
artması fonunda Dağlıq Qarabağ problemi
öz ədalətli həllini tapacaq, soydaşlarımız
öz doğma yurd-yuvalarına qayıdacaqlar.

YAP tarixin sınaqlarından 
şərəflə çıxaraq nüfuz qazanıb

Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız
qar şısındakı xidmətlərindən geniş bəhs
edər kən bu gün milyonların sevgisini qa -
zanan Yeni Azərbaycan Partiyasının ya -
radılmasını xüsusi qeyd etməliyik. 1992-
ci il noyabrın 21-də təsis konfransını 550
nü mayəndənin iştirakı ilə keçirən Yeni
Azərbaycan Partiyasının sıralarında hazırda
750 minə yaxın üzv birləşib. Partiyanın
hər bir üzvü Heydər Əliyev ideyalarının,
onun siyasi kursunu uğurla davam etdirən
Pre zident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
si yasətin təbliğatçısıdır. Ulu öndər Heydər
Əliyevin “Yeni Azərbaycan Partiyası dü -
nə nin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır”
te zisi bütün dövrlərdə partiyanın yoluna
işıq salır, onun hədəflərini açıqlayır. Döv -
lə timizin başçısı İlham Əliyevin ger çək -
lik lərə əsaslanaraq söylədiyi “Bu gün Azər -
bay canda bizim partiyamıza rəqib ola bi -
ləcək hər hansı bir siyasi qüvvə mövcud

de yil. Yeni Azərbaycan Partiyası, sözün
əsl mənasında, ümumxalq partiyasına çev -
ri libdir. Cəmiyyətimizin bütün təbəqələri
par tiyamızda birləşib. Buna baxmayaraq,
biz həmişə qabağa baxmalıyıq və əldə
edil miş uğurlarla kifayətlənməməliyik.
Uğur larımızın səbəblərindən biri də məhz
on dan ibarətdir ki, əldə edilmiş uğurlar
bi zə əlavə stimul verir” – fikirləri Yeni
Azər baycan Partiyasının keçdiyi şərəfli
yo lun aydın mənzərəsini yaradır. Yaranan-
dan cəmi 6 ay sonra iqtidar partiyasına
çev rilən YAP dövlətə, xalqa xidmət mis -
si yasını Azərbaycanın davamlı inkişafına,
əha linin sosial müdafiəsinin daha da yax -
şılaşdırılmasına verdiyi töhfələri ilə nümayiş
etdirir.

Azərbaycanın hər uğurunda öz payı
olan Yeni Azərbaycan Partiyasının ölkədə
keçirilən bütün seçki proseslərindən uğurla
çıxması da möhkəm təmələ əsaslanan si -
ya sətə, xalq-iqtidar birliyinin möhkəmliyinə
əsas lanır. Tarixə qısa nəzər salsaq, Yeni
Azər baycan Partiyasının 1993, 1998, 2003,
2008, 2013 və 2018-ci illərdə prezident,
1995, 2000, 2005, 2010, 2015-ci illərdə
par lament, 1999, 2004, 2009, 2014-cu il -
lərdə bələdiyyə seçkilərində uğur qa zan -
masını şərtləndirən də məhz bu amillərdir.
Bu nunla yanaşı, partiyanın Kons ti tu si ya -
mı za əlavə və dəyişikliklərin edilməsi
məq sədilə bu günədək üç dəfə ümumxalq
səs verməsinin keçirilməsi ilə bağlı irəli
sür düyü təşəbbüslər də xalqımız tərəfindən
dəs təklənmişdir. “Ona görə iqtidar par ti -
yasıyıq ki, bizim siyasətimiz xalq siyasətidir.
Deyə bilərəm ki, biz ümumxalq partiyasıyıq.
Çünki Azərbaycanın qarşısında duran bütün
məsələlərdə biz fəal iştirak edirik. Biz öz
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əməyimizlə bu siyasəti aparırıq” – söyləyən
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev bil -
dirir ki, əməlimiz, işlərimiz, verilən sözlərə
sa diqliyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasının
nü fuzunu artırır, onun Azərbaycanın siyasi
səh nəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə
çe virir.

Noyabrın 28-də Yeni Azərbaycan Par -
ti yası Siyasi Şurasının parlamentdə təmsil
olu nan partiya üzvlərinə parlamentin bu -
ra xılması təşəbbüsünü irəli sürməsini töv -
si yə etməsi, bu tövsiyəyə uyğun olaraq
Mil li Məclisin dekabrın 2-də keçirilən ple-
nar iclasında dövlətimizin başçısı İlham
Əli yevə müraciət, həmçinin ölkə Preziden -
tinin parlamentin müraciətində göstərilmiş
mə sələnin Konstitusiyaya uyğunluğu ilə
bağ lı Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu
gön dərməsi, dekabrın 4-də Konstitusiya
Məh kəməsinin Milli Məclisin bu ra xıl ma -
sının Konstitusiyaya uyğun olması barədə
qərarı, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
5 dekabr 2019-cu il tarixli “Azərbaycan
Res publikasının beşinci çağırış Milli Məc -
li sinin buraxılması və Azərbaycan Res -
pub likasının Milli Məclisinə növbədənkənar
seç kilərin təyin edilməsi haqqında”  sərən -
camı da Yeni Azərbaycan Partiyasının da -
vamlı inkişafa, təkmilləşməyə verdiyi töh -
fələrin miqyasını genişləndirmək istəyindən
irəli gəlir. Xalqımız tam əmindir ki, ulu
ön dər Heydər Əliyevin siyasi kursunu bü -
tün istiqamətlərdə davam etdirən, təkmil
is lahatların müəllifi kimi tanınan ölkə Pre -
zidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri
İlham Əliyevin gördüyü işlərin nəticəsində
23 dekabr bələdiyyə seçkiləri, eyni za-
manda, gələn il fevralın 9-da keçiriləcək
növbədənkənar parlament seçkiləri Azər -

bay canın, partiyanın tarixinə növbəti uğur,
qə ləbələr səhifəsini yazacaq.

Heydər Əliyev yolu 
davamlı uğurların əsasıdır

2003-cü ildən başlanan böyük yolun
da vamı Azərbaycana daha möhtəşəm uğur -
lar qazandırıb. Dayanıqlı inkişafın təmin
edilməsi üçün ciddi islahatların aparılması
əsas hədəflərdən biri kimi qarşıya qoyuldu:
“İslahatlara alternativ yoxdur… Kadr is -
lahatları labüddür, bu, qaçılmazdır. Çünki
mən bunu demişəm, biz XXI əsrdə köhnə
tə fəkkürlə uğurlara imza ata bilmərik. Əl -
bəttə, yeni, savadlı, bilikli, müasir kadrlar,
ilk növbədə, Vətənə bağlı olmalıdırlar, hər
han sı bir xarici təsirdən azad olmalıdırlar
və vətənpərvər olmalıdırlar ki, Vətənin in -
kişafı üçün öz səylərini göstərə bilsinlər.”
Uğurlara yol açan düşünülmüş və məq -
sədyönlü siyasət, ayrı-ayrı sahələri əhatə
edən dövlət proqramları, ənənəyə uyğun
olaraq hər ilin bir sahənin adı ilə bağlanması
və bu istiqamətdə təkmil islahatların həyata
ke çirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq ma -
liyyə qurumlarının, reytinq agentliklərinin
hesabatlarında da liderliyini qorumasını
şərtləndirir. İnkişaf modeli dünyaya nümunə
gös tərilən Azərbaycana bu gün hansı tə -
rəfdən baxsaq təkmilləşməni, yeniləşməni
gö rərik.

İdarəetmə sistemində təkmilləşmə, kadr
hazırlığı, dövlətimizin gəncləşmə siyasəti
yeni-yeni hədəflərin gerçəkləşməsini təmin
edir. Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr sı -
ra sında görmək istəyimiz reallıqdır. 2016-
cı ildə keçirilən ümumxalq səsverməsinə
çı xarılan məsələlər sırasında prezidentlik

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320202020 41

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



müd dətinin 7 ilə qədər artırılması, eyni
za manda, vitse-prezidentlik institutunun
ya radılması ölkə ictimaiyyəti tərəfindən
bö yük rəğbətlə qarşılandı. 2017-ci ildə
döv lətimizin başçısı İlham Əliyevin sə -
rən camı ilə Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti, UNESKO-nun və İSESKO-nun xoş -
məramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti təyin
edilməsi davamlı inkişafa böyük dəstək
kimi dəyərləndirildi.

Ötən iki ildən artıq dövr ərzində Mehri -
ban xanım Əliyevanın Azərbaycanın Birinci
vit se-prezidenti kimi gördüyü işlərə diqqət
ye tirsək, miqyasının nə qədər böyük ol -
du ğunu görərik. Dövlətçiliyimizin möh -
kəm ləndirilməsi, hərtərəfli inkişafın təmin
edil məsi, əhalinin sosial müdafiəsinin güc -
lən dirilməsi, Azərbaycanın mədəniyyətinin,
ta rixinin, milli-mənəvi dəyərlərinin təbliği
Bi rinci vitse-prezidentin fəaliyyətinin əsasını
təş kil edir. Mehriban xanım Əliyevanın
xa rici siyasətimizin əsas istiqaməti olan
iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına
töh fələri də böyükdür və yüksək də yər -
lən dirilir. Azərbaycanın Birinci vitse-prezi-
dentinin bu günlərdə Rusiyaya rəsmi səfəri,
iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına
verdiyi töhfələrə görə Rusiya Prezidenti
V.Putin tərəfindən “Dostluq” ordeni ilə
təl tif olunması Mehriban xanım Əliyevanın
Azər baycanın beynəlxalq aləmdə yeri və
ro lunun artması istiqamətində göstərdiyi
səy lərin tərkib hissələrindəndir.

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
Meh riban xanım Əliyevanın bilavasitə
Hey dər Əliyev irsinin təbliği missiyasını
ye rinə yetirən Heydər Əliyev Fondunun
pre zidenti kimi bu istiqamətdə atdığı ad -

dım lar da təqdirəlayiqdir. “Azərbaycanın
ta leyi Heydər Əliyevin taleyi ilə əbədi
ola raq bağlandı” –  söyləyən Mehriban
xa nım Əliyeva, eyni zamanda, bildirir ki,
Hey dər Əliyevin həyatı böyük bir epoxanın
ay nası kimi ölkəmizin sevincli-kədərli
gün lərini və anlarını, Azərbaycanın bu ta -
rix yollarını özündə əks etdirir. Belə insanlar
ta rixin mürəkkəb anlarında bütün çətinlikləri
dəf edərək həmişə zəfər çalır, qalib gəlirlər.
Heydər Əliyev qalibiyyətinin nəticəsi müa -
sir müstəqil Azərbaycan Respublikası və
onun bugünkü nailiyyətləridir.

Təbii ki, bir yazıda Heydər Əliyev si -
ya sətinin uğurlarını əhatə etmək mümkün
de yil. Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin fikirlərinə istinad etsək, uğur la -
rı mızın ümumiləşdirilmiş ifadəsini ya ra -
darıq: “Bu gün Heydər Əliyev siyasəti
bü tövlükdə bütün sahələrdə davam etdirilir.
2003-cü ildə Azərbaycan xalqı mənə böyük
eti mad göstərərək Prezident vəzifəsinə
seç diyi gündən bu günə qədər bu siyasətə
sa diqəm. Mən 2003-cü ildə bu barədə sö -
zü mü demişəm. Mən bu siyasətə sadiq
qa lacağam və 2003-cü ildən bu günə qədər
Azər baycanda gedən uğurlu inkişaf Heydər
Əliyev siyasətinin təntənəsidir, müstəqil
Azər baycanın təntənəsidir.”

Siyavuş NOVRUZOV,
YAP İcra katibinin müavini, Milli
Məclisin regional məsələlər komi tə -
sinin sədri.

www.yap.org.az
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Ümummilli liderimizə xas olan digər
nadir keyfiyyət onun bir-birinə

əks qütbdə dayanan müxtəlif ictimai-siyasi
for masiyalarda ən yüksək idarəçilik üsuluna
üs tünlük verməsi idi. Heydər Əliyevin ta -
rixi xidmətlərinə, xilaskarlıq və quruculuq
mis siyasına müasir dünyanın görkəmli
döv lət xadimləri, siyasətçiləri çox yüksək
qiy mət veriblər. Azərbaycanın 50 ilə yaxın
bir tarixi mərhələsi yaddaşlarda məhz
Heydər Əliyev dövrü, böyük quruculuq
il ləri kimi qalıb. 

İrimiqyaslı qlobal siyasi dəyişikliklərlə
mü şayiət olunan tarixi dönəmlərdə xalqın
mə nafeyinə uyğun iradə nümayiş etdirmək
iq tidarında olan şəxsiyyətlərə daha böyük
eh tiyac duyulur. Müstəqil dövlətimizin
tim salında ötən illəri təhlil edərkən bir da -
ha əminliklə söyləmək olar ki, həqiqətən
də, tarixin millətə verdiyi şansı yalnız bö -
yük tarixi şəxsiyyətlərin iştirakı ilə real -
laş dırmaq mümkündür. Bu mənada Mustafa
Ka mal Atatürkün Türkiyə, Kon rad Ade-

nauerin Alma niya, Şarl
de Qollun Fran sa üçün
etdiklərini Heydər Əliyev
ən çətin məqamda Və təni
və xalqı naminə edib. 

Heydər Əliyev Azər -
bay canı inkişaf etmiş döv -
lət lərin, millətini firavan
hə yat sürən xalqların cər -
gə sində görmək istəyirdi.
O, ömrünün son anınadək
xal qının gələcək taleyi
haq qında düşünürdü. Ulu
öndər Vətən üçün, xalq

üçün doğuldu, Vətənin, xalqın tə rəqqisi,
inkişafı, azadlığı, müstəqilliyi üçün cəsarətlə
çalışdı. Bununla da xalqın gö zündə,
qəlbində dahi kimi ucaldı. Ona gö rə də
xalqın öz dahi övladına məhəbbəti son -
suzdur, əbədidir. Ulu öndər əsl ümum xalq
məhəbbəti qazanmış nadir si ya sət çi lər dən,
dövlət xadimlərindəndir. Bu dahi şəx siyyət
Azərbaycanı yox olmaqdan qur tar dı,
müstəqilliyimizi dönməz etdi, sabitlik və
təhlükəsizliyin qarantı oldu, Azərbaycanı
in kişafa, firavanlığa doğru addımlayan,
dün ya birliyində layiqli yerini tutmuş bir
döv lətə çevirdi. 

Azərbaycan filosofları hesab edirlər ki,
bu mütərəqqi dəyişikliklərin əsas tərkib
his sələri bunlardır:

– ictimai-siyasi həyatın sabitləşdirilməsi,
bir liyin mədəni ənənələrinə uyğun olan
de mokratik prinsip və təsisatların ya ra dıl -
ma sı və təkmilləşdirilməsi; 

– dövlət aparatının möhkəmləndirilməsi
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SAĞLIĞINDA ƏFSANƏLƏŞƏN LİDER

Tarixdə elə şəxsiyyətlər yetişib ki, onlara nəinki təmsil
etdikləri  xalqın taleyində, eləcə də dünya siyasətində son
dərəcə böyük  missiyanı həyata keçirmək səadəti nəsib
olub. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də məhz belə
bir tarixi şəxsiyyət, dünya siyasətinin mahir bilicisi idi.
Azərbaycanın müasir tarixinin yarıməsrlik bir mərhələsi,
eləcə də müstəqil dövlətimizin dinamik inkişafı və dünyaya
inteqrasiya prosesi onun adı, fəaliyyəti və zəngin irsi ilə
bağ lıdır. Ulu öndərimiz Azərbaycan tarixində yeni parlaq
sə hifə açan nadir şəxsiyyət olmuşdur. Bu dahi, müdrik in -
san xalqımızın əsrlərin sınağından çıxmış özünəməxsus
mil li xüsusiyyətləri ilə yanaşı, bəşəri düşüncələrin də
daşıyıcısı idi. 



və fəaliyyət göstərə bilən dövlət idarəetmə
ins titutlarının formalaşdırılması; 

– konstitusion, hüquqi dövlətin ya ra -
dıl ması;

– yeni – açıq və demokratik, ənənələrlə,
ta rixi yaddaş ilə əlaqələri üzməyən – və -
tən daş mədəniyyətinin formalaşdırılması;

– 1994-cü ilin ortalarından başlayaraq
Qa rabağ cəbhəsində atəşkəs rejimi şə rai -
tində iqtisadi inkişafın mühüm pri o ri tet -
lərinin formalaşdırılması;

– müstəqil dövlətin neft strategiyasının
ya radılması;

– “Böyük İpək Yolu” layihəsində fəal
iş tirakı ilə bağlı Azərbaycanın regional lo-
gistika mərkəzi kimi rolunun dəyişməsi;

–respublikanın həyat qabiliyyətli ta raz -
laşdırılmış, çoxvektorlu xarici siyasət mode -
linin formalaşdırılması;

– müasir və döyüş qabiliyyətli ordunun
ya radılması və s.

Əslində, xalq millətin müasir şəraitdə
in kişafı strategiyası və fəlsəfəsini cəmiyyətə
tək lif edən liderə etimad göstərdi. Ulu ön -
də rin konkret hərəkətləri, tədbirləri, qəbul
et diyi qərarlar, onun xarizması, bəsirəti,
ira dəsi, təcrübəsi ölkə vətəndaşlarının müa -
sir ümummilli dəyərləri dərk və qəbul et -
mə sində mühüm rol oynamışdır. 

Dövlətçilik, idarəetmə sistemi, vətəndaş
cə miyyəti, inkişaf etmiş iqtisadiyyat, milli
mə dəniyyət, mənəvi dirçəliş, transforma -
si ya, tarazlıq və həmrəylik, mədəni müx -
tə liflik – bu anlayışlar müstəqil və güclü
döv lət, cəmiyyət və millət dəyəri konsepti -
nin mahiyyətini açıb göstərir. Bu dəyərli
kon sept azərbaycançılıq, milli ideologiya
və multikulturalizm siyasəti adlanan fe -
no menin əsasını təşkil etdi. 

Heydər Əliyevin mənəvi irsində milli
ide ya və ideologiyanın bir-birinə necə qar -
şı lıqlı təsir göstərdiyi, dəyərlər və başqa
mə dəniyyətlərlə birgə dinc yaşayış və qar -
şılıqlı əlaqələr mədəniyyətinin cəmiyyətin
in kişafı və zənginləşməsində hansı rol oy -
nadığı dərindən və nəzəri cəhətdən əsas -
landırılmış şəkildə öz əksini tapmışdır.
Ulu öndər həmişə hesab edirdi ki, hər bir
mil lətin mədəniyyətində ziyalılar xüsusi
və zifə yerinə yetirir. Lakin öz vəzifəsini
hə yata keçirməsi üçün onlar öz milli də -
yər ləri və tarixinə ehtiramla yanaşmaqla
bə rabər, digər xalqların mədəniyyətinin
ən yaxşı xüsusiyyətlərini mənimsəməlidirlər. 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı,
bü tün sahələrdə olduğu kimi, elm və təhsil
sa həsində də tənəzzülün qarşısını aldı.
Mil li tərəqqiyə xidmət edən təhsilimizin
in kişafı üçün əlverişli şərait yaradıldı. O,
mil li dövlət quruculuğu prosesində “Elmə,
təh silə göstərilən yüksək qayğı xalqın xoş -
bəxt gələcəyinə qoyulan təminatlı sər ma -
yə dir” meyarı ilə çıxış edirdi. Xalqımızın
mil li oyanışında və özünüdərkində misilsiz
rol oynayan elm və təhsilin inkişafı ulu
ön dər Heydər Əliyevin nəhəng dövlətçilik
fəa liyyətinin çox mühüm istiqaməti ol -
muş dur. Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik
et diyi bütün dövrlərdə reallaşdırılan təhsil
si yasəti özünün məqsədyönlülüyü, müasirli -
yi, dünyəviliyi və milli dəyərlərə söy kən -
mə si ilə diqqəti cəlb edirdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev si ya -
sətçi və dövlət xadimi kimi ən uca missiyanı
ger çəkləşdirərək müstəqil Azərbaycan döv -
lə tinin memarı oldu və tarixi öz əməlləri
ilə yazdı. Onun həyatı və fəaliyyəti Azər -
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bay can tarixinin bir hissəsi və bəlağətsiz
de yə bilərik ki, ən şanlı səhifələrindəndir.
Bu şəxsiyyətin həyatını öyrənmək, onun
gör düyü işlərin, başladığı layihələrin tarixi
əhə miyyətini dərk etmək özü böyük bir
mək təbdir. Heydər Əliyev Azərbaycana
rəh bərlik etdiyi bir qərinədən artıq dövrdə
öl kənin həyatında, xalqın taleyində elə bir
əzə mətli rol oynayıb ki, bu, əsrlər boyu
unu dulmayacaqdır. Azərbaycanın hər bir
böl gəsində ulu öndərin quruculuq fəa liy -
yətinin silinməz izləri vardır. 

Heydər Əliyev həyatı boyu xalqa ar xa -
lan mışdı: “Mənim həyat amalım bütün
var lığım qədər sevdiyim Azərbaycan xal -
qı na, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi,
si yasi, mənəvi inkişafına xidmət olub. Bu
yol da bütün gücümü və iradəmi yalnız
müd rik və qədirbilən xalqımdan almışam.
Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə
yal nız və yalnız xalqıma arxalanmışam.
Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün
uğur larımı təmin edib”.

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin keçdiyi
sı naqlar, dövlətçiliyimizin ən ağır günlərində
Heydər Əliyevin göstərdiyi qətiyyət bu
söz lərdəki gerçəkliyi dəfələrlə təsdiqləyib.
Hey dər Əliyevin Azərbaycan üçün gördüyü
iş ləri sadalamaqla bitib-tükənən deyil. Dahi
şəx siyyət bu gün sıralarımızda olmasa da,
onun möhtəşəm əməlləri, misilsiz xidmətləri
ha mımıza bəllidir və bu gün də gözümüz
önün dədir. Milyonlarla insanın ümid çı ra -
ğına çevrilərək, qəlblərdə əbədi yurd qur-
maq heç də bütün rəhbərlərə, liderlərə nə -
sib olmur. Sağlığında canlı əfsanəyə çev -
ril miş Heydər Əliyevin zəngin irsi hələ
uzun illər xalqımızın müstəqillik yolunu
işıq landıracaq. 

Heydər Əliyev dünyanın nadir insan -
la rındandır. O, hamının qəlbinə yol tapmağı
ba carır, yaddaşlarda dərin iz qoyurdu. Tək -
rarsız, heyrətamiz yaddaşa sahib Heydər
Əliyev əsl rəhbərə xas olan ensiklopedik
bi liyə malik idi. Ulu öndər milli və bəşəri
də yərlərin daşıyıcısı idi. Bu görkəmli dövlət
xa dimi əsrimizin siyasi həyatında mühüm
yer tutmuş, uzun və şərəfli yol keçmiş, ən
yük sək vəzifələrin məsuliyyətini daşımış,
in sanlara həmişə dərin hörmət və ehtiram
bəs ləmişdir. 

Ümummilli liderimizin xalqın birliyi
yo lunda göstərdiyi titanik fəaliyyəti hər
bir soydaşımız üçün örnək olmalıdır. Biz
Azər baycanı sevməyi Heydər Əliyevdən
öy rənməliyik. “Azərbaycan mənim ürə -
yim dir, nəfəsimdir” – deyən böyük ön də -
ri miz millətimizin və dövlətimizin əbə di -
yaşarlığı üçün əvəzsiz bir siyasi xətt, ide -
o l oji baza miras qoydu. Şükürlər olsun ki,
ulu Tanrı xalqımızın taleyinə çətin, əzablı
gün lər yazsa da, bu əzablara sinə gərə bi -
lən, bütün düyünləri açmağa qadir olan
Heydər Əliyev kimi böyük şəxsiyyət də
qis mət edib. Millətinə xidmət nümunəsi
olan bu böyük şəxsiyyət həmişə xalqa ar -
xa lanır və deyirdi: “Xalq mənim dayağım,
gü cüm və inamımdır”. Xalq yolunda canını
fə da etmiş, bütün həyatı boyu Vətənini və
mil lətini düşünmüş ümummilli liderimiz
əbə diyaşarlıq qazanmışdır. 

Allah Heydər Əliyevi sanki dünyaya
xalq üçün, onun səadətə yetişməsi üçün
gön dərmişdi. Haqqın, ədalətin bərpası, öl -
kənin inkişaf etdirilib sivil cəmiyyətə çev -
ril məsi üçün çəkdiyi minbir əziyyət onun
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ta le yolu, ömür yolu olmuşdur. Ümummilli
li derimiz əmanət olaraq xalqımıza zəngin
mad di və mənəvi dəyərlər, siyasi və iqtisadi
cə hətdən etibarlı dayaqlar üzərində qu rul -
muş Azərbaycan dövlətini bəxş etdi. 1994-
cü ildə imzalanan “Əsrin müqaviləsi” Hey -
dər Əliyevin uzaqgörən neft siyasətinin
ilk konturları oldu. Məhz bu müqavilədən
son ra inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin
Azər baycana, burada cərəyan edən pro -
ses lərə marağı artdı. Ölkədə uğurlu isla -
hat ların bünövrəsi qoyuldu, kəmərlər çə -
kil di, turistik və nəqliyyat infrastruktu ya -
ra dıldı. 

Dünya siyasətində nəhəng şəxsiyyət
olan Heydər Əliyev qısa zaman kəsiyində
öl kəmizi yetərincə tanıdıb. Məhz ulu ön -
də rimizin səyi, zəhməti sayəsində res pub -
li kamız sürətli sosial-iqtisadi inkişaf yoluna
çıx dı. Azərbaycan dövləti var olduqca,
Hey dər Əliyev dühası, ucalığı, böyüklüyü
hə mişə xatırlanacaq.

Ulu öndərimiz müqəddəs amalları və
fəa liyyəti ilə xalqın gözündə, qəlbində dağ
ki mi ucaldı. Ona görə də xalqın öz sədaqətli,
da hi övladına məhəbbəti sonsuzdur, əbə -
di dir... Ümummilli lider respublikaya rəh -
bər lik etdiyi uzun illər ərzində gördüyü
nə həng işləri ilə xalqın qəlbində özünə
əbə di abidə ucaldıb. Ona görə də nə qədər
müs təqil Azərbaycan dövləti var, Azər -
bay can xalqı var, Heydər Əliyev də ürək -
lər də yaşayacaqdır. Dahi və əzəmətli şəx -
siy yətin yolunun davamı müstəqil Azər -
bay can dövlətinin gələcəyi, onun daha da
güc lənməsi, ərazi bütövlüyünün bərpa
olun ması, hər bir vətəndaş üçün firavan

və rahat həyat şəraitinin yaradılması de -
mək dir. Heydər Əliyevin başladığı işləri
da vam etdirmək, qurduğu dövləti yeni-
ye ni uğurlara çatdırmaq onun ruhu qar şı -
sın da ən ümdə borcumuzdur. 

Azərbaycan xalqı, bütün türk dünyası
Heydər Əliyevi heç vaxt unutmayacaq.
Bü tün ömrünü xalqımızın tərəqqisinə və
türk dünyasının firavanlığına həsr etmiş
ulu öndərin həyat və fəaliyyəti indiki və
gə ləcək nəsillər üçün əsl örnək və güc
mən bəyidir. Bugünkü Azərbaycanın sürətli
in kişafının təməli məhz Heydər Əliyev
tə rəfindən yaradılıb. Bu siyasi kursa  Azər -
bay canda alternativ yoxdur. 

Xalqımız xoşbəxtdir ki, ümummilli li -
de rimizin strateji inkişaf kursu bu gün
onun layiqli siyasi varisi, ölkə Prezidenti
cə nab İlham Əliyev və Birinci vitse-prezi-
dent Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən
uğur la davam etdirilir. Dövlət başçımızın
hə yata keçirdiyi tədbirlər, imzaladığı fərman
və sərəncamlar, islahatlar xətti xalqla bir -
ba şa ünsiyyətdə olması ümummilli lider
tə rəfindən başlamış işlərin məntiqi da va -
mı dır. Memarı və qurucusu Heydər Əliyev
olan müstəqil dövlətimiz bu gün ulu ön -
də rimizin Azərbaycan xalqına ən böyük
töh fəsidir. Hər birimizin borcu isə Heydər
Əli yevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan
Res publikasını qoruyub yaşatmaqdır. 

İlham MƏMMƏDZADƏ,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun direk-
toru.

www.philosophy.edu.az
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31 dekabr tarixi 28 ildir
ki, azərbaycanlıların ümum -
dün ya həmrəyliyi günüdür.
1991-ci il dekabrın 16-da o
za man Naxçıvan Muxtar Res -
pub likasının Ali Məclisinə
rəh bərlik edən ümummilli li -
der Heydər Əliyev bir il əvvəl
Nax çıvandan başlayaraq
Araz b oyu zonada xalqımızın
o taydakı və dünyadakı soy -
daş larına qovuşmaq kimi təbii
is təyinin qarşısıalınmaz ifa -
də si olmuş sər həd xətlərinin
rəmzi sö kül məsi gü nü nü–31 dekabrı
Dünya Azər bay canlılarının Həm rəyliyi
Günü elan et mişdir. Beləliklə, ulu öndər
Yeni illə bir vaxtda xalqımıza ikin ci bir
əziz bayram bəxş etmişdir. Bu nunla soy -
daş la rımız bü tün dünyada illərin qo -
vuşub-ayrılması şə rəfinə qeyd edilən bey -
nəlxalq bayramı həm də milli həmrəylik
duy ğularının coş ğu su və ikiqat təntənə
ilə mənalandırmağa baş lamışlar.

Artıq 31 dekabrı bütün  dünyada ya -
şa yan azərbaycanlılar Dünya Azər -

bay canlılarının Həmrəylik Günü – millət
gü nü kimi qeyd edirlər. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli
da vamçısı, Prezident İlham Əliyev ümum -
mil li liderin ali azərbaycançılıq məramından
qay naqlanmış bu estafeti uğurla davam et -
dirir, milli həmrəylik gününün yeni ilin
gə lişi ilə eyni vaxtda möhtəşəm təntənələrlə
qeyd edilməsini yüksək səviyyədə təmin

edir. Milli həmrəylik günü münasibətilə
bü tün dünyanı dolaşan şənliklər həm də
müs təqil Azərbaycanın qazandığı tarixi
uğur ların dünyaya bütün əzəməti ilə nümayiş
et dirilməsi, soydaşlarımızın Ana vətənə sıx
bağ lılığının təzahürü ilə əlamətdar olur.

Dünya müharibələri, inqilabi çevrilişlər,
qanlı repressiyalar və 70 sənəlik bir dövrdə
möv cud olmuş sosializm rejimi ilə tarixə
həkk olan XX əsri, onunla birlikdə bizim
era nın ikinci minilliyini də tarixin panteo-
nuna yola salmışıq. Azərbaycan üçüncü
min illiyə yeni müstəqillik qazanmış bir öl -
kə kimi daxil olmuşdur. Bu gün hər bir
soy daşımız yaxşı dərk edir ki, ən ağrılı
prob lemimiz olan Dağlıq Qarabağ mü na -
qi şəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çər çi -
və sində həlli dünyada yaşayan bütün azər -
bay canlıların birliyindədir. Belə birliyi isə
ta rixin bütün zehni və mənəvi təcrübələrini
özün də əks etdirən milli ideologiya yaradır. 

Bu  ideologiya azərbaycançı lıqdır. Azər -
bay cançılıq coğrafi anlayış deyil, o daha
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AZƏRBAYCANÇILIQ VƏ MÜSTƏQİL 
DÖVLƏTİN DİASPOR SİYASƏTİ

Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun
 qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün
də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Müstəqil
Azər baycan dövlətinin əsas ideyası azər bay can -
çı lıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mən su -
biyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz
azər baycançılığı – Azərbaycan dilini, mə də niy -
yə tini, milli-mənəvi dəyərlərini,  adət-ənənələrini
ya şatmalıyıq. 

Heydər ƏLİYEV,
Ümummilli lider.



çox siyasi anlayışdır. İdeologiya cəmiyyətdə
mil li birliyi və ümumxalq münasibətlərini
qo rumaq, millətin və onun dövlətinin möv -
qe yini izah və təsdiq etmək üçün yaradılır.
O, milli-mənəvi varlığın ilkin əla mət lə rin -
dən dir – xalqın kimliyini əks etdirən tə fək -
kür, adət və inanclar sistemidir. Dil, ərazi,
din və ideoloji birlik xalqın, millətin və
döv lətin tarixi varlığının əsas atributlarıdır. 

Azərbaycançılığın ümummilli ideya ha -
lına gəlməsi, bütün dünya azərbaycanlılarını
bir ləşdirən məfkurəyə, müstəqil Azərbaycan
döv lətinin ideya əsasına çevrilməsi məhz
Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir. Heydər
Əliyev  1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan
son ra ölkənin müstəqilliyini möh kəm lən -
dir məklə, onun güclü dövlətçilik xəttini,
si yasi-iqtisadi əsaslarını yaratmaqla yanaşı,
Azər baycan xalqının milli inkişafının ideya
tə məli ola biləcək konsepsiyanın – azər -
bay cançılığın banisi olmuşdur. Vahid və
bö lünməz Azərbaycanın ideya əsası azər -
bay cançılıq düşüncəsidir.

Müstəqilliyimizin ilk illərində Azər bay -
ca nın düşdüyü dərin böhran təkcə Er mə -
nis tanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü, Qa -
ra bağdakı aqressiv erməni separatçılığı ilə
bağ lı deyildi. Həmin dövrdə, bütövlükdə,
res publikada milli-etnik ixtilaf, bölücülük
ten densiyası cücərməkdə idi və bu, ayrı-
ay rı bölgələrdə özünü göstərirdi. Bu ba -
xım dan Heydər Əliyevin azərbaycançılığı
ümum milli ideologiya olaraq irəli sürməsi
onun Azərbaycan dövlətçiliyi naminə gös -
tər diyi tarixi xidmətdir. Məhz azər bay can -
çı lıq Azərbaycana qarşı bir çox is ti qa mət -
lər dən yönələn təhdidlərin, ölkəmizi etnik
bö lücülük əsasında parçalamaq cəhdlərinin
qar şısında güclü ideoloji və siyasi sipər ol -

du. Çünki azərbaycançılıq bizim keç mi şi -
miz dən gələn dəyər olaraq vahid Azər bay -
ca nın ideya əsası, ölkədə bütün konfessiya
və etnosların həmrəylik və anlaşma içində
bir gəyaşayışının tarixi təcrübəsidir. 

Böyük öndər həmişə bildirirdi ki, Azər -
bay canın çoxmillətli, tolerant ölkə olması
bi zim böyük sərvətimizdir və biz bunu qo -
ruyub saxlamalı, dünyaya ən yüksək sə -
viy yədə təbliğ etməliyik: “Azərbaycan əha -
li sinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir,
üs tünlüyümüzdür. Azərbaycanın ən başlıca
sər vətlərindən biri qədimlərdən bu torpaqda
ya şayan, öz taleyini, öz həyatını bu torpağa
bağ layan müxtəlif dinlərə etiqad edən adam -
lar dır. Biz bunu qiymətləndiririk və sax la -
ya cağıq. Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı
bir ləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki
on ların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə
və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Azər -
bay can onun ərazisində yaşayan bütün mil -
lət və xalqların ümumi vətənidir. Azər bay -
can lı sözü bizi həmişə birləşdirib”. 

Azərbaycançılıq ideologiyası, bir tə rəf -
dən, Azərbaycan türklərinin ölkədəki digər
et nik qruplara tolerant münasibətinin, sülh
için də yaşamaq istəyinin bariz gös tə ri ci si -
dir sə, digər yandan, Azərbaycanın türk dün -
y a sının ayrılmaz parçası olduğunun təs di -
qi dir. Odur ki, azərbaycançılığı realist milli
in kişaf modeli olaraq qəbul edən Azərbaycan
türk dövlətləri arasında da bəlağət və pafos-
dan uzaq, səmimi və qarşılıqlı-faydalı tə -
rəf daşlıqdan yana olduğunu daim nümayiş
et dirir. Birlik və həmrəyliyin gerçək ifadəsi
Azər baycanda vətəndaş sülhünü, ümumxalq
vəhdətini, milli və dini tolerantlığı təmin
edən ideologiya olaraq azərbaycançılığın
digər tarixi missiyası dünya azər bay can lı -
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la rının, müxtəlif ölkələrdə yaşayan soy -
daş larımızın birlik və həmrəyliyinin təmin
olun masından ibarətdir. 

Heydər Əliyev hələ sovet Azərbaycanına
rəh bərlik etdiyi zaman dövrün mövcud
real lıqları çərçivəsində xaricdəki (təbii ki,
ilk növbədə, SSRİ məkanında) azərbaycanlı
dias porunun təşəkkül tapmasına mümkün
dəs təyi göstərmişdir. Ulu öndər müstəqil
Azər baycanın  prezidenti olduqdan sonra
bu fəaliyyəti dövlətimizin xarici siyasətinin
prio ritet istiqamətlərindən birinə çevirmişdir.
Pre zident xarici dövlətlərə ilk səfərlərindən
baş layaraq getdiyi hər bir ölkədə yaşayan
həm vətənlərimizlə – oradakı azərbaycanlı
ic masının böyük və ya kiçikliyindən asılı
ol mayaraq – görüşlər keçirir, onların prob -
lem ləri, qayğıları ilə maraqlanır, tövsiyələrini
ve rirdi. Azərbaycan diasporunun yeni mər -
hə lədə inkişaf tezislərini də məhz böyük
ön dərin həmin görüş və çıxışlarda söylədiyi
fi kirlər, müddəalar təşkil etmişdir. Özü də
bu hər zaman şüarçılıqdan uzaq, reallığı
əks etdirən, zərurətdən doğan fikir və müd -
dəa lar olub. 

Hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ulu öndər
Azərbaycanın hüdudlarından kənarda
yaşayan soydaşlarımızın vahid ideologiya
və milli-mənəvi dəyərlər ətrafında bir ləş -
mə sinə, onların malik olduğu güclü po ten -
sia lın milli problemlərin həllinə yönəl dil -
mə sinə xidmət edən bir sıra tədbirlər həyata
ke çirmişdir. Ümummilli lider cəmiyyətin
bü tövləşməsi, azərbaycançılıq ideo lo gi ya -
sının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çev -
ril məsi istiqamətində mühüm işlər görmüş,
xal qın birliyinin siyasi və nəzəri əsaslarını
irə li sürmüşdür. 

“Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti
onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr et mi -
şəm və bu gun də fəxr edirəm ki, mən
azər baycanlıyam” – deyən ulu öndər yerit-
diyi siyasətlə dünya azərbaycanlılarının li -
de rinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər
Əliyev dünya azərbaycanlılarının müstəqil
döv lətimiz və vahid məqsəd ətrafında bir -
ləş dirilməsi ideyasının müəllifidir. Xaricdə
ya şayan soydaşlarımızın tarixi Vətənə bağ -
lı lığını təmin edən azərbaycançılıq ideo lo -
gi yasının müəyyənləşdirilməsi də ulu ön -
də rin tarixi xidmətləri sırasında daxildir.

Bu gün azərbaycançılıq həm Azər bay -
can da, həm də bütün dünyada yaşayan
azər baycanlılar üçün milli ideyaya çev ril -
miş dir. Ümummilli lider bütün dünyada
ya şayan soydaşlarımıza bu ideya ətrafında
bir ləşməyi təlqin edir və bildirirdi ki, azər -
bay cançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-
mə nəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni
za manda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə
sin tezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək
və hər bir insanın inkişafını təmin etməkdən
iba rətdir. Ulu öndər xaricdə yaşayan azər -
bay canlıların birliyi və təşkilatlanması mə -
sə ləsini daim diqqət mərkəzində saxlamış,
Azər baycan diaspor cəmiyyətlərinin problem
və qayğılarına böyük həssaslıqla ya naş -
mış dır. 

1996-cı ildən başlayaraq, ölkəmizdə
apa rılan islahatlar nəticəsində ictimai-siyasi
sa bitliyin bərqərar olması, bazar iq ti sa diy -
ya tının əsaslarının formalaşması, hüquqi
döv lət quruculuğunun uğurla davam etməsi
ki mi mühüm proseslər dünyanın müxtəlif
böl gələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın diq -
qət mərkəzində olmuş, onlarda qürur və
Və tənin işıqlı gələcəyinə ümid hisslərini
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ar tırmışdır. Məhz ümummili liderin həyata
ke çirdiyi uğurlu diaspor siyasətinin köməyi
ilə müstəqil Azərbaycan Respublikası tarixən
müxtəlif ictimai-siyasi və mədəni proseslər
nəticəsində dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində
məskunlaşmış soydaşlarımız üçün fəxarət,
mənəvi dayaq və güvənc yerinə çevril -
miş dir. 

Heydər Əliyev dünyanın müxtəlif öl kə -
lərində yaşayan soydaşlarımızın və həm -
və tənlərimizin müstəqil Azəbaycan Res 
pub likası ilə əlaqələrinin daha da möh -
kəm ləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları
ara sında mənəvi, siyasi birliyin və həm -
rəy liyin təmin olunması, Azərbaycan ic -
ma ları, cəmiyyət və birliklərinin fəaliyyətinin
güc ləndirilməsi və əlaqələndirilməsinin ət -
raflı müzakirəsinin zəruriliyini nəzərə alaraq
2001-ci ilin may ayının 23-də xüsusi sə -
rən cam imzalamış, 2001-ci il noyabrın
9–10-da Bakıda keçirilmiş Dünya azər bay -
can lılarının I qurultayı soydaşlarımızın
azər baycançılıq ideyası ərtafında sıx bir -
ləş məklə təşkilatlanması baxımından tarixi
əhə miyyət kəsb etmişdir. Bu addım diaspor
hə rəkatının inkişafında yeni mərhələnin
baş lanğıcını qoymuşdur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin dünya
azər baycanlılarının I qurultayında bəyan
et diyi tezislər, əslində, azərbaycançılığın,
Azər baycan təəssübkeşliyinin ən lakonik
ifa dəsi idi: “Biz istəyirik ki, müxtəlif öl kə -
lərdə yaşayan azərbaycanlılar həmin öl kə -
lərin vətəndaşı kimi, istədikləri kimi ya şa -
sınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini,
mil li mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim
hamımızı birləşdirən bu amillərdir. Bizim
ha mımızı birləşdirən, həmrəy edən azər -
bay cançılıq ideyasıdır”. 

Ulu öndər Heydər Əliyev həmin tarixi
tədbirdəki çıxışında dünya azərbaycanlıları
arasında milli birliyin və həmrəyliyin təmin
edil məsi, Azərbaycan dövləti ilə dünya
azər baycanlılarının əlaqələrinin möh kəm -
lən dirilməsi, qarşıya çıxan problemlərin
həl lində səylərin birləşdirilməsi, Azərbaycan
di linin və milli-mənəvi dəyərlərimizin qo -
ru nub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi zə -
ru rəti ilə bağlı fikirlərini söyləmişdir. Azər -
bay canın beynəlxalq nüfuzunun daha da
ar tırılması, müxtəlif ölkələrdə dilimizin,
ta riximizin, mədəniyyətimizin yüksək sə -
viy yədə təbliği, Ermənistanın təcavüzkar
si yasətinin ifşası, bədnam erməni lobbisinə
qar şı sistemli və ardıcıl əks-hücumun təşkili
mə sələləri qurultayın qarşıya qoyduğu baş -
lıca vəzifələr kimi diqqəti cəlb etmişdir. 

Qurultaydan sonra Azərbaycan diaspor
hə rəkatı tamamilə yeni mərhələyə qədəm
qoy muşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev
bu sahədə sistemli dövlət siyasətinin həyata
ke çirilməsini təmin etmək məqsədilə 2002-
ci ildə “Xarici ölkələrdə Yaşayan Azər bay -
can lılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin ya -
ra dılması barədə” fərman imzalamışdır.
Ko mitənin yaradılması xaricdəki Azərbaycan
cə miyyətlərinin, birliklərinin və dərnəklərinin
fəa liyyətinin vahid mərkəzdən koor di na si -
ya sına, habelə onların dövlət qayğısı ilə
əha tə olunmasına geniş imkanlar vermişdir.
Döv lət diaspor komitəsinin yaradılması
dün ya azərbaycanlılarının kon so li da si ya -
sın da, diaspordan lobbiyə doğru inkişafında
ye ni mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur. 

Artıq dünya azərbaycanlıları istədikləri
vaxt öz paytaxtlarına gələ və öz prob lem -
lə rini müzakirə edə bilirlər. Komitə qısa
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bir müddətdə dünyanın müxtəlif ölkələrində
ya şayan soydaşlarımızın azərbaycançılıq
ide yası və Azərbaycan dövləti ətrafında
bir ləşməsi istiqamətində xeyli iş görməyə
mü vəffəq olmuşdur. 2002-ci ildə Milli Məc -
lisdə qəbul olunmuş “Xaricdə yaşayan soy -
daşlarımıza dövlət qayğısı haqqında” qanun
xaricdəki azərbaycanlılara dövlət qayğısının
hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirmidir. Qa-
nuna əsasən, xaricdə yaşayan, fəaliyyət
gös tərən soydaşlarımızın hüquqları Azər -
bay can dövləti səviyyəsində qorunur. İmkanlı
azər baycanlıların ölkə iqtisadiyyatına sər -
mayə qoyması üçün qanunda vergi, gömrük
gü zəştləri nəzərdə tutulur. Bu qanun öl kə -
mizin diaspor və lobbi quruculuğu sa hə -
sin dəki fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını və
prin siplərini müəyyənləşdirən mühüm sənəd
ki mi təqdirəlayiqdir. Hazırda Azərbaycan
dias porunun dünyanın müxtəlif ölkələrində
yüz lərlə birlik, cəmiyyət və assosiasiyası
fəa liyyət göstərir.

Bu gün Azərbaycan diasporunun dün -
ya nın müxtəlif ölkələrində formalaşan bir -
lik ləri Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan
mə dəniyyətinin, Azərbaycan həqiqətlərinin
ta nınması və təbliği işində mədəni-kütləvi
təd birlərdən, medianın kütləvi yayım im -
kan larından geniş istifadə edirlər. İndi soy -
daş larımız keçmiş sovet məkanında, xüsusən
Ru siyada, Avropanın inkişaf etmiş öl kə lə -
rində, ABŞ-da, Asiya dövlətlərində daha
mü təşəkkil birləşərək, bütün səylərini ümumi
işin xeyrinə yönəldə bilirlər. Bu gün Azər -
bay can icmaları və cəmiyyətləri ötən illərlə
mü qayisədə daha fəaldırlar. Onlar yaşadıqları
öl kələrin ictimai-siyasi həyatına təsir im -
kan larını getdikcə artırır, xarici siyasətimizdə
prio ritet təşkil edən məsələlərə fəal dəstək

ver məklə Azərbaycanın beynəlxalq möv -
qe yini daha da gücləndirirlər.

Bütün dünya azərbaycanlıları, haqlı ola -
raq, müstəqil Azərbaycan dövlətinin quru-
cusu, azərbaycançılıq ideologiyasının əsas -
la rını dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəltmiş
dün ya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi
Heydər Əliyevi xalqımızın ümummilli lideri
he sab edirlər. Ümummilli lider Heydər Əli -
ye vin qeyd etdiyi kimi, “Dünya azər bay -
can lılarının ancaq bir vətəni, müstəqil döv -
lə ti var, bu, Azərbaycan Respublikasıdır.
Biz hamımız da onun ətrafında bir ləş mə li -
yik”.

Diaspor quruculuğu sahəsində dövlət
si yasətinin məqsədi xaricdə yaşayan soy -
daş larımızın milli özünəməxsusluğunu qoru -
maq və inkişaf etdirmək, Azərbaycanla əla -
qə lərini genişləndirməkdən ibarətdir. Ulu
ön dər hakimiyyətə qayıdışından sonra xa -
ric də yaşayan azərbaycanlıların birliyi və
təş kilatlanması məsələsini dövlət siyasətinin
əsas istiqamətlərindən birinə çevirmiş, müx -
tə lif xarici ölkələrə çoxsaylı səfərlərində
Azər baycan diasporunun nümayəndələri
ilə görüşlər keçirmiş, onların problem və
qay ğılarına daim böyük həssaslıqla ya naş -
mış dır. Azərbaycanın diaspor təşkilatlarına
öz tövsiyələrini verən ulu öndər xarici öl -
kə lərdəki səfirliklərimizi də diaspor qu ru -
cu luğu prosesinə cəlb etmiş, həm və tən lə -
rimizi Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi
və mədəni həyatında fəal iştiraka is ti qa -
mət ləndirmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin tə -
məlini qoyduğu dövlət diaspor siyasətini
bu gün uğurla davam etdirən Azərbaycan
Pre zidenti İlham Əliyev son 16 il ərzində
dün ya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail
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ol maq üçün üzərinə düşən tarixi missiyanı
mə suliyyətlə yerinə yetirmiş, bu sahədə ar -
dıcıl siyasət yürütmüşdür. Azərbaycan döv -
ləti dünya azərbaycanlılarının potensial im -
kanlarını cəmləmək, müstəqil dövlət qu ru -
culuğu prosesində meydana çıxan müxtəlif
prob lemlərin həllinə yönəltmək, daha sıx
əla qələr yaratmaq, milli birliyə nail olmaq
və mütəşəkkil birgə qüvvə təşkil etmək
səy lərinə daim ciddi fikir verir.

Diaspor quruculuğunu xarici siyasətin
pri oritet istiqamətlərindən biri kimi qiy -
mət ləndirən və bu fəaliyyətin getdikcə daha
da gücləndirilməsini vacib sayan Prezident
İlham Əliyev milli mənafe və maraqların
bey nəlxalq aləmdə yüksək səviyyədə qo -
run ması, ölkə həqiqətlərinin dünya ic ti ma -
iy yətinə dolğun, obyektiv şəkildə çatdırılması
ba xımından hər zaman xaricdə yaşayan
soy daşlarımızın üzərinə mühüm vəzifələrin
düş düyünü qeyd edir, onların daha da təş -
ki latlanması, vahid hədəflər naminə mü tə -
şək kil mücadilə aparması ilə bağlı dəyərli
töv siyələrini verir. Ölkə Prezidenti Azər -
bay can diasporunun fəaliyyətini keyfiyyətcə
yeni, daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq
üçün ötən dövrdə sistemli, ardıcıl tədbirlər
ger çəkləşdirmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sə rəncamı əsasında keçirilmiş dünya azər -
bay canlılarının sonrakı 3 qurultayında xarici
öl kələrdə yaşayan azərbaycanlıların problem
və qayğıları daha dərindən və əhatəli nə -
zər dən keçirilmiş, Azərbaycan Respublikası
ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi,
öl kəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ic ti -
maiyyətinə çatdırılması, diaspor quruculuğu
işi nin təkmilləşdirilməsi sahəsində qarşıda
du ran vəzifələr ciddi müzakirə edilmiş, tə -

sir li tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilmişdir.
Xa ricdə yaşayan azərbaycanlıların təş ki -
lat lanması istiqamətində yeni vəzifələri
mü əyyənləşdirən bu qurultaylar, ümu mi -
lik də, Azərbaycanın inkişafında, ən yeni
ta rixində önəmli hadisələrə çevrilmişdir.

Hazırda dünya azərbaycanlılarının lideri
sa yılan İlham Əliyev dəfələrlə vurğulamışdır
ki, ümummilli liderimizin irəli sürdüyü
azər baycançılıq ideologiyası etnik mən su -
biy yəti, milli-mənəvi dəyərləri qoruyub
sax lamağa, eyni zamanda, onların ümum -
bə şəri dəyərlərlə sintezindən, inteq ra si ya -
sın dan bəhrələnməyə, hər bir insanın in ki -
şafını təmin etməyə yönəlmiş universal və
milli-fəlsəfi dünyagörüşü formasıdır. Azər -
bay cançılıq dövrün, zamanın tələbindən
irə li gələn, günümüzün gerçəkliklərini özün -
də əks etdirən hakim dövlət ideologiyasıdır.
Bu ideya möhkəm dayağa çevrilərək son
iki onillikdə Azərbaycan diasporunun təşkili
işi ni sürətləndirmiş, xaricdə fəaliyyət gös -
tə rən müxtəlif ictimai birliklərin, cə miy -
yət lərin, dərnəklərin ideoloji-siyasi cəhətdən
tək milləşməsini stimullaşdırmışdır. 

Dövlət başçısı Azərbaycanın beynəlxalq
are nadakı nüfuz və mövqelərinin daha da
güc ləndirilməsini, respublikamız haqqında
tam obyektiv, dolğun informasiyaların dünya
ic timaiyyətinə çatdırılmasını diaspor təş -
ki latları qarşısında vacib məsələ kimi mü -
əy yənləşdirmişdir. Məhz Prezident İlham
Əliyevin xüsusi diqqəti və qayğısı sayəsində
dün yanın bütün ölkələrindəki Azərbaycan
dias poru çox mütəşəkkil birləşib və onların
fəa liyyət dairəsi daha da genişlənib. İndiki
mər hələdə diasporumuzun qarşısında əsas
məq sədlərdəm biri də yaşadıqları ölkədə
di gər xalqların diaspor təşkilatları ilə əmək -
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daş lıq etmək, zərurət yarandıqla onlarla bir
mövqedən çıxış edə bilmək və Azərbaycanın
haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında onların
dəs təyini qazanmaqdır. 

Ötən il xalqımız Yeni dövrdə dövlətçilik
tarixinin şanlı səhifəsini– Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100-cü
ildönümünü dünya miqyasında möhtəşəm
təntənə ilə qeyd etdi. Cümhuriyyət bayramı
harada yaşamasından asılı olmayaraq bütün
dünya azərbaycanlıları üçün ortaq təntənə,
şərikli sevinc bayramına çevrilmişdir. Bu
tarixin qeyd olunması həm də bizim üçün
öz keçmişimizə və onun aynasında bu gü -
nü müzə baxıb müəyyən nəticələr çıxarmaq,
Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan indiki
Azər baycan Respublikasının keçib gəldiyi
is tiqlal yolunu təkrar gözdən keçirmək üçün
bir vəsilədir. Bir əsr öncə dünyaya bir mü -
səl man dövləti olaraq ilk cümhuriyyəti, de -
mok ratik respublikanı vermiş Azərbaycan
və azərbaycanlılar üçün bu gün “biz kimik
və çağdaş dünyada yerimiz haradadır” sua -
lına cavab axtarmaqda bu tarix önəmli çıxış
nöq təsidir. 

Prezident İlham Əliyevin dünya azər -
bay canlılarının II qurultayında (mart 2006)
de mişdir: “Biz hər istiqamətdə çox sürətlə,
dü şünülmüş proqram və konsepsiya əsasında
irə liləyirik. Bu işdə Azərbaycan diasporunun
bö yük rolu var. Mən istəyirəm ki, həm
Azər baycanın dünyada təbliğ edilməsində,
Azər baycan həqiqətlərinin dünya birliyinə
çat dırılmasında, azərbaycanlıların yaşadıqları
öl kələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iş ti -
ra kında bu rol daha da güclü olsun. Bu, bi -
zim mövqelərimizi möhkəmləndirir. Biz
50 milyonuq. Bu, dünya miqyasında böyük
xalq dır. Çalışmalıyıq ki, doğma Vətənimizi

möh kəmləndirək, zənginləşdirək, qüdrətli
döv lətə çevirək”.

Azərbaycanı dünyaya tanıdan milli-mə -
nə vi irs olaraq azərbaycançılıq həm də
Azər baycanın tarixinin, mədəniyyətinin
dün yada təbliği deməkdir. Azərbaycanın
bö yük ədib və mütəfəkkirlərinin, alimlərinin,
mə dəni irsimizin beynəlxalq miqyasda ta -
nı dılması da bu işin mühüm tərkib hissəsidir.
Əla mətdar haldır ki, bu istiqamətdə dövlət
qu rumları ilə yanaşı, qeyri-dövlət xəttilə
də mühüm işlər görülür. Birinci vitse-prezi-
dent, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri,
UNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı sə -
firi Mehriban Əliyevanın bu sahədə gördüyü
işlər Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin
təbliğinə böyük töhfədir. Azərbaycanın zən -
gin mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə
la yiqincə təqdim olunması nəticə etibarilə
öl kəmizin beynəlxalq nüfuzuna xidmət edir. 

Dünyada qloballaşmanın yayıldığı za-
manda bu prosesə öz milli-mənəvi irsi ilə
qo şulmaq hər bir xalq üçün böyük önəm
da şıyır. Azərbaycançılıq ideyası da məhz
bu qlobal çağırışlara cavab verir. Bu nöqteyi-
nə zərdən azərbaycançılıq Azərbaycanın
dün ya birliyinə inteqrasiyasının da ideya
əsa sını təşkil edir. Biz bu ideya ilə özümüzü
dün yaya tanıdır, onu mütərəqqi dünya də -
yər lərini (tolerantlıq, etnik müxtəliflik)
özün də birləşdirən ideologiya kimi təbliğ
edi rik. Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda
yer ləşən Azərbaycan üçün bu ideologiya
mə dəniyyətlərarası dialoqa mühüm bir kör-
püdür. 

Nizaməddin ŞƏMSİZADƏ, 
Əməkdar elm xadimi, professor.
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Hazırkı dövrdə Azərbaycanın dövlət
suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi,
onun xarici iqtisadi əlaqələrinin sis-
temli olaraq genişlənməsi və dünya
iqtisadiyyatına daha dərin bir şəkildə
inteqrasiya prosesi hələ 1970-1980-
ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən təməli qoyulmuş potensiala
əsaslanır.

Bu, bir danılmaz faktdır ki, res -
pub likamızın çoxəsrlik döv lət -

çi lik tarixində Heydər Əliyev dövrü
mi silsiz əhəmiyyət kəsb edir. Dünya şöhrətli
si yasətçi, görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyev öz müdrik fəaliyyəti ilə çağdaş
Azər baycan tarixinin ən şanlı və parlaq
sə hifələrini yaradıb. Ulu öndər Azərbaycanı
dün yaya tanıdıb, onun etibarlı və nüfuzlu
tə rəfdaş olduğunu sübut edib. Bu dahi şəx -
siy yət bir qərinəni əhatə edən dövrdə Azər -
bay cana rəhbərlik edib, 5 ildən artıq SSRİ
ki mi böyük bir dövlətin ali rəhbərlərindən
olub. Müasir Azərbaycanın memarı Heydər
Əli yev bu barədə belə deyirdi: “14 il burada
ça lışdım. Beş ildən artıq Moskvada iş lə -
yər kən yenə də Azərbaycana daha çox və -
sait ayırmaqla, respublikamızın işini daha
da irəliyə aparmaqla məşğul oldum. Mən
üst-üstə 20 il bu işləri gördüm”.

Haqlı olaraq bu gün biz fəxrlə qeyd
edə bilərik ki, indiki dövlət suverenliyimiz
və iqtisadi müstəqilliyimizin təməli 1970-
1985-ci illərdə qoyulmuşdur.

Böyük rəhbərimiz Heydər Əliyev haq -
qın da ilk doktorluq dissertasiyasının müəllifi
ki mi və ulu öndərin irsini, həyat və fəa liy -
yə tini dərindən araşdıran tarixçi-alim kimi
bu illərdə bir çox maraqlı faktların üzə çı -
xa rılmasına nail olmuşam. Qeyd etdiyim
ki mi, ümummilli liderin hakimiyyətinin
bi rinci dövründə respublikamız, iq ti sa diy -
ya tımız tənəzzüldən inkişafa doğru istiqamət
gö türdü. Həmin dövrün statistikasına nəzər
sa landa bunu əyani şəkildə görmək olar.
Mə sələn, 1971-ci ildə respublikanın neft -
çı xarma tarixində ilk dəfə olaraq milyardıncı
ton neft çıxarılmışdı. Pambıq istehsalı
1971-ci ildə 381,6 min ton idisə, 1981-ci
il də 1 milyon tona, üzüm istehsalı 381,9
min tondan 1 milyon 616 min tona, taxıl
is tehsalı 211,9 min tondan 1 milyon 150
min tona çatmışdı. Ulu öndərin ölkəmizə
rəh bərlik etdiyi birinci dövrdə (yəni cəmi
14 ildə) iri sənaye müəssisələrinin ümumi
sa yı 1048-ə çatdırılmışdı. Əsas istehsal sa -
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HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ AZƏRBAYCAN 
DÖVLƏTÇİLİYİ TARİXİNDƏ

“İndi Azərbaycan Respublikası müs -
təqil dövlət kimi öz dövlətçiliyinin bü -
tün sahələrində çox iş görməlidir.

Dünya miqyasında bir müstəqil döv -
lət kimi yaşamaq, beynəlxalq aləm də
layiqli yer tutmaq üçün Azərbaycan xalqı
həm bugünkü potensialından səmərəli
istifadə etməli, həm də öz gə ləcəyi
haqqında düşünməlidir”.

Heydər ƏLİYEV.



hə si olan neft sənayesi, energetika, qara
me tallurgiya, kimya və neft kimyası sənayesi
in kişaf etdikcə Azərbaycan keçmiş SSRİ-
nin ən qabaqcıl respublikalarından birinə
çev rilirdi. 1982-ci ildə kimya və neft-kim -
ya sənayesinin, maşınqayırma və metal
ema lının, yüngül və yeyinti məhsulları sə -
na yesinin xüsusi çəkisi sənayenin struktu-
runda 1913-cü ildəki 14,8 faizə qarşı 75,6
faiz təşkil edirdi.

Sovet hakimiyyəti dövründə qeyri-adi
sa yılan rəsmi mərasimlərdə ana dilində
da nışmaq təşəbbüsü ilk olaraq Heydər
Əliyev tərəfindən qaldırılmışdı və bununla
da bu sahədə olan “status-kvo”ya son qo -
yul muşdu. Böyük rəhbərin doğma dilimizlə
bağ lı mühüm addımları bununla bitməmişdi.
Be lə ki, böyük müqavimətləri dəf edərək
Azər baycan SSR-in 1978-ci il Kons ti tu si -
ya sına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması
ba rədə məşhur 73-cü maddənin salınması
Hey dər Əliyevin böyük siyasi iradəsinin
və gələcək məqsədinin ifadəsi idi. 1995-ci
il oktyabrın 31-də müstəqil Azərbaycan
Res publikasının Konstitusiya layihəsinin
döv lət dili haqqında maddəsinin mü za ki -
rəsində Konstitusiya Komissiyasının sədri
Hey dər Əliyev 1978-ci il Azərbaycan SSR
Kons titusiyasına 73-cü maddənin salın ma -
sı nın əhəmiyyətindən danışaraq demişdir:
“...O zamanın şəraitində respublikamızda,
ümu miyyətlə, ölkəmizin tarixində çox bö -
yük hadisə idi”.

Heydər Əliyev fenomeninin unikallığı
on dadır ki, o, öz siyasətini heç bir zaman
bir tərəfli qurmurdu. Ümummilli liderin
gör düyü işlər kompleks tədbirlər sistemindən
iba rət idi. Bu baxımdan, 1970-ci illərdə

Azər baycanda milli hərbi kadr hazırlığına
baş lanılması xüsusi olaraq maraq doğurur.
Mə lumdur ki, sovet hakimiyyəti illərində
azər baycanlılar hərbi kadr hazırlığına və
SSRİ hərbi elitasına yaxın buraxılmırdılar.
Hal buki, Azərbaycan ərazisində SSRİ sə -
viy yəsində strateji əhəmiyyət kəsb edən
bir neçə ali hərbi məktəb var idi. Həmin
mək təblərdə təhsil alan kursantların milli
mən subiyyəti Azərbaycan üçün həqiqətən
acı nacaqlı idi. Respublika ərazisində yer -
ləş məsinə baxmayaraq, bu məktəblərin
min lərlə məzunu arasında yalnız beş-altı
azər baycanlı vardı və onların da çoxu “bey -
nəl miləl” ailələrin üzvləri idilər. Təbii ki,
bu tendensiya həmişə azərbaycanlı olması
ilə fəxr edən Heydər Əliyev kimi böyük
şəx siyyəti narahat etməyə bilməzdi. Dövlət
baş çısının şəxsi müdaxiləsi və qayğısı ilə
70-ci illərdən başlayaraq, Bakıdakı ali hərbi
mək təblərə qəbul olunan gənclərin sırasında
azər baycanlıların sayı intensiv şəkildə art -
ma ğa başladı. Artıq 1979-cu ilin sta tis ti -
ka sına görə, kursantların 65 faizini azər -
bay canlılar təşkil edirdi.

Azərbaycan xalqının dahi oğlu, tarixi
şəx siyyət Heydər Əliyevin 1969-1982-ci
il lərdə Azərbaycana rəhbərliyi onun keçmiş
SSRİ-də ən görkəmli siyasi xadim, rəhbər
və dövlət başçısı olduğunu göstərdi. Nə ti -
cə də, 1982-ci ilin sonunda o, Moskvaya,
par tiya və dövlət hakimiyyətinə, yüksək
və zifəyə irəli çəkildi. SSRİ Ali Sovetinin
22 noyabr 1982-ci il tarixli qərarı ilə Heydər
Əli rza oğlu Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti
səd rinin birinci müavini təyin edildi.

Ulu öndərimiz 1987-ci ilin oktyabrında
So vet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi
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Ko mitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən Baş
ka tib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi
xət tə etiraz əlaməti olaraq, tutduğu və zi fə -
lərdən istefa verdi. Heydər Əliyevin SSRİ
rəh bərliyindən uzaqlaşdırılması, hər şeydən
ön cə, ermənipərəst M.Qorbaçovun Azər -
bay cana qarşı mənfur siyasətini real laş dır -
maq üçün əvvəlcədən düşünülmüş planlarını
hə yata keçirmək kimi çirkin məqsədindən
irə li gəlirdi.

Ümummilli liderin SSRİ rəhbərliyindən
uzaq laşdırılmasının səbəbləri və xalqımız
üçün ağır nəticələri tezliklə aşkar oldu. O,
bu haqda demişdir: “Siyasi Bürodan istefa
ver dikdən 15 gün sonra Qarabağ məsələsi
or taya çıxdı. Qorbaçovun ən yaxın adamı,
iq tisadi məsələlər üzrə müşaviri, milliyyətcə
er məni olan professor Aqanbeqyan Parisdə
ke çirdiyi bir mətbuat konfransında “Dağlıq
Qa rabağ Ermənistana verilməlidir” – demiş,
bu məsələ ilə əlaqədar Qorbaçovu da qı -
zış dırmışdı. Moskvanın Qarabağ əməliyyatı
mə nim Siyasi Bürodan getməyimdən 15
gün sonra həyata keçirilməyə başladı. De -
mə li, bu plan hələ əvvəlcədən hazırlanmışdı,
la kin tətbiq olunmasında mən ciddi maneə
imi şəm”.

1991-ci ilin iyulunda Heydər Əliyev
Mos kvada olarkən Sovet İttifaqı Kommunist
Par tiyasından çıxmaq haqqında bəyanat
ver di. O vaxtkı Kreml sarayında verilmiş
hə min sənədi gizlətdilər, mətbuatda açıq -
la madılar. Bunun isə ciddi səbəbləri vardı.
Çün ki həmin bəyanatda Heydər Əliyevin
par tiyadan çıxmasının səbəbləri gös tə ril -
miş di. Birinci səbəb Kommunist Partiyasının
rəh bərliyi tərəfindən Azərbaycan xalqının
ba şına gətirilmiş bəla və Qarabağ məsələsi

ilə bağlı Azərbaycan xalqına olan təcavüz,
ikin ci səbəb 20 Yanvar faciəsi, Azərbaycan
xal qına qarşı təcavüz və həmin təcavüzün
ört-basdır edilməsi idi. Əlbəttə, hələ
Sov.İKP-nin yaşadığı və güclü olduğu bir
za manda onu ifşa etmək insandan xüsusi
cə sarət və mərdlik tələb edirdi. Üstəlik,
və təndaş yanğısı və aydın mövqeyinin ol -
ma sı da vacib idi. Nəhayət, ulu öndər Hey -
dər Əliyevin Azərbaycanda siyasi ha ki -
miy yətə qayıdışından sonra 20 Yanvar fa -
ciə sinə siyasi-hüquqi qiymət vermək müm -
kün olmuşdur. Respublika Prezidentinin
1994-cü il 5 yanvar tarixli fərmanına müva -
fiq olaraq ölkə parlamenti – Milli Məclis
bu məsələ ilə bağlı xüsusi iclas keçirmiş
və 1994-cü il 29 mart tarixli qərarı ilə 20
Yan var faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət ver -
mişdi.

Ulu öndər Vətənin ağır günlərində xal -
qı nın yanında olmağa qərar verdi və bu
məq sədlə də Azərbaycana qayıtdı. 20 iyul
1990-cı ildə Moskvadan Bakıya, iki gün
son ra isə ağır blokada vəziyyətində olan
Nax çıvana gələn Heydər Əliyevi xalq bö -
yük coşqunluqla qarşıladı. 22 iyul 1990-cı
il tariximizə böyük bir mərhələnin başlanğıcı
ki mi daxil olmuşdur. Muxtar respublikanın
əha lisi müxtəlif şəhər və kəndlərdən ümum -
mil li liderimizin ziyarətinə gəlirdilər, onun
ət rafında sıx birləşmək arzusunda olduqlarını
bə yan edirdilər.

“Doğma Vətən torpağına heç də yenidən
ha kimiyyətə qalxmaq ... üçün yox, ancaq
və ancaq respublikanın bu ağır və çətin
döv ründə xalqın dərdinə şərik olmağa, və -
tən daşlıq borcumu yerinə yetirməyə, azadlıq
uğ runda mübarizəyə qoşulmağa gəl mi -
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şəm”, – deyən ulu öndər xalqın ən ağır gü -
nün də onun yanında oldu. Naxçıvana gə -
li şindən az sonra, 1990-cı ilin avqustunda
gənc lərlə görüşdə Heydər Əliyevin dediyi
aşa ğıdakı sözlər onun əsas amalını konkret
şə kildə ifadə edirdi: “Mənim başlıca arzum
Azər baycanı siyasi və iqtisadi cəhətdən
müs təqil, demokratik respublika kimi gör -
mək dir”.

30 sentyabr 1990-cı ildə keçirilən seç -
ki lərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əha lisi yekdilliklə ulu öndəri Azərbaycan
SSR-in və Naxçıvan MSSR-in xalq deputatı
seç di. 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilən
Nax çıvan Muxtar Respublikası Ali Məc li -
si nin ilk sessiyası Heydər Əliyevin sədrliyi
ilə fəaliyyətə başlamışdı. Həmin sessiyada
tək cə Naxçıvan üçün deyil, ümumən, Azər -
bay can üçün son dərəcə böyük əhəmiyyətə
ma lik taleyüklü qərarlar qəbul olunmuşdu.
Be lə ki, sessiyada Naxçıvan Muxtar Sovet
So sialist Respublikasının adından “Sovet
So sialist” sözlərinin çıxarılması, Naxçıvan
MSSR Ali Sovetinin Naxçıvan Muxtar
Res publikasının Ali Məclisi adlandırılması,
mil li istiqlal rəmzi olan üçrəngli bayrağın
Nax çıvan Muxtar Respublikasının dövlət
bay rağı kimi qəbul edilməsi haqqında tarixi
qə rarlar qəbul olunmuşdu. Həmçinin, Nax -
çı van Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
hə min bayrağın Azərbaycan Respublikasının
rəs mi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında
Azər baycan SSR Ali Soveti qarşısında və -
sa tət də qaldırmışdı. Naxçıvan Muxtar Res -
pub likası Ali Məclisinin ilk sessiyasında
mü zakirə edilən ən mühüm məsələlər sı -
ra sında 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsi və
Dağ lıq Qarabağ münaqişəsi də var idi. Ye -

ri gəlmişkən, qeyd edək ki, Naxçıvan MR
Ali Məclisinin qəbul etdiyi bu tarixi əhə -
miy yətli qərarlar xeyli sonra Azərbaycan
par lamenti tərəfindən də qəbul olunmuşdu.
1990-cı ilin 21 noyabrında Naxçıvan Muxtar
Res publikasının Ali Məclisi böyük dövlət
xa dimi Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı
“1990-cı ilin yanvar ayında Bakı ha di sə lə -
ri nə siyasi qiymət verilməsi haqqında” ta -
ri xi qərar qəbul etmişdi. Ümumiyyətlə, hə -
min vaxt böyük rəhbərimiz muxtar res -
pub likanın ictimai-siyasi həyatında yaxından
iş tirak etmiş, xalqımızın demokratiya və
müs təqillik uğrunda mübarizəsinə misilsiz
xid mətlər göstərmişdir.

Azərbaycanda siyasi şəraitin ağırlaşması,
o zamankı ölkə rəhbərliyinin səriştəsizliyi,
da xildə çəkişmələrin artması respublikanın
döv lət müstəqilliyi üçün təhlükə yaradırdı.
Müs təqilliyimizin ilk illərində hökumət
böh ranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə
öl kədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi
və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi ya ran -
dıq da Azərbaycan xalqı ümummilli lider
Hey dər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı tələbi
ilə ayağa qalxdı. Yeni Azərbaycan uğrunda
si yasi hərəkat genişləndi. 1992-ci il ok -
tyab rın 16-da Azərbaycanın bir qrup ziyalısı
Hey dər Əliyevə müraciətlə Azərbaycanda
ye ni siyasi partiyanın yaradılmasını və
onun bu partiyada iştirak etməsini xahiş
edir lər.

Böyük vətənpərvər Heydər Əliyev xalqın
bu ağır günündə şübhəsiz ki, kənardan ba -
xa bilməzdi. O, müraciətə müsbət cavabı
ilə bir daha xalqla bir, həmrəy olduğunu
nü mayiş etdirdi. Oktyabrın 24-də ulu öndər
mü raciətə cavabında bildirmişdi: “Azər -
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bay canın bugünkü həyatı və gələcək taleyinə
dair digər problemlər də məni narahat edir.
... Zənnimcə, onların ən qısa müddətdə
həl li müstəqil Azərbaycan dövləti üçün
son dərəcə vacibdir. Azərbaycanın çağdaş
və gələcək taleyi ilə bağlı bu problemlərinə
bi ganə qalmağa heç kəsin haqqı yoxdur”.

Noyabrın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyası
Təş kilat Komitəsinin yığıncağında Heydər
Əliyev Təşkilat Komitəsinin sədri seçildi.
No yabrın 21-də Naxçıvan şəhərində Yeni
Azər baycan Partiyasının təsis konfransı
ke çirildi və Heydər Əliyev partiyanın sədri
se çildi.

Müstəqil, müasir Azərbaycan dövlətini
ya ratmaq xilaskar kimi ulu öndər Heydər
Əli yevə nəsib oldu. Onun 1993-cü ildə
ha kimiyyətə qayıdışı ilə milli ideo lo gi ya -
mı zın əks olunduğu dövlətçilik konsepsiyası
ha zırlandı. Prezident İlham Əliyevin 21
yan var 2013-cü il tarixli “Azərbaycan xal -
qı nın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
90 illik yubileyi haqqında” sərəncamında
vur ğulandığı kimi, “Azərbaycanda müasir,
de mokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət qu -
ru culuğu, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü,
mil li-mənəvi dəyərlərə qayıdış və elmin,
təh silin, mədəniyyətin inkişafı əbədi surətdə
Hey dər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ölkəmizin
Əsas Qanunu – Konstitusiyanın qəbul edil -
mə si, hakimiyyətlərin bölünmə prinsipinin
təs bit olunması, hüquq normalarının və
qa nunvericilik bazasının beynəlxalq stan -
dart lara uyğunlaşdırılması, müasir idarəetmə
üsul larının bərqərar olması və müvafiq
döv lət qurumlarının formalaşdırılması Hey -
dər Əliyevin rəhbərliyi ilə gerçəkləşən ge -

niş miqyaslı quruculuq proqramının tərkib
his səsidir”.

Heydər Əliyevin çağdaş tariximizə Milli
Qur tuluş Günü kimi daxil olmuş 15 iyun
1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Milli
Məc lisinin sədri seçilməsi ilə respublikada
de mokratiyanın, qanunçuluğun, hüquqi
döv lət quruculuğunun bünövrəsi qoyuldu.
1993-cü ilin iyun-oktyabr ayları və sonrakı
dövr də müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qo runması və möhkəmləndirilməsi uğrunda
Hey dər Əliyevin mübarizəsi strateji məqsəd
da şıyırdı. O, strateji və demokratik yolun
ma hiyyətini belə səciyyələndirirdi: “Azər -
bay can Respublikası öz dövlət qu ru cu lu -
ğun da, sosial-iqtisadi problemlərin həllində
tut duğu strateji yolla gedir. Bizim bu yolu-
muz Azərbaycanda demokratik, hüquqi,
si vilizasiyalı dövlət qurmaqdan, demokratik
prin sipləri gündən-günə inkişaf etdirməkdən,
dün yanın əldə etdiyi bütün demokratik nai -
liy yətləri Azərbaycanda yaymaqdan, onlar -
dan bəhrələnməkdən ibarətdir”.

1993-cü ildə Heydər Əliyevin xalqın
tə kidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlişilə Azər -
bay can cəmiyyətində dövlətçilik ideyalarının
bər qərar olması fundamental mahiyyət kəsb
et məyə başladı. Eyni zamanda, 1994-cü
ilin oktyabr, 1995-ci ilin mart hadisələrində
Hey dər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini
faciələrdən və iflasdan xilas edə bildi.
1994-cü ilin oktyabr hadisələri zamanı te -
le viziya və radio ilə xalqa müraciətində
mil li təhlükəsizliyimizə qarşı yaranmış və -
ziy yətlə əlaqədar hamını həmrəy olmağa
ça ğıran Heydər Əliyev deyirdi: “Əziz həm -
və tənlər, Azərbaycan vətəndaşları! Bu ağır
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də qiqələrdə bir daha sizə müraciət edirəm.
Si zi əmin edirəm ki, Azərbaycanın döv lət -
çi liyini qorumaq üçün son nəfəsimə qədər,
son damla qanıma qədər öz yerimdəyəm.
Xalq la birlikdəyəm. Xalqın təhlükəsizliyini
qo rumağa çalışacağam. Bundan ötrü lazımi
im kanlardan istifadə edəcəyəm. Eyni za-
manda, əziz həmvətənlər, sizə güvənirəm,
si zə arxalanıram”.

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azər -
bay canda demokratik dövlət quruculuğu
pro sesini həyata keçirərkən aşağıdakı əsas
prin sip və meyarları prioritet hesab etmiş
və onların yüksək səviyyədə təmin olun -
ma sını daim nəzarətdə saxlamışdır: 1) Çox -
lu ğun hakimiyyətinin bərqərar olması, çox -
lu ğun qəbul etdiyi qanun və qərarların hə -
ya ta keçirilməsində hamının iştirakının tə -
min edilməsi; 2) Cəmiyyətdə qanunun ali -
li yinin təmin edilməsi, bunun üçün real
mad di, sosial-siyasi və mənəvi təminat sis -
te minin formalaşdırılması, hüquqi dövlət
an layışının reallaşdırılması; 3) Milli, dini,
si yasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq
və təndaşların hüquq bərabərliyi və azad -
lıq larının qorunması; 4) Millətlərarası etnik
və dini ədavət, ayrı-seçkilik hallarına yol
ve rilməməsi, xalqlar dostluğu ideyasının
gün dəmə gətirilməsi; 5) Qanunvericilik və
ic raedicilik orqanlarının seçkili əsaslarla
for malaşdırılması, xalq qarşısında he sa -
bat lılıq, konstitusiyanın toxunulmazlığı; 6)
Çox partiyalılığa, fikir plüralizminə meydan
ve rilməsi.

Ulu öndər Heydər Əliyevin bir qərinədən
ar tıq davam edən ölkəyə rəhbərlik, millətə
li derlik fəaliyyətində təhsilə və elmə, bü -
töv lükdə, xalqın intellektual səviyyəsinin

yük səldilməsinə qayğı bütün dövrlərdə üs -
tün yer tutmuş, prioritet istiqamətlərdən
bi ri olmuşdur. Əslində, Heydər Əliyevin
rəh bərliyi ilə tariximizin 34 illik milli in ti -
bahı mahiyyət etibarilə xalqın təhsillənmə
sə viyyəsinin yüksəlişi, fundamental elmin
ya ranması, milli mədəniyyətin tərəqqisi
ilə sıx bağlı olmuşdur. Bütün bunların ha -
mı sı təhsil sistemi və ondan səmərəli istifadə
edil məsi nəticəsində mümkün olmuşdur.
Bu mənada, təhsilin milli tərəqqidəki böyük
ro lundan danışarkən, Heydər Əliyevin de -
di yi kimi, “...təhsil sisteminin nə qədər
də yərli olduğunu ondan görmək olar ki,
Azər baycanda yüksək savada, biliyə, ixtisa -
sa, yüksək elmə malik insanlar var və onlar
cə miyyətin çox hissəsini təşkil edir. Əgər
bun lar olmasaydı, Azərbaycanın iqti sa diy -
ya tı belə güclü inkişaf edə bilməzdi. Bunlar
ol masaydı, Azərbaycanın elmi inkişaf edə
bil məzdi. Bunlar olmasaydı, biz indi Azər -
bay canı müstəqil dövlət kimi idarə edə
bil məzdik. Onları qiymətləndirmək lazımdır
və on illərlə əldə etdiyimiz nailiyyəti heç
vaxt unutmamalıyıq...”

Güclü, inkişaf etmiş iqtisadiyyat güclü,
qüd rətli dövlət deməkdir. Azərbaycanda
neft sənayesi yalnız müstəqil Azərbaycan
Res publikasının yaranmasından sonra xalqın
mil li sərvətinə, malına çevrilmişdir. Neft
Azər baycanın gələcək inkişafı üçün əsas,
tə məl, bünövrədir. Neft sənayesinin inkişaf
et dirilməsi Azərbaycan dövləti qarşısında
du ran ən ümdə vəzifələrdəndir. Azərbaycan
Res publikası Prezidenti Heydər Əliyev
1994-cü il sentyabrın 16-da keçirdiyi bri -
finq də demişdi: “... biz indi də, gələcəkdə
də Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, xü -
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su sən, ən böyük təbii sərvətimiz olan neft
ya taqlarından çox ehtiyatla, səriştəli istifadə
olun masına çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq ki,
bu sərvətlərdən Azərbaycan xalqının bu
gü nü və gələcəyi üçün maksimum mənfəət
gö türək”.

Üç ildən çox müddətdə aparılan da nı -
şıq lar nəticəsində 1994-cü il sentyabrın
20-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
dün yanın 11 böyük neft şirkəti arasında
Ba kıda, “Gülüstan” sarayında Xəzər də ni -
zi nin Azərbaycan sektorunda olan “Azəri”,
“Çı raq” və “Günəşli” yataqlarından birgə
neft çıxarılması haqqında ilk neft müqaviləsi
im zalandı. İndi bütün dünyada “Əsrin mü -
qa viləsi” adı ilə tanınmış bu müqavilənin
im zalanması və gerçəkləşməsi müstəqil
Azər baycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasını
təş kil edən və böyük siyasətçi Heydər Əli -
yev tərəfindən hazırlanmış neft str a te gi ya -
sı nın həyata keçirilməsinin parlaq tə za hü -
rü dür. Azərbaycanın “Əsrin mü qa vi lə -
si”ndən başlanan yolu haqqında Heydər
Əli yev demişdir: “1994-cü ildən Azərbaycan
döv ləti özünün yeni neft strategiyasını hə -
ya ta keçirir və bu strategiyasının da əsas
mə nası, əsas prinsipləri Azərbaycanın zəngin
tə bii sərvətlərindən, o cümlədən neft və
qaz sərvətlərindən Azərbaycan xalqının ri -
fahı naminə daha da səmərəli istifadə et -
məkdən ibarətdir”.

Neft müqaviləsi – “Əsrin müqaviləsi”
im  zalandıqdan sonra Azərbaycan Res pub -
li kasının Prezidenti Heydər Əliyev böyük
if tixarla bildirirdi: “Mən bu müqavilənin
ha zırlanmasında, imzalanmasında iştirak
et diyimə görə özümü çox xoşbəxt hesab

edi rəm. Üzərimə götürdüyüm məsuliyyəti
dərk edirəm və ümidvaram ki, gələcək nə -
sillər bu gün burada baş verən tarixi hadisəni
la yiqincə qiymətləndirəcəklər”.

Azərbaycanın iqtisadi həyatında əldə
et diyi yuxarıda vurğuladığımız uğurlar
onun siyasi nüfuzunun artmasına da öz tə -
si rini göstərdi. Əbədi rəhbərimiz Heydər
Əli yev 1994-cü il sentyabrın 29-da BMT
Baş Məclisinin 49-cu sessiyasındakı çı xı -
şın da Azərbaycan həqiqətlərini bütün dün -
ya ya çatdırır, respublikamızın dünya iq ti -
sa diyyatına inteqrasiyası sahəsində atdığı
ilk addımları bəyan edirdi. Xüsusi mə m -
nu niyyətlə qeyd edirdi ki, “Biz addım-ad -
dım irəliləyərək xarici dünya ilə əməkdaşlıq
bi nasını ucaldırıq. Biz beynəlxalq əmək -
daş lığa xüsusi əhəmiyyət veririk və mən
bö yük məmnuniyyət hissi ilə Sizə bildirmək
is təyirəm ki, Azərbaycan Respublikası sent -
yab rın 20-də Xəzər dənizinin Azərbaycan
sek torunda neft yataqlarının birgə istismarı
sa həsində bir sıra iri dünya şirkətlərinin
kon sorsiumu ilə 30 illik müqavilə im za la -
mış dır”.

Azərbaycan Respublikasının TASİS və
TRASEKA proqramları çərçivəsində Avropa
İq t isadi Komissiyası ilə sıx əməkdaşlığı
ya radılmışdır. Bunun nəticəsində 1995-
1998-ci illərdə Avropa-Asiya istiqamətində
tran zit yüklərinin daşınmasında res pub li -
ka mızın nəqliyyat-kommunikasiyasından
is tifadə edilmiş və onun yükdaşıma döv -
riy yəsi 10 dəfə artmışdı. Bu sahədə fəa liy -
yətin genişlənməsində Heydər Əliyevin
uzaq görən, genişmiqyaslı və böyük pers -
pek tiv əhəmiyyətli xarici siyasəti Azər -
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bay canın beynəlxalq birliyə iqtisadi inteq -
ra siyası işində yeni bir addım olmuşdu.
1993-cü ildə “Avropa-Qafqaz-Asiya Trans -
qafqaz nəqliyyat dəhlizi (TRASEKA)”
proq ramı qəbul olunmuşdu. Avropa Birliyi
Ko missiyasının təklifi ilə Azərbaycan, Gür-
cüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ermənistan,
Ta cikistan, Türkmənistan, Özbəkistan nü -
ma yəndələrinin 1993-cü ilin mayında Brüs -
sel də görüşü keçirilmiş və orada regionun
nəq liyyat infrastrukturunun inkişafı mə sə -
lə ləri müzakirə edilmişdi. Heydər Əliyev
Azər baycanın əlverişli coğrafi-siyasi möv -
qe yindən respublikamız üçün səmərəli is -
ti fadə etmək üçün bu proqramın real laş -
ma sında təşəbbüsü ələ almış və 1998-ci il
sent yabrın 7-8-də Bakı şəhərində tarixi
“Bö yük İpək Yolu”nun bərpası üzrə bey -
nəl xalq konfransın keçirilməsinə nail ol -
muş du.

Heydər Əliyev ölkədə demokratik, dün -
yəvi, hüquqi dövlət quruculuğunun əsasını
qoy du və apardığı islahatlarla döv lət çi li -
yi mizi getdikcə daha da inkişaf etdirməyə
baş ladı. Ulu öndər ölkə prezidenti se çil -
dik dən cəmi bir il sonra - 1994-cü il sent -
yabrın 29-da BMT Baş Məclisinin 49-cu
ses siyasındakı çıxışında insan hüquqları
və azadlıqlarının qorunmasının onun üçün
prio ritet əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərdə
tu taraq söyləmişdir: “Respublikamızda ar -
tıq çoxpartiyalı sistem mövcuddur, siyasi
plü ralizm, şəxsiyyət, söz, mətbuat, vicdan
azad lıqları, insan hüquqlarının müdafiəsi
və qanunun aliliyi prinsipləri möhkəm bər -
qə rar olmuşdur. Dərisinin rəngindən, din
və dil mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,

çox millətli Azərbaycanın bütün vətəndaşları
bə rabər hüquqlardan istifadə edirlər. Qar -
şı mızda duran ən mühüm vəzifə Kons ti tu -
si yanın əsas prinsiplərini dərindən mə nim -
sə mək, respublika həyatına tətbiq etmək
və onun verdiyi təminatları reallaşdırmaqdan
iba rətdir”.

Böyük rəhbərimizin Azərbaycan xalqı
qar şısında heç vaxt unudulmayacaq xid -
mət ləri onun tanınmış dünya liderləri tə rə -
fin dən də obyektiv və düzgün qiy mət lən -
di rilməsinə səbəb olmuşdur. Onlardan cəmi
iki sini göstərmək istərdik:

Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş
pre zidenti Corc Buş ulu öndərimizə böyük
qiy mət verərək demişdir: “Heydər Əliyev
Cə nubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən
əsas şəxsiyyət olmuşdur. Bu günlərdə Ame -
ri ka Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın
bəh rələndiyi dostluq əlaqələrinin qu rul ma -
sın da və Azərbaycanın müstəqilliyinin qo -
run masında onun şəxsi səyləri həyati əhə -
miy yət daşımışdır. Məhz onun rəhbərliyi
al tında Amerika Birləşmiş Ştatları və Azər -
bay can Əfqanıstanda və İraqdakı əmə liy -
yat lar da daxil olmaqla, terrorizmə qarşı
mü barizədə tərəfdaş olmuşlar. Dağlıq Qa -
ra bağ faciəsinin sülh danışıqları vasitəsilə
əda lətli və uzunmüddətli həllinə nail olmaq
sa həsində onun nümayiş etdirdiyi qətiyyət
re gionda sülh və sabitliyin saxlanmasında
mü hüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Eyni za-
manda, onun mövqeyi və göstərdiyi səylər
Azər baycanın iqtisadi inkişafını möh kəm -
lən dirən böyük həcmli xarici sərmayələrin
cəlb olunmasında əsas rol oynamışdır. Bu
nai liyyətlər milyonlarla azərbaycanlının
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hə yatını yaxşılaşdırmış və Azərbaycanın
iyir mi birinci əsrə müasir dövlət kimi daxil
ol masına imkan yaratmışdır”. Türkiyə Cüm -
huriyyətinin o zamankı prezidenti Əhməd
Nec dət Sezər isə aşağıdakıları söyləmişdir:
“Uzaq görən və istedadlı idarəçiliyi sayəsində
Azər baycanın hər sahədə inkişaf etməsini
və bugünkü nüfuzlu mövqeyə çatmasını
tə min edən Heydər Əliyevi şəxsən ta nı dı -
ğı ma görə böyük şərəf və xoşbəxtlik hissləri
ke çirirəm. Azərbaycanın əmin-amanlığı və
çi çəklənməsi üçün göstərdiyi səylərlə yanaşı,
Hey dər Əliyev bütün Qafqaz bölgəsinin
sül hün bərqərar olduğu bir məkana çev ril -
mə si istiqamətindəki fəaliyyəti ilə də daim
xa tırlanacaqdır. Heydər Əliyevin dəyərli
töh fələri ilə başlanmış müştərək layihələr
dost və qardaş dövlətlərimizi bir-birinə da -
ha da yaxınlaşdıraraq, ölkələrimiz arasındakı
mü nasibətlərin sarsılmaz təməllər üzərində
qu rulduğunu bir daha sübut etmişdir”.

Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi
qar şısında saysız-hesabsız xidmətlərindən
bi ri də Əsas Qanunun - Azərbaycan Kons -
ti tusiyasının hazırlanması və qəbul edil -
mə sidir. Müstəqil Azərbaycan Kons ti tu si -
ya sının yaradılması missiyasını məhz Hey -
dər Əliyev öz üzərinə götürdü. Bununla
da, o, Azərbaycan Respublikası Kons ti tu -
si ya sının yaradıcısı kimi tarixi missiyanı
uğur la həyata keçirdi. Müstəqil dövlətimizin
ilk Konstitusiyasının yaradılmasının tə şəb -
büs çüsü, rəhbəri və yaradıcısı məhz Heydər
Əliyev oldu.

1995-ci ilin iyul ayında Milli Məclisin
ic lasında Prezident Heydər Əliyevin sədrliyi
ilə Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si -

ya sını hazırlayan Dövlət Komissiyası təşkil
edil di. Prezident öz fəaliyyətində həm də
aş karlığa xüsusi əhəmiyyət verirdi. O qeyd
edir di: “Bu da təsadüfi deyil. Çünki bizim
işi miz tam aşkarlıq şəraitində keçir. Azər -
bay can Respublikasında aşkarlıq, de mok -
ra tik prinsiplər bərqərar olub və bərqərar
ol maqdadır”. Elə həmin iclasda Konstitusiya
Ko missiyasının qarşısında duran vəzifələr
mü əyyən edildi.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ilk Konstitusiyası ölkəmizdə demokratik,
hü quqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prose -
sinin hüquqi bazasını yaratdı və onun in -
ki şafına təkan verdi. Konstitusiya qəbul
edi lən gündə, noyabrın 12-də respublika
par lamentinə – Milli Məclisə ilk dəfə olaraq
çox partiyalılıq əsasında demokratik seçkilər
də keçirildi. Azərbaycan Prezidenti ilk
Kons titusiyanın qəbul edilməsinin milli
döv lətçilik tarixində müstəsna əhəmiyyətini
nə zərə alaraq 1 noyabr 1996-cı il tarixli
fər manı ilə hər il noyabrın 12-nin ölkəmizdə
Kon s titusiya Günü kimi qeyd edilməsini
qə rara aldı.

Ulu öndərin dövlətçilik konsepsiyasının
uğur lu istiqamətlərindən biri də ölkəmizin
2001-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurasına
tam hüquqlu üzv qəbul olunmasıdır. Bu nü -
fuz lu qurumla hərtərəfli əməkdaşlıq edən
öl kəmizin qazandığı ən mühüm nai liy yət -
lərdən biri müstəqillik tarixində ilk dəfə
ola raq Azərbaycan nümayəndəsinin Avropa
Şu rasının rəhbərliyində təmsil olunması
idi. Avropa Şurası Parlament As sam ble ya -
sının 2003-cü ilin yanvarında keçirilən qış
ses siyasında Azərbaycanı bu nüfuzlu qu-
rumda təmsil edən nümayəndə heyətinin
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rəh bəri İlham Əliyevin AŞPA-nın vitse-
pre zidenti və Büro üzvü seçilməsi Azər -
bay canın beynəlxalq aləmdə qazandığı nü -
fu zun ən uğurlu və ən bariz göstəricilərindən
bi ri sayılmalıdır.

Elmin, təhsilin, mədəniyyətin böyük
hi mayəçisi, əvəzsiz maarifpərvər Heydər
Əli yevin 1993-cü ilin iyununda yenidən
Azər baycanda siyasi hakimiyyətə xilaskar
mis siyalı qayıdışı ilə bütün sahələrdə olduğu
ki mi, elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində
də tənəzzülün, böhranın, dağılmanın qarşısı
alındı. Qeyd etmək lazımdır ki, təhsilə, el -
mə və mədəniyyətə böyük qayğı Heydər
Əliyev şəxsiyyətinin həmişə aparıcı əlaməti,
onun daxili ziyalılığının, maarifpərvərliyinin
mü hüm təzahürü olub. Bu, onun öz xalqını,
mil lətini sivil dünyanın inkişaf etmiş xalq -
la rından biri kimi görmək istəyinin parlaq
ifa dəsidir.

Heydər Əliyev tərəfindən belə bir kon-
sepsiya, strateji xətt hazırlanıb həyata ke -
çi rilməyə başladı ki, dövlətin, dövlətçiliyin
tə məl prinsipləri içərisində milli təhsil, bə -
şəri elm və milli mədəniyyət müstəsna yer
tutur.

Bu gün Azərbaycan Respublikası Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolla inamla
irə liləyir. Son 16 ildə Heydər Əliyev siya -
sə tinin möhtərəm Prezidentimiz İlham Əli -
yev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi
Azər baycanın ən yüksək zirvələri fəth et -
mə sini stimullaşdırmışdır. Prezident kimi
fəa liyyətə başladığı gündən xalqı qarşısında
gö rəcəyi işlərin prioritetlərini açıqlayan
cə nab İlham Əliyev “Azərbaycanı daha
qüd rətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası
öl kədə Heydər Əliyevin siyasəti davam

et dirilməlidir. Mən Azərbaycan xalqına
söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacaq,
heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm” söy -
lə yərək, bu vədini əməli işi ilə təsdiqlədi.
2003-2018-ci illərdə gördüyü işlər, qazanılan
uğur lar onun 2018-ci il prezident seç ki lə -
rin də yenidən qələbəsini təmin etdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın seç -
di yi yolun yeganə düzgün yol, inkişaf və
tə rəqqi yolu olduğunu vurğulayaraq de -
mişdir: “Bugünkü Azərbaycan uğurla inkişaf
edir. Bugünkü Azərbaycan, müstəqil Azər -
baycan Heydər Əliyevin əsəridir. Bu, sadəcə
ola raq sözlər deyildir. Bu, reallıqdır, bu,
hə qiqətdir. 1993-2003-cü illərdə siyasi sis -
te min möhkəmlənməsi, dövlətçilik ənə nə -
lə rinin yaradılması, azərbaycançılıq məf -
ku rəsinin bərqərar olunması nəticəsində
bu gün Azərbaycan uğurla inkişaf edən öl -
kə yə çevrilibdir. O illərdə həm siyasi isla-
hatlar, dünya birliyinə inteqrasiya si ya sə -
ti miz, həm daxildə aparılan iqtisadi və so -
sial islahatlar uğurlu inkişaf üçün möhkəm
zə min yaratmışdır. Bu gün müasir Azər -
bay can bu möhkəm təməl üzərində uğurla
in kişaf edir. Azərbaycan bu gün Heydər
Əliyev yolu ilə gedir. Heydər Əliyev siyasəti
Azər baycanda yaşayır və özünü bütün is -
tiqamətlərdə göstərir”.

İradə HÜSEYNOVA,
Bakı Dövlət Universitetinin Qafqaz
xalq ları tarixi kafedrasının müdiri,
ta rix elmləri doktoru, professor, Azər -
bay can Respublikasının Əməkdar
müəl limi, YAP Siyasi Şurasının üzvü.

www.bsu.edu.az
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Xalqımız  2003-cü il oktyabrın 15-
də öz seçimini müəyyənləşdirdi: Azər -
bay can xalqının və dövlətinin xilaskarı
olan ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
va risi  cənab İlham Əliyev ölkə Prezi-
denti seçildi. O zaman Prezident İlham
Əliyevin qarşısında dövlət müs tə qil li -
yi nin daha da möhkəmləndirilməsi, iq -
ti sadi artımın yüksək sürətinin təmin
edil məsi və yeni iş yerlərinin ya ra dıl -
ma sı, xalqın sosial rifah səviyyəsinin
yük səldilməsi, Silahlı Qüvvələrin mo -
dern ləşdirilməsi yolu ilə ölkənin müdafiə
qa biliyyətinin gücləndirilməsi, xarici si -
ya sət sahəsində milli maraqların təmin
olun ması  və  Azərbaycan Respublikasının
əra zi bütövlüyünün bərpası kimi taleyüklü
mə sələlər dururdu. 

Dövlətimizin başçısı həmin vaxt
qar şıya qoyulan hədəflərin ger -

çək ləşdirilməsi üçün mükəmməl stra te -
gi ya nın istiqamətlərini özündə ifadə edən
“Azər baycan Respublikasında sosial-iqti-
sadi in kişafın sürətləndirilməsi tədbirləri
haq qın da” (noyabr 2003), “Azərbaycan
Res pub likasının regionlarının sosial-iqti-
sadi in kişafının dövlət proqramının təsdiq
edil mə si haqqında (2004-2008)” (fevral
2004) fər manları imzaladı. Məhz bu fər -
man lar öl kənin inkişafı ilə bağlı prob -
lem lərin yeni, in  novasiyalı həllinə  əsaslı

şə rait yaratdı. Be ləliklə, Prezident İlham
Əliyev Azər bay canın innovasiya tex no -
lo giyaları  əsa sında modernləşdirilməsinə
yö nələn dövlət ida rəçilik sistemini for -
ma laşdırmağa  baş la dı.

Dövlət başçısı ötən 16 il ərzində rə -
qəm sal texnologiyaların geniş tətbiqinə,
in  frastrukturun inkişafına üstünlük verib.
Öl  kədə tikinti, quruculuq-abadlıq işləri
gö  rülüb, məktəblərin və tibb müəs si sə -
lə rinin tə miri, şəhərlərin və kəndlərin
ye niləşməsi, yol ların, yeni nəqliyyat qov -
şaq larının və kör pülərin inşası, müasir
ra bitə sistemlərinin ya radılması və yeni
kom munikasiya tex no logiyalarının tətbiqi
ge niş miqyas alıb.

Əhali ilə birbaşa təmasa hər zaman
mü  hüm önəm verən Prezident cəmiyyətdə
na  rahatlıq doğuran hər bir məsələdə xalq -
la həm rəylik nümayiş etdirib. İnsanları
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PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN PRAQMATİK 
SİYASƏTİ AZƏRBAYCANI BÜTÜN DÜNYADA 

NÜFUZLU ÖLKƏ KİMİ TANIDIB

Biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə ki fa -
yət lənməməliyik. Biz gə lə cəyə bax ma -
lı yıq və baxırıq. Növ bəti illərdə gö rü -
lə cək işlər haq qında bizim çox aydın
tə  səv vürümüz, planlarımız, proq ram -
la rımız var.

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti.



dü  şün dürən problemlərin həlli ilə bağlı
ope rativ tədbirlər görüb. Məhz buna görə
də ha zırda ölkəmizdə işsizlik 45 faizdən
5 fai zə, yoxsulluq 

50 faizdən 5 faizə enib, ölkə ərazisinin
95 faizi qazlaşdırılıb. On altı ildə 16
min kilometrə yaxın yol çəkilib. Üç min -
dən çox məktəb tikilib, 600-dən çox tibb
mü əssisəsi yenidən inşa olunub və ya
tə mir edilib. Bu müddətdə 30-dan çox
elek trik stansiyası istifadəyə verilib və
Azər baycan elektrik enerjisi ixrac edən
öl kəyə çevrilib.

Son 16 ildə iqtisadiyyata 250 milyard
dol lardan çox   sərmayə qoyulub. Nəticədə
bu gün Azərbaycan şaxələndirilmiş iqti-
sadiyyat sisteminə malikdir. Bu sahədə
cid di nailiyyətlər qazanılıb. Neft sənayesi
ar dıcıl inkişaf edib, müasir texnologiyalar-
la təchiz olunan onlarca yeni sənaye mü -
əs sisəsi  fəaliyyətə başlayıb. “2015-2020-
ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında
sə nayenin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”
əsa sında ölkədə çoxsaylı sənaye parkları
və sənaye məhəllələri, texnoloji parklar
ya radılıb, mövcud istehsal obyektləri ge -
niş ləndirilib. İnnovasiyalı istehsal iqtisa -
diyyatda, o cümlədən aqrar sahədə aparıcı
is tiqamətə çevrilib. İxrac üçün sənaye
mə h sulları istehsalı yüksək sürətlə artıb.  

İqtisadiyyatın aqrar sektorunda aparılan
is lahatlar, kənd təsərrüfatı məhsulları is -
teh salçıları üçün güzəştlər və dövlət yar -
dımı bu sahənin inkişafına güclü təkan
ve rib. Pambıqçılıq, taxılçılıq, ipəkçilik,

üzüm çülük, çayçılıq, tərəvəzçilik, çəl -
tik çilik və arıçılıq kimi ənənəvi kənd tə -
sər rüfatı sahələri dirçəldilib. Meyvə bağ -
la rının sahəsi xeyli genişləndirilib. Aq -
roparklar ölkənin landşaftını tanınmaz
də rəcədə dəyişib, xarici dövlətlərin Azər -
bay canın kənd təsərrüfatı məhsullarına
tə ləbatı xeyli artıb.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycanda nəhəng transmilli nəq -
liy yat layihələri gerçəkləşdirilib: Bakı-
Tbi lisi-Ceyhan əsas neft ixrac, Bakı-
Tbi lisi-Ərzurum qaz kəmərləri, 2014-cü
il sentyabrın 20-də təməli qoyulan Cənub
Qaz Dəhlizi Avropanın enerji təh lü kə -
siz liyində  mühüm rol oynamağa başlayıb.
Də yəri 40 milyard dollardan artıq olan
Cə nub Qaz Dəhlizi layihəsi  yüksək sü -
rətlə reallaşdırılaraq, 2018-ci il mayın
29-da Bakıda rəsmi açılış mərasimi keçiri -
lib. Həmin il iyunun 12-də isə onun tər -
kib hissəsi olan TANAP boru kəmərinin
rəs mi açılış mərasimi qeyd edilib. TAP
la yihəsinin reallaşdırılması da qrafik üzrə
hə yata keçirilir.

Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə
Av ropanı Asiya ilə birləşdirən Şərq-Qərb
və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat
dəh lizlərinin yaradılmasına başlanıb,
2017-ci il oktyabrın 30-da paytaxtımızda
Ba kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun rəsmi
açı lışı olub. Xatırladaq ki, bu dəmir yolu -
nun tikintisi 2007-ci ildə başlanılmışdı.
Bu nunla yanaşı, Azərbaycanın Rusiya,
İran və Gürcüstan ilə sərhədlərinə qədər
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ye ni magistral avtomobil yolları çəkilib.
Azər baycan böyük siyasi, iqtisadi və
stra teji əhəmiyyət kəsb edən bu bey -
nəlxalq layihələri reallaşdırmaqla Av ra -
si yanın çox mühüm tranzit və logistika
mər kəzinə çevrilib.

Yeri gəlmişkən, 2013-cü il fevralın
8-də Azərbaycanın birinci, 2014-cü il
iyu nun 30-da ikinci, 2018-ci il sentyabrın
26-da isə üçüncü telekommunikasiya
pey ki orbitə çıxarılıb. Bununla da kosmik
or bitə 3 peyk çıxaran ölkəmiz, həm də
kos mik ölkələr klubuna daxil olub.

Ötən 16 il ərzində Oğuz-Qəbələ-Bakı
su kəməri xətti çəkilib, ən iri sutəmizləyici
qurğu tikilib, regionlarda çoxsaylı subar -
tezian quyuları qazılıb, yüzlərlə modul
tip li sutəmizləyici qurğu istifadəyə verilib,
əha linin içməli su ilə fasiləsiz təchizatı
tə min olunub.

Bu illər ərzində qaçqınların və məcburi
köç künlərin problemlərinin həlli üzrə
bö yük iş aparılıb. Ölkədə bütün çadır
dü şərgələri və “fin evləri”ndən ibarət
qə səbələr ləğv edilib, yüzdən çox yeni
qə səbə və şəhərcikdə 300 mindən çox
in san yerləşdirilib. Şəhid ailələri, müharibə
ve teranları və əlilləri xüsusi qayğı ilə
əha tə olunub. Onlara dövlət hesabına
5500-dən çox mənzil, 6 mindən çox mi -
nik avtomobili verilib. 

Sosial sahədə gerçəkləşdirilən islahatlar
in qilabi xarakter daşıyıb. Bu il sentyabrın
1-dən etibarən pensiyalar, əlilliyə görə
müa vinətlər, tədris müəssisələrində tə -

qaüd lər yüz faizdən çox artırılıb. Dövlət
qul luqçularının, hüquq-mühafizə or qan -
la rının işçilərinin, hərbi qulluqçuların
əmək haqları artırılıb.

Ölkədə ictimai və sosial xidmətlər
sa həsində ciddi institusional islahatlar
apa rılıb. Dövlət orqanları tərəfindən əha -
liyə göstərilən xidmətləri vahid sistem
şək lində birləşdirən “ASAN xidmət” və
DOST Azərbaycanın brendlərinə çevrilib.

Hazırda ölkənin strateji valyuta eh ti -
yat larının həcmi 50 milyard ABŞ dol la -
rın dan çox, xarici borcun məbləği isə
ÜDM-in cəmi 17 faizi qədərdir. Qeyd
edim ki, Azərbaycanın strateji valyuta
eh tiyatları 5 il ərzində idxalın ma liy yə -
ləş dirilməsi üçün kifayətdir. Tədiyyə ba -
lan sının və konsolidə edilmiş büdcənin
profisiti isə makroiqtisadi sabitliyin və
da vamlı inkişafın əsasıdır. Cari ilin yan-
var-noyabr aylarında ölkədə istehsal olu -
nan ümumi daxili məhsulun həcmi əvvəlki
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 faiz
ar taraq 72 milyard 852,2 milyon manat
təş kil edib. İqtisadiyyatın qeyri-neft-qaz
sek torunda əlavə dəyər 3,5 faiz, neft-
qaz sektorunda 0,2 faiz artıb. Əhalinin
hər nəfərinə düşən ÜDM-in həcmi isə
7357,8 manata bərabər olub.  

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, son bir
il ərzində islahatların aparılması ilə Azər -
bay canda sosial-iqtisadi sahələr öz in ki -
şa fının yeni mərhələsinə daxil olub. Baş -
qa sözlə, iqtisadi islahatlar (vergi-gömrük,
ti kinti, enerji şəbəkəsinə qoşulma, sa -

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 2020202066

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



hib karlığın dəstəklənməsi və s.), məh -
kə mə-hüquq islahatları (ədalət mü ha ki -
mə sinin keyfiyyətinin, səmərəsinin və
şəf faflığının artırılması), sosial islahatlar
(ins titusional islahatlar və sosial paket)
və kadr islahatları ölkədə sosial, siyasi
və makroiqtisadi sabitliyin, əhalinin sosial
fi ravanlığı və davamlı iqtisadi artımın
tə min edilməsini gerçəkləşdirib.

Cari ilin əvvəlindən Azərbaycan iq ti -
sa diyyatının imkanlarının çoxalması büd -
cə nin gəlir hissəsinin 18 faiz artmasına
gə tirib çıxarıb. Prezidentin siyasi iradəsi
ilə artan büdcə imkanları bilavasitə əha -
li nin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına
yö nəlib. Bir məqam xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir ki, sosial təminat üzrə irimiqyaslı
təd birlər paketinin reallaşması Prezident
tə rəfindən müəyyənləşdirilib, maliyyə
sa bitliyini təmin edən büdcə qaydaları
çər çivəsində həyata keçirilib. Ümu miy -
yət lə, inqilabi sosial paketin reallaşması
inf lyasiya təzyiqi yaratmadan və manatın
sa bitliyi şəraitində mümkün olub.

Prezident İlham Əliyev fəaliyyətində
də rin struktur islahatlarına xüsusi diqqət
ye tirir. Bu islahatlar dünyada baş verən
sar sıntılar fonunda sosial-iqtisadi gös tə -
ri cilərin yaxşılaşmasında mühüm rol oy -
nayır. Xatırladım ki, Azərbaycanda kom-
pleks islahatların növbəti mərhələsinə
2016-cı ildə başlanılıb və 2019-cu ildə
da vam etdirilib. Milli  iqtisadiyyatın pers -
pek tivləri barədə 2016-cı ildə qəbul edi -
lən strateji yol xəritəsində də əsas hədəf

struktur islahatlarının davam etdirilməsi
və daha səmərəli idarəetmə sisteminə
ke çid idi.

Prezident İlham Əliyevin strateji ida -
rə etmə siyasətinə uyğun olaraq real laş -
dı rılan kadr və struktur islahatları müs -
təqilliyimizin daha da gücləndirilməsi,
və təndaş məmnunluğunun artırılması,
döv lət və bazar tənzimləmələri arasında
op timal nisbətin qurulması məqsədi da -
şıyır.   

Artıq Prezident Administrasiyası və
Na zirlər Kabinetinin yeni strukturu təs -
diq lənib. Hazırda isə icraedici haki miy -
yət də struktur islahatları davam etdirilir,
yer li icra hakimiyyəti qurumları qarşısında
ye ni tələblər qoyulur. Bu tələblər mərkəzi
ic ra hakimiyyəti orqanlarında elektron
hö kumətin inkişafını sürətləndirir, mobil
və məqsədyönlü fəaliyyəti stimullaşdırır,
köl gə iqtisadiyyatından leqallaşmaya ke -
çi di gerçəkləşdirir. Struktur islahatları,
həm çinin dövlət--vətəndaş dialoqunun
ye ni mərhələyə daxil olmasını şərtləndirir.  

Prezident İlham Əliyev hələ Nazirlər
Ka binetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi
in kişafının yekunlarına və qarşıda duran
və zifələrə həsr olunan iclasında sürətlə
də yişən müasir dünyada daha səmərəli
fəa liyyətin ümumi prinsiplərindən da nı -
şa raq, idarəetmənin çevik, məqsədyönlü
və səmərəli gerçəkləşdirilməsi üçün is -
la hatların sürətləndiriləcəyini vur ğu la -
mış dı. Şübhəsiz ki, bu zərurət dövlətçiliyin
möh kəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın tə -
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rəq qisi və vətəndaşların rifahının daha
da yaxşılaşdırılması ilə bağlı idi.      

Dövlət başçısı sözügedən iclasda de -
mişdi: “İndi struktur islahatı gözlənilir.
Çün ki indi idarəetmədə struktur köhnəlib.
Ye ni idarəetmə strukturu olmalıdır – da -
ha çevik, daha yığcam, daha məq səd -
yön lü. Çünki illər boyu yeni qurumlar
ya ranır. Onlar yarananda o qədər də hiss
olun mur. Biri orada, biri burada yarandı,
bir agentlik, bir xidmət yarandı. Sonra
da baxanda görürük ki, bizim idarəetmə
struk turumuz böyük dərəcədə şişirdilib”.

Buradan aydın görünür ki, dövlətimizin
baş çısı idarəetmədə şəffaflıq, yığcamlıq
və demokratikliyə mühüm önəm verir,
ey ni zamanda, kadrlardan məsuliyyətli,
də qiq və fəal olmağı tələb edir. Prezident
İlham Əliyev Rüstəm Xəlilovu Hacıqabul
Ra yon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Vüqar
Nov ruzovu Naftalan Şəhər İcra Haki -
miy yətinin başçısı vəzifələrinə təyin olun -
ması ilə əlaqədar qəbul edərkən, onların
qar şısında konkret vəzifələr qoymuşdur. 

Ölkə rəhbəri adıçəkilən qəbulda dövlət
mə murlarının vəzifəyə gəlir mənbəyi ki -
mi baxmamalarını, xalqa xidmət et mə -
lə rini, başlıca missiyalarının, vəzifələrinin
isə məhz bundan ibarət olduğunu tövsiyə
edib. Prezident İlham Əliyev bununla
bağ lı yeni təyin olunan icra hakimiyyəti
baş çılarına bildirib: “Sizin əsas vəzifəniz
on dan ibarət olmalıdır ki, rəhbərlik edə -
cə yiniz şəhər və rayonda iqtisadi inkişaf
tə min edilsin, işsizliklə bağlı problemlər

öz həllini tapsın. Siz vətəndaşlarla daim
tə masda olmalısınız. Mövcud bütün olan
prob lemləri, ilk növbədə, çox dərindən
təh lil etməlisiniz və problemlərin həlli
üçün iş planı tutulmalıdır. Təbii ki, prob -
lem lərin bir hissəsinin həlli mərkəzi icra
or qanlarının səlahiyyətindədir. Belə olan
hal da, mərkəzi icra orqanları qarşısında
mə sələ qaldırmalısınız, eyni zamanda,
Pre zident Administrasiyasına məlumat
ver məlisiniz. O məsələlər ki, sizin fəa -
liy yətinizdən asılıdır, onları özünüz həll
et məlisiniz və daim vətəndaşlardan onları
na rahat edən məsələləri eşitməlisiniz.
Ona görə vətəndaşlarla sizin ünsiyyətiniz
for mal xarakter yox, işgüzar xarakter
da şımalıdır və bu, sizin iş qrafikinizdə
pri oritet məsələ olmalıdır”.

Bütün qeyd edilənlərdən belə bir qə -
na ət hasil olur ki, ümummilli lider Heydər
Əliyevin radikal iqtisadi islahatlar stra -
te giyası Prezident İlham Əliyevin iqtisadi
in kişafın diversifikasiyası əsasında Azər -
bay canda hərtərəfli inkişaf edən  dövlət
sis tеmi quruculuğu xəttinin fundamental
əsa sıdır. Belə yüksələn xətlə inkişaf edən
iq tisadi bazis cəmiyyətin trans for ma si -
ya sının əsasını təşkil edir, ölkənin qlobal
üfüq lərə çıxışı üçün əlverişli zəmin ya -
ra dır.

Dünyamalı VƏLİYEV,  
iqtisad üzrə elmlər doktoru, AMEA
Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə
müdiri.

www.science.gov.az

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 2020202068

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



XX əsr bəşəriyyətə bir çox  görkəmli
dövlət xadimləri, müdrik siyasətçilər
bəxş etmişdir. Azərbaycan xalqı
fəxr edir ki, zəmanəmizdə onun da
Heydər Əliyev kimi dünya şöhrətli
siyasət və dövlət xadimləri sırasında
layiqli yer tutmuş dahi rəhbəri
olmuşdur. 

Azərbaycanın ən yeni tarixinin bütöv
bir dövrü ümummilli  lider Heydər

Əliyevin şərəfli adı və möhtəşəm fəaliyyəti
ilə bağlıdır. Ulu öndərin 35 illik rəhbərliyi
dövründə respublikamız əsrlərə bərabər
in kişaf yolu keçmişdir. Heydər Əliyev öz
öl kəsinin ali rəhbəri kimi var qüvvəsini
və bacarığını həmişə Azərbaycanın yük -
sə lişinə həsr etmiş, nəhəng quruculuq iş -
lə rinin təşəbbüskarı və icraçısı olmuşdur. 

Yaxın kecmişə nəzər salsaq görərik ki,
1988–1993-cü illərdə Azərbaycanın icti-
mai-siyasi həyatında çaxnaşmalar, cəb hə -
dəki məğlubiyyətlər, ölkədəki anarxiya,
xa os, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi xalqı
ca na doydurmuş, sabaha inamı sarsıtmışdı.
Be lə bir təhlükənin və davam edən faciələrin
qar şısını almaq üçün xalq özünün xilaskarını
ikin ci dəfə hakimiyyətə dəvət etdi. 1993-
cü ilin 15 iyunu Azərbaycan tarixinə qızıl
hərf lərlə yazıldı. Xalqımız hər il həmin
ta rixi Milli Qurtuluş Günü kimi bayram
edir.

Ümummilli lider xalqın tələbi ilə ha ki -
miy yətə qayıdanda deyirdi: “Xalq mənə
ümid bəsləyir, mən də bu ümidi doğrultmaq
üçün ömrümün qalan hissəsini də xalqıma
ba ğışlayıram və həyatımı xalqıma qurban
ver məyə hazıram”. O zaman Heydər Əli -
ye vin zəngin dövlətçilik təcrübəsi, möhkəm
ira dəsi və uzaqgörənliyi sayəsində dağıdıcı
pro seslər dayandırıldı. Milli Ordumuzun
dö yüş qüdrətinin artırılması nəticəsində
tor paqlarımızın işğalına son qoyuldu və
atəş kəs əldə olundu. Qısa bir zamanda ulu
ön dərin bilavasitə rəhbərliyi altında res -
pub likamızda ictimai-siyasi sabitlik və  iq -
tisadi dirçəliş təmin edildi. Siyasi aləmdə
döv lətimizin beynəlxalq nüfuzu möh kəm -
lən di və müstəqilliyimiz dönməz xarakter
al dı.
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ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVIN İQTİSADİ
SİYASƏTİ AZƏRBAYCANI REGİONUN QÜDRƏTLİ

DÖVLƏTİNƏ ÇEVİRMİŞDİR  

Suverenliyimizi daim ya şat -
maq, dövlət müstəqilliyimizi əbədi
et mək üçün harada yaşamasından
ası lı olmayaraq bu gün hər bir azər -
bay canlıdan müqqəddəs Azərbaycan
qa yəsi ətrafında əməl və əqidə birliyi,
sar sılmaz həmrəylik tələb olunur. 

Heydər ƏLİYEV, 
Ümummilli lider.



Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə hüquqi və  sivil dövlət quruculuğu pro -
se si başlandı. Müstəqil respublikamızın
ilk Konstitusiyası qəbul olundu, parlamentə
seç kilər keçirildi. Şərqdə ilk dəfə olaraq
Azər baycanda ölüm hökmü ləğv edildi.
Dün ya dövlətləri ilə iqtisadi və siyasi əla -
qələrimiz genişləndi. İqtisadi islahatların
hə yata keçirilməsi geniş vüsət aldı.  Bütün
bun lar məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
uzaq görən siyasəti və gərgin əməyi nə ti -
cəsində mümkün oldu.

Xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev
tü kənməz enerjisini nəinki öz xalqının,
döv lətinin inkişafına, bütövlükdə, dünya
xalq larının iqtisadi, mədəni yüksəlişinə,
on ların arasında mehriban münasibətlərin
də rinləşməsinə sərf edirdi.  Məhz Azər -
baycan Prezidenti Heydər Əliyevin tə şəb -
bü sü ilə bərpa edilən tarixi İpək yolu dün -
ya nın Şərqi ilə Qərbini yenidən birləşdirdi
və bütün dünya dövlətlərinin inkişafına
öz mühüm töhfəsini verdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev BMT,
ATƏT, Avropa Şurası, İslam Konfransı
Təş kilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təş kilatı, GUAM, MDB və başqa bey nəl -
xalq təşkilatların toplantılarında daim qlo -
bal, bəşəri problemlərə öz orijinal baxışını
ar dıcıl və ucadan səsləndirirdi. Sözün hə -
qi qi mənasında, bu böyük insanın  amalı
ya ratmaq, məramı qurmaq, məqsədi xalqa
xid mət etməkdən ibarət idi. Ulu öndər
Hey dər Əliyev indi  bütün dünyada Azər -
bay canın rəmzinə çevrilib. Məhz ona görə

də böyük öndərimizin adı xalqımız tərə -
fin dən həmişə dərin hörmət və ehtiramla
anı lır. 

Tarixi təcrübə sübüt edir ki, yalnız güc -
lü siyasi lider yetişdirən xalqlar milli sər -
vət lərinə sahib olmaq və ölkələrinin in ki -
şafına yönəltmək imkanı qazanırlar. Dün -
ya nın bir çox ölkəsi zəngin neft ehtiyatına
ma likdir. Lakin bu ölkələrin heç də hamısı
hə min sərvətdən xalqın rifahı üçün lazımi
sə viyyədə istifadə edə bilmir. Ümummilli
li derimiz  Heydər Əliyev isə neft-qaz eh -
ti yatından əldə edilən gəliri xalqın rifahına
yö nəldə bildi.

1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanan
“Əs rin müqaviləsi” ilə müstəqil Azər bay -
ca nın yeni  neft strategiyası həyata ke çi -
ril məyə başlandı və ölkə iqtisadiyyatına
ya tırılan investisiyanın həcmi ilbəil artdı.
Keç miş sovet respublikaları arasında Azər -
bay can ilk dəfə Qərbin iri neft şirkətləri
ilə belə irimiqyaslı saziş imzaladı və Xəzər
də nizində beynəlxalq əməkdaşlığın əsasını
qoy du. Bununla da Prezident Heydər Əliyev
o dövrdə növbəti dəfə böyük siyasi cəsarət,
dön məz iradə, dəqiq iqtisadi hesablama
və dərin müdriklik nümayiş etdirərək, müs -
tə qil Azərbaycanın yeni neft doktrinasını
irə li sürdü.

“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın iqtisa -
di müstəqilliyinin təməl daşına çevrildi,
azad iqtisadi mexanizmlərin tətbiq edil -
mə sini və respublikamızın dünya iq ti sa -
diy yatına dinamik inteqrasiyasını təmin
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et di. Bu beynəlxalq əməkdaşlıq  xarici in -
ves torların ölkəmizə axınını sürətləndirdi
və Azərbaycanda yeni neft-qaz mü qa vi lə -
lə rinin  bağlanmasına güclü təkan verdi.

Əsası ulu öndərimiz Heydər Əliyev tə -
rə findən qoyulan Bakı-Tbilisi–Ceyhan neft
kəmərinin istismara verilməsi isə ölkəmizdə
istehsal edilmiş neftin dünya bazarına
çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Heydər
Əliyev kəmərin təməlinin qoyulması
mərasimindəki nitqində demişdi: “Bakı–
Tbilisi–Ceyhan çox böyük iqtisadi xarakter
daşıyır. Ancaq təkcə iqtisadi deyil, hesab
edirik ki, siyasi xarakter daşıyır. Bu layihə
və onun həyata keçirilməsi Qafqaz böl gə -
sin də sülhün, əminamanlığın, təhlükəsizliyin
tə minatçısı ola bilər”.

Alfred Nobelin XX əsrin əvvəllərində
“Bu rada neft, qaz və siyasət çox sıx şəkildə
bir-birinə qarışıb–deyə xarakterizə etdiyi
Azər baycan artıq XX əsrin sonunda xalqın
da hi oğlu Heydər Əliyevin dərin zəkasının
və böyük zəhmətinin bəhrəsi olan inkişaf
stra tegiyası nəticəsində sabitliyin və əmin-
aman lığın hökm sürdüyü bir ölkə halına
gə tirildi. Gündən-günə artan neft gəlirləri,
xa rici investisiya axını ölkənin iqtisadi
mən zərəsini dəyişdi, Azərbaycanı regionun
li der dövlətinə çevirdi.

Respublikamızda  istehsal edilən neft-
qaz müstəqillik şəraitində xalqımızın gü -
zə ranının yaxşılaşmasında, onun ictimai-
si yasi həyatında böyük rol oynaydı. Ulu
ön dər Heydər Əliyevin memarı olduğu

neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi
sa yəsində ölkəmizdə dinamik inkişafın tə -
min edilməsi, əhalinin rifahının yax şı laş -
ma sı, dünya təsərrufat sisteminə inteqrasiya
əla qələrinin güclənməsi mümkün oldu.

Son 16 ildə bu siyasi kursun ardıcıl
ola raq həyata keçirilməsi isə möhtərəm
Pre zidentimiz İlham Əliyevin adı ilə bağ -
lıdır. Regionda qlobal enerji layihələrinin
tə şəbbüskarı və iştirakçısı olan  Azərbaycan
ha zırda bir sıra dünya və Avropa ölkələrinin
“ma vi yanacaq”la təminatında mühüm rol
oy nayır. “Şahdəniz” yatağı ölkəmizi dün -
ya nın potensial qaz ixracatçılarından birinə
çe virmişdir. Azərbaycan Avropa və Asiya
ara sında siyasi və ticarət əlaqələrinin ge -
niş lənləndirilməsində, Qafqaz nəqliyyat
dəh lizinin inkişafında, Bakı–Tbilisi–Qars
də mir yolu,  Cənub Qaz Dəhlizi,
 TRASEKA kimi nəhəng layihələrinin ger -
çək ləşməsində Xəzəryanı və Qafqaz regi -
o nunda mühüm rol oynayan bir dövlətə,
elə cə də dünyanın neft mərkəzlərindən bi -
ri nə çevrilmişdir. 

Azərbaycanda 1993-cü ildən başlayaraq,
əsa sı Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan
və həyata keçirilən enerji siyasəti çox ma -
raqlı mərhələlər keçib. Bu yaxınlarda isə
son mərhələnin qlobal layihəsi olan Cənub
Qaz Dəhlizin orta hissəsi olan TANAP la -
yi həsinin açılış mərasimi keçirildi. Azər -
bay can böyük geosiyasi əhəmiyyətli bu
dəh liz layihəsini 7 ölkə ilə birgə reallaşdırır.
 TANAP layihəsi Xəzər dənizinin Azər -
bay can sektorundakı “Şahdəniz-2” ya ta -
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ğın dan və digər sahələrindən hasil edilən
tə bii qazın Türkiyəyə və bu ölkədən Avropa -
ya nəqlini nəzərdə tutur. 

Cənub Qaz Dəhlizi Avropanın enerji
tə h lükəsizliyinə xidmət edən bir proqramın
önəm li seqmentidir. TANAP və TAP la yi -
həsi çərçivəsində Avropa üçün nəzərdə tu -
tu lan qaz Türkiyə–Bolqarıstan və ya Tür -
kiyə–Yunanıstan sərhəddində təhvil ve ri -
ləcək 2020-ci ildə kəmərin buraxılış qa bi -
liyyəti ildə 16 milyard, 2023-cü ildə 23
mil yard, 2026-cı ildə isə 31 milyard kub -
met rə çatdırılacaq. 

Qeyd edək ki, Cənub Qaz Dəhlizi nə -
həng infrastruktur layihəsidir. Onun icrasına
45 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub.
İn diki maliyyə böhranı şəraitində bir la yi -
həyə bu dərəcədə kapital qoyulması onun
iq tisadi önəmi ilə yanaşı, siyasi və geosiyasi
əhə miyyətini də göstərir. Burada, şübhəsiz
ki, Azərbaycanın kifayət qədər qaz eh ti -
ya tına malik olmasına olan inam da mühüm
rol oynayıb. Hazırda Azərbaycanın təsdiq
edil miş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrə
bə rabərdir. 

Cənub Qaz Dəhlizi, bütövlükdə, qlobal
əmək daşlığın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi
çox böyük töhfədir. Bu beynəlxalq kəmərin
Ye ni İpək yolu layihəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə
müs bət nəticələr verə biləcəyi şəksizdir.
Pre zidenti İlham Əliyev bu irimiqyaslı
əmək daşlığı belə qiymətləndirmişdir: “Azər -
bay can, Gürcüstan və Türkiyə Bakı– Tbilisi–
Cey han, Bakı–Tbilisi–Ərzurum və digər
önəm li layihələri, o cümlədən nəqliyyat
sa həsində Bakı–Tbilisi–Qars layihəsini ic -

ra edərkən artıq çox güclü üçtərəfli regional
əməkdaşlıq formatı yaratmışlar. Ona görə
bu layihələrin icra edilməsində bu üç
ölkənin birgə səyləri xüsusi yer tutur”. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı müasir dövrdə
şa xələndirmə, başqa sözlə, di ver si fi ka si -
ya laşdırılma dövrünü yaşayır. Prezident
İl ham Əliyevin təsdiq etdiyi “Milli iqtisa -
diy yat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üz -
rə strateji yol xəritəsi”ndə göstərilir ki,
Azər baycan iqtisadiyyatının rə qa bət qa bi -
liy yətliliyinin yüksəldilməsi və in no va si -
ya laşdırılmasında iki mühüm iqtisadi inkişaf
is tiqaməti–milli istehsalçıların məhsullarına
olan tələbatın daxili bazarda ciddi ar tı rıl -
ma sının təmin olunması və xarici bazarların
əl də edilməsi mühüm prioritet kimi qəbul
olun malıdır. 

Bu baxımdan ölkənin qeyri-neft sekto -
ru nun inkişafının sürətləndirilməsində əsas
ele ment kimi sənayenin, kənd təsərrüfatının,
tu rizmin, İKT və s. sahələrin kompleks və
sü rətli inkişafı, ölkə iqtisadiyatının müxtəlif
sek torlarının potensialından səmərəli istifadə
olun ması, yüksək standartlara cavab verən
mil li məhsulların və malların istehsal şə -
bə kəsinin genişləndirilməsi, ixrac yönümlü
mal ların çeşidinin artırılması və qeyri-neft
ix racının coğrafiyasının şaxələndirilməsi
həc minin yüksəldilməsi, yeni xarici əmtəə
ba zarlarına çıxışın təmin olunması vacib
şərt lər kimi çıxış edir. 

Hazırda iri enerji layihələrinin ək sə -
riy yəti başa çatdırılıb və yaxud icra edil -
mək dədir. Artıq qeyri-neft sektorunda iri -
həcmli layihələr başlanılıb, ölkənin iqtisadi
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in kişafının neftdən asılılığının azaldılması
pro sesləri müşahidə olunur. Kənd təsərrüfatı,
tu rizm, informasiya-kommunikasiya tex -
no logiyaları, emal sənayesi Azərbaycanda
qey ri-neft sektorunun inkişafında əsas pri -
or itet sahələr hesab edilir. 

Beynəlxalq maliyyə institutları bu sa -
hələr arasında kənd təsərrüfatı və turizmin
əhə miyyətini xüsusi qeyd edirlər. Belə ki,
öl kənin məşğul əhalisinin 44 faizə yaxını
məhz kənd təsərrüfatında çalışır. Bu sə -
bəb dən ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafına
yö nələn ardıcıl dövlət proqramları, islahatlar
və yeni texnologiyaların cəlb edilməsi hə -
ya ta keçirilməkdədir. Azərbaycanla sıx tə -
rəf daşlıq edən  Asiya İnkişaf Bankı da
kənd təsərrüfatı və turizmi ölkədə qeyri-
neft sektorunun inkişafının aparıcı isti qa -
mət ləri hesab edir. 

İndi Azərbaycanda istehsal edilən qeyri-
neft məhsulları, o cümlədən elektrik ma -
şın ları və avadanlıqları, onların hissələri,
kim ya sənayesi məhsulları, tikinti ma te -
rial ları, hazır toxuculuq məmulatları və s.
müx təlif ölkələrə ixrac edilir. İqtisadiyyatın
şa xələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun
in kişafına zəmin yaratmaq üçün inkişaf
proq ramları əsasında kiçik və orta sa hib -
karlığın dəstəklənməsinə, bu fəaliyyətlə
məş ğul olanlara güzəştli dövlət kreditlərinin
ay rılmasına, kənd təsərrüfatına  sub si di -
ya ların yönəldilməsinə, ölkə boyu nəqliyyat-
kom munikasiya infrastrukturunun yenidən
qu rulmasına milyardlarla dollarlıq vəsait
xərc lənib. Bu kapital çox keçmədən öz
bəh rəsini verməyə başlayıb və iqtisadiyyatın

qey ri-neft sektorunda böyük canlanmaya
sə bəb olub.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycana
rəh bərliyinin 15 ilinin tamamında bil dir -
miş dir: “Son 15 il ərzində iqtisadi baxımdan
dün yada Azərbaycan qədər inkişaf edən
ikin ci ölkə olmamışdır. Ölkəmizdə çox
bö yük infrastruktur layihələri icra edildi,
iq tisadi rifah yaxşılaşdı və respublikamızın
gə ləcək inkişafı üçün zəmin yaradılmışdır”.  

Müasir mərhələdə iqtisadi sahədə qarşıya
qo yulan əsas vəzifə qeyri-neft sektorundakı
möv cud potensialın hərəkətə gətirilməsi,
bu sahədə dinamik inkişafın təmin edilməsi
üçün yeni iqtisadi islahatların həyata ke -
çi rilməsidir. Bu məqsədlə qeyri-neft sekto -
run da müşahidə edilən proseslərə çevik
adap tasiya, habelə postneft iqtisadi inkişaf
mo delinin dəstəklənməsi üçün sənayenin
qar şısında duran yeni çağırışlar və im kan -
ların tətbiq ediləməsi üçün Prezident İlham
Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı
ilə Strateji Yol Xəritəsi təsdiq edilmişdir.

Bu yol xəritələri Azərbaycanın gələcək
in kişaf perspektivlərini dərin elmi əsaslarla
mü əyyənləşdirən konseptual əhəmiyyətli
sə nəddir. Təsdiq edilmiş xəritədə, bü töv -
lük də,  milli iqtisadiyyat və 11 sektor üzrə
ya xın orta və uzunmüddətli perspektivlər
öz əksini tapmışdır. Strateji Yol Xəritəsinin
ic rası nəticəsində sənayenin strukturu tək -
mil ləşdiriləcək, qeyri-neft sənayesi iqtisadi
ar tımın əsas hərəkətverici qüvvələrindən
bi rinə çevriləcək, ağır sənaye və ma şın qa -
yır manın sənayedə və məşğulluqda payı
ar tacaq, ümumi iqtisadi potensial 2020-ci
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il dən sonrakı dövr üçün nəzərdə tutulmuş
məq sədlərin reallaşdırılması üçün hazır
və ziyyətə gətiriləcək, yəni mövcud re surs -
lar dan optimal istifadəyə, habelə mü əs si -
sə lərdə səmərəli istehsal metodlarının tət -
bi qinə başlanacaq.

Qeyri-neft sektorunun inkişafı ölkənin
iq tisadi potensialının gücləndirilməsi üçün
mü hüm amillərdən biridir. Bunun nəticəsidir
ki, son illər uğurla həyata keçirilən dövlət
proq ramları və bu sahədə görülən tədbirlər
qey ri-neft sektorunun davamlı inkişafına,
sa hibkarlıq mühitinin daha da yax şı laş dı -
rıl masına, investisiya qoyuluşunun art ma -
sına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin
ya radılmasına səbəb olmuşdur.

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi si ya sə -
tinin prioritet istiqamətlərindən biri də re -
gion ların inkişafı strategiyasının həyata
ke çirilməsidir. Bu baxımdan qəbul edilmiş
re gional inkişafa dair  dövlət proqramları
uğur la icra olunmuş və bu proqrama əsasən,
di gər böyük layihələrin icrası qeyri-neft
sek torunun davamlı inkişafına da şərait
ya ratmışdır.

Hazırda respublikada kimya, təkrar
emal, gəmiqayırma, yüngül sənaye, əc za -
çı lıq və digər sahələrdə ixtisaslaşmış 5 sə -
na ye parkı və 4 sənaye məhəlləsi yaradılıb.
İx racyönümlü məhsulların istehsalının dəs -
təklənməsi, investisiyaların cəlb edilməsinin
sti mullaşdırılması məqsədilə investisiya
təş viqi mexanizminin tətbiqi öz töhfəsini
ve rir. İndiyədək 251 sahibkarlıq subyektinə
283 investisiya təşviqi sənədi verilib ki,
bu layihələrin reallaşması nəticəsində yerli

is tehsala 2,5 milyard manatdan artıq in -
ves tisiyanın yatırılması və 19 minədək ye -
ni iş yerinin açılması imkanı yaradılıb,
bun lardan investisiya dəyəri 1 milyard
ma natdan çox olan 141 müəssisə artıq
fəa liyyət göstərir.

Bütün bunlara görə Dünya Bankı “Doinq
Bu siness” 2018-ci ilin hesabatında Azər -
bay canı 25-ci yerə layiq görmüşdür. Azər -
bay can son 1 il ərzində 32 pillə irəliləmiş
və ən islahatçı 10 ölkə sırasına daxil edil -
miş dir. Əlbəttə, xarici investorlar, eyni za-
manda, sahibkarlar buna görə də ölkəyə
daha çox sərmayə qoyurlar.  

Beləliklə, əsası ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident
İlham Əliyev  tərəfindən böyük uğurla
hə yata keçirilən xarici və daxili siyasət,
ger çəkləşən iqtisadi doktrina belə deməyə
əsas verir ki, Azərbaycan növbəti illərdə
bu siyasətin davamı sayəsində  hərtərəfli
in kişaf sürətini  daha da artıracaq, həm re -
gio nal, həm də qlobal səviyyədə öz möv -
qe lərini durmadan möhkəmləndirəcək. Bü -
tün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki,
yaxın gələcəkdə Azərbaycan dünyanın ən
qüdrətli və sürətlə inkişaf edən döv lət -
lərindən birinə çevriləcək.

Arif ŞƏKƏRƏLİYEV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetinin kafedra müdiri, Beynəlxalq
Menecment Akademiyasının üzvü,
Əməkdar elm xadimi,  professor.

www.unec.edu.az
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Müasir Azərbaycan tarixinə nəzər
saldıqda milli-mənəvi də yər lə ri -

mi zin qorunması və inkişafı prinsiplərinin
ba nisi kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevi
gör mək olar. Müstəqillik dövrünün təməl
daşları üzərində tarixi imzası olan Ulu
Ön dər azərbaycançılıq ideologiyasının əsa -
sı nı qoyaraq milli-mənəvi dəyərlər siste -
mi mizi daha da gücləndirmiş, aşınmadan
xi las etmişdir.

Heydər Əliyev azərbaycançılığı milli
ide ologiya kimi irəli sürür, mədəniyyətimizi,
mə nəvi dəyərləri təkcə milli yox, həm də
si yasi varlığımızın – dövlət quruculuğu
pro sesinin mühüm atributu kimi də yər -
lən dirirdi. Azərbaycançılığın əsasında yer
alan ünsiyyət birliyi isə vahid ana dilimiz
va sitəsilə həyata keçirilir. Azərbaycan dili
milliliyin ifadə vasitəsi olduğu üçün azər -
bay cançılıq ideologiyasının komponenti
ki mi çıxış edir. Çünki ana dili onun dünyada
ta nınmasında ən mühüm milli atributlardan
bi ridir.

Müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi döv -
rün də Ulu Öndər Azərbaycan dilinin dövlət
di li kimi qəbul edilməsi və dilimizin qo -
run ması sayəsində mühüm işlər gördü.
Azər baycan xalqının mədəni, intellektual,
mil li-mənəvi inkişafının təməllərindən biri
ki mi milli dil siyasətinə böyük əhəmiyyət
ve rirdi. Onun 18 iyun 2001-ci il ta rixində

imzaladığı "Dövlət di li nin tətbiqi
işinin tək mil ləş di ril məsi haq -
qında” fərman da di li mizə olan
dərin ehtiramın nümunəsi idi.

Ümummilli Liderin müstəqil Azər bay -
ca na rəhbərlik dövrü təkcə ölkənin siyasi,
so sial-iqtisadi, mədəni böhrandan qurtuluşu,
de mokratik islahatların, hüquqi dövlət qu -
ru culuğu proseslərinin uğurla həyata ke -
çi rilməsi ilə xarakterik olmadı. Cəmiyyətin
mil li-mənəvi dəyərlərimizə, o cümlədən
is lama münasibətinin düzgün və sağlam
əsas larla formalaşdırılmasının əsası da
məhz bu dövrdə qoyuldu. Heydər Əliyev
öl kəmizdə hüquqi və dünyəvi dövlət qu -
ru culuğunun əsasını qoymaqla yanaşı, mü -
qəd dəs dinimizə, bütün mənəvi dəyərlərə
çox həssaslıqla yanaşır, xalqımızın mental
key fiyyətlərini hər şeydən uca tuturdu.

* * *
Xalqımızın zəngin milli-mənəvi də yər -

lə ri sistemində azərbaycançılıq məfkurəsi
də mühüm yer tutur. Azərbaycançılıq ide -
o logiyası dünya azərbaycanlılarının vahid
ide ya ətrafında birləşməsini şərtləndirən
ta rixi-siyasi amillərin təsnifatını, xaricdə
ya şayan soydaşlarımızın hüquq və azad -
lıq larının qorunması sahəsində dövlətin
qar şısında duran vəzifələri, onların Azər -
bay cana münasibətdə üzərinə düşən mənəvi
öh dəlikləri, habelə azərbaycanlı anlayışının
so sial-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirən
kon sepsiyadır. Azərbaycançılıq millətindən
asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı sayan
və təndaşların həmrəyliyi üçün möhkəm
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AZƏRBAYCAN ZƏNGİN MİLLİ-MƏNƏVİ 
DƏYƏRLƏRƏ MALİKDİR

Hər bir xalqın, millətin mövcudluğu onun milli
adət-ənənələrinə, öz mədəniyyətinə, ədəbiyyatına,
tarixinə bağlılığından asılıdır.



is tinad mənbəyi, ideoloji bünövrədir. Bu
ide ologiyanın mühüm müsbət xarakteri
həm də bütün dünyaya səpələnmiş 50 mil -
yon dan artıq azərbaycanlını vahid ideallar
na minə səfərbər etmək qüdrəti ilə müəyyən
olu nur. Milli-mənəvi, islami-əxlaqi, dün -
yə vi-humanitar dəyərləri, Şərq və Qərb
mə dəniyyətlərinin dialoqunu, türkçülük və
av ropaçılıq meyillərini, tarixi təkamüldə
va rislik və tərəqqiçiliyi, ünsiyyət birliyini
ahəng dar şəkildə ehtiva edən azər bay can -
çı lıq ideologiyası məhz buna görə də müx -
tə lif coğrafi regionlarda, sosial-siyasi sis -
tem lərdə, mədəni mühitlərdə formalaşmış
dias porumuz üçün cəlbedicidir.

Azərbaycançılıq ideologiyasının öz hə -
qi qi təsdiqini tapmasında da Ümummilli
Li der Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri
var dır. Ulu Öndər daim vurğulayırdı ki,
azər baycançılıq ideologiyası real müs tə -
qil liyə nail olmaq, vahid, bölünməz Azər -
bay canı qoruyub saxlamaq və möh kəm -
lən dirmək üçün vasitədir. Heydər Əliyevin
azər baycançılıq ideologiyası ilə dilindən,
di nindən, millətindən, irqindən, sosial mən -
su biyyətindən asılı olmayaraq, bütün ölkə
və təndaşlarını ümumi vətən naminə həm -
rəy liyə dəvət edirdi. Ulu Öndər azər bay -
can çılığı milli ideologiyaya çevirməklə
cə miyyətin həmrəylik və bütövlüyünə, mə -
nə vi birliyinə nail oldu. Onun "Hər bir in -
san üçün milli mənsubiyyəti onun qürur
mən bəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün
də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”
məş hur sözləri bu gün də azərbaycanlıların
ana şüarına çevrilibdir. 2001-ci ilin ən
yad daqalan və milli həmrəyliyimizin nü -
ma yişinin ən yüksək zirvələrindən biri no -

yab rın 9-10-da Bakıda Dünya Azər bay -
can   lılarının I Qurultayının keçirilməsi ol -
muş dur. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
2001-ci il mayın 23-də imzaladığı sə rən -
cama əsasən, keçirilmiş bu qurultay dün -
ya nın müxtəlif ölkələrində yaşayan soy -
daş larımızın və həmvətənlərimizin müstəqil
Azər baycan Respublikası ilə əlaqələrinin
da ha da möhkəmləndirilməsi, dünya azər -
bay canlıları arasında birliyin, həmrəyliyin
tə min olunması, habelə Azərbaycan ic ma -
la rı, cəmiyyət və birliklərinin fəaliyyətinin
güc ləndirilməsi və əlaqələndirilməsi üçün
şə rait yaratmışdır.

Həmin qurultaydan sonra Azərbaycan
dias por hərəkatı tamamilə yeni mərhələyə
qə dəm qoymuş, Ümummilli Lider Heydər
Əliyev bu sahədə sistemli dövlət siyasətinin
hə yata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə
2002-ci ildə Xaricdə Yaşayan Azər bay -
can lılarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi ( indiki
Dias porla İş üzrə Dövlət Komitəsi) ya ra -
dıl mışdır. Komitənin yaradılması xaricdəki
Azər baycan cəmiyyətlərinin, birliklərinin
və dərnəklərinin fəaliyyətinin vahid mər -
kəz dən koordinasiyasına, habelə onların
döv lət qayğısı ilə əhatə olunmasına geniş
im kanlar vermişdir. Dövlət Komitəsinin
ya radılması dünya azərbaycanlılarının kon -
so li dasiyasında, diaspordan lobbiyə doğru
in kişafında yeni bir mərhələnin başlanğıcını
qoy muşdur.

Azərbaycanda diaspor və lobbi qu ru -
cu lu ğu Prezident İlham Əliyevin fəa liy -
yə tində də mühüm yer tutmuş, bu is ti qa -
mət də ardıcıl və sistemli tədbirlər həyata
ke çirilmişdir. Dövlət başçısı müxtəlif öl -
kə lərə səfərləri çərçivəsində soydaşlarımızla
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ke çirdiyi görüşlərdə milli diasporun vahid,
mü təşəkkil qüvvə kimi təşkilatlanması zə -
ru rətini önə çəkmiş, bunun ideoloji-siyasi
kon turlarını müəyyənləşdirmişdir. Ölkə
rəh bəri müasir dövrdə bu sahəyə xüsusi
diq qət ayırmadan xarici siyasətdə ciddi
uğur qazanmağın qeyri-mümkünlüyünü
çı xışlarında dəfələrlə vurğulamışdır.

Prezident İlham Əliyevin 8 fevral 2006-
cı il tarixli sərəncamı ilə 2006-cı il martın
16-da Bakı şəhərində Dünya Azər bay can -
lı larının II Qurultayının keçirilməsi diaspor
qu ruculuğu işinə yeni nəfəs verməklə ən
əla mətdar hadisələrdən biri kimi yadda
qal mışdır. Qurultayda Azərbaycan diaspo -
ru nun hazırkı vəziyyəti müzakirə edilmiş,
bu sahədə çalışan təşkilatların fəa liy yət lə -
ri nin əlaqələndirilməsi işinin tək mil ləş di -
ril məsi, ölkə həqiqətlərinin, xalqımıza qarşı
tö rədilmiş terror və soyqırımı aktları ilə
əla qədar çoxsaylı faktların dünya ic ti ma -
iy yətinə çatdırılmasının daha müasir me -
tod larının hazırlanması, digər xalqların
dia s por təşkilatları ilə əlaqələrin güc lən -
di rilməsi məsələləri xüsusilə önə çə kil -
miş dir.

* * *
Milli-mənəvi dəyərlərin mühüm gös -

tə ricilərindən olan multikulturalizm (çox -
mə dəniyyətlilik), tolerantlıq (dini dözümlü -
lük) da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azər -
bay canda qədim dövrlərdən müxtəlif xalq -
la rın nümayəndələri yaşamış, bir çox xalq -
la rın dinləri mövcud olmuşdur. Azərbaycan
və onun xalqı həmişə dini dözümlülüyü
ilə fərqlənmişdir. Ölkəmizdə heç vaxt dini
zə mində münaqişə, toqquşma olmamışdır.

Hət ta ötən əsrin 80-ci illərinin axırı və
90-cı illərinin əvvəllərindəki ağır dövrdə
be lə heç bir mənfi fakt qeydə alınmamışdır.

Məhz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
sağ lam dövlət-din münasibətlərinin nəticəsi
ola raq bu gün dünyanın bəzi ölkələrində
ol duğu kimi, islam dininin alətə çevrilərək
göz dən salınmasına imkan verilmədi. Öl -
kə mizdə bu sahədə həyata keçirilən siyasət,
döv lət-din münasibətlərinin Azərbaycan
mo deli xalqın və dövlətin maraqları üzə -
rin də qurularaq özünün mənəvi saflığı ilə
bü tün ziyanlı ideologiyaların, arzuolunmaz
di ni-siyasi məqsədlərin qarşısında sipər
ol du. Bu siyasətin uğurlu nəticələri sağlam
cə miyyətlə dövlətçiliyimizin sütunlarını
da ha da sarsılmaz etdi.

Ulu Öndərin bizə əmanət etdiyi to le -
rant lıq, dini dəyərlərə yüksək ehtiram Pre -
zi dent İlham Əliyevin apardığı siyasətin
də mühüm istiqamətlərindəndir. "Azər -
bay can xalqı həmişə öz milli-mənəvi də -
yər lərinə sadiq olub. Bu gün Azərbaycan
döv ləti milli dəyərlərimizin qorunması
üçün ardıcıl siyasət aparır. Biz öz milli-
mə nəvi dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə
fəxr edirik” deyən Prezident İlham Əliyev
hər zaman mənəvi irsimizin mühafizəçisi
ro lunu oynayır. Onun birbaşa diqqəti sa -
yə sində tarixi-mədəni irsimizin yaşadılması
və milli-mənəvi dəyərlərimizin dir çəl dil -
mə si, dini ziyarətgahların əsaslı təmiri və
ye nidən qurulması böyük vüsət alıb. Bunun
nə ticəsidir ki, Təzəpir, Bibiheybət, Əjdərbəy
məs cidlərində geniş tikinti və yenidənqurma
iş ləri həyata keçirilib. Eramızın 743-cü
ilin də inşa olunan və Cənubi Qafqazda,
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elə cə də Yaxın Şərqdə ən qədim müsəlman
mə bədlərindən olan Şamaxı Cümə məscidi
əsas lı bərpa və yenidənqurmadan sonra
is tifadəyə verilib. Bütün bunlar bir daha
gös tərir ki, Prezident İlham Əliyev tarixi
keç mişimizin unudulmasına imkan vermir
və çalışır ki, gələcək nəsillər xalqımızın
mil li-mənəvi dünyasına daha çox bağlı ol-
sunlar.

2014-cü ilin dekabrında isə Bakıda
Azər baycanın ən böyük məscidi olan Hey -
dər Məscid-Kompleksi istifadəyə ve rilib.

Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına
əsa sən Gəncədəki tarixi memarlıq abidəsi –
xalq arasında "Göy günbəz”, "Göy məscid”,
ya xud "Göy İmam” kimi tanınan "İmam -
za də” Dini-Mədəniyyət Kompleksində tə -
mir-bərpa işləri aparılıb. Bu kompleksin
ən qiymətli abidəsi türbədir. Burada beşinci
imam Məhəmməd Baqirin oğlu İbrahim
dəfn olunub. Türbə sonralar ziyarətgaha
çev rilib və onun ətrafında müxtəlif binalar
in şa edilib. Azərbaycan memarlığının də -
yər li nümunələrindən olan "İmamzadə”
pi ri Şərqin qədim karvan-ticarət yolunun
üzə rində yerləşib.

* * *
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və Av -

ro pa Şurasının üzvü olan Azərbaycan hər
iki qurumda layiqincə təmsil olunmaqla
dün yada baş verən hadisələrə tək islami
de yil, bəşəri dəyərlər baxımından mü na -
si bə tini bildirir. İƏT-in fəal üzvü kimi si -
vi lizasiyalararası əlaqələrin möh kəm lən -
di rilməsinə, inkişafına, dünyada irqi ayrı-
seç kilik hallarının aradan qaldırılmasına
la yiqli töhfələrini verən Azərbaycan islam

alə minin təhsil, elm, mədəniyyət təşkilatı
olan ISESCO-da da uğurlu fəaliyyət gös -
tə rir. 2009-cu ildə ISESCO tərəfindən Bakı
şə hərinin islam mədəniyyətinin paytaxtı
elan edilməsi, 2018-ci ildə bu ada Azər -
bay canın ən qədim diyarı Naxçıvanın layiq
gö rülməsi bir daha təsdiqləyir ki, islam
alə minin ayrılmaz parçası olan ölkəmiz
dün yada dinlər, millətlərarası münasibətlərin
tən zimlənməsi, mültikultural dəyərlər, bə -
ra bərlik prinsipləri əsasında inkişafı üçün
səy lərini əsirgəmir.

Ölkəmizdə "Multikulturalizm ili”, "İslam
Həm rəyliyi ili”nin qeyd olunması, I Avropa
Oyun larının, IV İslam Həmrəyliyi Oyun -
la rının keçirilməsi, 10 ildən artıqdır ki,
hər il keçirilən "Bakı prosesi”nin bütün
din lər və millətlər üçün humanitar tribunaya
çev rilməsi Azərbaycanın dünyada sülhün
tə minatına verdiyi töhfələrdəndir. Prezident
İlham Əliyevin Bakıda "2017-İslam Həm -
rəy liyi ili: Dinlər və mədəniyyətlərarası
dia loq” mövzusunda keçirilən beynəlxalq
kon fransda çıxışı zamanı qeyd etdiyi kimi,
Azər baycan xalqı öz milli-mənəvi köklərinə
çox bağlıdır. Müstəqil Azərbaycan döv lə -
ti nin təməli məhz bu milli dəyərlərdir. Bi -
zim milli-dəyərlərimiz isə ümumbəşəri də -
yər lərin tərkib hissəsidir. Həm coğrafi yer -
ləş məyimiz, tariximiz, sivilizasiyaların
Azər baycan ərazisindəki keçmişi və rolu,
əl bəttə ki, Azərbaycanı dinlərarası, mə də -
niy yətlərarası dialoqun aparılmasında əvəz -
olunmaz ölkəyə çevirir.

2018-ci ilin iyun ayında Naxçıvanda
ke çirilən "Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin
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Pay taxtı-2018” tədbirinin keçirilməsi də
mil li-mənəvi dəyərlərimizə olan beynəlxalq
diq qətin mühüm ifadəsi idi. Naxçıvanın
İs lam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsi
ba rədə qərarın qəbulu tarixi hadisə olmaqla
si vilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr
ve rən Azərbaycanın bu qədim diyarındakı
zən gin mədəni-mənəvi irsə yüksək qiymətin
tə zahürüdür. "İslam Həmrəyliyi ili” çər çi -
və sində Bakıda IV İslam Həmrəyliyi Oyun -
la rı ən yüksək səviyyədə keçirildi. Oyunlar
ər zində bütün müsəlman ölkələri məhz
Azər baycanın paytaxtında birləşdi, Bakı
54 ölkəni "Sülh, həmrəylik” şüarı altında
bir ləşdirdi.

* * *
Milli-mənəvi dəyərlərimizin qo run ma -

sın da Prezident İlham Əliyevlə birgə Azər -
bay canın Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xa -
nım Əliyeva da yaxından iştirak edir. Fond
mil li-mənəvi dəyərlərimizin yaşadılmasını,
onun təbliğini, tarixi-dini, mədəni abidələrin
qo runmasını və bərpasını daim diqqət mər -
kəzində saxlayır.

Heydər Əliyev Fondu "Tolerantlığın
ün vanı – Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində
bu günədək Azərbaycanda və digər ölkələrdə
on larla tədbir həyata keçirmişdir. Fondun
ma liyyə dəstəyi ilə Bakıdakı Pravoslav və
Mü qəddəs Məryəm kilsələrində də təmir-
bər pa işləri aparılmış, yəhudi uşaqları üçün
təh sil və mədəniyyət mərkəzinin tikintisinə
dəs tək verilmişdir. Göründüyü kimi, Heydər
Əliyev Fondu təkcə islam dininə aid tari -
xi-dini abidələrin bərpasına deyil, həmçinin
Azər baycandan kənarda olan digər dinlərə

məx sus abidələrin də bərpasına qayğı ilə
ya naşır ki, bu da xalqımızın tolerantlığının
və sülhpərvərliyinin əyani sübutudur.

Fond tərəfindən reallaşan layihələr bey -
nəl xalq aləmdə ciddi marağa səbəb olur.
Be lə ki, bəşəriyyətin xilasına yönələn mil-
li-mənəvi ideallar, ictimai şüura hakim kə -
si lən layihələr zəngin mənəvi və intellektual
po tensialdan qaynaqlanır və birmənalı ola -
raq cəmiyyət tərəfindən qəbul edilir. BMT,
İƏT, UNESKO, ISESCO və onlarca belə
mö təbər qurumların fondun layihələrinə
ver diyi qiymətlər dediklərimizi əsaslandıran
amil dir.

Milli dəyərlərimizin qorunması və gə -
lə cək nəsillərə çatdırılması bu gün daha
çox aktual məsələlərdəndir. Çünki milli
də yərlərimizin Azərbaycan xalqının for -
ma laşmasına təsiri böyük olduğu kimi,
mil li dövlətçiliyimizin möh kəm lən di ril -
mə sində də xüsusi rolu var. Müasir dövrdə
şəx siyyətin formalaşmasında milli də yər -
lə rin təsirini gücləndirmək işində keçmiş
ta rixi ənənələrə və dəyərlərə qayğı ilə ya -
naş maq, eyni zamanda müasir dünyada
ge dən qloballaşma proseslərinin yaratdığı
ümum bəşəri dəyərlərin müsbət tərəflərini
mə nimsəmək də çox vacibdir. Milli də -
yər lərimizin qorunmasında gənc nəslin və
gə ləcək nəsillərin də üzərinə böyük mə -
su liyyət düşür.

Qəzənfər ABBASOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetinin professoru, iqtisad elmləri
doktoru.

www.unec.edu.az
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XXəsrdə Azərbaycan xalqı dün -
ya ya mütəfəkkir, ictimai-siyasi

xa dim, fenomen şəxsiyyət – Heydər Əliyev
ki mi lider bəxş etmişdir. Ulu öndər xalqını
za manın sərt sınaqlarından çıxarmış, müs -
tə qilliyimizi məhv olmaqdan, Azərbaycanı
par çalanmaqdan xilas etmişdir. Heydər
Əli yevin həyat və fəaliyyətini, azər bay -
can çılıq ideyasını təbliğ edən, mərkəzlərin,
mu zeylərin yaradılması, “Heydər Əliyev
si yasi məktəbləri”nin fəaliyyəti ulu öndərə
olan böyük ehtiramın bariz nümunəsidir. 

Heydər Əliyevin zəngin irsi gələcək
nə sillər üçün örnəkdir. Azərbaycanda elə
bir sahə yoxdur ki, orada ulu öndərin mi -
sil  siz xidmətləri olmasın. Heydər Əliyev
ir si gələcək nəsillər üçün zəngin xəzinədir,
Və tənə, xalqa, dövlətə xidmət nümunəsidir.
Ona görə də ulu öndərin adı ilə bağlı hər
han sı bir araşdırma böyük bir elmi əsər və
ya monoqrafiyadır. Bu mənada, Heydər

Əliyev və Azərbaycanın müasir
dün yada yeri haqqında dü şü nər -
kən yaranan böyük təəssürat söz -
lə dilə gətirmək belə çətindir.
Mən də belə bir böyük şəx siy -
yə tin zamanında yaşamağıma,
fəa liyyət göstərdiyimə və onun
si yasi məktəbindən dərs al dı ğı -
ma görə özümü hədsiz dərəcədə
xoş bəxt hiss edir, mənim üçün
ya zılmış bu alın yazısına görə
Ya  radanıma sonsuz şükürlər edi -
rəm.

Müstəqillik əldə etdikdən son -
ra demokratik dövlət qu ru cu luğu
yoluna qədəm qoymuş öl kəmizin

üzləşdiyi sosial-iqtisadi və siyasi prob -
lemlərin müvəffəqiyyətlə həlli onun bey -
nəlxalq aləmdəki mövqeyi, ayrı-ayrı öl -
kələrlə milli dövlət mənafelərinə cavab
ve rən qarşılıqlı faydalı əlaqələri və dünya
birliyinə inteqrasiyası prosesinin intensivliyi
ilə sıx bağlı idi. Gənc Azərbaycan dövləti
həm özünün xalqını dünya birliyinə ta nı t -
malı, həm də beynəlxalq aləmə inteqrasiya
yo lunda qətiyyətli addımlar atmalı idi. 

Azərbaycan xalqı tarix boyu məşhur
döv lət xadimləri, o cümlədən XX əsrdə
həm Sovetlər Birliyində, həm də müstəqillik
il lərində siyasi xadim və görkəmli dövlət
ada mı, müasir müstəqil Azərbaycanın quru -
cu su Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət yetirən
bir xalqdır. Bu mənada, Azərbaycanın bey -
nəl xalq əlaqələr sistemində layiqli yer tut -
ma sı üçün onun dünya siyasətinin for ma -
laş masında aparıcı rol oynayan dövlətlərlə
və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı
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HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ GƏLƏCƏK NƏSİLLƏR 
ÜÇÜN ZƏNGİN XƏZİNƏDİR  

Ömrünü xalqının rifahına, Vətəninin çi çək -
lən   mə sinə, inkişafına, müstəqilliyimizin əbədi ol -
ma  sına, Azər baycanın dünya birliyində mövqeyinin
möh   kəm ləndirilməsinə həsr edən ümummilli lider
Hey  dər Əliyev hər bir azərbaycanlının qəlbində
əbə  di yer tu tur. Xalqımız bugünkü əmin – aman -
lı ğa, fi ravanlığa və sabitliyə görə ulu öndər Hey -
dər Əli yevə borcludur. Onun tərəfindən təməli
qo yulmuş si yasi kursun uğur lu davamı, Azər -
bay canın nüfu zu nu daha da ar tırmış, əlaqələrini
ge nişləndirmişdir. Bu gün res pub likamızın dün -
ya nın sayılıb- seçilən döv lətləri sı ra sna qoşulması
Heydər Əliyev siyasi kur sunun bəh rə si dir. 



münasibətlərinin tənzimlənməsi və inkişaf
etdirilməsi istiqamətində dövlət siyasətinin
for malaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin res pub li -
ka mıza rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə
fəa liyyətinin  başlıca istiqamətlərinin prio -
ritetni Azərbaycanın dünya birliyinə tam
hü quqlu üzv kimi daxil olması, ikitərəfli
və çoxtərəfli münasibətlərin, beynəlxalq
və məhəlli təşkilatlarla əlaqələrin ya ra dıl -
ma sı və Ermənistanın hərbi təcavüzü nə -
ti cəsində pozulmuş ərazi bütövlüyümüzün
tə min olunması təşkil edib. Müstəqil Azər -
bay can dövlətinin beynəlxalq münasibətlər
sis temində yerinin və rolunun güc lən di -
ril məsi ulu öndərin xarici siyasətinin əsasını
təş kil edib. 

Heydər Əliyevin gərgin əməyi sayəsində
Azər baycan özünün geosiyasi mövqeyini,
ic timai-siyasi və mənəvi psixoloji inkişaf
xü susiyyətlərini nəzərə alaraq mövcud in -
kişaf modellərindən heç birinə birmənalı
şə kildə üstünlük vermədən Qərb və Şərqin
ya ratdığı dəyərlərdən yaradıcılıqla və sə -
mə rəli şəkildə bəhrələnməyə, ta raz laş dı -
rıl mış çoxşaxəli xarici siyasət yeritməyə
nail oldu. 1993-cü ildə xalqımızın ümum -
mil  li lideri Heydər Əliyevin ölkəmizdə
han sı şəraitdə hakimiyyətə gəlməsini nəzərə
al saq, Azərbaycanın çağdaş dünyada qa -
zandığı yer və mövqenin çətinliklər hesabına
ba şa gəlməsi bir daha aydın olur. 

1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq
Azər baycanın geosiyasi vəziyyətinin və
bey nəlxalq siyasətə təsiretmə imkanlarının
dərin nəzəri təhlili əsasında xarici siyasət
kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan
və ölkənin mənafeyinin qorunmasına yö -
nəl miş əməli dəyişikliklər edildi. İlk növ -
bədə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bey -

nəlxalq münasibətlər sistemində yeri, Av -
ropa ölkələri, daha doğrusu, Avroatlantik
struk turlara inteqrasiya və ABŞ-la, yeni
müs təqil dövlətlər və Rusiya ilə, türkdilli
döv lətlərlə, İslam dünyası, Asiya, Afrika
və Cənubi Amerika ilə əlaqələrinin yaxın
dövr üçün prioritetləri, istiqamətləri, aparıcı
strategiyası müəyyənləşdirildi. Hər qrupa
daxil olan ölkələrlə ayrı-ayrılıqda və birgə
münasibətlərin düşünülmüş, bütün amilləri
nəzərə alan münasibətlər yaradıldı. Yəni,
bu yöndə əsas vəzifə həm çox tərəfli, həm
də ikitərəfli münasibətlərdə ən etbarlı tə -
rəfdaş olmaq prinsipini həyata keçirmək
idi.

Azərbaycanın yeni xarici siyasət kur-
sunda, bütövlükdə Avropanın böyük döv -
lət ləri ilə münasibətlər məsələsi mühüm
bir istiqamət təşkil edir. Hər bir ölkənin
özü nəməxsus xüsusiyyətlərini bütün in -
cə liklərinə qədər nəzərə alan bu yeni xətt
qısa bir müddətdə çevik taktiki gedişlərlə
hə yata keçirildi. Qısa müddət ərzində Azər -
baycanın özünə Böyük Britaniya, Almaniya,
Fransa,  İtaliya kimi çox nüfuzlu tərəfdaşlar
qa zanması Heydər Əliyev xarici siyasətinin
Av ropa istiqamətinin çox mühüm bir uğuru
ol du. 

Ulu öndərin müəllifi olduğu xarici si -
ya sət konsepsiyası dərin elmi nəzəri və
zən gin təcrübə üzərində qurulmuş konsep -
siya idi. Bu fəaliyyətdə hər bir amil, faktor,
şə rait və xüsusiyyət nəzərə alınmışdı. Məhz
bu siyasi kursun nəticəsidir ki, Azərbaycan
bu gün dünyanın, demək olar ki, bütün öl -
kələri ilə diplomatik münasibətlər quraraq
əmək daşlıq edir. Hazırda ölkəmiz planetin
bey nəlxalq əməkdaşlıq regionlarından bi -
rinə, bəlkə də, ən mühümünə çevrilibdir.
Məhz bunun nəticəsidir ki, yalnız adı çə -
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kilən ölkələr yox, Cənubi Amerikanın, Af -
rikanın bir sıra ölkələrinin, Kanadanın və
digərlərinin Azərbaycana marağı günbəgün
artmaqdadır. 

Heydər Əliyevin xarici siyasət xəttində
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələlərinə də böyük
diqqət yetirilirdi. Hazırda dünyada təxminən
4 mindən çox beynəlxalq və məhəlli təşkilat
mövcuddur ki, bunlardan 300-dən çoxu
hökumətlərarası təşkilatlardır. Beynəlxalq
təşkilatlara üzv olmaq, onların tədbirlərində
iştirak etmək, səmərəli iş qurmaq Azər -
bay canın problemlərini, həqiqətlərini, dün -
yaya çatdırmaq üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Məhz buna görə, hazırda Azər -
baycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT),
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Təşkilatı (ATƏT), Avropa Şurası (AŞ),
Müstəqil Dövlətlər Birliyi, GUAM, İslam
Konfransı Təşkilatı (İKT), Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QİƏT),
Parlamentlərarası İttifaq (Pİ), İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), Qoşulmama
Hərəkatı kimi beynəlxalq nüfuzlu təş ki -
lat ların üzvü olmaqla bərabər, Avropa Bir-
liyi, NATO, Beynəlxalq Valyuta Fondu,
Av ropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
və digər təşkilatlarla da fəal əməkdaşlıq
edir. Azərbaycan bu əməkdaşlığı bu gün
də uğurla davam etdirərək yeni-yeni kollek-
tiv sənədlərə və beynəlxalq müqavilələrə
qo şulur. 

Dərin mənəvi, mədəni, elmi - iqtisadi
potensiala, əlverişli coğrafi-siyasi mövqeyə
malik Azərbaycan həm də özünün zəngin
təbii sərvətləri ilə məşhurdur. Bu sərvətlər
içərisində neft əsas yer tutur. Ümummilli
liderin müdriklik və uzaqgörənliklə, dərin
inam və qətiyyətlə, məqsədyönlü və ardıcıl
şə kildə həyata keçirdiyi qlobal, geniş miq -

yas lı və çoxşaxəli iqtisadi siyasət nəticəsində
bu gün neftdən gələn gəlir onun əsl sahibi
olan Azərbaycan  xalqına xidmət edərək
öl kəmizin siyasi müstəqilliyinin, iqtisadi
tə rəqqisinin, insanlarımızın rifahının təmin
edil məsinə yönəldilmişdir.

Bu gün dünyada baş verən müxtəlif
pro seslər – yeni müharibə ocaqlarının
yaranması, münaqişələrin artması, ölkələr
arasında enerji daşıyıcılarının nəqli
sahəsində problemlərin və mübahisələrin
yaşanması göstərir ki, ayrı-ayrı dövlətlər
enerji təhlükəsizliyi üçün daha ciddi dü -
şün məli, xüsusən, alternativ nəql sis tem -
lə rinin yaradılması ilə mövcud ideyaların
reallaşdırılması istiqamətində əməli hərəkətə
keçməlidirlər. Bütün bunlara baxmayaraq,
hazırda Azərbaycan Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında böyük
rol oynayır.

Ulu öndərin möhkəm təməllər üzərində
qur duğu xarici siyasət kursu hazırda qlo -
bal laşan dünyada, mürəkkəb proseslər baş
ver diyi dönəmdə Azərbaycanı sabitlik ada -
sı na çevirib. Belə bir vəziyyətdə Azər bay -
ca nın bölgənin lider dövlətinə çevrilməsi
hər birimiz üçün qürurverici haldır. Heydər
Əliyev tərəfindən elmi-konseptual şəkildə
əsas ları qoyulan və möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyev tərəfindən yeni çalarlar qa -
tı laraq, daha da zənginləşdirilən müstəqil
Azər baycanın təhlükəsizlik strategiyası,
bu baxımdan, öz dövrünün ən qabaqcıl
təc rübəsini də əxz edərək, ölkəmizi nəhəng
və geniş miqyaslı nailiyyətlərə qovuşdurur.

Regional təhlükəsizlik qlobal təh lü kə -
siz lik sisteminin mühüm tərkib hissəsi ol-
maqla bərabər onun davamlılığını şərt lən -
di rən mühüm amillərdəndir. Dünya xə ri -
təsinə nəzər salsaq, geopolitik subyektlərin
daim qarşılıqlı təsirdə olmasına, hətta bir
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sı ra hallarda bir regiondakı vəziyyətin di -
gərinin təhlükəsizlik vəziyyətini şərt lən -
dirdiyini müşahidə edə bilərik. İstənilən
döv lətin təhlükəsizliyi hazırda geniş siyasi,
iq tisadi və mədəni inteqrasiyaya məruz
qa lan dünyada beynəlxalq təhlükəsizlik
an layışından kənar təsəvvür edilə bilməz.
Məhz bu baxımdan, bir çox beynəlxalq
təşkilatların nizamnamə və sənədlərində
də beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunması
prob lemi daim öz əksini tapmaqdadır.

Ötən dövrdə Azərbaycanın enerji siyasəti
da ha da güclənib və respublikamız dünyada
təc hizatçı kimi mövqeyini möhkəmləndirib.
Azər baycan bölgənin bir çox ölkəsinə ya -
na caq ehtiyatlarının nəqlini həyata ke çir -
məklə diversifikasiya siyasətini gücləndirib.
Be lə ki, hazırda ölkəmizin nefti və qazı
möv cud enerjidaşıyıcı sistemlərlə müxtəlif
is tiqamətlərə nəql edilir. Lakin, hazırkı
im kanları genişləndirmək, şaxələndirmək
və sayını artırmaq üçün də yaxşı potensial
möv cuddur. Rəsmi Bakı neft- qaz təchizatı
mar şrutlarının şaxələndirilməsi ilə bağlı
səs lənən təklifləri hər zaman dəstəkləyib,
bu sahədə müxtəlif layihələr üzərində dü -
şü nən Avropa İttifaqının enerji təh lü kə -
siz liyinə töhfələr verməyə hazır olduğunu
bə yan edib. Ona görə bir çox ölkələrin
ener ji təhlükəsizliyinin təminatına böyük
töh fələr verən respublikamız dünya bir -
liyində etibarlı və strateji tərəfdaşı kimi
ye rini möhkəmləndirib.

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BTC,
Bakı –Supsa neft, Bakı–Tbilisi–Ərzurum
qaz kəmərlərinin işə düşməsindən sonra
karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli ilə bağlı
regionda tamamilə yeni vəziyyət yarandı.
Yəni, Xəzərin karbohidrogen ehtiyatları
ilk dəfə olaraq alternativ yollarla dünya

ba zarlarına çıxarılmağa başlandı ki, bu da
Azər baycanın enerji siyasətinin müstəqil
ol masından xəbər verir. Bu layihələrdən
sonra Trans–Anadolu (TANAP) və
Trans–Adriatik (TAP) boru kəmərləri la -
yi hələrinin həyata keçirilməsi Avropa və
dün yanın enerji təhlükəsizliyi baxımından
bö yük əhəmiyyətə malikdir.

Əlbəttə, Azərbaycanın əlverişli geosiyasi
möv qeyinin, multikultural müxtəlifliyin
və çoxmədəniyyətliliyinin, yüksək insan
potensialının və zəngin təbii ehtiyatlarının
olmasına baxmayaraq, balanslı siyasətin
həyata keçirilməsi bir o qədər də asan
olmamışdır. Ulu öndərimiz özünün zəngin
siyasi-diplomatik bilik və bacarığına, yüksək
dövlət idarəçiliyi və uzaqgörən qabiliyyətinə
is tinad edərək, elə bir dövlət siyasəti for -
ma laşdırdı ki, bu siyasət ölkəmizin ildən-
ilə müasir dünyada imicinin və mövqeyinin
güc lənməsinə zəmin yaratdı. 

Sözsüz ki, dövlətimizin siyasətinin öl -
kəmizin maraqlarına uyğun olaraq həyata
ke çirilməsi həm ümummilli liderimizin,
həm də möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əli yevin misilsiz xidmətlərinin bariz nü -
mu nəsidir. Xalqımız əmindir ki, əsası ulu
ön dər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
bu siyasət və Azərbaycanın beynəlxalq
aləm də getdikcə artan nüfuzu onun dünya
bir liyindəki yerini və mövqeyini daha da
möh kəmləndirəcək.

Məlahət İBRAHİMQIZI, 
Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi
rayon təşkilatının sədri, V çağırış
Milli Məclisin deputatı.

www.yap.org.az
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Ulu öndərin həyatı və fəaliyyəti
Azərbaycan tarixinin bir hissəsi

və mübaliğəsiz deyə bilərik ki, bu tarixin
ən şanlı səhifələrindəndir. O Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi bir qərinədən artıq dövrdə
ölkənin həyatında, xalqın taleyində elə bir
əzəmətli rol oynayıb ki, bu, əsrlər boyu
unudulmayacaq. Azərbaycanın hər bir
bölgəsində Heydər Əliyevin quruculuq
fəaliyyətinin silinməz izləri var. Ulu öndər
həyatı boyu həmişə xalqına arxalanıb və
bunu fəxrlə bəyan edib: “Mənim həyat
amalım bütün varlığım qədər sevdiyim
Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə,
ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına
xidmət olub. Bu yolda gücümü və iradəmi
yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan
almışam. Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb
vəziyyətlərdə yalnız və yalnız xalqıma
arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə

verib və bütün uğurlarımı
tə min edib”.

Müstəqil Azərbaycan
döv lətinin üzləşdiyi sınaqlar,
dövlətimizin ən ağır gün lə -
rin də Heydər Əliyevin gös -
tər diyi qətiyyət bu sözlərin
ger çəkliyini dəfələrlə təs -
diq ləyib. Ulu öndərin Azər -
bay canla, xalqımızla bağlı
ar zuları bitib-tükənməz, Və -
tə nə, xalqa olan məhəbbəti
həd siz-hüdudsuz idi. O dün -
ya nın hansı nöqtəsinə ge -
dir disə, Azərbaycanı, onun
prob lemlərini də ürəyində

apa rırdı. Bu dahi insan Vətən üçün, xalq
üçün doğuldu. Vətəni, xalqın tərəqqisi, in -
ki şafı, azadlığı, müstəqilliyi üçün çalışdı
və bu yolda ömrünü şam kimi əritdi. Mü -
qəd dəs amalları və fəaliyyəti ilə xalqın
gö zündə, qəlbində dağ kimi ucaldı. Ona
gö rə də xalqın öz sədaqətli, dahi övladına
mə həbbəti sonsuzdur, əbədidir...

Azərbaycanın 1970-ci illərdən sonrakı
in kişafı, uğurları və yüksəlişi demək olar
ki, bütünlüklə ümummilli liderimiz, müdrik
zə ka sahibi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Bö yük rəhbərin hakimiyyətdə olduğu dövr
Azər baycan elminin, təhsilinin, səhiyyə
və mədəniyyətinin, iqtisadiyyatının sürətli
in kişafı ilə yadda qalmışdır. Bu illər milli-
mə nəvi dəyərlərimizin qorunması, və tən -
daş ların sosial həyat tərzinin yax şı laş dı -
rıl ması, demokratiyanın inkişafı, dünya
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QƏLBLƏRDƏ YAŞAYAN DAHİ İNSAN

Ümummilli liderimiz, milli dövlətimizin memarı
və qurucusu Heydər Əliyevin siyasi və idarəçilik
fəaliyyəti tariximizdə müstəsna yer tutur. Ulu öndər
Azərbaycan tarixində yeni parlaq səhifə açan nadir
şəxsiyyət olmuşdur. 1993-cü ilin yayında xalqımız son
ümid yeri kimi ona üz tutanda Azərbaycan “olum, ya
ölüm” qarşısında qalmışdı. Heydər Əliyev Azərbaycanı
parçalanıb məhv olmaqdan qurtardı, müstəqilliyimizi
dönməz etdi, sabitlik və təhlükəsizliyin qarantı oldu.
Ölkəmiz inkişafa, firavanlığa doğru addımlayan,
dünya birliyində layiqli yerini tutmuş bir dövlətə
çevrildi. Ulu öndər Heydər Əliyev siyasətçi və dövlət
xadimi kimi üzərinə düşən ən uca missiyanı ger çək -
ləş dirdi, müasir Azərbaycan dövlətini yaratdı və onun
şanlı tarixini öz əlləri ilə yazdı.



azər baycanlılarının monolit bir qüvvə kimi
təş kilatlanması Heydər Əliyevin stra te gi -
ya sının uğuru kimi qeyd olunmalıdır.

Ulu öndərimizin Azərbaycana birinci
də fə rəhbərlik etdiyi dövr quruculuq sal -
na məsinə ən parlaq səhifələr kimi daxil
olub. Heydər Əliyevin Azərbaycan iq ti sa -
diy yatının inkişafındakı xidmətləri özünü
hə lə sovet dövründə göstərib. Ötən əsrin
70-ci illərində bol nefti və xam pambığı
ilə deyil, soyuducuları və kondisionerləri
ilə tanınan Azərbaycan əsrin sonunda Hey -
dər Əliyevin sayəsində ən irimiqyaslı iqtisa -
di layihələrin mərkəzinə çevrilib. Bu gün
tam əminliklə söyləmək olar ki, Azər bay -
ca nın dövlət suverenliyi və iqtisadi müs -
tə qilliyi hələ 70-80-ci illərdə təməli qo -
yul muş potensiala söykənir. Məhz o illərdə
öl kəmizin gələcəyi üçün çox mühüm ad -
dım lar atılıb. İnfrastruktur yenilənib, neft
sə nayesi yenidən qurulub, nəhəng kimya
və neft-kimya, qara və əlvan metallurgiya,
ma şınqayırma müəssisələri yaradılıb, elmi,
mə dəni tərəqqiyə nail olunub, ölkəmizin
iq tisadi, sosial, elmi-texniki potensialı
möh kəmləndirilib.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
Azər baycana rəhbərlik etdiyi illər ərzində
xalq üçün, vətən üçün etdiklərini bəzən
adi insan təfəkkürünün əhatə dairəsinə sı -
ğış dırmaq olmur. Böyük öndərimiz ta ri xi -
mi zə xilaskar kimi daxil olub və res pub li -
ka mıza rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə bu
mis siyanı çox böyük uğurla yerinə yetirib.
Müa sir Azərbaycanın bir dövlət kimi for -
ma laşması və qurulması birbaşa Heydər
Əli yevin adı ilə bağlıdır. Təsadüfi deyil

ki, ümummilli liderimiz azərbaycanlı olması
ilə fəxr etdiyi kimi, hər bir azərbaycanlı
da bu gün Heydər Əliyevin ən böyük sənət
əsə ri olan müstəqil, inkişaf etmiş Azər -
bay canın vətəndaşı olmaqdan qürur duyur,
bö yük öndərə sayğı və məhəbbətini onun
ide yaları ətrafında daha da sıx birləşməklə
nü mayiş etdirir.

Heydər Əliyev əsl ümumxalq məhəbbəti,
sev gisi qazanmış nadir siyasətçilərdən,
döv lət xadimlərindəndir. O, respublikaya
rəh bərlik etdiyi illər ərzində gördüyü nə -
həng işləri ilə xalqımızın qəlbində özünə
əbə di abidə ucaldıb. Ona görə də nə qədər
ki müstəqil Azərbaycan dövləti var, Heydər
Əli yev də ürəklərdə yaşayacaqdır. Bu isə
əbə diyyət deməkdir. Ulu öndərin yolu xal -
qı mızı firavan gələcəyə aparır. Dahi və
əzə mətli şəxsiyyətin yolunun davamı müs -
tə qil Azərbaycan dövlətinin gələcəyi, onun
da ha da güclənməsi, ərazi bütövlüyünün
bər pa olunması, hər bir vətəndaşımız üçün
fi ravan və rahat həyat şəraitinin yaradılması
de məkdir. Heydər Əliyevin başladığı işləri
da vam etdirmək, qurduğu dövləti yeni-
ye ni uğurlara çatdırmaq onun ruhu qar şı -
sın da ən ümdə borcumuzdur.

Heydər Əliyev nələr yaratmadı, tik dir -
mə di Azərbaycanda?! “...dağıtmaq asan
iş dir, amma yaratmaq çox çətindir. Tarix,
in sanlar isə həmişə quranları, yaradanları
qiy mətləndirir”, – deyirdi Heydər Əliyev.
O, özü üçün də, milləti, xalqı üçün də
Azər  baycan adlı abidə qoyub getdi. Tik -
mə di, qurmadı ki, özü qala, tikdi, yaratdı
ki, izi qalsın. Həqiqətən də bu gün ölkəmizin
han sı guşəsinə baxsan bu böyük insandan
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ora da bir iz görərsən. Heç bir vaxt, tarixin
heç bir dönəmində silinib pozulmayacaq
bir iz!

Müasir Azərbaycanın yaradıcısı, xal -
qı mızın fədakar oğlu öz həyatının mənasını
doğ ma Vətəninə və xalqına xidmətdə gö -
rürdü, bu məqsədlə gecə-gündüz çalışırdı.
Ulu öndərin mənalı ömür yolu Vətənə sə -
daqət nümunəsidir. Dünyanın ən tanınmış
si yasətçiləri bu böyük zəka sahibinin işlərini
— Heydər Əliyev irsini örnək kimi qəbul
edir lər. Çünki onlar hələ keçmiş SSRİ za -
ma nından Heydər Əliyevin nəyə qadir ol -
du ğunun şahidi idilər. Təkrarsız təşkilatçılıq
qa biliyyətinə malik olan ulu öndərimiz
mil li iqtisadiyyatımızın dinamik inki şa -
fın dan ötrü əlindən gələni edirdi. Xüsusən
ən müxtəlif sahələrdə işləyəcək kadr po -
ten sialını yaratmaq Heydər Əliyev fəa liy -
yə tinin əsas istiqamətlərindən biri olmuşdu.
Ulu öndər müstəqil Azərbaycan dövlətini
da xili və xarici təhlükələrdən xilas edərək
onu inkişaf və tərəqqi yoluna çıxardı. Öl -
kə mizdə bərqərar olan sabitlik, həyatın
bü tün sahələrində qazanılan uğurlar Heydər
Əli yevin müdrik və dahi şəxsiyyət olduğunu
gös tərdi.

Bu sabitlik və əmin-amanlıq nəticəsində
nə həng islahatlar həyata keçirildi. Bu isla -
hatlar respublikanın hərtərəfli inkişafına
tə kan verdi. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı
də rin iftixar hissi ilə qeyd edir ki, müstəqil
Azər baycan dövləti ümummilli liderimizin
şah əsəri, onun öz xalqı qarşısında tarixi
xid mətidir. Məhz buna görə Heydər Əli -
ye vin adı tariximizin səhifələrinə qızıl
hərf lərlə yazılmışdır. Ulu öndərin vaxtilə

böl gələrə etdiyi səfərlər yaxşı xatirimizdədir.
O, pambıq tarlalarında, tikinti mey dan ça -
la rında tez-tez olur, zəhmətkeşlərlə səmimi
gö rüşlər keçirir, insanların firavan yaşaması
üçün yerindəcə tapşırıqlar verirdi. Ha ki -
miy yətdə olduğu 34 illik dövr ərzində ra -
yon larda yaradılmış istehsal və xidmət
mü əssisələri onun bilavasitə göstərişləri,
la yihələri və iradəsi sayəsində meydana
gəl mişdir. Böyük öndərin bir diplomat ki -
mi fəaliyyəti də hər birimizin gözləri qar -
şı sındadır.

Siyasət aləmində misli-bərabəri olmayan
bu dahi şəxsiyyət Azərbaycanı qısa müd -
dət də bütün dünyaya tanıtdı. Təkcə “Əsrin
mü qaviləsi”ni göstərmək kifayətdir ki, bu
ba rədə aydın təsəvvür olsun. Onun dünya
miq yasında, gördüyü işlər ölkəmizin bey -
nəl xalq nüfuzunun möhkəmlənməsində
əvəz siz rol oynadı. Azərbaycanın Avropa
Şu rasına qəbul edilməsi Heydər Əliyevin
şəx si nüfuzu sayəsində mümkün olmuşdur.

Müstəqil Azərbaycanın inkişafında müs -
təs na rolu olan Yeni Azərbaycan Partiyasının
ya radılması da ümummilli liderimizin xalqı
qar şısında əvəzsiz xidmətlərindəndir. Ulu
ön dərin 1992-ci ildə hələ Naxçıvanda ikən
Azər baycan ziyalılarının böyük bir his sə -
si nin çağırışına səs verərək Yeni Azərbaycan
Par tiyasını yaratması zərurətdən doğan bir
ha disə kimi ölkəmizin taleyində önəmli
rol oynadı.

Təsadüfi deyil ki, 1992-ci ilin sonlarında,
1993-cü ilin əvvəllərində o vaxtkı iqtidarın
bü tün təzyiq və maneələrinə baxmayaraq
Ba kıda və Azərbaycanın digər bölgələrində
YAP-ın ilk təşkilatları formalaşdı. Heç bir
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il keçmədən Yeni Azərbaycan Partiyası və
onun dahi rəhbəri, lideri Heydər Əliyev
res publikamızda yaranmış siyasi-iqtisadi,
so sial böhranın, vətəndaş müharibəsinin
ara dan qaldırılması vəzifəsini öz üzərinə
gö türdü. YAP-ın gücü dünya səviyyəli si -
yasi-ictimai xadim Heydər Əliyevdə, bu
da hi şəxsiyyətə sonsuz ümumxalq mə həb -
bətində öz təcəssümünü tapmışdı. Odur
ki, qısa zamanda onun sıraları mətin, və -
tən pərvər insanlar hesabına yüz minləri
keç di, monolit və sarsılmaz qüvvəyə çevril-
di.

Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası regio -
nu muzun yeni praqmatik lideri, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha yüksək
zir vələri fəth etməyə doğru inamla irəliləyir.
Ye ni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi
par tiyanın daim yeniləşməsinə və güc lən -
mə sinə mühüm önəm verir. Çünki bu par-
tiya, eyni zamanda, Heydər Əliyev siyasi
ir sinin ideoloji bazasını təşkil edən güc
mər kəzidir.

Müasir Azərbaycan dövlətinin 1993-
cü ildən sonra yazılan tarixi də deyilənlərin
ay dın təsdiqidir. Dahi və uzaqgörən dövlət
rəh bəri kimi məhz ulu öndər Heydər
Əliyevin başladığı və bu gün adı dünyanın
ən nüfuzlu liderləri ilə bir sırada çəkilən
Pre zident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
si yasi kurs güclü Azərbaycan dövlətinin
qu rulmasını, onun yerləşdiyi bölgənin lide -
rini, dünyada isə söz sahibinə çevrilməsini
tə min edib.

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əli yevin rəhbərliyi ilə bu gün ölkəmizdə
sis temli, hərtərəfli islahatlar həyata keçirilir.

Hə min proses 2019-cu ilin əvvəlindən da -
ha geniş vüsət alıb və bir çox sahələri
əha tə edir. Bu islahatlar ölkəmizin ümumi
in kişafına yeni dinamizm gətirir.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
qa zanılan nailiyyətlər xalqımız tərəfindən
yük sək qiymətləndirilir. Azərbaycan xalqı
hə yata keçirilən səmərəli, məqsədyönlü
da xili siyasətin və müstəqil xarici siyasət
kur sunun uğurlu nəticələrini yüksək də -
yər ləndirir. Dövlətimizin başçısı Bakı Döv -
lət Universitetinin 100 illik yubileyi mü -
na sibətilə keçirilən mərasimdə həmin mə -
qam lara da toxunaraq “...Xalq bizi dəs -
tək ləyir və sonuncu rəy sorğuları onu gös -
tə rir. Əhalinin mütləq əksəriyyəti bizim
si yasətimizi dəstəkləyir”, – deyə bildirib.
Pre  zident İlham Əliyev əhalinin mütləq
ək  səriyyətinin iqtidara alternativ gör mə -
di yini də söyləyib. Həqiqətən də, Azər -
bay can xalqı Prezident İlham Əliyevin
rəh bərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu siyasətə
al ternativ görmür. Tam əminliklə deyə bi -
lə rik ki, ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları
ya şayır və qalib gəlir, Azərbaycan xalqını
da ha böyük qələbələrə aparır. Bu gün hər
bir azərbaycanlının qəlbində Heydər Əliyev
sev gisi dünənkindən daha güclüdür, daha
par laqdır. Nə qədər ki bu vətən var, Heydər
Əli yev yaşayacaqdır, nə qədər ki Odlar
yur du Azərbaycan var olacaqdır, ürəklərdə
Hey dər Əliyev məhəbbəti daha da alov -
lan acaqdır!

Bu gün ümummilli lider Heydər Əli -
ye vin zəngin irsinin öyrənilməsi, onun
mil li dövlətçilik ideyalarının yeni nəsillərə
aşı lanması məqsədi ilə 2004-cü ildə ya ra -
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dılmış Heydər Əliyev Fondu məhz Mehri -
ban xanımın rəhbərliyi altında Azər bay -
ca nın, eləcə də regionun ən böyük ictimai
təş kilatına çevrilib.

Ulu öndərin adını daşıyan Fond milli-
mə nəvi dəyərlərin qorunması və Azər bay -
can mədəniyyətinin geniş təbliğ olunması
ilə bağlı işlərin aparılmasına xüsusilə kö -
məklik göstərib. Bununla yanaşı, əhalinin
ri fahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş müx -
təlif proqram və tədbirlər, elm, təhsil, mə -
də niyyət, səhiyyə və idmanın inkişafını
tə min edən layihələr Heydər Əliyev Fondu
tə rəfindən daim dəstəklənib. Fond uşaq
və gənclərin sağlam, milli-mənəvi dəyərlərə
sa diq, hərtərəfli biliklərə malik vətəndaş
ki mi yetişdirilməsi, Azərbaycanın bey nəl -
xalq nüfuzunun artırılması ilə bağlı təd -
bir lərin reallaşdırılması istiqamətində də
mü hüm tədbirlər həyata keçirib. Ona görə
də Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli
fəa liyyəti Azərbaycan xalqı tərəfindən
daim yüksək qiymətləndirilib.

Azərbaycanın Birinci vitse-prezident,
Hey dər Əliyev Fondunun prezidenti, UN-
ESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri,
Ye ni Azərbaycan Partiyası (YAP) sədrinin
müa vini, ölkənin birinci xanımı Mehriban
xa nım Əliyeva ölkəmizin ictimai-siyasi,
mə dəni həyatında daim mühüm və fəal
rol oynayır. Mehriban xanım vaxtilə Milli
Məc lisin deputatı kimi də çoxşaxəli fəa -
liy yəti ilə diqqət çəkir. O, təmsil etdiyi
dai rənin sosial-ictimai problemlərinin həl -
lin də böyük addımlar atıb, vaxtilə fəal de -
pu tat kimi də seçiciləri ilə daim təmasda
olub. Mehriban Əliyevanın fəaliyyətində
yad daqalan məqamlardan biri də onun

əda lət, humanizm və insanpərvərlik ideal -
la rını rəhbər tutaraq genişmiqyaslı amnistiya
akt larının qəbul edilməsi təşəbbüsü ilə çı -
xış etməsidir. Bu təşəbbüslərin dövlət baş -
çı sı İlham Əliyev tərəfindən dəstəklənməsi
sa yəsində minlərlə məhbus azadlığa qo -
vu şub. UNESCO və İSESCO-nun xoş mə -
ram lı səfiri kimi ölkə daxilində və xaricində
mü hüm layihələrə imza atan Mehriban
Əliyeva Azərbaycanın birinci xanım statu -
sunu da şərəflə daşıyıb. Mehriban Əli ye -
va nın bütün çıxışları, müsahibələri özünün
zən ginliyi, dərin məzmunu, yenilikçi dü -
şün cəsi ilə böyük maraq doğurur. Bu, fitri
is tedad sahibinin milli-bəşəri ideallara sa -
diqliyi, dünya cəmiyyətinə nikbin ba xış -
la rının məntiqi ifadəsidir. Onun ge niş miq -
yas lı fəaliyyəti ölkənin ictimai, sosial, mə -
də ni həyatını əhatə etməklə tükənmir. Meh -
riban Əliyeva Azərbaycanın milli-mənəvi
də yərlərini, mədəniyyətini, ölkəmizin özü -
nəməxsusluğunu, özəlliklərini, dünya cə -
miy yətində böyük fədakarlıqla, uğurla təb -
liğ edir. Qədim ənənələrimizlə bağlı olan
mul tikultural dəyərləri, tolerantlığı başqa
öl kələrdə əməli işləri ilə nümayiş etdirir.
Meh riban Əliyeva bütün dünyaya xe yir -
xah lığın zirvə nümunəsini sərgiləməkdə
da vam edir. Ən parlaq işlər isə hələ qa -
baq dadır. Onun getdikcə yeni çalar qazanan
ic timai-siyasi fəaliyyəti bunu diktə edir.
Bu rada Prezident cənab İlham Əliyevin
fik rini xatırlatmaq yerinə düşür: “O, insan -
lara xoş münasibəti, xoş niyyəti, xoş ün -
siy yəti ilə seçilib. Bu, onun xasiyyətinin
ən fərqləndirici cəhətidir. Mən əminəm
ki, Mehriban Əliyeva xeyriyyəçilik, in -
san sevərlik, mərhəmət, Azərbaycan xalqının
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men talitetinə, mədəniyyətinə, düşüncəsinə,
əsr lərdən bəri formalaşan ənənələrimizə
xas olan ən gözəl keyfiyyətləri davam et -
dir məyə çalışacaq”.

Mehriban xanım Azərbaycan Prezidenti -
nin dövlətçilik ideyalarından güc alır. Döv -
lət rəhbərimizin vətənpərvərliyi, ölkəmizin
ma raqlarını sədaqətlə, iradə ilə, cəsarətlə
qo rumağı, xalqımızla sarsılmaz birliyi
onun üçün də parlaq bir nümunədir. Bu
nü munə Mehriban xanımın fəaliyyətini is -
ti qamətləndirir. Ölkəmizdəki müsbət me -
yil lərə, dəyişikliklərə, inkişafa, Azər bay -
ca nın beynəlxalq arenada nüfuzunun art -
ma sına öz töhfələrini verməyə ruhlandırır.
Meh riban xanım Əliyeva Azərbaycan Res -
pub likasının Birinci vitse-prezidenti və zi -
fə sində də öz fəaliyyətini məhz bu prinsiplər
əsa sında qurub. Onun bu vəzifədə irəli
sür düyü və icrasına birbaşa rəhbərlik etdiyi
la yihələrin hər biri sosialyönümlüdür. Hər
bi ri vətəndaşları narahat edən köklü prob -
lem lərin həllinə yönəlib. Həm xalqımıza,
həm də beynəlxalq ictimaiyyətə məlum
ol duğu kimi, Mehriban xanım Əliyevanın
de putatlıq fəaliyyəti dövründə də ölkə hə -
ya tının elə bir sahəsi olmayıb ki, oradakı
prob lemli məsələlər diqqətindən kənarda
qal sın. Bütün imkan və bacarığını insanların
yük sək rifahı naminə humanitar proq ram -
la rın reallaşmasına, Azərbaycanın dünyada
si vil ölkə kimi tanınmasına yönəldən Birinci
vit se-prezident köməyə ehtiyacı olan insan -
lara hər an yardım etməyə hazır olub. Qar -
şı ya qoyulan növbəti prioritet vəzifə isə
qaç qın və məcburi köçkünlərin sosial mü -
da fiəsinin gücləndirilməsi, həyat sə viy yə -

si nin yüksəldilməsidir. Xalq onu sevir və
ona inanır. Elə buna görə də Mehriban
Əli yevanın sayəsində cəmiyyətin sosial
hə yatında xeyriyyəçilik ənənələri canlanıb.
Bi rinci vitse-prezident insanlara xeyi r xah -
lı ğa meyil, başqasının dərdinə şərik olmaq,
kö məyə ehtiyacı olana yardım əlini uzatmaq
ki mi hiss və bacarıqları aşılayıb. Mehriban
xa nım Əliyevanın həyata keçirdiyi böyük
mis siya Azərbaycanda qadın hüquqlarının
yük sək səviyyədə təmin edilməsinə sübut
və bütün xanımlarımız üçün örnəkdir.
Onun fəaliyyəti Prezident cənab İlham
Əli yevin həyata keçirdiyi siyasi xətti uğurla
ta mamlayır. Azərbaycan Respublikasının
Bi rinci vitse-prezidenti Mehriban Əli ye -
va nın Vətənin və xalqın taleyində bundan
son ra da misilsiz rolu olacağına, ölkənin
vüsətli inkişafına yeni və davamlı töhfələr
verəcəyinə inamımız böyükdür. Bu inamı
yaradan başlıca amil də qeyd etdiyimiz
ki mi, onun hər zaman dövlətçiliyimizə,
xal qımıza xidmət etmək istəyi, arzusudur.

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Meh -
ri ban xanım Əliyeva həyata keçirdiyi bütün
la yihələr xalqa layiqli xidmət prinsipinə
söy kənir. Onun dövlət idarəçiliyi fəl sə fə -
sin də insanlara yaxşılıq kimi mütərəqqi
bir ideya, nəcib amal yenə də ön plandadır.
Əmi nik ki, Mehriban xanım Əliyeva bu
xe yirxah, nəcib missiyanı bundan sonra
da davam etdirəcək, ulu öndər Heydər
Əli yevin ölməz ideyalarına tapınmaqla
mil li intibah prosesinə layiqli töhfələrini
ve rəcəkdir.
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Azərbaycanın müasir tarixini ümummilli
lider Heydər Əliyevin fəaliyyətindən kənar
təsəvvür etməyin mümkünsüzlüyü ictimai
fikirdə birmənalı şəkildə qəbul edilən real
hə yat həqiqətidir. Bu həqiqət nəinki Azər -
bay canın müasir mövcudluğunda, həm də
ona aparan yollarda qarşıya çıxan saysız-
he sabsız maneələrin aradan qaldırılmasında
ulu öndər Heydər Əliyevin nümayiş etdir -
diyi uzaqgörənlikdə, iradə və qətiyyətdə,
müd riklik və dərin zəkada təzahür edir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəh -
bərliyi altında həyata keçirilən müdrik
döv lətçilik siyasəti nəticəsində bu gün
Azər baycan Respublikasında mütərəqqi
və dünyəvi dəyərlərə uyğun islahatlar apa -
rıl maqla demakratik, hüquqi və sivil dövlət
qu rulmuş, dönməz və dayanıqlı ictimai-
si yasi sabitlik əldə edilməklə qanunun ali -
li yinə və insan hüquq və azadlıqlarına real
tə minat verən vətəndaş cəmiyyəti for ma -
laş mışdır.

Ümummilli liderimiz bu gün cismən
ara mızda olmasa da, təsəllimiz odur ki,
Hey dər Əliyevin sönməz ideyalarının da -
vam çısı olan layiqli siyasi varis, Azərbaycan
Pre zidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
al t ında gələcəyə addımlayırıq. Bu isə o
de məkdir ki, dövlətimiz etibarlı əllərdədir.
Tə məli hələ 1993-cü ildə ümummilli lide -
rimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
xa rici və daxili siyasət kursumuzun də -
yiş məz olduğu, bu siyasətin yalnız milli
ma raqlar çərçivəsində aparıldığı göz qa -
ba ğındadır. İndi bu siyasət qloballaşan bə -
şə riyyətin tələblərinə uyğun olaraq yeni
məz mun və keyfiyyətdə uğurla davam et -

di rilir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı
bu gün sözün həqiqi mənasında Azərbaycan
döv lətinin rəmzi kimi səslənir. Bugünkü
güc lü, qüdrətli Azərbaycanı o yaradıb, öl -
kənin müstəqilliyini möhkəmləndirib inkişaf
et dirib, bütün dünyaya tanıdıb. Ümummilli
li derimiz ölkəmizin siyasi, sosial-iqtisadi
kon sepsiyalarını işləyib hazırlayıb, onların
dön mədən həyata keçirilməsini təmin edib.
Dövlət başçısı İlham Əliyev həyata keçirdiyi
is lahatları məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
müəllifi olduğu möhkəm təməl üzərində
da vam etdirir və yeni dövrün tələblərinə
uy ğun zənginləşdirməyə çalışır. Xalqımızı
Heydər Əliyev ideyaları ətrafında birləşdirən
cə nab İlham Əliyev özünü azərbaycanlı
sa yan, bu mənsubiyyətdən qürur duyan
hər kəsi ulu öndərimizin işıqlı, nurlu ar -
zu larının, ideyalarının həyata keçirilməsi
isti qamətində səfərbər edir. Bütün bunlar
tam mənada deməyə əsas verir ki, Prezident
cə nab İlham Əliyevin dövlətçilik təc rü bə -
sin də siyasi varislik ənənələrinin davamı,
üs təlik, mütərəqqi inkişaf meyillərinin güc -
lən dirilməsi ideyası üstünlük təşkil edir.
Bu gün xalqımız ümummilli liderin siyasi
va risi - yüksək intellektli, praqmatik dü -
şün cəli, müasir dünya siyasətini və iq ti sa -
diy yatını dərindən bilən Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti cənab İlham Əli -
ye vin ətrafında sıx birləşmişdir.

Tahir SÜLEYMANOV,
V çağırış Milli Məclisin deputatı.
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İslahatlar fəaliyyət istiqamətləri oxşar
olan dövlət qurumlarının kon so li -

da si yasının həyata keçirilməsinə, dövlət
apa ratının saxlanılması xərclərinin maksi -
mum dərəcədə optimallaşdırılmasına,
büd cə yükünün azaldılması istiqamətində
təd birlərin reallaşdırılmasına müsbət təsir
gös tərib.Bu, eyni zamanda, korrupsiya
və rüşvətxorluğun aradan qaldırılması,
sa hibkarların fəaliyyətinə dolayısı və bir -
ba şa mane olan, onlara qarşı əsassız tə -

ləb lər irəli sürən dövlət qurumlarının
ləğv edilməsi ilə nəticələnib.

Prezident İlham Əliyev çıxışlarında
kadr islahatlarının davamlı olacağını,
tə yin edilən bütün yeni kadrlar qarşısında
kon kret vəzifələr qoyulduğunu və kadr -
la ra o vəzifələrin icrasının zəruriliyini
diq qətə çatdırıb. Eyni zamanda, dövlət
mə murlarının vəzifəyə gəlir mənbəyi
ki mi baxmamalarını, xalqa xidmət et -
mə lərini, başlıca missiyalarının, və zi -
fə lərinin məhz bundan ibarət olduğunu
töv siyə edib. 

Bu fikirlə bağlı bir məqamı xa tır lat -
maq istərdim. Prezident İlham Əliyev
bir müddət əvvəl yeni icra başçılarının
və zifələrinə təyin olunması ilə əlaqədar
qə bul edərkən deyib: “Sizin əsas və zi -
fə niz ondan ibarət olmalıdır ki, rəhbərlik
edə cəyiniz şəhər və rayonda iqtisadi
in kişaf təmin edilsin, işsizliklə bağlı

prob lemlər öz həllini tapsın. Siz və tən -
da ş larla daim təmasda olmalısınız. Möv -
cud bütün olan problemləri, ilk növbədə,
çox dərindən təhlil etməlisiniz və prob -
lem lərin həlli üçün iş planı tutulmalıdır.
Tə bii ki, problemlərin bir hissəsinin həlli
mər kəzi icra orqanlarının səla hiy yə tin -
də dir. Belə olan halda, mərkəzi icra or -
qan ları qarşısında məsələ qaldırmalısınız,
ey ni zamanda, Prezident Ad mi nis tra si -
ya sına məlumat verməlisiniz. O məsələlər
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İSLAHATLAR SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI 
DAHA DA SÜRƏTLƏNDİRİR

Dövlət başçısı İlham Əliyev
 pre  zi dentlik fəa liy yətinə başladığı vaxt -
 dan ötən 16 il ərzində so sial-iq tisadi
sahələrin in kişafı məqsədilə qə  tiyyətli
addımlar atılıb, ge niş miq yaslı islahatlar
ger çəkləşdirilib, ida rə  et mə fəaliyyətinn
ye ni lən mə sinə xü susi əhə miyyət ve -
rilib. Respubli kada həm ye ni nazirliklər
ya ra dılıb, ayrı-ayrı na  zir liklərin tək -
rar lığı aradan qal dırılıb, birləşmə pro -
se  si gedib, həm də bə zi ləri ləğv edilib.
Bir sözlə, döv lət başçısı hər zaman çe -
vik idarəetmə me xa niz minə xüsusi
diqqət yetirib. Neftin ucuz laş ma sı və
kəskin devalvasiyadan son  ra isə ölkədə
ida rə et mə nin daha çe vik me xa nizm -
lərinin təşkili ilə bağ  lı məsələ mühüm
önəm daşıyıb, bu, sosial-iq tisadi
islahatların daha sü  rətlə aparılmasına
tə kan verib.



ki, sizin fəaliyyətinizdən asılıdır, onları
özü nüz həll etməlisiniz və daim və tən -
daş lardan onları narahat edən məsələləri
eşit məlisiniz. Ona görə vətəndaşlarla si -
zin ünsiyyətiniz formal xarakter yox, iş -
güzar xarakter daşımalıdır və bu, sizin
iş qrafikinizdə prioritet məsələ  olmalıdır”.

Ölkə rəhbəri nitqində yuxarıda qeyd
edi lənlərlə yanaşı, Azərbaycanda işsizliklə
bağ lı problemlərin bütövlükdə həllini
tap dığını, yeni iş yerlərinin yaradılması
üçün investisiya layihələrinin icrasının
zə ruriliyini, bunun üçün icra başçılarının
da həm yerli, həm də xarici biznes dai -
rə ləri ilə sıx təmaslar qurmağı diqqətdə
sax lamalarını qeyd edib: 

“Sizə göstərilən bu etimad doğrudan
da sizin üçün böyük avansdır. Çünki in -
di ki şəraitdə kadrlara qarşı tələbkarlıq
artır. Kadrlar qarşısında çox ciddi vəzifələr
qo yulur, xüsusilə pozuntularla bağlı, rüş -
vət xorluq, korrupsiya sıfır dərəcəsində
ol malıdır. İnvestorları incitməməlisiniz,
ək sinə, onlara kömək göstərməlisiniz,
on ları cəlb etməlisiniz ki, vətəndaşlar
si zin işinizdən razı qalsınlar. Əgər və -
tən daşlar razı olsalar, – atalar sözü var,
“Xal qın gözü tərəzidir”, – mən də razı
ola cağam və sizin fəaliyyətinizə yüksək
qiy mət verəcəyəm.Yox əgər mənim eti -
ma dımı doğrultmasanız, onda sizi çox
cid di cəza gözləyir.Əminəm ki, siz bu
mə suliyyəti dərk edirsiniz və müasir
döv rün tələblərinə cavab verərək rəhbərlik
edə cəyiniz Naftalan şəhərinin, Hacıqabul

ra yonunun inkişafına öz töhfənizi ve rə -
cək siniz”.

Respublikamızda dövlət idarəetmə is -
la hatlarının diqqət mərkəzində sax la nıl -
ma sı iqtisadi və sosial islahatların sistem -
li liyini və dayanıqlılığını təmin edir, öl -
kə nin davamlı inkişafına zəmin yaradır.
Ən əsası isə islahatların sistemli şəkildə
ger çəkləşdirilməsi bu prosesə inamı daha
da artırır. Azərbaycan ictimai-siyasi ka -
ta klizmlər yolu ilə deyil, təkamül yolu
ilə inkişaf edir. Hazırda dünyada rəqabət
ida rəetmə sistemləri arasında gedir. Azər -
bay can məhz idarəetmənin səmərəliliyini
ar tırmaqla qlobal səviyyədə rəqabətlilik
po tensialını gücləndirir.

Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir
ki, ölkəmizdə səmərəli dövlət idarəetmə
sis temi qurulub. Bu, beynəlxalq hesabat-
larda da öz təsdiqini tapıb. Məsələn,
Dün ya Bankının hesabladığı “Hökumətin
sə mərəliliyi” subindikatoru üzrə Azər -
bay can 2007-2018-ci illərdə regionda ən
çox irəliləyiş edib. Belə ki, müqayisə
olu nan dövrdə Azərbaycan 7, Qazaxıstan
6, Özbəkistan 5, Gürcüstan 5 və Qır ğı -
zıs tan 2 pillə irəliləyə bilib. Azərbaycan
“Qlo bal Rəqabətlilik hesabatı”nda 140
öl kənin arasında məhkəmənin müstəqilliyi
me yarına görə 39-cu, hökumət tən zim -
lən məsinin yükü meyarına görə 3-cü,
hö kumətin siyasətin davamlılığını təmin
et məsi meyarına görə 11-ci, hökumətin
də yişikliklərə reaksiyası meyarına görə
5-ci, hökumətin uzunmüddətli vizyonu
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me yarına görə 10-cu pillədə qərarlaşıb.
“ASAN xidmət”, DOST, ABAD, “Bir
pən cərə” İxraca Dəstək Mərkəzi, Şəbəkə
və digər xidmətlərdən vətəndaşların məm -
nun luq səviyyəsi 100 faizə yaxınlaşıb. 

Bütün bunlar isə respublikamızın dün -
yada ən çox islahat aparan ölkələrdən
bi ri kimi elan olunmasına gətirib çıxarıb.
Be lə ki, Dünya Bankının “Doing Business
2019” hesabatında Azərbaycan 10 ən is -
lahatçı dövlət siyahısına daxil edilib. 

Yeri gəlmişkən, struktur islahatları
“yax şı idarəetmə” və “açıq hökumət”
prin siplərinə uyğun şəkildə dövlət ida -
rə etməsinin dünya standartlarına əsasən
hə yata keçirilməsini təmin edir. Davos
İq tisadi Forumunun “Qlobal Rəqabətlilik
2019” hesabatına görə, Azərbaycan 140
öl kə arasında “Dövlət tənzimlənməsinin
yü kü” alt-indikatoru üzrə əvvəlki illə
mü qayisədə 3 pillə irəliləyərək 12-ci
yer də qərarlaşıb və Avstriya, Belçika və
Da nimarka kimi ölkələri geridə qoyub.
Bu fakt Prezident İlham Əliyevin rəh -
bər liyi ilə ölkəmizdə səmərəli dövlət ida -
rə etmə sisteminin formalaşmasını göstərir.

Prezident İlham Əliyev ölkədə kadr
və struktur islahatları ilə yanaşı, sosial-
iq tisadi inkişafa da daim diqqət yetirib.Son
16 ildə qarşıya qoyduğu əsas vəzifələrdən
bi ri respublikamızı iki nəqliyyat dəhlizinin
habına çevirmək olub. Bunlardan biri
Av ropa İttifaqı ölkələrindən Çinə tərəf
uza nan Şərq-Qərb, digəri isə Rusiyanı
İran və Hindistanla əlaqələndirən Şimal-

Cə nub dəhlizləridir. Bu baxımdan Ələt
li manının yaradılması və bu ərazidə
sərbəst iqtisadi zona qurulması təşəbbüsü
diq qət çəkir. Yeri gəlmişkən, Rusiya,
Mər kəzi Asiya və ya İrandan Ələtə gə ti -
ri lən yükün 2017-ci ilin oktyabrında işə
sa lınan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
mar şrutu ilə qısa müddətdə Avropadakı
tə yinat məntəqələrinə göndərilmə im -
kan larının gerçəkləşdirilməsi mühüm
önəm daşıyır. 

Son 16 ildə iqtisadiyyata 250 milyard
dol lar məbləğində sərmayə qoyulub. Nə -
ti cədə bu gün Azərbaycan şaxələndirilmiş
iq tisadiyyat sisteminə malikdir. Bu sahədə
cid di nailiyyətlər qazanılıb.Neft sənayesi
ar dıcıl inkişaf edib, müasir texnologiyalar-
la təchiz olunmuş onlarca yeni sənaye
mü əssisəsi tikilib və fəaliyyətə baş la -
yıb.“2015-2020-ci illər üçün Azərbaycan
Res publikasında sənayenin inkişafı üzrə
Döv lət Proqramı” əsasında ölkədə çox -
say lı sənaye parkları və sənaye mə həl lə -
lə ri, texnoloji parklar yaradılıb, mövcud
is tehsal obyektləri geniş lən di ri lib. İn no -
va siyalı istehsal iqtisadiyyatda, o cüm -
lə dən aqrar sahədə aparıcı istiqamətə
çev rilir. İxrac üçün sənaye məhsulları
is tehsalı yüksək sürətlə artmaqdadır.

İqtisadiyyatın aqrar sektorunda islahat -
lar, kənd təsərrüfatı məhsulları isteh sal -
çı ları üçün güzəştlər və dövlət yardımı
iq tisadiyyatın bu sahəsinin inkişafına
güc lü təkan verib. Pambıqçılıq, taxılçılıq,
ipək çilik, üzümçülük, çayçılıq, tərə vəz -
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çi lik, çəltikçilik və arıçılıq kimi ənənəvi
kənd təsərrüfatı sahələri dirçəldilib. Mey -
və bağlarının sahəsi xeyli genişlənib.
Aq roparklar ölkənin landşaftını tanınmaz
də rəcədə dəyişib, xarici dövlətlərin Azər -
bay canın kənd təsərrüfatı məhsullarına
tə ləbatı xeyli artıb.

Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatının in -
ki şafını daha da sürətləndirmək, aqrar
sa həni modernləşdirmək, bu sektorda
möv cud problemlərin həllinə sistemli və
kom pleks yanaşmanı reallaşdırmaq məq -
sə di ilə həyata keçirilən islahatlar nə ti -
cə sində hazırda müsbət göstəricilər qeydə
alı nır. Prezident İlham Əliyevin yanında
pam bıqçılıq mövsümünün yekunları və
2020-ci ildə görüləcək tədbirlərlə bağlı
ke çirilən müşavirədə dövlətimizin başçısı
nit qində bu barədə ətraflı bəhs edib. Öl -
kə rəhbəri diqqəti son illərdə aqrar sekto -
run ayrı-ayrı sahələrində nəzərə çarpan
in kişafa yönəltməklə bərabər, pam bıq -
çı lıqda da əldə olunan yüksək göstəriciləri
xü susi vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı
pre zidentlik fəaliyyətinin bütün dövr lə -
rin də əsas ixracyönümlü kənd təsərrüfatı
məh sullarından olan pambıqçılığın in -
ki şafını daim diqqət mərkəzində sax la -
dı ğını, pambıqçılıq ənənələrinin son illər
yük sək templə inkişaf etdirildiyini xa -
tır ladıb. Prezident qeyd edib ki, cari il
re kord göstərici əldə olunub, 294 min
ton pambıq yığılıb və hər hektardan məh -
sul darlıq orta hesabla 29,4 sentner təşkil
edib: “Bu, doğrudan da çox böyük gös -

tə ricidir və onu göstərir ki, son illər ər -
zində pambıqçılıqda inkişafla bağlı atılmış
bü tün addımlar öz səmərəsini ver mək -
də dir. Bu, bir daha onu göstərir ki, dövlət
dəs təyi olmadan pambıqçılıq inkişaf edə
bil məz. Biz demək olar ki, Azərbaycanda
pam bıqçılığı dirçəltmişik, bunu çox gəlirli
sa həyə çevirmişik, pambıqçılıqla məşğul
olan rayonlarda məşğulluq problemlərini
həll etmişik. Beləliklə, biz qarşımızda
du ran bütün vəzifələrə nail olmuşuq, bu
və zifələri icra etmişik”.

Bunu statistik rəqəmlər də aydın gös -
tərir. Belə ki, 2015-ci ildən sonrakı dövr
ər zində pambıq istehsalı 8,2 dəfə artıb.
Bu günədək 100 min hektar sahədən 294
min tondan çox pambıq istehsal olunub
və hektardan orta məhsuldarlıq 29,4 sent-
ner təşkil edib. Əkin sahəsinin ötən ilə
nis bətən 32 min hektar azalmasına baxma -
yaraq, pambıq istehsalı 61 min ton, hek -
tar dan orta məhsuldarlıq isə 11,8 sentner
artıb.

Builki yüksək nəticələr isə, ilk növ -
bə də, ölkə rəhbərinin bu sahəyə diqqəti
və dövlət tərəfindən göstərilən dəstəklə
bağ lıdır. Belə ki, 2018-ci ildə xam pam -
bığın fermerlərdən alış qiyməti hər ton
üçün 150 manat artırılaraq 650 manata
çat dırılıb. Fermer satdığı hər ton xam
pam bığa görə dövlətdən 100 manat sub-
sidiya alıb. İstehsalçıların texnikaya və
ava danlığa olan ehtiyaclarını ödəmək
məq sədilə son üç ildə 529 milyon manat
də yərində 15 min 700 ədəd kənd təsər -
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rü fatı texnikası, o cümlədən 403 pam -
bıq yığan kombayn alınıb.

Dövlətimizin başçısının müşavirədəki
nitqi bir daha göstərdi ki, kənd tə sər rü -
fa tının ənənəvi sahəsi olan pambıqçılığın
in kişafı dövlət səviyyəsində diqqət mər -
kə zində saxlanılır, bu sahəyə xüsusi qayğı
göstərilir. Elə buna görə də böyük poten-
siala malik pambıqçılıqda məhsul istehsalı
ildən-ilə artır.

Dövlətimizin başçısının prezidentlik
fəa liyyəti dövründə sosial sahədə də yük -
sək göstəricilər əldə edilib. Belə ki, ötən
il lər ərzində 3100-dən çox məktəb, 642
tibb müəssisəsi tikilib və ya təmir edilib.
Yüz lərlə tarixi bina, muzey, teatr və ki -
tab xanada genişmiqyaslı yenidənqurma
və təmir işləri aparılıb, onlar yeni ava -
dan lıqla təchiz edilib. Ölkənin ali mək -
təb lərində, elmi mərkəzlərdə, Milli Elmlər
Aka demiyasının müəssisələrində də analo-
ji işlər aparılıb. Ölkədə 16 il ərzində 15
min kilometrdən çox asfalt yol çəkilib,
443 körpü inşa edilib. Bakı Metropoli -
teninin 4 yeni stansiyası istifadəyə verilib.
Bu müddətdə Azərbaycanda altısı bey -
nəlxalq olmaqla, 7 aeroport tikilib.

2003-2019-cu illərdə ölkədə 31 elektrik
stan siyası tikilib istifadəyə verilib. Nə ti -
cədə Azərbaycan qonşu ölkələrə elektrik
ener jisi ixrac etməyə başlayıb. Ölkənin
ya şayış məntəqələrinin təbii qazla təmin
edil məsi göstəricisi artaraq 51 faizdən
95 faizə çatdırılıb. Oğuz-Qəbələ-Bakı
su kəməri xətti çəkilib, ən iri sutəmizləyici

qurğu tikilib, regionlarda çoxsaylı subar -
tezian quyuları qazılıb, yüzlərlə modul
tipli sutəmizləyici qurğu istifadəyə verilib,
əha linin içməli su ilə fasiləsiz təchizatı
tə min olunub.

Son 16 ildə qaçqınların və məcburi
köç künlərin problemlərinin həlli üzrə
bö yük iş aparılıb. Ölkədə bütün çadır
düşər gələri və “fin evləri”ndən ibarət
qə səbələr ləğv edilib, yüzdən çox yeni
qə səbə və şəhərcikdə 300 mindən çox
in san yerləşdirilib. Şəhid ailələri, müharibə
ve teranları və əlilləri xüsusi qayğı ilə
əha tə olunub. Onlara dövlət hesabına
5500-dən çox mənzil, 6 mindən çox mi -
nik avtomobili verilib.

Sosial sahədə islahatlar inqilabi xarak-
ter daşıyıb. Bu il sentyabrın 1-dən etibarən
pen siyalar, əlilliyə görə müavinətlər, təd -
ris müəssisələrində təqaüdlər yüz faizdən
çox artırılıb. Dövlət qulluqçularının, hü -
quq-mühafizə orqanlarının işçilərinin,
hər bi qulluqçuların və başqalarının əmək -
haq qı artırılıb.

Ölkədə ictimai və sosial xidmətlər
sa həsində ciddi institusional islahatlar
apa rılıb. Dövlət orqanları tərəfindən əha -
li yə göstərilən xidmətləri vahid sistem
şək lində birləşdirən “ASAN xidmət” və
DOST Azərbaycanın brendlərinə çevrilib.

Emil NƏSİRLİ,
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının
fəxri akademiki, Ümumdünya Elmi
Əməkdaşlıq Təşkilatının eksperti
(WOSCO, Almaniya).
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Òàðèõè øÿðàèò, çàìàí åòèáàðû èëÿ
öìóì ìèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâè

õàë ãû äöøäöéö áÿëàëàðäàí õèëàñ åòìÿê,
þë êÿíè âÿòÿíäàø ìöùàðèáÿñèíäÿí õèëàñ
åò ìÿê, äþâëÿòè ìÿùâ îëìàãäàí, òàðèõèí
ñÿù íÿñèíäÿí ñèëèíìÿñèíäÿí ãîðóìàã, ñèâèë,
äöí éÿâè, ùöãóãè äþâëÿò ãóðìàã ö÷öí
äþâ ëÿò èäàðÿ÷èëèéèíèí ñöêàíûíà éåíèäÿí
êå÷ ìÿñèíè çÿðóðè åòìèøäèð. Èëê ýöíäÿí
äþâ ëÿò èäàðÿ÷èëèê ñöêàíûíà éèéÿëÿíÿí óëó
þí äÿð õàëãûí ãàðøûñûíäà àíä è÷äè êè, èëê
íþâ áÿäÿ ìöñòÿãèëëèéèí ìþùêÿìëÿíìÿñèíÿ,
ÿðàçè áöòþâëöéöíöí ãîðóíìàñûíà, ñóâåðåí -
ëèéèí òÿìèí îëóíìàñûíà âÿ ÿùàëèíèí ðèôàùû -
íûí éàõøûëàøäûðûëìàñûíà ÷àëûøàúàãäûð. Ùÿ-
ãèãÿòÿí äÿ õàëãûí ëèäåðè ùÿìèí âÿçèôÿëÿðè
ùÿ éàòà êå÷èðìÿê ö÷öí äþâëÿò íèçàìûíûí,
ãà íóí÷óëóüóí, ùöãóãìöùàôèçÿ îðãàíëàðûíûí
âÿ îðäóíóí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè èøèíè
ìö êÿììÿë òÿøêèë åòìèøäèð. Óëó þíäÿð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ùàêèìèééÿòÿ éåíèäÿí
ýÿë ìÿñè òàðèõè-ýåîñèéàñè áàõûìäàí ìöðÿê-
êÿá âÿ ðèñêëÿðëÿ äîëó ôÿðãëè øÿðàèòèí òÿëÿáè
èäè. Áåëÿ êè, Àçÿðáàéúàí Ãàðàáàü ìöíàãè -
øÿ ñè èëÿ ñöíè éîëëà ãëîáàëëàøàí äöíéàíûí
áèð ñóáéåêòèíÿ ÷åâðèëìèøäè. Ëàêèí áó ðåàë -

ëûã îíóí ýåîñèéàñè ìþâãåéèíäÿ
âÿ òÿáèè ðåñóðñëàðûíûí õàðèúè äþâëÿò -
ëÿ ðèí èãòèñàäè ìàðàãëàðûíäà ýèçëÿí -
ìèø äè. ÑÑÐÈ äàüûëäûãäàí ñîíðà
îíóí òÿáèè ñÿðâÿòëÿðèíÿ ýþç äèêÿí -
ëÿð ìöñòÿãèë, ñóâåðåí, áöòþâ âÿ
ýöú ëö Àçÿðáàéúàíûí âàðëûüûíà ñå -
âèí ìèðäèëÿð. Îíà ýþðÿ äÿ Ãàðàáàü
ìö íàãèøÿñèíèí äàùà äà ãûçûøìàñû

ö÷öí ÿëëÿðèíäÿí ýÿëÿí ùÿð øåéè åäèðäèëÿð. 
×îõ òÿÿññöô êè, ãëîáàëëàøìà Àçÿðáàé -

úà íûí öçÿðèíÿ äöøÿí Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñè
êè ìè òàëåéöêëö ìÿñÿëÿíè äàùà äà äöéöíÿ
ñàë äû. Èëëÿð þòäöêúÿ ìÿñÿëÿíèí ùÿëëè äö -
øö íöëìöø òÿðçäÿ óçàäûëìàãëà, ùÿëëèíèí
òà ïûëìàìàñû êèìè éàíëûø äöøöíúÿëÿðÿ ýÿ -
òèð ìèøäè. Áó èëëÿð ÿðçèíäÿ Àçÿðáàéúàíà
êöë ëè ìèãäàðäà ìàääè âÿ ìÿíÿâè çÿðÿð
äÿé ìèøäèð. Àçÿðáàéúàíûí 20 ôàèç òîðïàãëàðû
èø üàë îëóíìóøäóð, Ãàðàáàüäàí âÿ Åðìÿíèñ -
òàíäàí ãà÷ãûí âÿ ìÿúáóðè êþ÷êöí àõûíû,
ùÿðáè ìöíàãèøÿ íÿòèúÿñèíäÿ èíñàí òÿëàôàòû,
îí ìèíëÿðëÿ ÿëèë âÿ øèêÿñò, ùàáåëÿ éåòèì
óøàã ëàð þëêÿäÿ âÿçèééÿòè äàùà äà ýÿðýèí -
ëÿø äèðäè. 

Áàø âåðÿí ùàäèñÿëÿð ýþñòÿðäè êè, áöòöí
áóí ëàðûí êþêöíäÿ êþùíÿëìèø èäàðÿåòìÿ
ìå õàíèçìëÿðèíèí ìöòÿìàäè îëàðàã ñûðàäàí
÷ûõ ìàñû âÿ éåíèëÿðè èëÿ ÿâÿç îëóíìàìàñû
äà éàíûð. Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìöäðèêëèéè îíäà
èäè êè, î, óüóðñóçëóãëàðûí ñÿáÿáèíè àéäûí
äÿðê åäÿðÿê òÿõèðÿñàëûíìàç òÿäáèðëÿðèí
àïà ðûëìàñûíû (éåíè äþâëÿò ãóðóúóëóüó èøëÿ -
ðèíèí ýþðöëìÿñèíè) äàùà öñòöí ìÿñÿëÿ
ùå ñàá åòäè. 
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ÌÖÀÑÈÐ ÄÞÂËßÒ ÈÄÀÐß×ÈËÈÉÈ Âß
ÙÅÉÄßÐ ßËÈÉÅÂ 

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí 100 èëëèéè ìöíà-
ñèáÿòèëÿ êå÷èðèëìèø ìÿðàñèìäÿ Ïðåçèäåíò úÿíàá
Èëùàì ßëèéåâ äåìèøäèð: “Ìöñòÿãèëëèê 1993-úö
èëäÿ ÿëäÿí ýåäèðäè, ÿýÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ ýÿëìÿ-
ñÿéäè. Î ìöñòÿãèëëèéè ãîðóäó, ñàõëàäû, ýöúëÿí-
äèðäè, áèçè äöç éîëà ýÿòèðäè. Áèç äÿ îíóí éîëó
èëÿ ýåäèðèê, ìöñòÿãèëëèéè ìþùêÿìëÿíäèðèðèê âÿ
ìþùêÿìëÿíäèðÿúÿéèê”.



Áåëÿëèêëÿ, óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ùàêèìèééÿòÿ éåíèäÿí ýÿëèøè ôàêòèêè îëàðàã
Àçÿðáàéúàí ìèëëè äþâëÿò÷èëèéèíäÿ áèð äþ -
íöø íþãòÿñè èäè. 

1993-úö èëèí èéóíóíäà Àçÿðáàéúàí
õàëãû éåíèúÿ ìöñòÿãèëëèéÿ ãîâóøìóø äþâ-
ëÿòèí èäàðÿ îëóíìàñûíû óëó þíäÿð Ùåéäÿð
ßëèéåâÿ åòèáàð åòäè. Éóõàðûäà áèð íå÷ÿ
äÿ ôÿ âóðüóëàìûøûã êè, áó çàìàí þëêÿíèí
âÿ çèééÿòè àüûð èäè. Þëêÿäÿ ùàêèìèééÿòñèçëèê,
ãàð ìàãàðûøûãëûã âÿ ùÿðú-ìÿðúëèê ùþêì
ñö ðöðäö. Èíôëéàñèéà, ñÿíàéå âÿ êÿíä òÿñÿð -
ðöôàòûíûí ñÿâèééÿñèíèí ýöíö-ýöíäÿí àøàüû
äöø ìÿñè, ÿí çÿðóðè ÿðçàã ìàëëàðûíûí ÷à-
òûøìàçëûüû, ñåïåðàò÷ûëûã ÿùâàëðóùèééÿñèíèí
àðòìàñû, úèíàéÿòêàð ìåéèëëÿðèí ýöúëÿíìÿñè,
ÿùà ëèíèí þëêÿíè òÿðê åòìÿñè, ñèéàñè ãðóï -
ëàøìàëàð àðàñûíäà ùàêèìèééÿò öñòöíäÿ ñè-
ëàùëû òîããóøìàëàðûí àðòìàñû ùàëëàðû þëêÿíè
ìÿùâÿ àïàðûðäû. Äèýÿð áèð òÿðÿôäÿí èñÿ
Åð ìÿíèñòàíëà àïàðûëàí ìöùàðèáÿäÿ áèð-
áè ðèíèí àðäûíúà áàø âåðÿí óüóðñóç ÿìÿëèé -
éàòëàð âÿ ÿðàçèëÿðèí ýöíáÿýöí èòèðèëìÿñè,
êöò ëÿâè èíñàí èòêèñè áó âÿçèééÿòè äàùà äà
àüûð ëàøäûðûðäû. Ñÿáÿá èñÿ þëêÿäÿ ùàêèìèé -
éÿòäÿ îëàí ñèéàñè ãöââÿëÿðèí èäàðÿåòìÿ
òÿú ðöáÿñèíèí îëìàìàñû âÿ ñÿðèøòÿñèçëèéè
èëÿ èçàù îëóíà áèëÿð. 

Ùÿëÿ ùàêèìèééÿòÿ ýÿëìÿìèøäÿí þíúÿ
óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ áèëèðäè êè, áåëÿ
áèð âÿçèééÿòäÿ Åðìÿíèñòàí-Àçÿðáàéúàí
ìö ùàðèáÿñè Àçÿðáàéúàí ö÷öí ùå÷ áèð
óüóð ýÿòèðÿ áèëìÿç. ×öíêè þëêÿ ìöùàðèáÿ -
éÿ ùàçûð äåéèë, Ðóñèéàíûí ìàääè âÿ ùÿðáè
êþ ìÿéèíÿ àðõàëàíàí åðìÿíèëÿðèí ñèéàñè
âÿ ùÿðáè èìêàíëàðû áèçäÿí ÷îõäóð. Þç
ÿðà çè áöòþâëöéöíö ãîðóéóá ñàõëàìàã þë -
êÿ  ìèç ö÷öí ÿäàëÿòëè ùåñàá îëóíñà äà,
ìö ùàðèáÿ Àçÿðáàéúàíûí èíêèøàôûíà ìàíå

îëàí ÿí áþéöê ñÿää èäè. Àçÿðáàéúàí áó
ìö ùàðèáÿéÿ ìÿãñÿäëè øÿêèëäÿ, çîðëà úÿëá
îëóí ìóøäó. Áó ìöíàãèøÿäÿ Ðóñèéàíûí
ýåî ñèéàñè ìàðàãëàðû èëÿ éåíèúÿ ìöñòÿãèëëè -
éèíè ÿëäÿ åòìèø Ãàôãàç þëêÿëÿðèíèí ìàðàã -
ëàðû öñòöñòÿ äöøìÿäèéèíäÿí, ìöíàãèøÿíèí
óçàíìàñû éàëíûç áó äþâëÿòÿ õåéèð ýÿòèðÿ
áè ëÿðäè. Îíà ýþðÿ äÿ Àçÿðáàéúàíûí âàðëû -
üûíû ñàõëàìàã ö÷öí èëê íþâáÿäÿ ìöíàãè-
øÿéÿ ñîí ãîéìàã ëàçûì èäè, îíóí äèíú
éîë ëà ùÿëëè éîëëàðûíû àõòàðìàã ýÿðÿê èäè.
Àí úàã áó, åëÿ áèð ñèéàñè èðàäÿ, ìöäðèêëèê
âÿ ñÿáèð òÿëÿá åäèðäè êè, ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè
÷îõ ÷ÿòèí ïðîñåñ èäè. Òàðèõè òÿúðöáÿéÿ
ÿñà ñÿí äåéÿ áèëÿðèê êè, éàëíûç äàõèëè äþâ -
ëÿò ÷èëèê ïîòåíñèàëû ýöúëö îëàí úÿìèééÿòëÿð
áåëÿ âÿçèééÿòäÿ ìåéäàíà ëàéèãëè ëèäåð
÷û õàðà áèëèð. Àçÿðáàéúàí õàëãû óëó þíäÿð
Ùåéäÿð ßëèéåâÿ èíàíìàã, äþâëÿò÷èëèéè
îíà åòèáàð åòìÿêëÿ áåëÿ áèð êåéôèééÿòÿ
ìàëèê îëäüóíó äöíéàéà íöìàéèø åòäèðäè.
Ôÿë ñÿôè àñïåêòäÿ áó, áöòþâëöêäÿ úÿìèéé-
ÿòèí éåíè ñîñèàë-ñèéàñè, èãòèñàäè, ìÿäÿíè
âÿ ùÿðáè ñòðóêòóðà òðàíñôîðìàñèéà îëìàüà
ùà çûðëûüûíûí ýþñòÿðèúèñè èäè. Ùöãóãè îëàðàã
äà èäàðÿ÷èëèéèí éåíè ôîðìàéà êå÷ìÿñè
ö÷öí áöòöí äàõèëè ïîòåíñèàëûí ñÿôÿðáÿð
åäèë ìÿñè àíëàìûíû âåðèðäè. Áó èêè àñïåêòèí
âÿù äÿòè éåêóíäà ìöñòÿãèë äþâëÿò ãóðóúó -
ëó üóíäà èäàðÿåòìÿíèí ñòðàòåæè ðîëóíóí éå-
ðèíÿ éåòèðèëìÿñèíÿ úèääè òÿêàí âåðäè. Áó
êîí òåêñòäÿ ôèêðÿí êå÷ìèøÿ êå÷ÿí ÿñðèí
90-úû èëëÿðèíèí ÿââÿëëÿðèíÿ ãàéûäàíäà èá-
ðÿòâåðèúè ìÿãàìëàðà ðàñò ýÿëèðèê. 

Õàòèðèìèçäÿäèð, óëó þíäÿðèí ùàêèìèéé-
ÿòÿ ãàéûäûøûíûí èëê ýöíëÿðè èäè. Ùÿð éåðäÿ
ñþç-ñþùáÿò ýÿçèðäè êè, Ùåéäÿð ßëèéåâ
ýå íåðàë ïàëòàðûíû ýåéèíèá îðäóíó, õàëãû
àð õàñûíúà àïàðàúàã âÿ õàëãû áó áÿëàäàí
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ãóð òàðàúàã. Õàëãûí èíàìû áþéöê èäè. Õàëã
ùÿð øåéèí äàâà èëÿ, ìöùàðèáÿ èëÿ ùÿëë
åäè ëÿúÿéè èíàìûíäà èäè. Ùàìû êèìè ìÿí
äÿ áåëÿ äöøöíöðäöì. Àíúàã äö øöí äö éö -
ìöí òàì ÿêñèíÿ îëàðàã, Ùåéäÿð ßëèéåâ
ùà êèìèééÿòÿ ýÿëèøè èëÿ ñöëù ÿëäÿ åòìÿê
ö÷öí âàð ýöúö èëÿ ÷àëûøäû âÿ îíà íàèë îëà
áèë äè. Ñîíðàëàð ìÿíÿ àéäûí îëäó êè, ÿí
îï òèìàë éîë ñå÷èëìèøäèð. Ùÿìèí âàõò
Àçÿð áàéúàí äþâëÿòè ìöùàðèáÿ àïàðìàüà
ãàäèð äåéèëäè, ùàêèìèééÿòäÿ, èãòèñàäèééàòäà,
ìÿ äÿíèééÿòäÿ îëàí áþùðàí, èãòèñàäèééàòûí
áö òöí èíôðàñòðóêòóðëàðûíûí äàüûäûëìàñû, þë-
êÿíèí ÿìëàêûíûí òàëàí åäèëìÿñè, ùàêèìèé -
éÿ òèí ÿñàñ íþãòÿëÿðèíèí ùÿëÿ äÿ ñÿðèøòÿñèç
øÿõñ ëÿðèí ÿëèíäÿ îëìàñû, ùÿìèí øÿõñëÿðèí
ùà êèìèééÿòÿ èääèàëàðû, áó ìÿãñÿäÿ ÷àòìàã
ö÷öí äÿ ùÿìèí øÿõñëÿðèí òîðïàãëàðû áåëÿ
âåð ìÿêäÿí ÷ÿêèíìÿìÿëÿðè, ñèéàñÿòäÿ
îëàí óüóðñóçëóãëàð, äöíéà äþâëÿòëÿðè òÿðÿ -
ôèíäÿí äÿñòÿêëÿíìÿìÿê, þëêÿíèí âÿòÿíäàø
ìö ùàðèáÿñè ùÿääèíÿ ýÿòèðèëìÿñè, âÿòÿíäàø -
ëà ðûí öìèäñèçëèéÿ óüðàìàñû, îíëàðûí äþéöø
ðóùóíóí ñûíäûðûëìàñû, áèð ìèëéîíäàí ÷îõ
ãà÷ ãûí âÿ êþ÷êöíöí òàëåéöêëö ìÿñÿëÿëÿðè,
îð äóäà ïÿðàêÿíäÿëèéèí, èíòèçàìñûçëûüûí
ùþêì ñöðìÿñè, îðäó ãóðóúóëóüó èëÿ ìÿøüóë
îëóí ìàìàñû, úèíàéÿòêàðëûüûí òöüéàí åòìÿñè,
åéíè çàìàíäà ùÿì äÿ ìöùàðèáÿ àïàðûëìà -
ñûíû èñòèñíà åäèðäè. Ñöëùöí ÿëäÿ îëóíìàñû
èëÿ Àçÿðáàéúàí çîðëà, äöøöíöëìöø øÿêèëäÿ
úÿëá åäèëäèéè ìöùàðèáÿäÿí óçàãëàøûð, òàëå -
éöêëö ìÿñÿëÿëÿðè ùÿëë åòìÿê ö÷öí èìêàí
ÿë äÿ åäèð. 

Áþùðàíëû âÿçèééÿò ñàäÿ àçÿðáàéúàíëûëà -
ðûí ïñèõîëîæè äóðóìóíà îëäóãúà ìÿíôè
òÿ ñèð ýþñòÿðèðäè, èíñàíëàðäà åëÿ áèð ôèêèð
ôîð ìàëàøûðäû êè, ñàíêè áó âÿçèééÿòäÿí ÷û -

õûø éîëó òàïìàã ìöìêöí äåéèë. Áåëÿ áèð
áþù ðàíëû âÿçèééÿòäÿ õàëã Ùåéäÿð ßëèéåâÿ
Àçÿð áàéúàí äþâëÿòèíèí èäàðÿåòìÿ ñöêàíûíû
åòè áàð åòäè. Î, ùå÷ êÿñèí çÿíí åòìÿäèéè
ìÿã ñÿäéþíëö øÿêèëäÿ, þëêÿíè äöøäöéö
÷îõ àüûð âÿçèééÿòäÿí õèëàñ åòìÿéÿ áàøëàäû.
Óëó þíäÿðèí èëê àääûìû þëêÿäÿ ñèéàñè ñà-
áèòëèéÿ, èúòèìàè ÿìèí-àìàíëûüà, áàðûøûüà
íàèë îëìàã, ìöñòÿãèëëèê âÿ ìèëëè äþâëÿò÷èëèê
óü ðóíäà ìöáàðèçÿéÿ ñòèìóëëàøäûðìàãäàí
èáà ðÿò îëäó êè, òÿúðöáÿ áóíóí ÷îõ äîüðó
ñå ÷èì îëìàñûíû ñöáóòà éåòèðäè. ßí ìöñáÿò
ùàë ëàðäàí áèðè î èäè êè, Àçÿðáàéúàí õàë -
ãûí äà ðóù éöêñÿêëèéè éàðàíäû, îíóí þç
ýÿ ëÿúÿéèíÿ öìèäè éöêñÿëäè. 

Òàðèõè áàõûìäàí ãûñà áèð ìöääÿòäÿ
öìóì ìèëëè ëèäåð þëêÿíè äÿðèí èúòèìàè, ñè -
éàñè âÿ èãòèñàäè áþùðàíäàí ÷ûõàðà áèëäè.
Ùåéäÿð ßëèéåâ õàëãûíûí ìèëëè äÿéÿðëÿðèíèí,
èí ñàíëàðûí ìÿíÿâè ñàüëàìëûüûíûí, þçëÿðèíÿ
èíà ìûíûí ãîðóíóá ñàõëàíìàñûíà ìöâÿôôÿã
îë äó. Áóíóíëà Àçÿðáàéúàíäà ìöñòÿãèë
äþâëÿò âÿ äåìîêðàòèê úÿìèééÿò ãóðóúóëóüó
òàðèõè áèð ìÿçìóí êÿñá åòìÿéÿ áàøëàäû.
Óëó þíäÿð úÿìèééÿòèí ñîñèàë-ïñèõîëîæè
íèêáèíëÿøìÿñèíè äþâëÿò ãóðóúóëóüóíóí
ñèéàñè âÿ ùöãóãè òÿðÿôëÿðè èëÿ óçëàøäûðäû.
Áèð òÿðÿôäÿí äÿ óüóðëó íåôò ñòðàòåýèéàñûíû
èíàìëà ðåàëëàøäûðìàãëà, ùÿì þëêÿíèí
ýåîñèéàñè îáðàçûíû éàðàòäû, ùÿì äÿ äàõèëè
ñîñèàë-èãòèñàäè èíôðàñòðóêòóðó ìöàñèð òÿ-
ëÿáëÿðÿ óéüóí ôîðìàëàøäûðìàã øàíñû ãà-
çàíäû. Áóíëàðëà ïàðàëåë îëàðàã îðäó ãóðó-
úóëóüó äàéàíìàäàí èíòåíñèâëèêëÿ àïàðûëäû.
Òÿáèè êè, áåëÿ âàúèá ñòðàòåæè õàðàêòåðëè
ïðîáëåìëÿðèí ùÿëëè áèðáàøà èäàðÿåòìÿäÿ
éåíèëÿøìÿëÿð âÿ òÿêìèëëÿøìÿëÿð îëìàäàí
ìöìêöí äåéèëäè. 
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Áó õöñóñäà êå÷ÿí ÿñðèí 90-úû èëëÿðèíÿ
õàñ îëàí áèð ìÿãàìû äà âóðüóëàéàã. ßâ-
âÿëêè èãòèäàðûí îðäó ãóðóúóëóüó èëÿ, äåìÿê
îëàð êè, ìÿøüóë îëìàìàñû íÿòèúÿñèíäÿ
ùÿðáè ùèññÿëÿðèí ñèéàñèëÿøìÿñè, ìöõàëèô
ãöââÿëÿðèí òÿñèðè àëòûíà äöøìÿñè, ñÿôÿð-
áÿðëèêäÿí éàéûíìà ùàëëàðûíûí âÿ ôÿðàðèëèéèí
÷îõàëìàñû þëêÿíèí ÿðàçè áöòþâëöéöíö ãî-
ðóìàã èìêàíëàðûíû àçàëäûðäû. Áåëÿ áèð òÿ-
õðèáàòëàðäàí áèðè äÿ 1993-úö èë îêòéàáðûí
30-äà Çÿíýèëàí ðàéîíóíóí èøüàëû îëäó.
Ùåéäÿð ßëèéåâèí òÿøÿááöñö èëÿ íîéàáðûí
1-äÿ Äþâëÿò Ìöäàôèÿ Øóðàñû éàðàäûëäû,
îðäó ãóðóúóëóüó, ìöäàôèÿ ìÿñÿëÿëÿðè
ýåíèø ìöçàêèðÿ îëóíäó. Ìöâàôèã ãÿðàðëàð
ãÿáóë åäèëäè. 

Íîéàáðûí 2-äÿ òåëåâèçèéà âÿ ðàäèî âà-
ñèòÿñèëÿ õàëãà ìöðàúèÿò åäÿí Ïðåçèäåíò
þëêÿíèí ãåéðÿòëè îüëó âÿ ãûçëàðûíû àçàäëûã
óüðóíäà áèðëèéÿ äÿâÿò åòäè. Ïðåçèäåíòèí
÷àüûðûøû õàëãû ùÿðÿêÿòÿ ýÿòèðäè. Àçÿðáàéúàí
îðäóñóíóí äþéöø ùàçûðëûüûíûí éöêñÿëäèëìÿñè
äþâëÿò ðÿùáÿðëèéèíèí úèääè íÿçàðÿòè àëòûíäà
êþíöëëöëÿðäÿí èáàðÿò òàáîðëàð éàðàäûëûá
úÿáùÿéÿ ýþíäÿðèëäè. Ïðåçèäåíò øÿõñÿí
úÿá ùÿ áþëýÿëÿðèíäÿ îëóá îðäóíóí äþéöø
ÿùâàë-ðóùèééÿñè èëÿ òàíûø îëäó. Îðäóéà
õàëã âÿ äþâëÿò éàðäûìû äàùà äà ýöúëÿíäè.
Íÿòèúÿäÿ Áåéëÿãàí èñòèãàìÿòèíäÿ ùöúóìà
êå÷ÿí äöøìÿí õåéëè èòêèéÿ ìÿðóç ãàëàðàã
ýåðè îòóðäóëäó. 

Îðäó ãóðóúóëóüó þç áÿùðÿñèíè âåðèðäè.
1994-úö èëèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Ìèëëè Îðäóíóí
ùöúóìëàðû íÿòèúÿñèíäÿ Ôöçóëè ðàéîíóíóí
Ùîðàäèç ãÿñÿáÿñè âÿ 22 êÿíäè, Úÿáðàéûë
ðàéîíóíóí áèð ñûðà éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðè
äöøìÿíäÿí àçàä åäèëäè, Êÿëáÿúÿð-Ëà÷ûí
éîëó èñòèãàìÿòèíäÿ ìöâÿôôÿãèééÿòëÿð ãà-

çàíûëäû. Ëàêèí òÿÿññöô êè, Àçÿðáàéúàíûí
óüóðëàðû Ðóñèéàíû íàðàùàò åòäèéèíäÿí, ùÿð
âÿúùëÿ Àçÿðáàéúàíû Åðìÿíèñòàíûí õåéðèíÿ
ìöãàâèëÿ áàüëàìàüà ñþâã åäèð, Åðìÿíè-
ñòàíà ùÿðáè âÿ ìàëèééÿ éàðäûìëàðû ýþñòÿðèð,
åðìÿíè òÿúàâöçöíöí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñèíÿ
êþìÿê åäèðäè. Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ
áó ïðîáëåìèí ãàðøûñûíû àëìàüà ÷àëûøûðäû.
Îíóí óüóðëó õàðèúè ñèéàñÿòè íÿòèúÿñèíäÿ
1994-úö èë ìàéûí 12äÿ íÿùàéÿò êè, àòÿøêÿñ
ÿëäÿ îëóíäó. Àòÿøêÿñèí ÿëäÿ îëóíìàñû
èëê íþâáÿäÿ îðäó ãóðóúóëóüóíóí ìþù-
êÿìëÿíäèðèëìÿñè ö÷öí âàõò ãàçàíìàã
ìÿãñÿäèíè äàøûéûðäû. 

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ àíëàéûðäû
êè, þëêÿíè èãòèñàäè ýåðèëèêäÿí õèëàñ åòìÿäÿí,
óüóðëó äàõèëè âÿ õàðèúè ñèéàñÿòÿ, ÿðàçèëÿ-
ðèìèçèí ýåðè ãàéòàðûëìàñûíà íàèë îëìàã
ìöì êöí îëìàéàúàã. Àçÿðáàéúàíû ëàáöä
ôÿëàêÿòäÿí õèëàñ åäÿí äàùè ðÿùáÿð þëêÿíèí
èãòèñàäè éöêñÿëèøè ö÷öí äÿ òÿäáèðëÿð ýþð-
ìÿéÿ áàøëàäû. Åëÿ èëê ýöíëÿðäÿí ÀÐÄÍØ-
èí áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíòè, ìèëëÿò âÿêèëè
Èëùàì ßëèéåâ äàíûøûãëàð ïðîñåñèíÿ úÿëá
åäèë äè, éåíè íåôò ñòðàòåýèéàñûíûí ùàçûðëàí-
ìàñû âÿ óüóðëà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí
òÿäáèðëÿð ïëàíû ùàçûðëàíäû. Ùåéäÿð ßëèéåâ
äåéèðäè: “Áèçèì ìÿãñÿäèìèç òÿêúÿ íåôò
ùàñèë åòìÿê, îíó íÿãë åòìÿê, áóíäàí
âÿñàèò ÿëäÿ åòìÿêäÿí èáàðÿò äåéèëäèð. Áè-
çèì ìÿãñÿäèìèç íåôòäÿí ýÿëÿí áöòöí
ìÿíôÿÿòëÿðè ùÿì ñèéàñè, ùÿì èãòèñàäè,
ùÿì äÿ áàøãà ìÿíôÿÿòëÿðè Àçÿðáàéúàí
õàëãûíûí ýÿëÿúÿê ìÿíàôåéèíÿ, ðèôàùûíà
éþíÿëòìÿêäÿí èáàðÿòäèð”. 

“ßñðèí ìöãàâèëÿñè” èëÿ áàüëû 1994-úö
èëèí éàçûíäà âÿ éàéûíäàêû äàíûøûãëàð àñàí
êå÷ìÿäè. Ùÿìèí âàõòëàðû Ïðåçèäåíò úÿíàá
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Èëùàì ßëèéåâ áåëÿ õàòûðëàéûð: “Áèç õàðèúè
øèðêÿòëÿðÿ äåéèðäèê: ñèç àéðû-àéðû øèðêÿòëÿðèí
ìàðàãëàðûíû ìöäàôèÿ åäèðñèíèç. Áèç èñÿ
þëêÿíèí âÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìàðà-
ãëàðûíû ìöäàôèÿ åäèðèê. ßýÿð ñèç ñÿùâÿ
éîë âåðñÿíèç, áó, ñèçèí øèðêÿòèí éàëíûç áèð
ëàéèùÿñèíäÿ þç ÿêñèíè òàïàúàã, ÿýÿð áèç
ñÿùâ åòñÿê, áó ñÿùâ áöòöí Àçÿðáàéúàí
õàëãûíûí ìÿíàôåéèíÿ õÿëÿë ýÿòèðÿúÿêäèð.
Áàøãà ñþçëÿ, áèç ùå÷ úöð, ùå÷ áèð ñÿùâÿ
éîë âåðÿ áèëìÿðèê”. Áöòöí ÷ÿòèíëèêëÿðÿ
áàõìàéàðàã, ìöãàâèëÿ Àçÿðáàéúàíûí ìèëëè
ìÿíàôåéèíÿ óéüóí ùàçûðëàíäû. 

1994-úö èë ñåíòéàáðûí 20-äÿ Ïðåçèäåíò
Ùåéäÿð ßëèéåâ èãòèñàäè âÿ ñèéàñè ìöáàðè-
çÿíèí áÿùðÿñè îëàí, ìèëëè ùÿéàòûìûçäà
áþéöê ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê îëàí “ßñðèí
ìöãàâèëÿñè”íè èìçàëàäû. Áó ìöãàâèëÿíèí
èìçàëàíìàñû èëÿ Àçÿðáàéúàí ãëîáàë äöíéà-
íûí áÿðàáÿðùöãóãëó ñóáéåêòèíÿ ÷åâðèëäè.
Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí þçö äÿ ãåéä
åäèðäè: “ßñðèí ìöãàâèëÿñè èëÿ ãîéäóüóìóç
òÿìÿë ÕÕÛ ÿñðäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí
èíêèøàôû, ôèðàâàí ùÿéàòû, ìöñòÿãèë Àçÿð-
áàéúàí äþâëÿòèíèí ñóâåðåíëèéèíèí äàùà äà
ìþùêÿìëÿíìÿñè ö÷öí ýþçÿë èìêàíëàð
éà ðàäûð âÿ èíàíûðàì êè, ÕÕÛ ÿñð ìöñòÿãèë
Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè ö÷öí ÿí õîøáÿõò
äþâð îëàúàãäûð”. 

Áàêûäà Ýöëöñòàí ñàðàéûíäà áàüëàíàí
“ßñðèí ìöãàâèëÿñè” Õÿçÿðèí Àçÿðáàéúàí
ñåêòîðóíäàêû “Àçÿðè”, “×ûðàã”, “Ýöíÿøëè”
éàòàãëàðûíûí äÿðèí ñó ãàòëàðûíäàêû íåôòèí
áèðýÿ èøëÿíìÿñè ùàããûíäà “ìÿùñóëóí ïàé
áþëýöñö” òèïëè ìöãàâèëÿ èäè. Ìöãàâèëÿ
òÿõ ìèíÿí 400 ñÿùèôÿ ùÿúìèíäÿ âÿ 4
äèëäÿ ùàçûðëàíûá. Áóðàäà äöíéàíûí 8 þë-
êÿñèíèí (Àçÿðáàéúàí, ÀÁØ, Áþéöê Áðè-

òàíèéà, Ðóñèéà, Òöðêèéÿ, Íîðâå÷, Éàïîíèéà
âÿ Ñÿóäèééÿ ßðÿáèñòàíû) 13 ÿí ìÿøùóð
íåôò øèðêÿòè (Àìîêî, ÁÏ, Ìàê Äåðìîòò,
Éóíîêàë, ÀÐÄÍØ, ËÓÊîéë, Ñòàòîéë, Åê-
ñîí, Òöðêèéÿ Ïåòðîëëàðû, Ïåíçîéë, Èòî÷ó,
Ðåìêî, Äåëòà) èøòèðàê åäèðäè. Áóíóíëà äà
öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí “Éåíè
íåôò ñòðàòåýèéàñû” óüóðëà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿéÿ
áàøëàíäû. 

“ßñðèí ìöãàâèëÿñè”íèí ïåðñïåêòèâëÿðèíè
Àçÿðáàéúàíûí äöøìÿíëÿðè ÷îõ ýþçÿë áàøà
äöøöðäöëÿð âÿ ãûñãàíúëûãëà éàíàøûðäûëàð.
Úÿìèééÿòäÿ âàùèìÿ éàðàòìàã ö÷öí
ìöõòÿëèô öñóë âÿ âàñèòÿëÿðÿ ÿë àòûðäûëàð.
Áåëÿ öñóëëàðäàí áèðè äÿ 1994-úö èë îê-
òéàáðûí 3-äÿí 4-íÿ êå÷ÿí ýåúÿ þëêÿäÿ
äþâëÿò ÷åâðèëèøèíÿ åäèëÿí úÿùä îëäó.
Ùåéäÿð ßëèéåâ áóðàäà äà þç ñàéûãëûüûíû
ýþñòÿðÿðÿê äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíèí õèëàñû
íàìèíÿ õàëãà ìöðàúèÿò åòäè. Ýåúÿéàðûñû
îëìàñûíà áàõìàéàðàã, òåëåâèçèéà âàñèòÿñèëÿ
åäèëÿí ìöðàúèÿòäÿí ñîíðà Ïðåçèäåíò ñàðàéû
ãàðøûñûíà òîïëàøàí ìèíëÿðëÿ èíñàí äþâëÿò-
÷èëèéèí ìöäàôèÿñèíÿ ãàëõäûãëàðûíû íöìàéèø
åòäèðäèëÿð. Õàëã âÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ áèðëèéèíè
ýþðÿí ãèéàì÷ûëàð ýåðè ÷ÿêèëìÿëè îëäóëàð. 

Äèýÿð áèð ÷åâðèëèø úÿùäè èñÿ 1995-úè
èëäÿ ìàðòûí 13-äÿ Õöñóñè Òÿéèíàòëû Ïîëèñ
Äÿñòÿñè ÿìÿêäàøëàðûíûí Àüñòàôà âÿ Ãàçàõ
ðàéîíëàðûíäà äþâëÿò èäàðÿëÿðèíè ÿëÿ êå÷èð-
ìÿëÿðè èëÿ Ð.Úàâàäîâóí Ïðåçèäåíòèí âÿ
Ìèëëè Ìÿúëèñ ñÿäðèíèí èñòåôàñû òÿëÿáè èëÿ
÷ûõûø åòìÿñè îëäó. Ùþêóìÿò ãöââÿëÿðèíèí
÷åâèê ÿìÿëèééàòëàðû íÿòèúÿñèíäÿ áó úÿùäèí
äÿ ãàðøûñû àëûíäû. 

Áåëÿ áèð øÿðàèòäÿ ðåñïóáëèêà ö÷öí
Êîíñòèòóñèéàíûí ùàçûðëàíìàñû òÿõèðÿñàëûí-
ìàç ìÿñÿëÿ îëàðàã ãàðøûéà ãîéóëäó. Ùåé-
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äÿð ßëèéåâ àíëàéûðäû êè, ìöàñèð Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí èäàðÿåòìÿ ñèéàñÿòèíèí
áàøëûúà ïðèíñèïëÿðè àçàäëûã, éàøàìàã âÿ
ìöëêèééÿò ùöãóãëàðû öçÿðèíäÿ ôîðìàëàø-
äûðûëìàëûäûð. Îíà ýþðÿ äÿ áó ïðèíñèïëÿð
1995-úè èëäÿ ðåôåðåíäóì âàñèòÿñèëÿ ãÿáóë
åäèëìèø Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîí-
ñòèòóñèéàñûíäà þç ÿêñèíè òàïäû. Áó ìÿãñÿäëÿ
Ïðåçèäåíò òÿðÿôèíäÿí èëê Êîíñòèòóñèéà ëà-
éèùÿñèíèí ùàçûðëàíìàñû ö÷öí þçöíöí ðÿù-
áÿðëèéè àëòûíäà êîìèññèéà òÿøêèë îëóíäó.
Êîìèññèéà Àçÿðáàéúàí ìèëëè-ìÿíÿâè äÿ-
éÿðëÿðèíè íÿçÿðÿ àëìàãëà, ãàáàãúûë äå-
ìîêðàòèê äþâëÿòëÿðèí òÿúðöáÿñè ÿñàñûíäà
“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà
ëàéèùÿñèíè” ùàçûðëàäû. Ëàéèùÿ öìóìõàëã
ìöçàêèðÿñèíäÿí êå÷äèêäÿí ñîíðà 1995-
úè èë íîéàáðûí 12-äÿ öìóìõàëã ñÿñâåðìÿñè
èëÿ ãÿáóë åäèëäè. 

Éåíè Êîíñòèòóñèéàíûí ãÿáóëó äþâëÿò÷èëèê
áàõûìûíäàí ìöùöì ùàäèñÿ èäè. Î úöìëÿ-
äÿí äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéèíèí èíêèøàôû âÿ òÿê-
ìèëëÿøìÿñè ö÷öí ÿùÿìèééÿòëè èäè. ×öíêè
ìöàñèð òàðèõè ìÿðùÿëÿäÿ ùöãóãè äþâëÿò
ãóðóëìàëûäûð. Êîíñòèòóñèéàäà èñÿ ùÿð áèð
äþâëÿòèí “ùöãóãè ñèìàñû” èôàäÿ îëóíóð,
èäàðÿåòìÿíèí àíà õÿòëÿðè ÿêñ åäèëèð. Áóíà
ýþðÿ äÿ Ùåéäÿð ßëèéåâèí Êîíñòèòóñèéàéà
áþéöê äèããÿò éåòèðìÿñè äþâëÿò ãóðóúóëóüó
ñòðàòåýèéàñû àñïåêòèíäÿ ÷îõ âàúèá ìÿãàìû
òÿøêèë åäèð. Áóðàäà î äþâðäÿ ìþâúóä
îëàí áèð þçÿëëèéè äÿ ãåéä åòìÿê ýÿðÿêäèð. 

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ éåíèäÿí
ùàêèìèééÿòÿ ýÿëäèéè çàìàí éóõàðûäà ãåéä
åòäèéèìèç êèìè, þëêÿ àüûð èãòèñàäè áþùðàí
éàøàéûðäû. Ìöÿññèñÿëÿðèí ÿêñÿðèééÿòè ôÿà-
ëèééÿòñèç, ÿùàëè àðàñûíäà èñÿ èøñèçëèê ùþêì
ñöðöðäö.

Ùÿëÿ ÑÑÐÈ-äÿ 80-úè èëëÿðèí èêèíúè éà-
ðûñûíäà áàøëàéàí ñèéàñè ïðîñåñëÿð ìöòòÿôèã
ðåñïóáëèêàëàðûí, î úöìëÿäÿí Àçÿðáàéúàíûí
äà èãòèñàäèééàòûíà àüûð çÿðáÿëÿð âóðìóøäó.
Ñîâåò èìïåðèéàñûíûí äàüûëìàñû èëÿ ðåñ-
ïóáëèêàíûí ÿââÿëêè èãòèñàäè ÿëàãÿëÿðè êÿ-
ñèëìèø, ìöÿññèñÿëÿðèí èñòåùñàë ýöúö àçàë-
ìûøäû. Èøëÿéÿí ìöÿññèñÿëÿðèí èñÿ õàììàë
âÿ ìàòåðèàëëàðà òÿëÿáàòû þäÿíèëìèðäè, ÿñàñ
èñòåùñàë âàñèòÿëÿðè õåéëè àçàëìûøäû. Áó
úöð âÿçèééÿò íåôò ñåêòîðóíà äà àèä èäè. 

Áåëÿ áèð øÿðàèòäÿ ùàêèìèééÿòÿ ýÿëÿí
Ùåéäÿð ßëèéåâ éåíè èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿðèí
éàðàäûëìàñûíà, ÿñàñëû èãòèñàäè èñëàùàòëàðûí
êå÷èðèëìÿñèíÿ ÷àëûøäû. Ùåéäÿð ßëèéåâ òåç
áèð çàìàíäà äþâëÿò èíòèçàìûíû ýöúëÿíäèðèá,
ñèéàñè ñàáèòëèê éàðàòäûãäàí ñîíðà èãòèñàäè
òÿíÿççöëöí ãàðøûñûíû àëìàã ö÷öí úèääè
òÿäáèðëÿð ýþðìÿéÿ áàøëàäû. Îíóí ñÿðÿíú-
àìû èëÿ 1994-úö èëèí ÿââÿëëÿðèíäÿ ìèëëè
âàëéóòà ìàíàò ðåñïóáëèêà ÿðàçèñèíäÿ éå-
ýàíÿ þäÿíèø âàñèòÿñè åëàí îëóíäó. Áåé-
íÿëõàëã Âàëéóòà Ôîíäó âÿ Öìóìäöíéà
Áàíêû èëÿ ìöãàâèëÿëÿð áàüëàíäû. Àçÿð-
áàéúàí Àâðîïà Éåíèäÿíãóðìà âÿ Èíêèøàô
Áàíêûíà ãîøóëäó. Áöäúÿ êÿñðèíÿ úèääè
íÿçàðÿò åäèëäè, èíôëéàñèéàíûí ãàðøûñû àëûíäû.
1998-úè èëäÿ àðòûã þëêÿ ÿðàçèñèíäÿ èíôëéàñèéà
òàì àðàäàí ãàëõìûøäûð. Þçÿëëÿøäèðìÿ âÿ
ñàùèáêàðëàðà éàðäûì ïðîãðàìëàðû ùÿéàòà
êå÷èðèëäè.

Áåëÿëèêëÿ, äþâëÿòèí èíêèøàô ìîäåëèíèí
ùàçûðëàíìàñû áèð òÿðÿôäÿí èäàðÿ÷èëèéèí
òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñèíè, äèýÿð òÿðÿôäÿí èñÿ
éåíè òÿñèðåòìÿ âÿ òÿíçèìëÿìÿ ìåõà-
íèçìëÿðèíÿ ìàëèê èäàðÿåòìÿ ñèñòåìèíèí
ôîðìàëàøäûðûëìàñûíû òÿëÿá åäèðäè. Áó ìå-
õàíèçìëÿðèí ôÿàëèééÿòè èñÿ, èëê íþâáÿäÿ,
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úÿìèééÿòèí âàùèäëèéèíè òÿìèí åòìÿéÿ,
ùöãóãóí àëèëèéèíè, èíñàí ùöãóãëàðûíû, âÿ-
òÿíäàø àçàäëûãëàðûíû, èãòèñàäè ëèáåðàëèçìè
âÿ ïëöðàëèçìè, äåìîêðàòèéàíû òÿìèí åäÿ
áèëÿúÿê ñèéàñè äîêòðèíàíûí ìöÿééÿíëÿø-
ìÿñèíäÿí àñûëûäûð. Áóíà ýþðÿ äÿ ãàðøûäà
äóðàí áàøëûúà âÿçèôÿëÿðäÿí áèðè êèìè úÿ-
ìèééÿòëÿ ùàêèìèééÿò àðàñûíäà âÿùäÿòè
òÿìèí åäÿ áèëÿúÿê èäàðÿåòìÿ ñèñòåìèíèí
éàðàäûëìàñû äóðóðäó. 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí áàø÷ûëûüû èëÿ ìöàñèð
ìÿðùÿëÿäÿ ôîðìàëàøàí äþâëÿò÷èëèê ÿíÿíÿñè
“áèð òÿðÿôäÿí ýöúëö äþâëÿò ùàêèìèééÿòèíè,
äèýÿð áèð òÿðÿôäÿí èñÿ èãòèñàäè ôÿàëèééÿò
ñÿðáÿñòëèéèíè äÿñòÿêëÿéÿí” êóðñóí éàðà-
äûëìàñûíû òÿëÿá åäèðäè. Áó, Àçÿðáàéúàíûí
äþâëÿò÷èëèê èäåîëîýèéàñûíûí èøëÿíèá ùàçûð-
ëàíìàñûíûí ïðèîðèòåò ìÿñÿëÿ êèìè ãÿáóë
åäèëìÿñè äåìÿê èäè. Àéäûíäûð êè, Ùåéäÿð
ßëèéåâ äþâëÿò ãóðóúóëóüóíóí ÿñàñûíäà
ìþùêÿì, ñàðñûëìàç äþâëÿò÷èëèê ÿíÿíÿëÿ-
ðèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñûíû ýþðöðäö. Áóíóí
ÿí ëàêîíèê èôàäÿëÿðèíäÿí áèðè êèìè, óëó
þíäÿðèí 2001-úè èë íîéàáðûí 21-äÿ êå÷è-
ðèëìèø Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñûíûí ÛÛ
Ãóðóëòàéûíäàêû ÷ûõûøûíäàí áèð ìÿãàìû
ýþñòÿðÿ áèëÿðèê: “... áèç åëÿ áèð úÿìèééÿò
éåòèøäèðìÿëèéèê êè, òÿêúÿ áèçèì âàõòûìûçäà
éîõ, áèçäÿí ñîíðà äà îíëàð Àçÿðáàéúàíûí
õàòàëàðà äöøìÿñèíÿ èìêàí âåðìÿñèíëÿð.
Îíëàð äöç éîëëà, äîüðó éîëëà, ìèëëè ùèñ-
ñèééàòëàð éîëó èëÿ ýåòìÿëèäèðëÿð”. 

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ ýöúëö äþâëÿò
ãóðìàüû ïðèîðèòåò ùåñàá åòìÿêëÿ ïàðàëåë
îëàðàã äåìîêðàòèê èñëàùàòëàð àïàðìàã êóð-
ñóíó ñå÷äè. Òàðèõ óëó þíäÿðèí òàì ùàãëû
îëäóüóíó ýþñòÿðäè. Ãÿðáèí àïàðûúû òÿäãè-
ãàò÷ûëàðû äà ñîíðàäàí åòèðàô åòäèëÿð êè,

ýöúëö äþâëÿò îëìàéàí úÿìèééÿòäÿ äå-
ìîêðàòèéàíûí áÿðãÿðàð îëìàñû ìöìêöí
äåéèëäèð. Àçÿðáàéúàí òÿúðöáÿñè Ô.Ôóêó-
éàìàíûí Ùåéäÿð ßëèéåâäÿí òÿãðèáÿí 23
èë ñîíðà åòäèéè åòèðàôû òàì òÿñäèã åòìÿê-
äÿäèð. Óëó þíäÿðèí ìöÿééÿíëÿøäèðäèéè
ýöúëö äþâëÿò êóðñó èëÿ èíêèøàô åäÿí äþâ-
ëÿòèìèç èíäè ðåýèîíóí ÿñàñ ýåîñèéàñè îéóí-
÷óñó, ñèéàñè, èãòèñàäè, åíåðýåòèê âÿ ùÿðáè
ëèäåðèäèð. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöàñèð
èäàðÿåòìÿ ôÿëñÿôÿñè “àçÿðáàéúàí÷ûëûã” èäå-
éàñûíû ðÿùáÿð òóòàðàã, äþâëÿòè ñîñèàë ùÿéàòû
ôîðìàëàøäûðàí àëè ñòðóêòóð îëàðàã ýþòöðöð.
Þç âÿòÿíäàøëàðûíûí ñÿðáÿñò ôÿàëèééÿòèíè,
òÿùëöêÿñèçëèéèíè, ñîñèàë ðèôàùûíû òÿìèí åò-
ìÿéÿ ãàäèð ÿí áþéöê ãöââÿ óíèòàð, äöí -
éÿ âè, äåìîêðàòèê, ùöãóãè äþâëÿò ùåñàá
îëó íóð. Ìÿùç äþâëÿò áöòöí ñîñèàë åëåìåíò -
ëÿ ðèí þçöíö òÿøêèëèíè âÿ èíñòèòóòëàøìàñûíû
òÿ ìèí åòìèø îëóð. Áó ìÿíàäà, àçÿðáàéúàí -
÷û ëûã èäåéàñû ÿùàëèíèí ñîñèàë òÿáÿãÿëÿðè
àðà ñûíäà ÿëàãÿëÿðèí ãóðóëìàñûíà õèäìÿò
åäÿí èíòåãðàòèâ õöñóñèééÿòëÿðÿ ìàëèêäèð. 

Èäàðÿåòìÿ ôÿëñÿôÿñèíÿ òàðèõè-úîüðàôè
àñ ïåêòäÿ éàíàøàíäà äà, Àçÿðáàéúàíëà
áàü ëû ìàðàãëû âÿ èíúÿ ìÿãàìëàðà ðàñò
ýÿ ëÿ áèëÿðèê. Ìÿñÿëÿíèí ìàùèééÿòè îíäàí
èáà ðÿòäèð êè, Àçÿðáàéúàí ùÿì úîüðàôè,
ùÿì äÿ òàðèõè áàõûìäàí äàèì Øÿðã âÿ
Ãÿðá, òöðê, çÿðäöøòëöê, éÿùóäè, õðèñòèàí
âÿ èñëàì ìÿäÿíèééÿòëÿðèíèí ãîâóøäóüó
ìÿ êàí îëóá. Áó ïðîñåñäÿ ìÿðêÿçè âÿ
àïà ðûúû ðîëó òöðê ìÿäÿíèééÿòè îéíàéûá.
Ëà êèí àçÿðáàéúàíëûëàð áàøãà ìÿäÿíè äÿ -
éÿð  ëÿðÿ äÿ òàì à÷ûãäûðëàð âÿ äàèìè òÿìàñ -
ëàð ëà þç ìèëëè ìÿäÿíèééÿòëÿðèíè ÷îõ çÿí -
ýèíëÿøäèðèáëÿð. Áó ïðîñåñ ìèëëè òÿôÿêêöðöí
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ñÿð ùÿäëÿðèíè ýåíèøëÿíäèðìÿéÿ èìêàí éà-
ðàòìûø âÿ àçÿðáàéúàíëûëàðûí òÿñÿââöðöíäÿ
òîëåðàíò áàõûøëàðûí ìþùêÿìëÿíìÿñèíÿ ýÿ-
òèðèá ÷ûõàðìûøäûð. Áó áàõûìäàí äþâëÿò÷èëèê
èäåéàëàðûíûí öñòöí òóòóëìàñû äÿéÿð àíëà-
éûøûíû êîñìîïîëèò áàõûøëàðäàí óçàã åòñÿ
äÿ, äöíéÿâè äöøöíúÿëÿðäÿí àéðû ñàëìûð,
ìèëëè èäåíòèêëèê ïðîñåñëÿðèíÿ çÿðáÿ âóðìóð,
èíñàíëàðûí ôÿðäè ìåéèëëÿðèíè áèðëÿøäèðìÿéÿ
÷àëûøûð. Áó èäåéà äþâëÿò âÿ õàëã àíëàéûøëà -
ðûíûí âÿùäÿòëÿøìÿñèíÿ, ùÿì÷èíèí èäàðÿåòìÿ
ñóá éåêòè èëÿ îáéåêòè àðàñûíäà ÿëàãÿëÿðèí
äà ùà äà ñûõëàøìàñûíà øÿðàèò éàðàäûð. 

Áó ýöí ãëîáàëëàøìà äöíéà þëêÿëÿðèíè
áèð-áèð, àðäûúûë îëàðàã òÿðÿôäàð îëäóüó þù-
äÿëèêëÿðèí ãÿáóë åäèëìÿñè èëÿ åéíè ìöíàñè -
áÿòëÿð ÷ÿð÷èâÿñèíÿ ñàëìàãäàäûð. Úîüðàôè
ìÿ êàí åòèáàðèëÿ ÷ÿð÷èâÿ íÿ ãÿäÿð áþéöê
îëñà äà, ìàùèééÿòúÿ îíóí ñÿäëÿðè åëÿ äÿ
ýå íèø äåéèë. Äöíéà þëêÿëÿðè èãòèñàäè áàõûì -
äàí áèð-áèðèíäÿí àñûëû ñóáéåêòëÿðÿ ÷åâðèë-
äèêúÿ äöíéà èãòèñàäèééàòûíûí ñèìàñûíäà
äàùà äà âÿùäÿòëÿøÿí áèð ñèñòåìèí òÿðêèáèíÿ
äàõèë îëìàãäàäûðëàð. Áó ýöí ùÿìèí èãòè-
ñàäèééàòûí òÿëÿáëÿðè ìèëëè ñóâåðåíëèéèí èòè-
ðèëìÿñèíÿ ãÿäÿð àðòìàãäàäûð. Áó ïðîñåñ
äàõèëè ñîñèàë ìöíàñèáÿòëÿðèí êîðëàíìàñû,
ìèëëè èäåíòèêëèéèí èòèðèëìÿñè, ìèëëè-ìÿíÿâè
äÿéÿðëÿðèí òðàíñôîðìàñèéàñû, óíèâåðñàë áèð
ìÿäÿíèééÿòèí (ñîñèàë, èãòèñàäè, ñèéàñè ñà-
ùÿëÿðè ÿùàòÿ åäÿí áèð ìÿäÿíèééÿòèí) ôîð-
ìàëàøìàñû èëÿ èôàäÿ îëóíìàãäàäûð. 

“Àçÿðáàéúàí÷ûëûã” èäåéàñûíûí ñÿìÿ-
ðÿëèëèéè ìöõàëèôÿò-èãòèäàð ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿ
äÿ èôàäÿ îëóíóð. Ìÿëóìäóð êè, úÿìèééÿòèí
ñèéàñè ùÿéàòûíäà ìöõàëèôÿòëÿ äþâëÿò èäà-
ðÿ÷èëèéèíè þç ÿëèíäÿ ñàõëàéàí ïàðòèéà àðà-
ñûíäà ùÿìèøÿ êÿñêèí ìöíàñèáÿòëÿðèí îëìàñû

áöòöí äþâëÿòëÿðÿ õàñ õöñóñèééÿòäèð. Ëàêèí
òàðèõ ýþñòÿðèð êè, áÿçè ìÿñÿëÿëÿðäÿ Àçÿð-
áàéúàíäà ìöõàëèôÿòëÿ èãòèäàðûí áàõûøëàðû
öñò-öñòÿ äöøöð. Áó ïàðòèéàëàðûí ïðîãðàì
âÿ íèçàìíàìÿëÿðèíäÿ ÿêñ îëóíàí ìöñòÿãèë,
äåìîêðàòèê, ùöãóãè, äöíéÿâè äþâëÿò ãó-
ðóúóëóüó ìÿñÿëÿëÿðèíäÿ, ùàáåëÿ õàðèúè
ñèéàñÿòäÿ, áåéíÿëõàëã ìöíàñèáÿòëÿðäÿ ÿêñ
îëóíìóøäóð. Åéíè çàìàíäà, áóíó åðìÿíè
òÿúàâöçöíÿ, Ãàðàáàü ïðîáëåìèíèí ùÿëëèíÿ
äàèð ìÿñÿëÿëÿðäÿ äÿ ýþðÿ áèëÿðèê. Áó áà-
õûìäàí, “àçÿðáàéúàí÷ûëûã” èäåîëîýèéàñû
åòíèê ìÿíñóáëóüóíäàí, äèíèíäÿí, ñîñèàë
äóðóìóíäàí âÿ úèíñèíäÿí, ùàáåëÿ éàøûíäàí
âÿ ôÿàëèééÿò íþâöíäÿí (ñèéàñÿò÷è, ìÿìóð,
èäìàí÷û, åëì âÿ ìÿäÿíèééÿò õàäèìè âÿ
éà ñàùèáêàð) àñûëû îëìàéàðàã áöòöí õàëãûí
äèããÿòèíè áèð íþãòÿéÿ úÿìëÿøäèðÿ áèëìèøäèð.
Áóíó èñÿ ðåàë ùÿéàòäà óëó þíäÿðèí äàõèëè
ñèéàñÿò êóðñó òÿìèí åòìèøäèð. 

Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
èäàðÿåòìÿ ñèñòåìè ãàðøûñûíäà äóðàí âÿçè-
ôÿëÿðäÿí áèðè äÿ èäàðÿåòìÿ ñòðóêòóðëàðûíäà
÷àëûøàí ñèéàñè âÿ ìÿíÿâè ÿõëàãà ìàëèê
ìÿ ìóðëàðûí éåòèøäèðèëìÿñè âÿ îíëàðûí çà -
ìà íûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿ -
ñèíäÿí èáàðÿòäèð.

Öìóìèééÿòëÿ, Àçÿðáàéúàíäà éåíè íÿñèë
èäàðÿ÷èëèê åòèêàñû óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëè-
éåâèí àäû èëÿ áàüëûäûð. Áó åòèêàíûí þçöëö
ìþùòÿðÿì Ïðåçèäåíòèí 1990-úû èëèí éàíâàð
àéûíäà Ìîñêâàäà Àçÿðáàéúàíûí äàèìè
íö ìàéÿíäÿëèéèíäÿêû ÷ûõûøû èëÿ ãîéìóøäóð.
Áó ùàäèñÿ Àçÿðáàéúàíäà éåíè ñèéàñè åëèòà -
íûí ìÿíÿâè âÿ ñèéàñè àìàëûíûí áàøëàíüûúû
èäè. Ùåéäÿð ßëèéåâ ÿòðàôûíäà ôîðìàëàøàí
ñè éàñè áèðëèê âÿ áó áèðëèéèí ÿñàñûíäà éà -
ðàíàí ÉÀÏ ìöàñèð Àçÿðáàéúàíûí èäàðÿ -
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åò ìÿ àïàðàòûíûí êàäð ìÿíáÿéèíÿ ÷åâðèëäè.
Áó êàäðëàðûí ÿñàñ ìÿãñÿäè Ùåéäÿð ßëèéå -
âèí ãîéäóüó êóðñäàí, äàùà äîüðóñó, éåíè
äþâëÿò ãóðóúóëóüó âÿ ñîñèàë, èãòèñàäè, ñè -
éàñè ñàùÿëÿðè ÿùàòÿ åäÿúÿê èñëàùàòëàðäàí
èáà ðÿò èäè. “Éÿíè Àçÿðáàéúàíûí òóòäóüó
éîë èëÿ, äåìîêðàòèéà éîëó èëÿ, áàçàð èãòèñà -
äèééàòû éîëó èëÿ àðäûúûë ñóðÿòäÿ èíêèøàô
åò äèðìÿêäÿí èáàðÿòäèð”. Òÿáèè êè, áó êóðñà
óé üóí îëàí éåíè èäàðÿ÷èëèê ñèñòåìè äÿ ùà-
çûðëàíìàëû èäè. Ïðîáëåìèí ìÿüçè áóíäàí
èáàðÿòäèð. Ìÿùç Ùåéäÿð ßëèéåâ áó âàúèá
ìÿ ñÿëÿíè áþéöê óçàãýþðÿíëèê èëÿ ùÿëë åò -
äè. Óëó þíäÿð Àçÿðáàéúàíûí òèìñàëûíäà
ýöú ëö äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéèíèí úÿìèééÿòèí
øÿô ôàôëûüûíà âÿ äåìîêðàòèêëèéèíÿ íåúÿ ñÿ -
ìÿ ðÿëè òÿêàí âåðäèéèíè ÿéàíè ñöáóò åòäè.
ßñ ëèíäÿ, áó ïðîñåñ ùàçûðäà Ïðåçèäåíò
Èëùàì ßëèéåâ òÿðÿôèíäÿí óüóðëà äàâàì
åò äèðèëèð. Áó êîíòåêñòäÿ ÷îõ ìöùöì áèð
ìÿ ãàì âàðäûð êè, îíóí öçÿðèíäÿ äàéàíìàã
ýÿ ðÿêäèð. 

Áèç ùÿð áèð äþâëÿòèí èãòèñàäè âÿ ñèéàñè
ìöñ òÿãèëëèéè, ñóâåðåíëèéè èëÿ îíóí êàäð
ïîòåíñèàëû àðàñûíäàêû ñûõ áàüëûëûüû íÿçÿðäÿ
òóòóðóã. Êàäð ñèéàñÿòè ìöàñèð Àçÿðáàéúàí
äþâëÿò÷èëèéèíèí ìþùêÿìëÿíìÿñèíäÿ þíäÿ
äóðàí ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðèäèð. Àçÿðáàéúàíûí
êàäð ïîòåíñèàëûíûí, èíòåëëåêòóàë âÿ ïðîôåñ -
ñèî íàë åùòèéàòëàðûí éåòèøäèðèëìÿñè þëêÿíèí
ñî ñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíû òÿìèí åäÿí äþâëÿò
ñè éàñÿòèíèí áàøëûúà ìÿãñÿäëÿðèíäÿí áèðèíÿ
÷åâ ðèëìèøäèð. Âÿòÿíäàøëàðûí þç ïåøÿ ãàáè -
ëèééÿòëÿðèíè èíêèøàô åòäèðìÿê ùÿì äÿ
êîíñ òèòóñèéà òÿìèíàòëàðûíûí ðåàëëàøäûðûëìàñû
äå ìÿêäèð. Áóíà ýþðÿ äÿ êàäð âÿ áóíäàí
èäà ðÿåòìÿ ñàùÿñèíäÿ èñòèôàäÿ åòìÿê ñè-
éàñÿòèíèí ðåàëëàøäûðûëìàñû ñòðàòåæè ìÿñÿëÿäèð.

Îíóí ÿñàñû öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëè-
éåâ òÿðÿôèíäÿí ãîéóëìóøäóð. Óëó þíäÿð
ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí èíòåëëåê-
òóàë êàäð ïîòåíñèàëûíûí éàðàäûëìàñû âÿ
îí äàí ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿ îëóíìàñû ñàùÿ-
ñèíäÿ ôóíäàìåíòàë èøëÿð ýþðÿ áèëìèøäèð.
Ùåéäÿð ßëèéåâ áöòöí ñèéàñè ãöââÿëÿðÿ,
çè éàëûëàðà äþâëÿòèí éåíèäÿí ãóðóëìàñû
ïðî ñåñèíäÿ èøòèðàê åòìÿê ÷àüûðûøû èëÿ ìöðà-
úèÿò åòìèøäèð. Î, èôàäÿ åòìèøäè êè, äþâëÿò
ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ êþìÿê
ýþñòÿðìÿê èñòÿéÿí ùÿð áèð àäàìû äþâëÿò
èäàðÿ÷èëèéèíÿ úÿëá åòìÿéÿ ùàçûðäûð. Äþâ-
ëÿòèí èäàðÿ îëóíìàñûíäà èøòèðàê åòìÿê èñ-
òÿéÿí ùÿð áèð êÿñ áó èìêàíäàí ñÿìÿðÿëè
èñòèôàäÿ åòìÿê ùöãóãó ãàçàíìûøäûð. Ùÿìèí
÷àüûðûøûí íÿòèúÿñèíäÿ ìèíëÿðëÿ âÿòÿíäàø
äþâëÿò èäàðÿåòìÿ àïàðàòûíûí ôÿàëèééÿòèíÿ,
íÿùÿíý èãòèñàäè ëàéèùÿëÿðèí ùÿéàòà êå÷è-
ðèëìÿñèíÿ úÿëá îëóíìóøëàð. 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí óçàãýþðÿí äþâëÿò
õà äèìè îëìàñûíû ñöáóò åäÿí ôàêòëàðäàí
áè ðè þëêÿäÿ ìþâúóä îëàí ñèéàñè, èãòèñàäè
âÿ ñîñèàë ïðîáëåìëÿðèí ìàùèééÿòèíèí äöç -
ýöí äÿðê åäèëìÿñèíäÿ âÿ îíëàðûí ùÿëëè
éîë ëàðûíû àõòàðûá, àðàéà áèëìÿñèíäÿäèð. Î,
ãëî áàë äöíéàíûí èíêèøàô òåíäåíñèéàëàðûíû
ý þ ðÿ áèëìèø âÿ îíóí ïåðñïåêòèâëÿðèíè
Àçÿð áàéúàí ðåàëëûãëàðû èëÿ óçëàøäûðà áèë-
ìèøäèð. Óëó þíäÿð Àçÿðáàéúàíûí ìöàñèð
òà ðèõèíäÿ èêè äÿôÿ äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéèíèí
ãàð øûëàøäûüû ïðîáëåìëÿðÿ, îíóí àüûð äóðó -
ìó íà ñîí ãîéìàüû áàúàðàí éåýàíÿ ëèäåð
îë ìóøäóð. Îíóí ñèìàñûíäà äöíéà Àçÿðáàé -
úàí Ðåñïóáëèêàñûíûí áþéöê èíòåëëåêòóàë
ïî òåíñèàëà ìàëèê îëìàñûíû àøêàð åäÿ áèëäè.
Î, éåíè Àçÿðáàéúàí ö÷öí éåíè èäàðÿåòìÿ
ñèñòåìè éàðàòäû. Åëÿ áèð èäàðÿåòìÿ êè,
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äþâëÿòèí áöòöí ðåñóðñëàðû ñÿìÿðÿëè øÿêèëäÿ
èñ òèôàäÿ îëóíìàüà âÿ òÿíçèìëÿíìÿéÿ
áàø ëàíäû. Áó ñèñòåì Àçÿðáàéúàíûí ìèëëè
ñÿð âÿòëÿðèíè àðòûðìàã, ùÿð áèð âÿòÿíäàøûí
ëà éèãëè éàøàéûøûíû òÿìèí åòìÿê ÿçìè èëÿ
äþâ ëÿò÷èëèéÿ õèäìÿò åòìÿêäÿäèð. Áó ñèñ -
òåìèí äàéàãëàðû î ãÿäÿð ìþùêÿìäèð êè,
îíó ñàðñûòìàã, éåðèíäÿí òÿðïÿòìÿê ãåé-
ðè-ìöìêöíäöð. 

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ ôåíîìåíèíè
àðàøäûðàí òÿäãèãàò÷ûëàðûí ÿêñÿðèééÿòè îíóí
ôÿàëèééÿòèíè Àçÿðáàéúàíûí ìöñòÿãèë äþâëÿò
ãóðìàüà äîüðó àïàðàí éîë êèìè ãèéìÿò-
ëÿíäèðèð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ ìöàñèð
Àçÿð áàéúàíûí ìöñòÿãèëëèê óüðóíäà ìöáàðè -
çÿñèíèí òàðèõèíèí äÿ 1969-úó èëäÿí ñîíðà
áàø ëàíäûüû ãåéä îëóíóð. Áåëÿ êè, ìÿùç
îíóí ñèìàñûíäà Àçÿðáàéúàí õàëãû þç
ìèëëè ëèäåðèíè òàïà áèëìèøäèð. Áèð òÿðÿôäÿí
êå÷ ìèø ÑÑÐÈ-äÿ ñîâåò âÿ ïàðòèéà ùÿéàòûíäà
ùà êèì îëàí áöòöí íîðìàëàðà ñîí äÿðÿúÿ
äÿ ãèã ÿìÿë åòìÿêëÿ, êîììóíèçì àìàëëà -
ðûíà õèäìÿò ýþñòÿðìèø, äèýÿð òÿðÿôäÿí
èñÿ ñîñèàëèñò ìÿäÿíèééÿòèíèí ÿíÿíÿâè
ìÿç ìóíóíà ìèëëè ìîòèâëÿð äàõèë åäÿðÿê
îíà òàìàìèëÿ éåíè ìÿíà âåðÿ áèëìèøäèð. 

Îíóí ôÿàëèééÿòèíè àðàøäûðàðêÿí ýþðöíöð
êè, ñòàíäàðò ñîâåò èäåîëîýèéàñûíûí òÿëÿáëÿðèíè
éå ðèíÿ éåòèðÿðêÿí áåëÿ, îðàéà äàõèë åäÿ
áèë äèéè éåíèëèêëÿð ìèëëè ðóùóí äèð÷ÿëìÿñèíÿ
õèäìÿò åòìèøäèð. Àçÿðáàéúàí ìèëëè ìÿ-
äÿíèééÿòèíèí äèð÷ÿëìÿñèíÿ âÿ áöòþâëöêäÿ
èíêèøàôûíà íàèë îëìàã èñÿ õàëãûí äèããÿòèíè
îíóí ñîéêþêöíÿ, òàðèõèíÿ âÿ ìÿäÿíè
ãàé íàãëàðûíà éþíÿëòìÿéÿ èìêàí éàðàäûð.
Áó áàõûìäàí äåéÿ áèëÿðèê êè, Àçÿðáàéúàí
äè ëèíèí, ÿäÿáèééàòûíûí, òàðèõèíèí âÿ ìóñè-
ãèñèíèí ñîñèàë ùÿéàòûí áöòöí ñàùÿëÿðèíäÿ
èôàäÿ îëóíìàñûíà ýþñòÿðäèéè ãàéüû, ìèëëÿò -

ëÿ ðèí áÿðàáÿðùöãóãëó èìêàíëàðà ìàëèê
îë äóüóíó èääèà åäÿí ñàõòà áåéíÿëìèëÿë÷è
ñî âåò èäåîëîýèéàñûíûí ùþêì ñöðäöéö áèð
øÿðàèòäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíà ñîâåò èäåí-
òèêëèéèíäÿí ôÿðãëè ìèëëè èäåíòèêëèê õöñó-
ñèééÿòëÿðèíè ýöúëÿíäèðìÿê, þç ìèëëè-ìÿíÿâè
äÿéÿðëÿðèíÿ ñàäèã îëäóüóíó íöìàéèø åò-
äèðìÿê èìêàíû âåðìèøäèð (Íöìóíÿ îëàðàã
óëó þíäÿðèí Àçÿðáàéúàíûí òàðèõè-ñèéàñè,
ÿäÿ áè-ìÿäÿíè øÿõñëÿðèíÿ âåðäèéè éåð, éó -
áè ëåéëÿð, àáèäÿëÿðèí ãîéóëìàñû, ôèëìëÿðèí
÷ÿ êèëìÿñè, òàðèõè ôàêòëàðûí éåíèäÿí àðàø-
äûðûëìàñû, áþëýÿäÿ àäëàðûí éåíèäÿí ìèëëè-
ëÿøäèðèëìÿñè êèìè ôàêòëàðû âÿ ñàèð ýþñòÿðìÿê
îëàð). Áó ìÿíàäà óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëè-
éåâèí ðåñïóáëèêàéà ðÿùáÿðëèê åòäèéè áèðèíúè
äþâðö ìèëëè þçöíöäÿðêèí îéàíûøû, õàëãûí
þç êþêöíÿ ãàéûòìàñûíû øöóðëàðäà ìöñòÿ-
ãèëëèê úöúÿðòèëÿðèíèí áàø ãàëäûðìàñû èëÿ
áèð ýÿ ìöñòÿãèëëèéÿ àïàðàí éåíè éîë êèìè
äÿ éÿðëÿíäèðìÿê îëàð. 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí àïàðäûüû ÿí ìöùöì
äÿéèøèêëèêëÿðäÿí áèðè äÿ èäàðÿåòìÿéÿ ìèëëè
êàäðëàðûí úÿëá îëóíìàñû èëÿ áàüëûäûð. Ìÿ-
ëóìäóð êè, ÑÑÐÈ äþíÿìèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà
áåéíÿëìèëÿë÷èëèê àäû àëòûíäà èäàðÿ÷èëèê
øöóðëó ñóðÿòäÿ òèòóë ìèëëÿòÿ àèä îëìàéàí-
ëàðûí, õöñóñèëÿ, ðóñëàðûí âÿ åðìÿíèëÿðèí
þù äÿñèíÿ áóðàõûëìûøäû. Ìÿìóðëàð àðàñûíäà
àçÿð áàéúàíëû êàäðëàðûí ñàéû äèýÿðëÿðèíèí
ñà éûíäàí õåéëè àç èäè. Áó èñÿ ìèëëè êàäð -
ëà ðûí èðÿëè ÷ÿêèëìÿñèíäÿ áþéöê ìàíåÿ
èäè. Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
Àçÿð áàéúàí äèëèíè äþâëÿò äèëè ñÿâèééÿñèíÿ
ãàë äûðìàñû àçÿðáàéúàíäèëëè ìÿìóðëàðà åù -
òè éàú éàðàòäû. Íÿòèúÿäÿ èäàðÿåòìÿíèí
ìöõ òÿëèô ïèëëÿëÿðèíÿ àçÿðáàéúàíëûëàðûí êöò -
ëÿâè àõûíû áàøëàäû. Ìÿùç áó ñèéàñÿòèí
íÿòè úÿñèäèð êè, óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ
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êàäð êîðïóñóíóí òÿìèí îëóíìàñûíäà ýÿíú -
ëÿðÿ õöñóñè äèããÿò éåòèðèðäè, àììà Ñîâåò
Èòòèôàãûíäà ýÿíúëÿðÿ èñòèíàä åòìÿê ÿíÿíÿñè
äå ìÿê îëàð êè, éîõ èäè. Î àíëàéûðäû êè,
Àçÿð áàéúàíûí ýÿëÿúÿéè ìÿùç áó ýÿíúëÿð-
äÿí àñûëûäûð. Áóíà ýþðÿ äÿ éåíè èñòåäàäëû
âÿ èíòåëëåêòóàë ýÿíúëÿðèí éåòèøäèðèëìÿñè
óëó þíäÿðèí ñèéàñÿòèíèí ïðèîðèòåò ìÿñÿëÿëÿ -
ðèíäÿí áèðè èäè. Îíóí òÿøÿááöñö èëÿ ìèëëè
ùÿðá÷è êàäðëàðûí éåòèøäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ
Ú.Íàõ÷ûâàíñêè àäûíà ùÿðáè ìÿêòÿáèí ÿñàñû
ãî éóëäó. Òÿñàäöôè äåéèë êè, ìÿùç áó
ìÿê òÿáèí êàäðëàðû ñîíðàäàí Àçÿðáàéúàíûí
ìöñ òÿãèëëèê èëëÿðèíäÿ Ìèëëè Ìöäàôèÿ êîðïó -
ñóíóí éóõàðû ïèëëÿñèíèí ÿêñÿðèééÿòèíè òÿø -
êèë åäèðäè. 

Î èëëÿðäÿ äÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ ÷îõ ýþçÿë
áèëèðäè êè, éöêñÿê ñÿâèééÿëè èäàðÿåòìÿíèí
òÿçàùöðö ðåñïóáëèêàíûí èãòèñàäè èíêèøàôûíäà
èôàäÿ îëóíìàëûäûð. Áóíà ýþðÿ äÿ þëêÿíèí
ðå ñóðñëàðûíà óéüóí øÿêèëäÿ èíêèøàô ïëàíû
èø  ëÿéèá ùàçûðëàéûð, õàëã òÿñÿððöôàòûíäà ÿñàñ   ëû
ñòðóêòóð äÿéèøèêëèêëÿðè åäèð, òÿñÿððö ôàòäà
âÿ èãòèñàäèééàòäà éåíè ìåõàíèçìëÿðèí âÿ
ìåòîäëàðûí èøëÿíèá ùàçûðëàíìàñûíà ÷àëûøûðäû. 

Èíêèøàô åòìèø èãòèñàäèééàò ùÿì äÿ ñè -
éà ñè ìöñòÿãèëëèéèí ðÿùíèäèð. Áóíà ýþðÿ
äÿ òÿäãèãàò÷ûëàð éóõàðûäà ãåéä åòäèéèìèç
êè ìè, 1969-úó èëè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêà -
ñûíûí òàðèõèíäÿ äþíöø èëè êèìè äÿéÿðëÿí-
äèðèðëÿð. Ìÿùç áó èëëÿðäÿ èøëÿíèá ùàçûð-
ëàíìûø èíêèøàô ïðîãðàìëàðû 1970-85-úè èë -
ëÿð äÿ þç áÿùðÿñèíè âåðÿ áèëäè. 

Áåëÿëèêëÿ, Ùåéäÿð ßëèéåâ ôåíîìåíèíèí
äÿðêè Àçÿðáàéúàíûí èäàðÿåòìÿ òàðèõèíèí
30 èëèíè ÿùàòÿ åòìèø áèð äþâðöí èäàðÿåòìÿ
ôÿëñÿôÿñèíè àíëàìàüûí à÷àðûäûð. Áó åïîõà
Àçÿðáàéúàíäà èäàðÿåòìÿ èøèíèí òÿøêèëèíäÿ,

ñèñòåìëÿøäèðèëìÿñèíäÿ, òÿíçèìëÿìÿ àïà-
ðàòûíûí ÿìÿëè ôÿàëèééÿòèíäÿ, èäàðÿåòìÿíèí
ôÿëñÿôÿñèíäÿ þç ÿêñèíè òàïìàãäàäûð. Îíóí
èäàðÿåòìÿ ôÿëñÿôÿñè Àçÿðáàéúàíûí ãëîáàë
äöíéàäàêû éåðèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê, ìèëëè
äþâëÿò÷èëèéèìèçèí ñàðñûëìàç äàéàãëàðûíû
éà ðàòìàã, Àçÿðáàéúàíäà äþâëÿò èäàðÿ÷èëè -
éèíèí äàâàìëûëûüûíû òÿìèí åòìÿêäÿí èáàðÿò
îëìóøäóð. Áóíà ýþðÿ äÿ “äþâëÿò ãóðóúó-
ëóüó” êîíñåïñèéàñû îíóí ôÿàëèééÿòèíèí
àíà õÿòòèíè òÿøêèë åäèðäè. Ìÿùç áó äþâðäÿ
èøëÿíèá ùàçûðëàíìûø ëàéèùÿëÿð âÿ ïëàíëàðûí
ýåð÷ÿêëÿøìÿñè ñàéÿñèíäÿ ìöàñèð Àçÿð-
áàéúàíûí ñóâåðåíëèéèíèí, èãòèñàäè ìöñòÿ-
ãèëëèéèíèí, õàðèúè ìöíàñèáÿòëÿðèíèí, ãëîáàë
äöí éàéà èíòåãðàñèéàñûíûí ðåàëëàøìàñû ìöì -
êöí îëìóøäóð. 

Áóíëàðëà éàíàøû, Ùåéäÿð ßëèéåâèí èäà-
ðÿ÷èëèê ìÿêòÿáèíèí áàøëûúà òåçèñëÿðè ýþñòÿðèð
êè, ìöñòÿãèë äþâëÿò ãóðóúóëóüóíäà ìèëëè
èëÿ áÿøÿðèíèí ùàðìîíèéàñûíà íàèë îëìàã
ÿùÿìèééÿòëè ôàêòîðäóð. Ùÿð áèð êîíêðåò
þëêÿ ö÷öí áóíóí þçÿë íèñáÿòè îëà áèëÿð.
Óüóðëó ëèäåð ðÿùáÿðëèê åòäèéè úÿìèééÿòäÿ
ñÿ ìÿðÿ âåðÿí ìîäåëè òàïìàëûäûð. Ùåéäÿð
ßëèéåâ áó êîíòåêñòäÿ òàðèõè ôÿàëèééÿò
ýþñ òÿðìèøäèð. Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí, ñþçöí
ùÿ ãèãè ìÿíàñûíäà, óëó þíäÿðèí ÿñÿðèäèð!
Áó ýöí èäàðÿåòìÿäÿ óëó þíäÿð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí éîëó èëÿ ýåäÿí, ùÿéàòûìûçûí áö -
òöí ñàùÿëÿðèíäÿ áþéöê èñëàùàòëàð àïàðàí
Ïðå çèäåíò Èëùàì ßëèéåâ úèääè íàèëèééÿòëÿð
ÿë äÿ åäèð. 

Ðÿøèä ÙÖÑÅÉÍÎÂ,
Øÿêè Àüûð Úèíàéÿòëÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí
ùàêèìè.

https:courts.gov.az
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Siyasət və vətənpərvərlik: 
Azərbaycanda sintezi

İndiki tarixi mərhələdə hər bir siyasi liderin
fəaliyyətini bütün dünya izləyə bilir. İnfor-
masiya-kommunikasiya vasitələri elə inkişaf
edib ki, dövlətə başçılıq edən şəxsin gördüyü
işlər sürətlə hər yerə yayılır. Bu, bir tərəfdən,
liderlərin göz önündə olmasını təmin edir. Digər
tərəfdən, hər bir siyasətçinin fəaliyyətinə dünya
miqyasında qiymət vermək işini asanlaşdırır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyəti
haqqında dünyanın aparıcı dövlətlərinin rəhbərləri
dəfələrlə fikir bildiriblər. Onların hamısı
Azərbaycan Prezidentindən müdrik, uzaqgörən,
əməkdaşlığa açıq və etibarlı, dövlət işlərini
dərindən bilən və yüksək diplomatik bacarığa
sahib lider kimi bəhs ediblər.

Əlbəttə, hər bir azərbaycanlı üçün ölkənin
başçısına digər ölkələrin rəhbərlərinin yüksək
qiymət verməsi qürur mənbəyidir. Həm də bu
hörmətin arxasında İlham Əliyevin gərgin
zəhmətinin, yüksək ailə, siyasətçi tərbiyəsinin,
Vətənə böyük sevgisinin dayandığını anlamaq
gərəkdir. Belə qiymətlər heç zaman asan verilmir
– onu qazanmaq lazımdır, konkret əməldə layiq
olduğunu göstərmək gərəkdir. Müqayisə üçün
deyək ki, Cənubi Qafqazda heç bir siyasi lider
barəsində bu cür fikirlər bildirmirlər. Bunlar
İlham Əliyevin siyasətçi, lider və şəxsiyyət
kimi dərindən öyrənilməsinə  böyük ehtiyac
duyulduğunu göstərir.

Burada bir vacib məqamı vurğulamaq
gərəkdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin İlham
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XXI ƏSRİN MİLLİ LİDERİ: İLHAM ƏLİYEV VƏ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİNİN İNKİŞAFI

Prezident İlham Əliyev artıq on
altı ildir ki, müstəqil Azərbaycan
Res pub li ka sına rəhbərlik edir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin siyasi kur-
sunu inamla inkişaf et dirən dövlət
baş çı sı nın fəaliyyəti çox şa xəlidir.
Aparılan təh lillər göstərir ki, Azər -
baycan Cə nubi Qafqazda müstəqil
döv lət kimi özü nü uğurla təsdiq
edən öl kədir. Bu nun kökündə əsası
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş döv lət qu ruculuğu kon -
sep siyası da ya nır. Prezident İlham
Əliyev XXI əs rin keşməkeşləri şə -
raitində həmin in kişaf kursunu yeni
şərt lər müs tə vi sində səmərəli şəkildə
da vam etdirir. Bu nun nəticəsidir ki,
Azər bay can ha zırda Cənubi Qaf -
qazın lider döv lə ti dir. Ekspertlərin
qiy mət lən dir mə lə rinə görə, bu proses
daha da inkişaf edə  cək. Azərbaycan
Prezidenti daxili və xa rici siyasətdə
hə yata keçirdiyi proq ramlar sa yə -
sin də müstəqil döv lət çiliyi yeni zir -
vələrə qovuşduracaq. Bun ların fo-
nunda Pre zident İlham Əliyevin
simasında yeni si yasi lider mo delinin
for ma laş dığı aydın gö rü nür. İlham
Əliyev ha zırda XXI əsrin mil li lid-
erliyinin uğur lu nümunəsidir. Hə -
min kon tekst də Azərbaycan Prezi-
dentinin fəa  liyyətinin bir sıra mühüm
say dı ğımız mə qamları üzərində geniş
da yan mağa eh tiyac duyuruq.



Əliyev kimi liderin yetişməsində zəhməti
və xidməti olduqca böyükdür. Ümummilli
liderin fəaliyyətinə yaxından bələd olması
ilə bərabər, onun təcrübəsini də tam əxz
edib, praktiki fəaliyyətdə tətbiq etmək,
əlbəttə, insanın özündən yüksək bacarıq
tələb edir. Bununla yanaşı, Heydər Əliyevin
yeni siyasi lider yetişdirmək qabiliyyətinin
çox yüksək səviyyədə olduğunu etiraf
etmək gərəkdir. Bütün bunlara görədir ki,
Heydər Əliyev məktəbini keçmiş bir Prezi-
dentin, siyasi liderin və şəxsiyyətin müstəqil
dövlət quruculuğunda əldə etdiyi nailiyyətlər
təsadüf sayıla bilməz. İlham Əliyev uğurlu
siyasi varisliyin ən gözəl nümunəsidir!

Alimlər bir məqama diqqət çəkirlər:
İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik et -
diyi on altı il müstəqillik dövrünün yarıdan
ço xunu təşkil edir. Bu müddətdə Azər -
bay can müstəqillik və suverenlik yolunda
böyük məsafə qət edib. Konkret deyilsə,
on altı il mürəkkəb bir geosiyasi məkanda
yerləşən dövlət üçün daim uğurlar ili olub.
Buna nail olmağın nə qədər çətin olduğunu
sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Adi mü qa -
yi sələrdə həmin reallığı açıqca görmək
müm kündür. Burada başqa bir məqam
önəm kəsb edir.

Hazırkı tarixi şəraitdə davamlı uğur
qa zanmağa imkan verən liderlik hansı key -
fiy yətlərə malik olmalıdır? Yəni, İlham
Əliyevi lider-şəxsiyyət kimi necə xarakterizə
et mək olar? Bu suala indi filosoflar, ta rix -
çilər, sosioloqlar, siyasətşünaslar və başqa
hu manitar ixtisas sahibləri cavab axtarırlar.
Əlbəttə, bu istiqamətdə araşdırmaları davam
etdirmək zəruridir.

Son on altı ili dövlət quruculuğu prosesi
kontekstində üç aspektdə əhəmiyyətli hesab
et mək olar. Birincisi, bu illər keçid pro -
seslərinin yekunu baxımından əhəmiyyət
da şıyır. İkincisi, keyfiyyətcə yeni inkişaf
mər hələsinə start verilib. Üçüncüsü, cə -
miy yətin bütün sferaları bir-biri ilə hə -
mahəng şəkildə hərəkətə gətirilib və sürətli,
davamlı inkişaf xətti müəyyənləşdirilib.
Vurğulanan faktorların hər birinin dövlət
quruculuğunda konkret yeri və rolu vardır.
Onlar bir-birini mərhələ kimi ideal şəkildə
tamamlayırlar. Bu şərt bütövlükdə dövlət
quruculuğunu sistemli və müntəzəm olaraq
həyata keçirməyə imkanlar yaradır. Onun
müəllifi isə Prezident İlham Əliyevdir.

Keçid mərhələsinin yekunu: yeni
inkişaf dövrünün təməli

Müstəqillik mərhələsinin keçid pro ses -
lə rinin yekunu son dərəcə ciddi əhəmiyyəti
olan məsələdir. Çünki bu, faktiki olaraq,
1993-cü ildən etibarən aparılan dövlət qu -
ruculuğu prosesinin səmərəsini və tarixi
əhə miyyətini ifadə edir. Həmin mərhələdə
Ulu öndər öncə daxili sabitliyə nail oldu.
Bu na paralel olaraq Azərbaycanın bey -
nəlxalq əlaqələrini dövrün tələbləri sə viy -
yəsində qurdu. Neft siyasəti bu bağlılıqda
prinsipial rol oynadı. Paralel şəkildə həyata
keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar cəmiyyətin
bir sistem olaraq dayanıqlı sabitlik mər -
hə ləsinə keçməsinə imkan yaratdı.

Bununla ulu öndər sonrakı mərhələdə
keçid prosesini uğurla başa vurmağın
təməllərini sağlam əsasda formalaşdıra
bildi. 2003-cü ildən başlayaraq bu proses
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daha böyük sürətlə aparıldı. Və 2009-cu il
noyabrın 2-də Bakı Dövlət Universitetinin
100 illik yubileyində Prezident İlham
Əliyev bəyan etdi: "Mən hesab edirəm ki,
biz artıq iqtisadi sahədə keçid dövrünü
başa vurmuşuq". Ekspertlər hesab edirlər
ki, bu, bütövlükdə müasir dövlətçilik
tarixində çox əhəmiyyətli bir mərhələnin
başa çatması deməkdir. Keçid dövrünün
yekunu kimi üç prinsipial məqamı vur ğu -
lamaq zəruridir.

Birincisi, Azərbaycan iqtisadiyyatında
keçid dövrünün son mərhələsi bənzərsiz
özünəməxsusluğu ilə fərqlənən qeyri-sabit
mərhələyə təsadüf edirdi. Həmin dövrdə
bütün dünyanı iqtisadi-maliyyə böhranı
bü rümüşdü. Konkret desək, uzun illərin
gər gin əməyi və düzgün strateji seçim əsa -
sında Azərbaycan iqtisadiyyatını davamlı
in kişaf relsinə salmaq mümkün olmuşdu
və o, kənar təsirlərə deyil, daxili potensial
im kanlarına görə inkişaf edən sistem halına
gəl mişdi.

İkincisi, Prezidentin bəyanatı bütövlükdə
cəmiyyətdə sosial, iqtisadi, siyasi, mənəvi-
mədəni və digər münasibətlər sferasında
prinsipial olaraq keçid mərhələsinin sona
yetdiyini də ifadə edirdi. Bu, Azərbaycanda
dövlət quruculuğunun bütün sahələrinin
bir-biri ilə sıx əlaqədə aparıldığının gös -
təricisi idi. Sosial-iqtisadi sferada isə çox
ciddi nailiyyətlər əldə edilmişdi. Belə ki,
1995-2003-cü illərdə Ümumi Daxili Məhsul
(ÜDM) 90,1 faiz, dövlət büdcəsinin gəlirləri
3 dəfə artmışdı. Ölkənin valyuta ehtiyatları
85 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi isə
25,2 faiz artmışdı. Kənd təsərrüfatı is teh -
salının həcmi 53,9 faiz, xarici ticarət döv -

riyyəsi, o cümlədən ixrac 4 dəfə çoxalmışdı.
İq tisadiyyatda çalışanların orta aylıq real
əmək haqqı təxminən 5,6 dəfə artmışdı.
Bu müddətdə inflyasiyanın səviyyəsi 2-3
fai zə endirilmişdi. Bütün bunlar seçilən
in kişaf kursu nəticəsində keçid mərhələsində
sıç rayışlı sosial-iqtisadi inkişafa qədəm
qo yulmasını təmin etdi. 2003-cü ildən son -
ra da uğurla aparılan siyasət nəticəsində
mak roiqtisadi sabitlik qorunub saxlanıldı,
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft
sahələrinin, regionların inkişafı sürətləndi.
Bunun fonunda strateji valyuta ehtiyatlarının
səmərəli istifadəsi təmin edildi, milli val -
yu tanın sabitliyi və sahibkarlığa dövlət
dəs təyi gücləndirildi. 2004-2008-ci illərdə
isə Ümumi Daxili Məhsulun həcmi 2,6
də fə artırıldı. Bu, 1990-cı ilin səviyyəsindən
2 dəfə çoxdur. Bu dövrdə yoxsulluq sə -
viy yəsi 13 faizə endi, ölkədə 760 mindən
çox yeni iş yeri açıldı.

Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə
Kor porasiyası tərəfindən hazırlanan "Doing
Business 2009" hesabatında Azərbaycan
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması sahəsində
ən islahatçı ölkə elan edildi. 2010-cu ildə
də ölkəmiz öz mövqelərini qoruyub saxladı.
"Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı"nda isə gös -
tərilirdi ki, 2009-2010-cu illərdə Azərbaycan
18 pillə irəliləyərək, 133 ölkə arasında
51-ci yerə çıxıb. Bu, MDB ölkələri arasında
1-ci göstərici idi. Yuxarıda ifadə edilənlər
açıq təsdiq edir ki, Azərbaycanda keçid
döv rünün yekunu ciddi sosial-iqtisadi in -
kişafla xarakterizə olunur. Həmin mərhələdə
öl kəmiz bütün istiqamətlərdə keyfiyyətcə
yeni təkamül mərhələsinə qədəm qoy-
du.
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Üçüncüsü, yuxarıda vurğulananlardan
məntiqi olaraq belə bir qənaətə gəlmək
olur ki, keçid dövrünün başa çatması öz -
lüyündə yeni bir mərhələnin əsasının ha -
zır lanması demək idi. Yəni, Azərbaycan
rəh bərliyi düşünülmüş, elmi əsaslandırılmış
və məqsədləri dəqiq müəyyən edilmiş
inkişaf kursu işləyib hazırlamaqla növbəti
inkişaf mərhələsinin təməlini qoyub. Bu,
dövlət quruculuğunda çox mühüm bir mə -
qamdır. Çünki o, davamlı və dayanıqlı in -
ki şafın əsas şərtlərindən biridir. Bununla
ay dın olur ki, Azərbaycan sadəcə bir mər -
hələni arxada qoymayıb, eyni zamanda,
ye ni mərhələnin sağlam tərzdə getməsi
üçün lazım olan bütün təməl şərtləri də
ha zırlayıb.

Beləliklə, Azərbaycanda keçid dövrünün
ən böyük yekunu ölkənin yeni sürətli in -
kişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə xa -
rakterizə olunur. 2010-cu ildən başlayaraq
Azər baycan modernləşmə sahəsində daha
sis temli və keyfiyyətli dəyişmələr mər hə -
lə sinə keçib. Prezident İlham Əliyevin si -
ya si liderliyi, qətiyyəti, uzaqgörənliyi və
mü kəmməl idarəetmə bacarığı yeni mər -
hə lənin də Azərbaycan üçün son dərəcə
uğur lu olmasını təmin edir. Bu bağlılıqda
ABŞ-ın nüfuzlu Con Hopkins Universiteti
nəz dindəki Mərkəzi Asiya və Qafqaz Araş -
dır maları İnstitutunun rəhbəri, professor
Fre derik Starrın Azərbaycan Prezidenti
ba rədə ifadə etdiyi fikirlər çox maraqlıdır.
Amerikalı professor vurğulayıb: "Prezident
İlham Əliyevin ən güclü cəhətlərindən biri
odur ki, onun üçün daim diqqət mərkəzində
olmaq əhəmiyyətli deyildir. O, bacarıqlı,
ta razlı, düşünülməmiş qərarlara yol ver -

mə yən, rəyi ilə razılaşmadığı insanlara eh -
ti ramla yanaşan bir şəxsiyyətdir… O, şəxsi
hiss ləri siyasətdən ayıra bilən adamdır.
Bunların hamısı çox məsuliyyətli insana
xas olan xüsusiyyətlərdir. Məncə, o, indiyə
qədər ölkəsinə çox gözəl xidmət edib".

Amerikalı alimin bu fikirləri İlham
Əliyevin konkret fəaliyyətinin nəticələri
əsa sında formalaşıb. Prezidentin bir şəx -
siyyət kimi tutduğu mövqe də göz qa ba -
ğındadır. Baxın,  2003-2018-ci illər ərzində
Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2 dəfə artıb. O
cümlədən qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə
çoxalıb. Sənaye istehsalı isə 2,6 dəfə artıb.
Kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə böyüyüb. Qeyri-
neft məhsulları sahəsində ixracat 4,1 dəfə
çoxalıb. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları
2004-cü ildəki 1,8 milyard dollardan 2018-
ci ildə 46 milyard dollara çatdırılıb, hazırda
isə 50 milyard dolları keçir. Təkcə bu ilin
ilk 6 ayı ərzində 6,4 milyard dollar sərmayə
qoymaq planlaşdırılmışdı ki, artıq bu, ye -
rinə yetirilib. Bütövlükdə isə son on altı il
ər zində ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard
dol lardan artıq sərmayə qoyulub. Təsadüfi
de yil ki, Davos İqtisadi Forumunun he -
sab lamalarına görə, "hökumətin də yi şik -
lik lərə çevik reaksiyası" göstəricisinə görə
Azər baycan dünyanın 140 ölkəsinin ara -
sın da 5-ci yerdə qərarlaşıb.

Liderlik keyfiyyəti: İlham Əliyev
nümunəsi

Bütün dünya liderləri etiraf edirlər ki,
İlham Əliyev mükəmməl və səmərəli enerji
siyasəti yeridən Prezidentdir. Bu baxımdan
2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
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kəmərinin (uzunluğu 980 kilometrdir)
istifadəyə verilməsi mühüm tarixi hadisə
kimi qəbul edilir. Bundan əlavə, 2014-cü
il sentyabrın 20-də Cənub Qaz Dəhlizinin
təməlinin qoyulması növbəti strateji xarak-
terli uğur sayılır. Bu, layihənin Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
Azərbaycanın böyük rol oynadığının faktiki
təsdiqidir.

Bölgədə ən böyük infrastruktur la yi hə -
lə rindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizinin
uzunluğu 3500 kilometr, ümumi dəyəri
isə 40 milyard dollardır. 2018-ci il mayın
29-da Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinin, iyunun
12-də isə onun tərkib hissəsi olan TANAP
boru kəmərinin rəsmi açılış mərasimi keçir-
ilib. Nəhayət, bu ilin payızında Türkiyədə
TANAP-ın Avropa ilə birləşəcək hissəsinin
açılış mərasimi keçirilib.

Onu da xatırladaq ki, 2017-ci il sent -
yab rın 14-də "Xəzər dənizinin Azərbaycan
sek torunda yerləşən "Azəri", "Çıraq" ya -
taq larının və "Günəşli" yatağının dərinlikdə
yer ləşən hissəsinin birgə işlənməsi və ha -
si latın pay bölgüsü haqqında Saziş"in ("Əs -
rin müqaviləsi") müddətinin 2050-ci ilə
qədər uzadılması ilə bağlı sənədlər im za -
lanıb. Yeni şərtlərə görə, SOCAR-ın payı
11 faizdən 25 faizə qaldırılmalı və mənfəət
neftinin 75 faizi Azərbaycana verilməlidir.
Bundan əlavə, 8 il ərzində xarici investorlar
tərəfindən ölkəyə bərabər hissələrlə bonus
kimi 3,6 milyard dollar ödəniləcəkdir.

Bunların fonunda Azərbaycanın Şərq-
Qərb, Şimal-Cənub və Cənub-Qərb nəq -
liyyat dəhlizlərinin Cənubi Qafqazda geo -
si yasi qovşağı olması ekspertlər tərəfindən

yük sək qiymətləndirilir. Bütövlükdə isə
Azər baycan "Bir kəmər, bir yol" layihəsi
çər çivəsində aktiv bir iştirakçıdır. Bütün
bun lar birbaşa İlham Əliyevin xidmətləri
ilə bağlıdır.

Əlbəttə, İlham Əliyevin xarici siyasət
kursunun uğurları müstəqil dövlətçiliyimizin
inkişafı aspektində böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Hələ 2011-ci ildə Azərbaycan 155
döv lətin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik
Şu rasına qeyri-daimi üzv seçilmişdi. Öl -
kə miz 120 dövlətin təmsil olunduğu Qo -
şul mama Hərəkatına sədrlik edir. İlham
Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qa rabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə
nail olmaq üçün var gücü ilə fəaliyyət
gös tərir. Bu istiqamətdə dövlət başçısının
əl də etdiyi uğurlar hamıya məlumdur. Hə -
min kontekstdə ölkə rəhbərinin siviliza-
siyalar, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa
verdiyi töhfələr çox qiymətlidir. İlham
Əliyev bu sferada bir çox təşəbbüslər irəli
sü rüb və onlar uğurla həyata keçirilir. Mə -
sələn, "Bakı prosesi" və Bakı Beynəlxalq
Hu manitar Forumu buna nümunədir. Re-
gional əməkdaşlığın yeni formatları da
hə min bağlılıqda olduqca yüksək qiymətə
layiq nəticələr verməkdədir. Bununla bağlı
Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabi-
netinin 2018-ci ilin doqquz ayının sosial-
iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı
nit qində ifadə etdiyi fikirlər olduqca ma -
raq lıdır. Dövlət başçısı həmin iclasdakı
nit qində bildirib: "Hesab edirəm ki, bu il
qon şu ölkələrlə əlaqələrimiz yeni pilləyə
qal xıbdır. Mənim qonşu ölkələrin dövlət,
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hö kumət başçıları ilə çoxsaylı görüşlərim
olub. Əldə edilmiş razılaşmalar həm iki -
tə rəfli əlaqələrimizi möhkəmləndirir, eyni
za manda, regionda sabitliyin, təh lü kə siz -
li yin, əməkdaşlığın inkişafına xidmət gös -
tərir. Müsəlman ölkələri ilə bizim əla qə lə -
rimiz həmişə olduğu kimi, diqqət mər kə -
zin dədir. Bu, bizim xarici siyasətimizin
prio ritet məsələlərindən biridir. Azərbaycan
müs təqil dövlət kimi dünya miqyasında
nü fuzunu daim artırmaqdadır".

Vurğulanan məqamlar onu deməyə əsas
verir ki, İlham Əliyev müstəqil Azərbaycan
tarixində yeni bir eradır. Bu eranın başlıca
xüsusiyyəti məxsusi inkişaf mərhələsi
olmasındadır. Eyni zamanda, bu mərhələ
müstəqil dövlətçiliyin özünütəsdiq dövrüdür.
Dövlətçiliyin özünütəsdiqi tarixi əhəmiyyətli
hadisədir. Təcrübə göstərir ki, heç də bütün
ölkələr bu mərhələni uğurla keçə bilmirlər.
Onlar bir sıra hallarda, ümumiyyətlə, müs -
təqil dövlətçiliyin özünütəsdiqinə nail ola
bil mirlər.

Azərbaycanda isə bu mərhələ uğurla
ke çilib. Bütün dünya Azərbaycanı müstəqil,
suveren, özünün inkişaf kursu olan ölkə
ki mi qəbul edir. Cənubi Qafqazda ancaq
Azər baycan həmin istiqamətdə sistemli
fəa liyyət göstərir. Burada siyasi liderlərin
və ekspertlərin vurğuladığı bir özəlliyi də
xa tırlamağa dəyər. Onlar qeyd edirlər ki,
Azər baycan nəinki regional təhlükəsizliyin
tə mintaçılarından biri, həm də yeni təh lü -
kə sizlik modelləri təşəbbüsünü göstərən
ak tiv regional geosiyasi oyunçudur. Bu,
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasi
kurs  dan məntiqi olaraq alınan nəticədir.

İlham Əliyevin xarici siyasət kursunda
təh lükəsizlik modelinin əsasında regional
əmək daşlıq fəlsəfəsi dayanır. Regional
əmək daşlıq qarşılıqlı fayda gətirən, bə ra -
bərhüquqlu və bir-birinin daxili işlərinə
qa rışmadan həyata keçirilən proqramların
sin tezidir. Bu üsulla regionda yerləşən
döv lətlər ancaq qarşılıqlı fayda verən və
kim sənin haqqını pozmayan münasibətlər
çər çivəsində fəaliyyət göstərirlər. Bununla
da regional təhlükəsizlik səmərəli əmək -
daş lıq prinsipləri üzərində bərqərar olan
pro ses kimi özünü təsdiq edir.

İlham Əliyevin bu siyasi xətti özünü
tam doğruldur. Regionun ən böyük döv -
lət ləri səmərəli əməkdaşlıq edə bilirlər.
On ların maraqlarının balanslaşmasında isə
Azər baycan ciddi rol oynayır. Bunlara gö -
rə dir ki, Azərbaycan Prezidentinə regionun
bü tün böyük dövlətlərinin başçıları xüsusi
hör mət və rəğbətlə yanaşırlar.

Bunlar, eyni zamanda, İlham Əliyevin
XXI əsrin xarizmatik milli lideri olduğunu
gös tərən özəlliklərdir. XXI əsrdə milli li -
der obrazı özlüyündə zəngin çalarlara ma -
lik dir. İlham Əliyev Cənubi Qafqazın mü -
rək kəb geosiyasi özəlliklərinə və Azər -
bay canın keçdiyi xüsusi dövlətçilik tarixi
yo luna görə son dərəcə maraqlı key fiy -
yət lərə sahib liderdir. Şübhə yoxdur ki,
Azər baycan Prezidenti İlham Əliyevin lid-
erlik və şəxsi keyfiyyətlərini geniş və də -
rin dən təhlil edən araşdırmalar aparılacaqdır.
Azər baycan xalqının öz rəhbərinə inamı
son suzdur!

Kamal ADIGÖZƏLOV.
e-mail: info@xalq qazeti.com
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Sadalanan məziyyətləri özündə bir -
ləş dirən gənc nəsillər cəmiyyətin

elm, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mə -
dəni həyatında fəal iştirak etməklə, ölkədə
baş verən bütün proseslərin mərkəzində
da yanırlar. Müsbət dəyişkənlik, o cüm -
lə dən inkişaf tendensiyaları hər nə qədər
tə rəqqini hədəfləyən ölkələr üçün real
və ziyyətin qiymətləndirilməsində başlıca
me yar hesab edilsələr də, tərəqqi naminə
sa bit və dəyişməz dəyərlər (ənənələrə
sa diqlik, milli keçmişi yaddaşında həkk
et mək və hər bir fəaliyyətində onları
rəh bər tutmaq və s.) də var ki, onlar xal -
qın iradəsinin möhkəmliyində, varlığının
əbə diyyətində bir o qədər həlledici amilləri
for malaşdırırlar. Bu mənada Azər bay -
can da həyata keçirilən gənclər siyasətinin
re perində keçmişimizə, milli-mənəvi də -
yər lərimizə bağlılıqla inkişafı hədəfləyən
fəa liyyətin təşkilinə hesablanan harmonik

və proqressiv tendensiyaları
gö rürük. Əslində, Azərbaycan
Pre zidenti İlham Əliyevin
gənc lər siyasətilə bağlı müəy -
yən ləşdirdiyi inkişaf stra te gi -
ya sında, həmçinin islahatlar
döv rünun intibahında səs lən -
dir diyi çıxışlarının hər birində
keç mişə bağlılıq, gənc nəslə
inam kimi çağırışların təsadüfi
ol madığı qənaətinə cəsarətlə
var maq olar.

Ölkə Prezidenti mü ra ci ət -
lə rində Azərbaycan gəncliyinin mənəvi
ru huna üz tutur, gənc nəslin vətən sev -
gi sinə əsaslanır. Tarixə nəzər salsaq gö -
rərik ki, Azərbaycan gənci yeri gəldikdə
dö yüş meydanlarında zəfərlər üçün igidlik
gös tərmişdir. Gənclərimiz dünya mə də -
niy yətinə töhfələr vermişdir. Böyük elmi
ix tiraları və kəşfləri ilə dünyanı heyrətə
gə tirən gənclərimiz az olmamışdır. Bu
gün böyük iftixarla deyə bilərik ki, müasir
Azər baycan gəncliyi tarixi kökündən,
ge nindən qidalanan milli-mənəvi də yər -
lə rimizi, doğma ana dilimizi, ata-ba ba -
la rımızın hər bir mirasını göz bəbəyi ki -
mi qoruyub yaşadır. Onlar Azərbaycan
ta rixinin hər bir mərhələsində aparıcı
so sial-siyasi qüvvəyə çevrilir, müs tə qil -
li yimizin qorunub saxlanması, möh kəm -
lən dirilməsi və dövlətçiliyin inkişaf et -
di rilməsi prosesində də yaxından iştirak
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GÜCLÜ LİDERİ OLAN XALQ YENİLMƏZDİR

Tarixən inkişafı hədəfləyən hər bir xalq özünün
xoşbəxt gələcəyə olan ümidlərini gənc nəslin potensialı
ilə uzlaşdırır və tərəqqiyönümlü siyasətin prio ri -
tet lərini müəyyənləşdirir. Əbədi müstəqillik, həmçinin
plan laşdırılan nəticələrin əldə olunması üçün intel -
lektual və sağlam gəncliyin yetişdirilməsi əsas mə -
sə lələrdən hesab edilir. Cəmiyyət üçün perspektivli
gənc lərin prototipində yaxşı təhsilli, intellektual,
çe vik, sosial-iqtisadi inkişafın tələblərinə adekvat
fəa liyyət göstərmək bacarığına malik, eləcə də hə -
yata keçirilən islahatların aparıcı qüvvəsinə çevrilə
bi lən cavan və dinamik zümrələr durur.



edir, tarixi nailiyyətlərin episentrində du-
rublar. Azərbaycan gənci öz həyatını qu -
rarkən öncə müstəqil ölkəmizin bugünü
və gələcəyi haqqında düşünür, öz fəa -
liy yətində yüksək vətəndaşlıq hisslərinə
ma lik olduğunu nümayiş etdirir. Əlbəttə,
bu na gənclərimizin yüksək potensialı,
əl də etdikləri bilikləri və güclü vətən -
pər vərlik hissləri tam imkan verir.

Prezidentin nitqlərində də ən vacib
amil gənclərin bilikli, savadlı olmaları,
ye ni peşələri mənimsəmələri, dəyişən
döv rün tələbləri ilə uyğunlaşmaları ön
pla na çəkilir. Bilik və savad gənclərin
yax şı təminatlı gələcəyini müəyyən edən
də yər kimi qiymətləndirilir. Deməli, gənc -
lər savadlı böyüməli, o cümlədən dərin
bi liklərə yiyələnməli və daim mütaliəli
ol malıdırlar. Bütün bunlar onlara iş tap-
maqda, karyera qurmaqda, ölkəmizi ən
yüksək səviyyələrdə təmsil etməkdə, bir
sözlə, hərtərəfli inkişaf etmiş intellektual
fərdin yetişməsində Azərbaycanın firavan
gə ləcəyinə xidmət etmək nöqteyi-nə zə -
rin dən mühüm rol oynayır.

Gənc nəsillərimiz üçün müasir milli-
mə nəvi dəyərlərin, eləcə də inkişafları
ilə bağlı intihab dövrünün for ma laş ma -
sı nın təməlində müdrik siyasi baxışlar
və onların nəticələri durur. Əgər bu gün
Azər baycan gəncliyi yüksək intellektli
apa rıcı qüvvə kimi formalaşıbsa, bu pro -
se sin ritmində davamlılıq göz oxşayırsa,
onda birmənalı olaraq dövlətimizin yürüt-
düyü yaxın keçmişimizə bağlı gənclər

si yasətinin mühüm rolu olmuşdur. Bu
si yasətin tarix nöqteyi-nəzərindən baş -
lan ması və bərqərar olması Ümummilli
Li der Heydər Əliyev fenomeninin şah
əsər lərindəndir. Ulu Öndərin Azərbaycan
xal qı üçün müəyyənləşdirdiyi gənclər
si yasəti əsrlər boyu xalqımızın malik ol -
duğu milli-mənəvi dəyərlər əsasında,
müs təqillik, dövlətçilik, azadlıq və onların
qo runması uğrunda mübariz ruhlu gənc
nəs lin yetişdirilməsindən ibarət olub.
Döv lətçiliyin möhkəmləndirilməsi və in -
ki şaf etdirilməsi, demokratik cəmiyyət
qu ruculuğu, siyasi, hüquqi və iqtisadi
is lahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı
Hey dər Əliyevin ideyaları və irəli sürdüyü
prin siplər Azərbaycanın hazırkı və gələcək
in kişaf strategiyasının qarantıdır. Ümum -
mil li Lider həmişə gənclərimizə böyük
ümidlər bəsləmiş, dəfələrlə qeyd etmişdir
ki, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi gənc -
lərin əlindədir. Prezident İlham Əliyevin
çı xışlarında səsləndirdiyi "Milli ruhda,
ənə nəvi dəyərlər əsasında tərbiyə alan
gənc lər müstəqil Azərbaycanı gələcəyə
inam la aparacaqlar” fikri də siyasi varislik
və dəyişməz hədəflər baxımından olduqca
əhə miyyətlidir.

Dövlət başçısının çıxışlarının demək
olar ki, əksəriyyətində, o cümlədən son
dövr lərdə ölkəmizdə keçirilən böyük is -
la hatların mərkəzində Azərbaycan gənc -
lə rinin fəaliyyətinə xüsusi diqqət ye ti -
ril məsi gənclərə göstərilən böyük etimadın
ifa dəsidir. Eyni zamanda bu etimad, diq -
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qət, qayğı bizim qarşımızda böyük və zi -
fələr müəyyənləşdirir və məsuliyyətimizi
ar tırır. Bu mənada Azərbaycan Milli
Elm lər Akademiyasında, o cümlədən öl -
kə mizin ali təhsil müəssisələrində fəa -
liy yət göstərən elmi gəncliyin üzərinə
də mühüm vəzifələr düşür. Hazırda ölkə
el minin nailiyyətlərinin dünyanın in ki -
şa fına töhfələr verməsi, Azərbaycan hə -
qi qətlərinin elmi obyektivlik prinsiplərinə
əsas lanmaqla dünyada təbliğ edilməsi
məhz bu vəzifələrdəndir. Həmin vəzi fə -
lə rin yerinə yetirilməsi üçün son illər ər -
zində gənc alimlərimiz yorulmadan ça -
lışırlar. AMEA-da elmlə təhsilin vəh də -
tinin yaradılması, elmin populyarlığının
ar tırılması, Azərbaycan gəncliyinin po -
ten sialının müasir dövrün tələblərinə uy -
ğun inkişaf etdirilməsi, gənc mü tə xəs -
sis lərin dünya elminə inteqrasiyası, eləcə
də onların sosial şəraitinin yax şı laş dı rıl -
ma sı, asudə vaxtlarının səmərəli keçi ril -
mə si istiqamətində çoxşaxəli işlərin həyata
ke çirilməsi gənc alim və mütəxəssislərin
fəa liyyətini daha da stimullaşdırır. Alim -
lə rimizin tədqiqatlarında Azərbaycanda
ta rixən formalaşmış dini və milli dözüm-
lülük mühitinin, multikulturalizmin Azər -
bay can modelinin elmi əsaslarla öy rə nil -
 məsi də mühüm yerlərdən birini tutur.

Müasir tariximizdə gənclərə milli-
mə nəvi dəyərlərin aşılanması prosesinin
əsas hədəfində Azərbaycanın müs tə qil -
li yini qorumaq, o cümlədən onları yad
tə sirlərdən mühafizə etmək məqsədləri

du rur. Məlumdur ki, respublikamız son
il lər hər sahədə ciddi irəliləyişlər əldə
et miş, siyasi arenada nüfuz baxımından
xey li güclənmişdir. İqtisadi müs tə qil li -
yi mizin qorunması istiqamətində aparılan
ba lanslaşdırılmış siyasət öz hədəflərinə
hər ötən gün daha da yaxınlaşmaqdadır.
La kin təbii ki, qazanılan uğurlar, böyüyən
hə dəflər ölkəmizə qarşı yönələn təh did -
lərin miqyasının artmasına rəvac ver -
mişdir. Bununla bağlı bir sıra qüvvələr
Azər baycan gənclərini milli dövlətçilik
tə fəkküründən və dəyərlərdən uzaq laş -
dır mağa çalışırlar. Belə qüvvələr Azər -
bay can dövləti əleyhinə yalan üzərində
for malaşdırılan müzakirələrin təşkilinə
ça lışırlar. Yalan gerçəklik kimi təqdim
edil məklə informasiya manipulyasiyası
for malaşdırılır. Bu mənfur məqsədin ger -
çəkləşdirilməsi üçün ilk növbədə cə miy -
yə timizin ən dinamik və çevik qüvvələri
hə dəfə alınır. Lakin Azərbaycan gəncləri
adın dan bütün anti-Azərbaycan təbliğatı
apa ran xarici və yerli qüvvələrə bəyan
edi rik ki, bizim böyük ümidlərimiz və
hə dəflərimizlə Prezident İlham Əliyevin
ide yaları və yürütdüyü siyasət tamamilə
üst-üstə düşür. Gəncliyə güvənən, onun
xoş bəxtliyi üçün çalışan lideri olan xalq
ye nilməzdir, məğlubedilməzdir!

Famin SALMANOV,
AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər
Şurasının sədri, dosent.

https:gencalimler.az
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Гаджиев Джавид Миргасан оглы,
д.ф. по праву, преподаватель Бакин-
ского Государственного Универси-
тета. 

Ключевые слова: прикаспийские го-
сударства, энергоресурсы Каспия, право-
вого статуса Каспия, международный тер-
роризм, система безопасности Каспийского
региона, основные принципы, военные
столкновения между прибрежными го-
сударствами.

Всовременный период, обеспечение
национальной безопасности лю-

бого государства напрямую зависит от
обеспечения энергетической безопасности,
являющейся главным политическим прио-
ритетом государств.

В связи с существованием целого ком-
плекса сложных, противоречивых взаи-
моотношений между прикаспийскими го-

сударствами, а также гео-
политической борьбы во-
круг региона, в которую
вовлечены такие силы,
как США, ЕС, НАТО,
Китай, Россия, Турция,
ситуация в Каспийском
регионе является доволь-
но сложной.

В условиях противо-
речий между самими
прибрежными государст-
вами и геополитической
борьбы внешних акторов
актуальным стал вопрос
безопасности и стабиль-
ности региона, а именно
вопрос создания системы

безопасности в Каспий-
ском регионе, которая стала бы действен-
ным механизмом обеспечения безопас-
ности региона с участием всех прикас-
пийских государств.

Огромное значение энергоресурсов в
мировой политике вызывает обострение
как скрытого, так и открытого противо-
борства между ведущими державами за
контроль над ними. Кроме того, с каждым
годом растет взаимозависимость между
внутренней политической стабильностью
государств и их энергетической безопас-
ностью, зависимость текущего развития
государств от колебаний мировых цен на
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И СТАБИЛЬНОСТИ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

Эта статья связана с вопросами безопасности
и стабильности в Каспийском регионе. В статье ис-
следуются перспективы создания системы безопас-
ности в Каспийском регионе и проблема пятистороннего
участия на равноправном участии прикаспийских го-
сударств в ее создании. Упоминается, что основными
компонентами системы безопасности Каспийского
региона являются энергетическая, транспортно-ком-
муникационная, военная и экологическая безопасность,
и, соответственно, объектами безопасности Каспий-
ского региона являются нефтяные и газовые место-
рождения, транспортные коммуникации, порты, флот
и экология Каспийского моря. Рекомендуется применение
базовых принципов международного права в системе
безопасности Каспийского региона.



энергоносители. Современный энергети-
ческий режим обладает сильно сконцент-
рированным политическим влиянием [1,
с. 20-21].

Необходимость создания системы без-
опасности в Каспийском регионе объ-
ясняется существованием целого ряда ак-
туальных и потенциальных для всех при-
каспийских государств угроз и рисков, к
числу которых можно отнести следующие:
политическая и экономическая дестаби-
лизация региона; экологическая катастро-
фа; терроризм; наркотраффик; военные
столкновения между прибрежными го-
сударствами.

Угроза политической и экономической
дестабилизации, которая может привести
к военному конфликту между государст-
вами региона, обусловлена нерешенностью
вопроса о правовом статусе Каспийского
моря, который слишком политизирован
геополитическим соперничеством круп-
ных держав и тенденцией милитариза-
ции.

Это лишний раз подчеркивает тот факт,
что нерешенность проблемы правового
статуса Каспия создает определенные
трудности для международного бизнеса,
что, в конечном счете, может привести к
серьезным столкновениям интересов как
прикаспийских, так и неприкаспийских
государств.

Другой, не менее важной, угрозой яв-
ляется вероятность экологической ката-
строфы на Каспийском море. Интенсивная
нефтедобыча прибрежных государств, ко-
торая ведет к сбросу отходов, аварии и
катастрофы при добыче и транспортировке
нефти ведут к значительному ухудшению
состояния морской среды и экологической

системы Каспийского моря и региона в
целом. Экология Каспийского моря во
многом и определяется экологическим
состоянием его водосборного бассейна,
где экологические проблемы многочис-
ленны и разнообразны по характеру и
напрямую зависят от экономической на-
правленности развития той или иной
области бассейна, то есть самого моря,
прибрежных территорий и водосборных
бассейнов рек, впадающих в него [8, p.
65-77].

Проблема международного терроризма
также является актуальным

вопросом для прикаспийских госу-
дарств. Особенно реальной данная угроза
стала после событий 11 сентября, обост-
ривших ситуацию в мире в целом и при-
ведших к дестабилизации многих регио-
нов.

Гипотетически и в то же время осно-
вываясь на потенциальной обстановке
конфликтности в Каспийском регионе,
нельзя сбрасывать со счетов «технологи-
ческий терроризм», направленный на по-
вреждение или уничтожение морских
платформ или нефтепроводов с целью
нанесения ущерба окружающей среде.
Использование нефтепромыслов и неф-
тепроводов как объектов террора наблю-
далось во время иракского вторжения в
Кувейт и первой и второй чеченских войн
[3, с. 197].

Все эти угрозы и риски могут еще
более обостриться, если прикаспийские
государства не предпримут меры по ста-
билизации ситуации. При всей сложности
соотношений интересов прикаспийских
государств, все они однозначно заинте-
ресованы в одном – в стабильности и
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безопасности Каспийского региона. Имен-
но эта общая заинтересованность может
стать основой создания действенной си-
стемы безопасности в регионе.

Создание эффективной системы без-
опасности в Каспийском регионе является
вполне выполнимой задачей для прикас-
пийских государств, так как потенциал
для сотрудничества в сферах энергетики,
транспортных коммуникаций, военно-
технического взаимодействия весьма вы-
сок. Несмотря на тенденцию милитари-
зации и разногласия по вопросу о правовом
статусе моря, прикаспийские государства,
тем не менее, более склонны к сотрудни-
честву, чем к соперничеству. Для создания
общей системы безопасности региона
имеются все необходимые предпосылки.

Таким образом, система безопасности
Каспийского региона может быть основана
на следующих компонентах: энергетиче-
ская; транспортно-коммуникационная; во-
енная; экологическая безопасность.

Соответственно объектами безопас-
ности Каспийского региона должны быть:
нефтегазовые месторождения; транспорт-
ные коммуникации; порты и флотилии;
экология Каспийского моря.

Основными принципами системы без-
опасности Каспийского региона могут
быть: принцип мирного разрешения спор-
ных вопросов и отказа от угрозы или
применения военной силы; принцип рав-
ноправных отношений, основанный на
взаимном уважении суверенных прав и
интересов; принцип пятистороннего па-
ритетного участия в построении регио-
нальной системы безопасности на Кас-
пии.

Построение системы безопасности в
Каспийском регионе на основе вышеука-
занных принципов возможно при условии,
если все прикаспийские государства про-
явят политическую волю и осознают не-
обходимость проявления гибкости и усту-
пок в обмен на получение более значимых
дивидендов в настоящем и будущем от
конструктивного сотрудничества.

Сохранение экономического, экологи-
ческого и политического единства Каспия
является одним из основных условий ста-
бильности в прикаспийских странах и в
регионе, предпосылкой развития интег-
рации [2, с. 24].

Решение такого актуального вопроса,
как создание системы безопасности ре-
гиона, невозможно без участия всех сто-
рон. Необходимо найти такие условия и
решения, при которых стороны могли бы
пойти на взаимные уступки и компро-
миссы, учитывая, при этом права и инте-
ресы друг друга. Развитие и сближение
отношений между региональными силами
– Россией и внерегиональными силами –
США в определенном русле может спо-
собствовать формированию региональной
системы безопасности. 

Россия и США желают быть ключе-
выми игроками на Каспии, как в военном,
так и политическом отношении, исключив
при этом, военно-политическое присут-
ствие друг друга в регионе. В этих целях,
например, Россия предусматривает реа-
лизацию проекта «КАСФОР», а США –
«Caspian Guard».

Для прикаспийских государств обес-
печение безопасности и стабильности на
Каспии силами самих прибрежных госу-
дарств является возможным вариантом,
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однако при условии, что военная мощь
будет использоваться как гарант безопас-
ности прикаспийских государств, а не
как средство давления. Создание именно
такой системы безопасности с уважением
национальных интересов всех участников
возможно при наличии таких факторов,
которые способны повлиять и способ-
ствовать стремлению прикаспийских го-
сударств поддерживать взаимовыгодное
сотрудничество в этой области. Такими
факторами являются сотрудничество в
сфере энергетики и влияние внешних сил
на ситуацию в регионе. Только путем
взаимовыгодного и равноправного со-
трудничества прикаспийских государств
возможно укрепление политических по-
зиций этих государств в регионе. Для со-
блюдения принципа равноправных отно-
шений, основанного на взаимном уваже-
нии интересов всех сторон, необходимо
понять, что попытки доминирования как
военной силы могут быть сбалансированы
более тесными военными отношениями
прикаспийских государств для совмест-
ного противостояния международному
терроризму. Намерение некоторых при-
каспийских государств привлечь нере-
гиональные силы в регион вызвано не-
обходимостью реализации экономических
интересов, особенно в сфере транспортных
коммуникаций. Поэтому в Интересах Рос-
сии создать такие условия в регионе, при
которых названные государства не будут
иметь мотив привлекать внешние силы к
урегулированию противоречий.

Международные отношения в регионе
отягощены затяжным конфликтом вокруг
Нагорного Карабаха и другими регио-
нальными и потенциальными конфлик-
тами [7, с. 137].

Соблюдение принципа мирного раз-
решения спорных вопросов и отказа от
угрозы или применения военной силы в
регионе можно обеспечить международ-
ным механизмом обеспечения безопас-
ности, таким, как Организация Объеди-
ненных Наций.

В случае нарушения принципа мирного
разрешения спорных вопросов одной из
сторон регионального объединения на
Каспии и применения военной силы, все-
гда существует возможность прибегнуть
к ООН, которая призвана обеспечивать
безопасность и стабильность при воз-
можной неэффективности региональных
объединений.

Подобная гарантия международного
вмешательства необходима для тех при-
каспийских государств, которые распо-
лагают сравнительно меньшим военным
потенциалом. Поэтому построение рав-
ноправных и доверительных отношений
между всеми пятью сторонами должно
стать более привлекательной перспекти-
вой, чем удовлетворение непомерных ам-
биций отдельными государствами.

Прикаспийские государства могут при-
держиваться принципа пятистороннего
формата формирования системы безопас-
ности, не прибегая к военным гарантиям
западных стран. Данный принцип отвечает
интересам России и Ирана, которые не
заинтересованы в каком-либо военном
присутствии внешних сил в регионе. Пя-
тисторонний формат сотрудничества кас-
пийских государств не означает исклю-
чение нерегиональных сил из процесса
обеспечения региональной безопасности.
Заинтересованность в американских и
европейских инвестициях, доступ к при-

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320202020 119

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



влекательному европейскому рынку, по-
литическая поддержка США – все это
входит в интересы прикаспийских госу-
дарств. Поэтому в построении системы
безопасности Каспийского региона следует
учитывать и интересы США и ЕС, которые
также заинтересованы в безопасности ре-
гиона, где вложены значительные инве-
стиции и доминируют американские и
европейские нефтяные компании.

Конструктивное сотрудничество и соз-
дание общей системы безопасности воз-
можно в силу того, что уже наблюдаются
некоторые положительные сдвиги в от-
ношениях между некоторыми прикаспий-
скими государствами.

Участие Казахстана и Азербайджана
в военных учениях российской Каспийской
флотилии в 2002 году свидетельствует о
готовности данных государств к конструк-
тивному сотрудничеству с Россией. Иран
присутствовал в качестве наблюдателя.
Из пяти прикаспийских государств от
участия отказалась лишь Туркмения. Це-
лью учений было продемонстрировать
гoтовность как бороться с терроризмом,
так и пресекать наркотрафик, провести
отработку взаимодействия сил по борьбе
с браконьерами и террористами и т.д.
Учения стали шагом к комплексному ис-
пользованию всех силовых и правоохра-
нительных структур, что демонстрировало
новый подход государств к защите инте-
ресов своих рубежей и конкретных субъ-
ектов экономики [5, с. 152].

Позитивные шаги во взаимоотноше-
ниях прикаспийских государств могут
стать фундаментом для формирования
полноценной и эффективной системы
безопасности региона. Вероятность и ус-

пешность создания системы безопасности
зависят не только от самих прикаспийских
государств, но и в определенной степени
от стратегической ситуации в мире, а
именно от внешних сил, особенно от по-
литики США в регионе. США уделяют
особое внимание обеспечению безопас-
ности и стабильности поставок через сеть
трубопроводов.

Особое беспокойство вызывает раз-
витие американо-иранских отношений.
Так, США считают Иран одним из госу-
дарств, составляющих так называемую
«ось зла». Нефтяной и трубопроводный
фактор предопределяет и активное участие
США в процессе урегулирования регио-
нальных конфликтов, а также в ослаблении
позиций некоторых стран в регионе, в
первую очередь Ирана [6, с. 318].

ЕС в геополитическом плане хоть и
стремится усилить свои позиции в регионе,
но при этом учитывает национальные ин-
тересы России. Состояние отношений ЕС
с Ираном также внушает определенный
оптимизм. Европа не так категорично от-
носится к Ирану, как США, хотя и разде-
ляет многие американские претензии к
этой стране, тем не менее, не обвиняет
Тегеран в поддержке международного
терроризма, а ссылается на отсутствие
доказательств в причастности последнего
к этому. К тому же ЕС и Иран имеют до-
статочный товарообмен, что определяет
перспективность развития ирано-евро-
пейских отношений. К тому же, под меж-
дународным давлением Иран согласился
на открытие своей ядерной программы
для глубокого контроля со стороны
МАГАТЭ. 
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Нормализация отношений Ирана с За-
падом, и особенно с США, благоприятно
отразится на ситуации на Каспии. По-
явление перспектив заклюючения выгод-
ных экономических контрактов Ирана с
другими прикаспийскими и нерегиональ-
ными государствами может стать тем по-
ложительным фактором, который способ-
ствует росту доверия между всеми за-
интересованными в безопасности региона
сторонами. 

Таким образом, нахождение общей
платформы для сотрудничества между
прикаспийскими  и неприкаспийскими
государствами является вполне реальной
задачей. Содействие росту доверия и взаи-
мопонимания, а также гармонизации ин-
тересов прикаспийских государств для
построения действенной системы без-
опасности в Каспийском регионе может
оказать Азербайджан как государство,
проводящее сбалансированную политику
в регионе, направленную на построение
дружественных и взаимовыгодных отно-
шений со всеми соседями по Каспию.

Геополитический регион Каспия чрез-
вычайно динамичен, несмотря на принятие
новой Конвенции по правовому статусу
Каспийского моря. Изменения следуют
здесь настолько быстро, что то что, пи-
салось совсем недавно, требует либо пе-
реосмысления, либо внесения значитель-
ных дополнений. Это касается, прежде
всего, сфер политики, экономики и меж-
дународных отношений прикаспийских
стран [4, с. 263].

В свете вышеизложенного, можно кон-
статировать, что развитие трубопроводной
сети из Каспийского моря на мировой

рынок и диверсиификация транспортных
коммуникаций в регионе должны стать
важными компонентами взаимоотношений
каспийских и нерегиональных государств
на пути к созданию системы безопасности
Каспийского региона. Однако наличие
значительных нефтяных запасов и за-
интересованности иностранных государств
в их совместном использовании не яв-
ляется гарантией стабильности и без-
опасности в регионах, в том числе гаран-
тией от развязывания военного конфлик-
та.
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ÕßÇßÐ ÐÅÝÈÎÍÓÍÓÍ BEYNßLXALQ-HÖQUQÈ
ÒßÙËÖÊßÑÈÇËÈÊ Âß ÑÀÁÈÒËÈÊ PROBLEMLßRÈ

Ùàúûéåâ Úàâèä Ìèðùÿñÿí îüëó,
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí möÿllimi, h.ö.f.d.

Áó ìÿãàëÿ Õÿçÿð ðåýèîíóíóí òÿùëöêÿñèçëèê âÿ ñàáèòëëèê ìÿñÿëÿëÿðèíäÿí áÿùñ
åäèð. Ìÿãàëÿäÿ Õÿçÿð ðåýèîíóíóí òÿùëöêÿñèçëèê ñèñòåìèíèí éàðàäûëìàñûíûí ïåñïåêòèâëÿðè
âÿ îíóí éàðàäûëìàñûíäà õÿçÿðéàíû äþâëÿòëÿðèí áåøòÿðÿôëè ïàðèòåòëè èøòèðàêû ïðîáëåìè
òÿùëèë åäèëìèøäèð. Õÿçÿð ðåýèîíóíóí òÿùëöêÿñèçëèê ñèñòåìèíèí ÿñàñ êîìïîíåíòëÿðè
êèìè ðåýèîíóíóí åíåðæè, íÿãëèééàò-êîììóíèêàñèéà, ùÿðáè, åêîëîæè òÿùëöêÿñèçëèéè
ãåéä îëóíóð âÿ áóíà ìöâàôèã îëàðàã Õÿçÿð ðåýèîíóíóí òÿùëöêÿñèçëèéèíèí îáéåêòëÿðè
íåôò âÿ ãàç éàòàãëàðû, íÿãëèééàò êîììóíèêàñèéàëàðû, ëèìàí âÿ äîíàíìàëàð âÿ Õÿçÿð
äÿíèçèíèí åêîëîýèéàñû îëäóüëàðû âóðüóëàíûð. Áåéíÿëõàëã ùöãóãóí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèíèí
Õÿçÿð ðåýèîíóíóí òÿùëöêÿñèçëèê ñèñòåìèíäÿ òÿäáèãè òþâñèééÿ îëóíóð.
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Всовременных условиях острота и
значимость многообразных меж-

дународных проблем, как политических,
так и социально-экономических, суще-
ственно возросли. Это обусловлено услож-
нением процесса общественного развития,
структуры международных отношений,
вступлением в действие новых полити-
ческих, социально-экономических, на-

учно-технических, глобальных факторов.
Многие внешнеполитические вопросы
сегодня могут быть решены лишь на мно-
госторонней основе. Этой цели и служит
ООН – механизм международного со-

трудничества, потребность в эффек-
тивном функционировании которого
в настоящее время заметно уве-
личилась(2, с.3). 

Объективные процессы ведут к
тому, что сложный и многообразный
мир становится все более взаимо-
связанным и взаимозависимым. И
он все более нуждается в механизме,
который в состоянии ответственно
на представительном уровне об-

суждать его общие проблемы, быть
местом совместного поиска баланса раз-
ных, противоречивых, но реальных ин-
тересов современного сообщества госу-
дарств и наций. Таким механизмом по
идее и по своему происхождению призвана
быть Организация Объединенных Наций,
и она в состоянии выполнять эту роль(4,
с.4-5). 

В настоящее время реальной альтер-
нативы ООН нет, другие организации
способны лишь дополнить ее деятель-
ность. Однако в изменившемся мире у
ООН новая роль и новое значение. Пере-
ломная ситуация в международной об-
становке обязывает к новым подходам,
способам и формам взаимоотношений
между государствами.

Очевидно, что в современных условиях
назрела реформа ООН, от которой зависит
само существование ООН и её будущая
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ООН 

(МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

В статье подробно анализируется
вопросы реформирования системы ООН, в
частности, Совета Безопасности ООН (на
предмет расширения состава СБ ООН) и
Генеральной Ассамблеи ООН. Отмечаются
и анализируются различные концепции на
предмет совершенствования структуры си-
стемы ООН.



эффективность. Ясно, что за 60 лет су-
ществования ООН очень многое в ней,
несмотря на универсальность основопо-
лагающих принципов, не соответствует
современным потребностям мирового со-
общества. Реформа должна охватить все
сферы деятельности организации. Госу-
дарства-члены ООН активно участвуют
в этом процессе, выдвигая свои проекты
и предложения. Представления о том, как
сделать ООН организацией более дее-
способной, весьма различны (5, с.18-19). 

До реализации реформы ООН еще да-
леко, так как существует ряд вопросов,
вызывающих горячие споры между чле-
нами Организации, и без решения которых
реформирование системы не будет пол-
ноценным.

Среди важнейших вопросов:
– расширение Совета Безопасности

ООН и правило единогласия его посто-
янных членов;

– сокращение органов, дублирующих
функции друг друга и т.д. Реформа ООН
подразумевает принятие комплекса мер,
направленных на совершенствование всей
системы Организации. Главная цель ре-
формы – адаптация ООН к новым вызовам
так, чтобы она продолжала успешно вы-
полнять свою основную уставную функ-
цию – поддерживать мир и безопасность.

Реформа будет не одноразовым актом,
а длительным процессом. 

Организация будет меняться со вре-
менем: органы, сослужившие свою службу
и ставшие неэффективными, будут отми-
рать, вместо них будут появляться новые,
более совершенные. В настоящее время
речь идет о капитальном реформировании
ООН, так как реформа в большей или
меньшей степени коснется всех ее главных
органов.

Реформа коснется всех областей дея-
тельности Организации: миротворческой,
социальной, гуманитарной, экономиче-
ской.

Пересмотру подвергнется вся структура
ООН, будут упразднены комитеты и под-
разделения, дублирующие функции других
органов.

Планируется сокращение и реоргани-
зация административного аппарата для
уменьшения затрат на его содержание и
повышение эффективности.

Структура управления должна быть
рационализирована, в этом случае можно
будет освободить часть ресурсов, прежде
всего финансовых, и направить их на
деятельность для развития. Другими сло-
вами, ООН в идеале должна быть “ори-
ентирована на конкретные результаты,
как с точки зрения кадрового состава,
так и с точки зрения выделения ресур-
сов”(7).

В конечном итоге, реформа должна
привести к повышению эффективности
деятельности Организации Объединенных
Наций в двух приоритетных областях:

– сохранение международного мира и
безопасности;

– содействие экономическому и соци-
альному развитию государств-членов.

Поэтому наибольшие усилия будут на-
правлены на совершенствование органов,
координирующих деятельность ООН в
этих областях: прежде всего Совет Без-
опасности, Генеральная Ассамблея, Сек-
ретариат, Экономический и Социальный
Совет. Как не без злорадства отметил в
своем выступлении перед Генеральной
Ассамблеей представитель Сингапура:
“Геополитическая реальность состоит в
том, что несколько нынешних постоянных
членов сохраняют этот статус не потому,
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что они являются великими державами
или глобальными державами в тради-
ционном смысле этих слов. Если идти от
обратного, то можно сказать, что они
имеют статус великих или глобальных
держав в первую очередь потому, что они
уже являются постоянными членами” (9).

Все члены ООН имеют собственные
исходные представления о реформах.

Есть несколько подходов к реформе
ООН: консервативно-охранительный, ко-
торый не предусматривает внесения ка-
ких-либо процедурно-организационных
изменений, а предполагает идти по пути
наращивания отдачи от имеющихся ор-
ганизаций и механизмов за счет рацио-
нализации их деятельности. Умеренно-
реформаторский, который предполагает,
главным образом, улучшение существую-
щих структур, но исходит из возможности
внесения корректив в их композицию,
функции по мере необходимости. Прежде
всего, имеется в виду сокращение уста-
ревших, ненужных или дублирующих
друг друга программ и дорогостоящих
проектов, а в отдельных случаях – уч-
реждение новых за счет ранее полученных
экономических средств и ресурсов. Ра-
дикально-реформаторский, который вы-
нашивает перспективы кардинальной пе-
рестройки международных отношений,
ООН и других механизмов международ-
ного сотрудничества и взаимодействия(3,
с.30-38).

Ключевым вопросом будет реформи-
рование Совета Безопасности, так как от
его решения зависит вся реформы. Можно
выделить две основные проблемы, свя-
занные с Советом: во-первых, вопрос о
расширении Совета в категории как по-
стоянных, так и непостоянных членов;
во-вторых, вопрос о сохранении права

вето как основной привилегии постоянных
членов.

С этими вопросами тесно связана про-
блема ревизии Устава ООН.

Ряд государств – против таких мер,
так как существует опасность того, что в
процессе реформирования ООН будут за-
тронуты основополагающие принципы,
зафиксированные в Уставе, а именно
принцип единогласия постоянных членов
Совета Безопасности, то есть право вето.

Устав был создан более полувека тому
назад, но его принципы не потеряли свою
значимость до сих пор. Безусловно, из-
менения в международных отношениях
требуют адаптации этих принципов к но-
вым реалиям. Но база для этого должна
остаться неизменной, иначе мы получим
другую организацию, и неизвестно, смо-
жет ли она также достойно сохранять
международный мир и безопасность, как
ООН. Именно поэтому реформа требует
особого подхода, и здесь многое будет
зависеть от “пятерки” постоянных членов,
чье мнение будет решающим. 

Вопрос о будущем Совета Безопасно-
сти – наиболее спорный и вызывающий
разногласия. Совет Безопасности является
главным органом ООН, так как на нем
лежит основная ответственность за под-
держание мира и безопасности. Согласно
Уставу ООН, государства-члены обязаны
принимать и выполнять решения СБ3.
Такие решения, в отличие от решений
Генеральной Ассамблеи, являются юри-
дически обязательными для всех госу-
дарств-членов ООН. Деятельность Совета
Безопасности регулируют Устав ООН и
Временные правила процедуры Совета
Безопасности, принятые на его первом
заседании и с тех пор подвергавшиеся
многочисленным изменениям(6).
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На данный момент в Совет Безопас-
ности входят 15 государств-членов: 5 по-
стоянных и 10 непостоянных, избираемых
по квотам (5 – от стран Азии и Африки, 1
– от региона Восточной Европы, 2 – от
государств Латинской Америки, 2 – от
региона Западной Европы и других госу-
дарств).

Совет Безопасности уже давно под-
вергается мощной критике со стороны
стран, не являющимися постоянными
членами. Во-первых, его называют не-
эффективным, напоминая о неудачах в
урегулировании военных конфликтов (кри-
зис в Персидском заливе, конфликт в
Югославии, вторжение американских
войск в Ирак). Во-вторых, говорят о его
непредставительности: регионы Африки,
Азии, Восточной Европы, Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна не имеют
постоянных мест в Совете. 

Их позиция основана на том, что Ор-
ганизация действует в основном в разви-
вающихся странах, и они должны иметь
возможность самим решать свою судьбу.
Отсюда вытекает сомнение основной мас-
сы государств-членов ООН в легитимно-
сти Совета Безопасности, который часто
сравнивают со средневековым замком,
“который принадлежит пяти феодальным
владельцам”(9), руководствующимися при
принятии решений лишь своими нацио-
нальными интересами.

Таким образом, основное требование
развивающихся стран – предоставление
их регионам постоянных мест в Совете.
Они считают, что расширенный Совет
Безопасности станет работать более эф-
фективно. 

В-третьих, методы работы Совета Без-
опасности постоянно подвергаются кри-
тике.

Особое неудовольствие вызывают за-
крытые заседания, на которых прини-
маются важные решения. Для того чтобы
повысить доверие к процессу принятия
решений Советом, необходима открытость
и тесный диалог между Советом и осталь-
ными членами ООН. Члены Организации,
не входящие в состав Совета Безопасно-
сти, настаивают на предоставлении им
возможности вносить вклад в работу Со-
вета. 

Особое раздражение вызывает позиция
США, которые зачастую довольно сво-
бодно трактовали, а иногда просто игно-
рировали и действовали в обход резолю-
ций Совета Безопасности. В то же время
России, ослабившей свои позиции после
распада СССР, нечего было противопо-
ставить опасной тенденции к созданию
однополярной системы мира. Позитивные
конструктивные формулировки резолюций
по многим ключевым вопросам Россия
не выдвигала. 

Таким образом, наметился кризис в
отношениях между Советом Безопасности
и странами, не являющимися его членами.
Надо признать, что их претензии в отно-
шении Совета небеспочвенны. Состав
постоянных членов СБ не отражает новой
расстановки сил в мире и не представляет
адекватно интересов всех регионов, что,
естественно, вызывает недовольство ос-
новной массы государств-членов ООН.          

С одной стороны, она признает, что
реформа Совета необходима и должна
“происходить в рамках общей задачи
адаптации ООН к политическим, эконо-
мическим и иным реалиям современного
мира”(3, с.29-33). 

С другой – в отличие от позиции раз-
вивающихся стран, главную причину не-
эффективности Совета Безопасности боль-
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шинство государств видит не в нем самом,
а, прежде всего, в игнорировании его ре-
шений некоторыми мировыми лидерами,
так как именно это ведет к ослаблению
его роли в мировой политике. В целом,
соглашаясь на реформу Совета Безопас-
ности, наша страна настаивает на мини-
мальном изменении этого органа, для нее
принципиально важно сохранение рабо-
тоспособности Совета. Поэтому процесс
совершенствования Совета должен про-
ходить без спешки, а “для этого необхо-
дима выработка в рамках самого Совета
согласованных концептуальных основ и
практических мер по сохранению и укреп-
лению его роли как центрального органа
ООН” (4, с.38-39).

Еще одной характерной чертой позиции
по реформированию Совета Безопасности,
впрочем, как и позиции остальных по-
стоянных членов, является достаточно
пассивное участие в процессе выработки
проекта реформы. По большому счету
она сводится к рассмотрению предложе-
ний, выдвигаемых странами, не входя-
щими в состав Совета, и отклонению не-
приемлемых для “пятерки” проектов.

Для выработки наиболее оптимального
варианта реформирования Совета Без-
опасности была создана Рабочая группа
открытого состава, учрежденная Гене-
ральной Ассамблеей 3 декабря 1993 г.
“для рассмотрения всех аспектов вопроса
о расширении членского состава Совета
Безопасности и других вопросов, касаю-
щихся Совета Безопасности” (5, с.11-12).

На сегодняшний день в ее работе при-
нимают участие представители более 100
государств-членов ООН, в том числе и 5
постоянных членов Совета Безопасно-
сти.

По сути, это форум, где страны могут
высказать свое мнение по поводу рефор-
мирования Совета Безопасности и пред-
ставлять свои проекты.

На ежегодных сессиях Генеральной
Ассамблеи Рабочая группа представляет
доклады о ходе своей работы. Эти доку-
менты вызывают особый интерес, так
как их анализ позволяет, во-первых, вы-
явить наиболее болезненные проблемы,
связанные с Советом, а, во-вторых, опре-
делить позиции стран по этому вопросу.

Весной 1994 г. (3–17 заседания 1 марта
– 27 мая рабочая группа провела первый
раунд дискуссий по шести тематическим
блокам, “а именно: справедливое пред-
ставительство в Совете Безопасности и
расширение его членского состава; другие
вопросы, касающиеся Совета Безопасно-
сти; процесс принятия решений в соот-
ветствии с положениями Устава; выборы
и сроки полномочий; механизм осуществ-
ления изменений и рассмотрение связан-
ных с ним поправок к Уставу” (7).

В июне 1994 г. (18–21 заседания)  Груп-
па приступила ко второму раунду дис-
куссий. В центре внимания стоял вопрос
о справедливом представительстве в Со-
вете Безопасности и расширении его член-
ского состава. Хотя обсуждение велось
активно и “позволило прояснить позиции
государств-членов, никаких выводов сде-
лано не было”. Участники сошлись лишь
в том, что Совет Безопасности все-таки
следует расширить, но вопрос о масштабах
и характере такого расширения требует
дальнейшего обсуждения (14, р.118). 

Рабочая группа продолжила работу по
сбору и систематизированию тех пред-
ложений, которые поступали от предста-
вителей стран-участниц. 

В итоге все вопросы, связанные с Со-
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ветом Безопасности, были поделены на
две большие тематические группы:

В первую группу входили следующие
вопросы: руководящие принципы для рас-
ширения членского состава Совета Без-
опасности; число и состав постоянных
членов; число и состав непостоянных
членов; новые категории и новые типы
членов; требования и порядок отбора чле-
нов от каждой из этих категорий или ти-
пов; общий количественный состав рас-
ширенного Совета Безопасности; про-
цедура голосования в Совете Безопасно-
сти, включая вопрос о вето; вопрос о пе-
риодическом обзоре (15, р.77-78). 

Если в первую группу входили вопро-
сы, относящиеся, в основном, к составу
Совета, то вторая группа включала во-
просы, касающиеся деятельности этого
органа: принятые Советом Безопасности
меры и утвержденная им практика в целях
обеспечения большей транспарентности
в его работе и совершенствования методов
его работы, в частности их упорядочение,
развитие и возможная институционали-
зация; сохранение, изменение или окон-
чательное закрепление временных правил
процедуры Совета Безопасности; бри-
финги, проводимые Председателем Совета
Безопасности; совершенствование меха-
низмов сбора и анализа информации; про-
ведение более широких консультаций
между Советом и государствами, предо-
ставляющими войска; взаимоотношения
Совета Безопасности с другими органами
ООН, включая доклады Совета Безопас-
ности Генеральной Ассамблее(16, р.44-
47). 

Таким образом, был очерчен круг тех
вопросов, которые должны быть решены
при реформе Совета Безопасности. Не-
смотря на то, что Рабочая группа функ-

ционирует уже около 10 лет, компромисс-
ное решение по всему пакету реформы
Совета Безопасности все еще не найдено.
Многие склонны винить в этом посто-
янных членов Совета, которые, якобы,
тормозят процесс реформы, отвергая про-
екты стран, не входящих в число посто-
янных членов. 

Развивающиеся страны, в отличие от
“пятерки”, настроены более радикально
в отношении расширения Совета Без-
опасности. 

Нельзя сказать, что по вопросу спра-
ведливого представительства в Совете
Безопасности эти страны занимают аб-
солютно идентичную позицию, но у них
общая цель: расширить полномочия раз-
вивающихся стран за счет максимального
расширения численного состава Совета
(в их проектах цифры колеблются от 23
до 24). Причем, большое количество го-
сударств высказывается за расширение
только категории непостоянных членов,
так как считают, что нельзя допустить
включения новых “вечных” членов. Это,
по их мнению, только ухудшит положение
развивающихся стран. 

С проблемой расширения СБ связан
вопрос о возможной ротации членов на
постоянных местах. Эта идея, выдвинутая
африканской группой, подразумевает вы-
движение кандидатов в постоянные члены
их регионами и последующее избрание
Генеральной Ассамблеей.

“Такая система периодических выборов
постоянных членов Совета Безопасности,
– по мнению африканской группы, – поз-
волит в конечном итоге обеспечить мень-
шую зависимость решений Совета от ис-
ключительно национальных интересов
его различных членов” (11, с.55-56).
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Эту идею поддерживает большинство
делегаций. Такая тенденция говорит об
усилении позиций региональных орга-
низаций и групп государств в современном
мире, их готовности брать на себя боль-
шую ответственность в решении между-
народных вопросов, о твердом намерении
отстаивать свои интересы в ООН.

Особую группу занимают страны ре-
гионального значения, такие как Италия,
Турция, Испания, Малайзия, Бразилия и
т.д.

Практически все эти страны инду-
стриально развиты и готовы вносить более
весомый вклад в деятельность ООН по
поддержанию мира. И, хотя некоторые
из них претендуют на постоянное членство
в Совете Безопасности (Бразилия), боль-
шинство стремиться закрепиться в нем
за счет отмены запрета на немедленное
переизбрание непостоянных членов или
введения категории непостоянных членов
с более частой и регулярной ротацией.

Некоторые из них (Италия, Индия),
выступают против включения Японии и
Германии в постоянные члены, так как,
по их мнению, это приведет к усилению
диспропорции представительства в Совете
Безопасности Севера и Юга. Эта группа
стран активно продвигает идею о введении
категории полупостоянных членов, то
есть новых постоянных членов, не наде-
ленных правом вето. Идея о полупосто-
янных членах вызвана уверенностью в
архаичности категории постоянных чле-
нов, а, следовательно, стремлением не
допустить появление новых “вечных чле-
нов”(12, с.109-110).

Расширение Совета Безопасности от-
нюдь не будет безболезненным. Нельзя
механически увеличивать количество его
членов. Это приведет к ослаблению роли
Совета Безопасности.

Такая сдержанность обусловлена не-
желанием обострять ситуацию, так как
многие страны (Италия, Испания) уже
высказали опасение о возможном пони-
жении собственного статуса из-за веро-
ятного расширения Совета Безопасности
только за счет Германии и Японии; а не-
которые страны (Канада) не только пред-
ложили сократить число его нынешних
постоянных членов, но и заменить их ме-
ста региональными организациями. Россия
справедливо полагает, что Совет Безопас-
ности должен оставаться компактным и
оперативно работающим органом.

Таким образом, позиции стран по во-
просу справедливого представительства
в Совете Безопасности и расширению
его членского состава также можно услов-
но разделить на три группы: консерва-
тивную, умеренную и радикальную.

К первой группе относятся постоянные
члены Совета Безопасности – Россия,
США, Великобритания, Франция, высту-
пающие за минимальные изменения Со-
вета. И, обладая статусом постоянных
членов, они имеют решающее слово в
разработке проекта реформы, поэтому за-
щита своих национальных интересов для
“пятерки” является приоритетным фак-
тором. Это и определяет их позицию(12,
с.112-114).

Для второй, умеренной, группы ха-
рактерным является рациональный подход
к вопросу о расширении Совета Безопас-
ности: количественный разброс колеблется
от 20 до 25 членов, расширение, как пра-
вило, приветствуется в обеих категориях.
Главное отличие стран с умеренной по-
зицией – это осознание того, что для эф-
фективной работы Совет Безопасности
должен оставаться компактным органом,
а не превращаться в парламент. Некоторые
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представители этого направления, напри-
мер, Италия, Корея, Перу и ряд государств,
выносят предложения об увеличении Со-
вета только за счет непостоянных членов
(12, с.123-125).

К третьей группе относятся проекты
кардинального изменения Совета Без-
опасности. К ней можно причислить по-
давляющее большинство членов ООН. 

Наиболее ярким представителем ра-
дикальной группы является Движение
неприсоединения, объединяющее более
ста государств Азии, Африки, Латинской
Америки, Океании и Европы. Схожую
позицию занимает Организация африкан-
ского единства и Группа Арабских госу-
дарств (13, с.45-46). 

Нельзя сказать, что по вопросу спра-
ведливого представительства в Совете
Безопасности эти страны занимают аб-
солютно идентичную позицию, но у них
общая цель: максимальное расширение
численного состава Совета за счет раз-
вивающихся стран. Итак, “открыты”, и
именно к “рассмотрению конструктивных
предложений”, а не к обсуждению или
разработке проектов. 
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ÁÈÐËßØÌÈØ ÌÈËËßÒËßÐ ÒßØÊÈËÀÒÛNÛN ÔßÀËÈÉÉßÒÈÍÈÍ
TßKMÈLLßØDÈRÈLMßSÈ (BEYNßLXALQ-HÖQUQÈ ASPEKTLßR) 

Jalÿ Èmran ãûçû Ìÿììÿäîâà,
BDU-nun möÿllimi, h.ö.f.d.

Ìÿãàëÿ ÁÌÒ-íèí áógöíêö ðåàëëûãëàðà óéüóíëàøìàñû ïðîñåñèíÿ ùÿñð îëóíìóøäóð.
Gþñ òÿðèëèð kè, ÁÒÌ óíèâåðñàë õàðàêòåðëè áèð òÿøêèëàò îëìàã åòèáàðèëÿ ìöàñèð äþâðäÿ äÿ -
yèøèêëèê âÿ èñëàùàòëàðà óüðàìàëûäûð. Çàìàí ke÷dikcÿ ïðîáëåìëÿr ùÿëë åäèëìÿìèø ãàëûð,
ÁÌÒ ãÿðàðëàðûíûí åôôåêòèâëèyè èòèð.

ÁÒÌ èñëàùàòà äàèð áèð íå÷ÿ âàðèàíòëàðû òÿùëèë åäèëèð. Áóíëàðà ìèñàë îëàðàã êîíñåðâàòèâ-
ìöùàôèçÿêàð, íèñáè-èñëàùàò÷û âÿ ðàäèêàë-èñëàùàò÷û íÿçÿðèééÿëÿðèíè ãåéä åòìÿê îëàð.

Ìöÿëëèôèí ôèêðèíúÿ, ÁÌÒ-íèí ÿñàñ îðãàíû ñàéûëàí Òÿùëöêÿñèçëèê Øóðàñû, îíóí ñòðóêóðó
âÿ ñòàòóñó äÿéèøilìÿëèäèð. Ëàêèí ÁÌÒ Òÿùëöêÿñèçëèê Øóðàñûíûí òÿðêèáèíèí äÿ êöòëÿâè
ñàéäà àðòìàñû áþéöê ïðîáëåìëÿð éàðàäà áèëÿð. Èíêèøàô åòìÿêäÿ îëàí þëêÿëÿð èñÿ áó
ìÿñÿëÿäÿ ðàäèêàë ìþâãå òóòóáëàð. Áó èñòèãàìÿòäÿ èø äàâàì åäèð âÿ äþâëÿòëÿð âàùèä áèð
ìþâãåéÿ gÿëìÿëèäèðëÿð.

A÷ar sþzlÿr: Birlÿømiø Millÿtlÿr Tÿøkilatû, beynÿlxalq ÿmÿkdaølûq mexanizmlÿri,
BMT islahat sistemi, BMT Tÿhlökÿsizlik Øurasûnûn sÿlahiyyÿtlÿrinin geniølÿnmÿsi BMT
Baø Ìÿclisi, BMT Èqtisadi vÿ Sosial Øura, BMT-nin mövÿqqÿti prosedur qaydalarû,
BMT Tÿhlökÿsizlik Øurasûnûn tÿrkibinin geniølÿndirilmÿsi. 

UNITED NATIONS ORGANIZATION: 
IT IS TIME FOR CHANGES AND REFORMS

Ph.dr.  Jale Mammadova Imran gizi,
BSU teacher.

This article is devoted to the adaptation process of UNO to the reality of modern world.
Though United Nations is considered as a universal organization it also needs periodical
reforms. Time after time there is occurred unsolved problems by United Nations, thus this
organization loses its effectiveness of work. 

UNO analyses several ways of reforms. There are some examples: conservative,
comparative and radical reforms. 

According to author’s opinion the structure, status of the main body of UNO Security
Council must be changed. Developing countries have radical position in this issue. Working
on this problem is continuing and countries still try to come to common decision. 

Key words: United Nations, mechanism for international cooperation, reform of the
UN system, expansion of the UN Security Council, Security Council, General Assembly,
Secretariat, Economic and Social Council of the United Nations, fixing temporary rules of
procedure, expanding the strength of the Security Council.
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Açar sözlər: müəlliflik hüququ, rə -
qəm sal texnologiya, multimedia məhsulları,
mü əllliflik hüququnun obyektləri, kompüter
proq ramı, məlumat bazası, rəqəmsal mü -
əl liflik hüququ.

Əqli mülkiyyət hüququnun bütün
sahələrində olduğu kimi müəlliflik

hüquqları da insan əqli fəaliyyətinin nəticəsi
olan obyektləri qoruyur. Müəlliflik hüququ
– elm, ədəbiyyat və incəsənət əsəri mü əl -
lif lərinin hüquqlarını ifadə edən hüquqi
ter mindir. Bunlara yazı, musiqi əsərləri,
rəsm və heykəl kimi təsviri sənət əsərləri,
kom püter proqramları və elektron məlumat
ba zaları kimi texnologiyaya əsaslanan (rə -
qəm sal) əsərlər daxildir. “Ədəbi və bədii
əsər lərin qorunması haqqında” Bern Kon -
ven siyasının 2-ci maddəsində qeyd edilir:
“Ədə bi və bədii əsərlər” termini hansı
üsul la və formada ifadə olunmasından asılı
ol mayaraq ədəbiyyat, elm və incəsənət sa -

hə sində bütün əsərləri, o cümlədən: kitab,
bro şura, baş qa yazılı əsərləri; mü ha zi rə,

mü raciət, nitq və başqa bu
tipli yaradıcılıq əsər lərini;
dram, musiqili-dram əsər lə -
rini; xo reoqrafiya əsərlərini
və pantomimaları; mət nli və
ya mətnsiz musiqili əsərləri;
ki ne matoqrafiya əsərlərini,
kinematoqrafiyaya ana loji
üsullarla ifadə olunan əsər -
lər onlara bərabər tutulur;
rəsm ləri, rəngkarlıq əsər lə -
ri ni, memarlıq, hey kəl tə raş -
lıq, qrafika və litoqrafiya iş -
lə rini; fotoqrafiya əsərlərini,

fo toqrafiyaya analoji üsullarla ifadə olunan
əsərlər onlara bə rabər tutulur; tətbiqi sənət
əsər lərini; coğrafiya, topoqra fiya, memarlıq
və elmə aid olan illüstrasiyaları, coğrafi
xə ritələri, planları, eskizləri və plastik
əsərləri əhatə edir. 

Bern Konvensiyasına əsasən qorunan
əsər lər 2-ci maddədə göstərilən siyahı ilə
məh dudlaşırmı?

Nəzərə almaq lazımdır ki, Bern Kon -
ven siyasına əsasən müəlliflik hüququ ilə
qo runan obyektlər yuxarıda göstərilən əsər -
lər lə məhdudlaşmır. Bern Konvensiyasının
2-ci maddəsinin ingilis dili versiyasında
da ha aydın ifadə olunan “The expression
“li terary and artistic works” shall include
every production in the literary, scientific
and artistic domain, whatever may be the
mode or form of its expression, such as...”
ifa dəsinə diqqət yetirək. “Such as” yəni,
bu kimi ifadəsi siyahıda göstərilən ob -
yekt lərin əhatəsini genişləndirir. Məsələn,
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MÜƏLLİFLİK HÜQUQU OBYEKTİ OLAN 
RƏQƏMSAL VASİTƏLƏR

İstifadə olunduğu mühitə görə biz müəllif hü -
quq larını iki kateqoriyaya ayıra bilərik: birincisi fi -
zi ki mühitdə müəlliflik hüquqları, ikincisi isə rəqəmsal
mühitdə müəlliflik hüquqları. Biz əsəri və ondan do -
ğan hüquqları qoruyuruq. Bu hüquqları əsər sahibinin
ica zəsi olmadan və ya əlaqəli hüquq sahibindən icazə
al madan üçüncü bir şəxs tərəfindən fiziki mühidə de -
yil rəqəmsal mühitdə istifadə etməyə cəhd etdikdə
mü əlliflik hüququ pozuntusu meydana gəlir, bu səbəblə
də “rəqəmsal müəlliflik hüquqları” kateqoriyası ya -
ra nır.



müx təlif ölkələrdə məhkəmə qərarlarında
aşa ğıdakı obyektlər də müəllifik hüququnun
ob yekti kimi müəyyən edilmişdir:

– Xüsusi məktublar,
– Saç düzümləri,
– İmtahan vərəqi,
– Körpünün çiçəklə bəzədilməsi və s.
Bern Konvensiyasının adından da gö -

rün düyü kimi müəlliflik hüquqları ədəbi
və bədii əsərləri qoruyur. Hər iki ifadənin
ge niş anlamda başa düşülməsi lazımdır.
Mə sələn. ədəbi termini yalnız romanlar,
şeir lər və ya qısa hekayələr demək deyil:
bir avtomobilin texniki göstərişlərini, kom -
pü ter proqramlarını da əhatə edir. Bir sözlə,
mü əlliflik hüququ obyekti olan əsər daha
ge niş anlamda başa düşülür.

Bern Konvensiyasının 2-ci maddəsində
gös tərilməyən, lakin “ədəbi, elmi və in cə -
sə nət” ifadəsinin əhatə etdiyi digər əsər
nö vü multimediya istehsalıdır. Multimedia –
Kom püterlərdə mətnin, səsin, şəklin və
gö rüntülərin birgə emal edilməsini təmin
edən qurğu. Bu qurğu özündə mikrofonu,
veb-kameranı, səs kolonkasını və səs kartını
bir ləşdirir. Səs kartından audio-video in -
for masiyanı (analoq formasında olan) iki-
lik-rəqəm koduna çevirmək və əksinə ikilik
ko du audio-video informasiyaya çevirmək
üçün istifadə edirlər. Multimedia – in for -
ma siyanın səs, qrafika, animasiya (multipli -
ka siya) və videonun kombinasiyası şəklində
təq dim olunması. Hesablama texnikasında:
mul timedia, sistemdəki informasiya ilə
bağ lı olan və onu təsvir edən hipermətn
ilə multimedia elementlərini birləşdirən
hi permedianın altçoxluğudur

“Müəlliflik hüququ haqqında” Mü qa -
vi lədə multimediyanın xüsusi kateqoriyası
yox dur. Multimedia qurğusunun köməyi
ilə kompüter şəbəkələri üzərində audio-

vi deo konfransların təşkil olunmasını həyata
ke çirirlər. Bir neçə növ informasiyadan
ey ni zamanda istifadə edən informasiya
tex nologiyalarına multimedia deyilir. Başqa
söz lə, multimedia dedikdə qrafika, mətn,
vi deo, fotoqrafiya, animasiya, səs effektləri
ki mi informasiyaların bir neçəsinin kom -
bi nasiyası nəzərdə tutulur. Multimedia ob -
yekt lərinin qorunması üçün 3 əsas kateqo -
riyaya bölə bilərik:

– Kompüter proqramı (ədəbi əsərin alt
kateqoriyası kimi),

– Verilənlər bazası (ədəbi əsərin alt ka -
teqoriyası),

– Film.
Kompüter proqramı (EHM üçün pro-

qram) dedikdə, maşınla oxunan formada
ifa də edilən və müəyyən məqsədə və ya
nə ticəyə nail olmaq üçün kompüteri hə rə -
kə tə gətirən sözlər, kodlar, sxemlər və baş -
qa şəkildə təlimatlar Kompüter proq ram -
la rının və məlumat bazalarının surətinin
çı xarılmasının məcmusu başa düşülür. Mə -
lu mat bazası dedikdə isə materialların se -
çil məsinə və ya düzümünə görə yaradıcı
əmə yin məhsulu olan və kompüterin (HEM-
in) köməyi ilə tapıla və işlənə biləcək şə -
kil də sistemləşdirilmiş məlumatların (mə -
qa lələrin, hesablamaların, faktların və başqa
ma terialların) məcmusu başa düşülür

Qəbul edilən hüquqi tərif ha zır lan ma -
ma sına baxmayaraq, kompüter proqramı
tə rəfindən hazır hala gətirilən rəqəmsal
for madakı səs, mətn və ya görüntülərin
kom binasyasınının müəlliflik hüququ çətiri
al tında qorunması üçün fikir birliyi mövcud-
dur. Çünki, Bern Konvensiyasından sonra
qə bul edilmiş beynəlxalq sənədlərdə kom-
püter proqramları ədəbi əsər olaraq mü əl -
lif lik hüququnu obyekti kimi qorunur. 
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1995-ci ildə qəbul edilmiş “Əqli mül -
kiy yət hüquqlarının ticarət aspektləri barədə
Sa zişin” (Bundan sonra TRİPS) əqli mül -
kiy yət hüququ ilə bağlı gətirdiyi ye ni lik -
lər dən biri də müəlliflik hüququnun ob -
yekti olan əsərlərin yeni növü ilə əla qə li -
dir: kompüter proqramları və verilənlər
ba  zası. TRİPS müqaviləsi yeni tex nolo gi -
ya  larla əlaqəli müəlliflik hüquqlarının as -
pekt lərini həll etməyə çalışır. Sazişin 10-
cu maddəsimdə qeyd edilir ki, ilkin mətn
və obyekt kodu da daxil olmaqla kompüter
proq ramları ədəbi əsərlər kimi qorunur.
Ana loji maddə “Müəllif hüquqları və əla -
qəli hüquqlar haqqında” qanunda da qeyd
olu nur: “kompüter proqramları ədəbi əsərlər
ki mi qorunur. Kompüter proqramlarının
qo runması ilkin mətn və obyekt kodu da
da xil olmaqla istənilən dildə və formada
ifa də edilən proqramların bütün növlərinə,
o cümlədən əməliyyat sistemlərinə şamil
edi lir. Törəmə əsərlərə və toplulara mü əl -
lif lik hüququ onların əsaslandığı və ya
on lara daxil edilən əsərlərin müəlliflik hü -
qu qu obyektləri olmasından asılı olmayaraq
qo runur”.

1996-cı ilin dekabrında müəlliflik hü -
quq larının qorunmasına dair ən yeni bey -
nəl xalq müqavilə ÜƏMT-nın “Müəlliflik
hü ququna dair müqaviləsi” (WCT) im za -
lan dı. Bu müqavilə rəqəmsal vasitələrin,
o cümlədən İnternet vasitəsilə ötürülən
əsər lərin qorunması ilə bağlı boşluğu dol -
dur du. Razılığa gələn Dövlətlər yeni iqtisadi,
sosial, mədəni və texnoloji inkişafla bağ lı
yaranan problemlərin adekvat həllinin tə -
min edilməsinin zəruriliyini tanıdıqları
üçün WCT yarandı. Bu, xüsusən də İnternet
va sitəsilə ötürülən ədəbi və bədii əsərlərin
qo runmasının vacibliyinə əsaslanır. WCT
tə rəfindən xüsusi olaraq qeyd olunan əsər -

lə rə kompüter proqramları və verilənlər
ba zası daxildir. 

İstifadə olunduğu mühitə görə biz mü -
əllif hüquqlarını iki kateqoriyaya ayıra bi -
lərik: birincisi fiziki mühitdə müəlliflik
hü quqları, ikincisi isə rəqəmsal mühitdə
mü əlliflik hüquqları. Biz əsəri və ondan
do ğan hüquqları qoruyuruq. Bu hüquqları
əsər sahibinin icazəsi olmadan və ya əlaqəli
hü quq sahibindən icazə almadan üçüncü
bir şəxs tərəfindən fiziki mühidə deyil rə -
qəm sal mühitdə istifadə etməyə cəhd et -
dik də müəlliflik hüququ pozuntusu meyda -
na gəlir, bu səbəblə də “rəqəmsal müəlliflik
hü quqları” kateqoriyası yaranır.

Telekommunikasiya sistemlərinin rə -
qəm sallaşması ilə birlikdə rəqəmsal məlu -
mat ların ötürülməsi mümkün hala gəlmiş
və informasiya-kommunikasiya tex no lo -
gi yaları termini əsasında rəqəmsal tex no -
lo giya termini də istifadə edilməyə baş -
lan mışdır. “Rəqəmsal” termininin mənası
lek sik lüğətdə “məlumatların ekranda elek-
tron halda göstərilməsi”dir. Rəqəmsal tex -
no logiya, məlumatları ekranda elektron
şə k lində göstərən, saxlayan və ötürən tət -
biq lər olaraq başa düşülə bilər. Bu mənada
kom püter, kompüter proqramları, məlumat
ba zası, internet, telefonlar, kamera, video
və web texnologiyalarını özündə cəm ləş -
di rən müxtəlif tətbiqlər də rəqəmsal tex -
no logiyaya daxildir. Rəqəmsal müəllif hü -
quq ları da məhz rəqəmsal texnologiyalar
olan mühitdə ortaya çıxır. 

Software – kompüter proqramı doktrina -
da kompüter sistemində tapşırıqları yerinə
ye tirən proqramlar, prosedur və sənədlər
top lusundan ibarət proqram kimi başa dü -
şülür. Kompüter proqramı” (HEM üçün
proq ram) — maşınla oxunan formada ifadə
edi lən və müəyyən məqsədə və ya nəticəyə
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nail olmaq üçün kompüteri hərəkətə gətirən
söz lər, kodlar, sxemlər və başqa şəkildə
təlimatlar məcmusu. Kompüter proqramına
həmçinin onun hazırlanması gedişində əldə
edilən hazırlıq materialları və onun do -
ğur duğu audiovizual təsvirlər də daxildir.
Dok trində “proqram təminatı” və “kompüter
proq ramı” sinonim terminlər kimi qəbul
edi lir. 

Kompüter proqramı iki formada mövcud
olur: mənbə kodu formasında (insanların
yaz dığı formada) və obyekt kodu for ma -
sın da (kompüterin işlədiyi forma). Hər iki
for ma “kompüter proqramı” termini ilə
əha tə olunur. Hər iki forma ekvivalent
ola raq qəbul edilir yəni, mənbə kodundakı
mü əlliflik hüququna sahib olan hərkəs av-
tomatik olaraq obyekt kodundakı müəlliflik
hü qquna sahib olur.

Müəlliflərin də dediyi kimi, inkişaf et -
miş ölkələr və inkişaf etməkdə olan ölkələr
ara sında rəqəmsal uçurum var. Biliklərə
əsas lanan qlobal iqtisadiyyatda kompüter
tex nologiyaları məlumat əldə etmək və is -
ti fadə etmək, texnologiya ötürülməsini sü -
rət ləndirmək və məhsuldarlığın artmasına
tə kan vermək üçün vacib tələbdir. TRİPS
Mü qaviləsinə əsasən kompüter proqramları
hər hansı digər ədəbi əsərlər kimi müəlliflik
hü quqları ilə qorunur , habelə ABŞ kimi
bə zi ölkələrdə kompüter proqramları patent
hü ququ ilə qorunur. İnkişaf etməkdə olan
öl kələrdə bir sıra sahələr məsələn, xəs tə -
xa nalar, məktəblər, sənaye sahələri kom-
püter proqamlarına malikdirlər. Ən çox
ya yılanlar elektron tablo, e-poçt və internetə
çı xış kimi imkanlara ehtiyac duyurlar. 

Kompüter proqramları iki kateqoriyaya
ay rılır: lisenziyalı kompüter proqramları
və pirat kompüter proqramları. Lisenziyalı
kom püter proqramları müəyyən şərtlər çər -

çi vəsində və ya müəyyən müddət ərzində
və ya müddətsiz bir formada istifadə oluna
bil mək üçün lisenziya alınmalı olan, qo -
ru nan proqramlardır. Pirat kompüter proq -
ram ları isə geniş mənada piratçılıq, müəllif
və ya digər müəllif hüququ subyektlərinin
ica zəsi olmadan və ya müəyyən edilmiş
ica zə şərtlərini aşmaqla əsərin istifadə edil -
mə si olaraq başa düşülür. “Əqli mülkiyyət
hü quqlarının təminatı və piratçılığa qarşı
mü barizə” haqqında Azərbaycan Res pub -
li kası qanununun 1.0.9. və 1.0.10-cu mad -
də lərində piratçılıq və pirat məhsul an la -
yış ları izah edilir: pirat məhsul - hüquq
sa hibinin razılığı olmadan hazırlanan (isteh -
sal edilən) və yayılan audiovizual əsərin,
fo noqramın, kompyuter proqramının, mə -
lumat toplusunun və kitabın nüsxələr, pi -
rat çılıq – pirat məhsulun hazırlanması (is -
teh salı) və yayılması. 

Kompüter proqramları baxımından pi -
rat çılıq anlayışı lisenzialı və müəllif hü -
qu quna sahib ödənişli proqramın, üstündə
mü həndislik proqramları edilərək hərhansı
ödə niş etmədən, lisenziyasız halda istifadə
edi lə bilməsi olaraq başa düşülə bilər. Baş -
qa sözlə lisenziya qarşılığında istifadəyə
ica zə verilən proqramın başqa bir üsulla
is tifadə edilməsidir. Bir vasitəçi prqoram
və ya crack dosye koməyi ilə kodları də -
yiş diriln proqramlar, lisenziya olmadan
hər  kəsə çatdırıla biləcək hala gətirilir.
Be lə olan halda lisenziya haqlarının qarşılığı
dənmədiyi üçün qanunsuz istifadə edilir
və beləcə hüquq pozuntusu yaranır.

Məlumat bazası hüququ müəlliflik hü -
quqları ilə əks olunan “yaradıcı” cəhətdən
də olmasa belə, verilənlər bazasının tərtibinə
qo yulan sərmayə və yaradıcı əməyin məh -
su lu olan sui generis mülkiyyət hüququdur.
Bu cür hüquqlara çoxluq halında istinad
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edilir: məlumat bazası və ya verilənlər ba -
za sı.

Məlumat bazası materialların se çil mə -
si nə və ya düzümünə görə yaradıcı əməyin
məh sulu olan və kompüterin (HEM-in)
kö məyi ilə tapıla və işlənə biləcək şəkildə
sis temləşdirilmiş məlumatların (məqalələrin,
he sablamaların, faktların və başqa ma te -
rial ların) məcmusudur. TRİPS Müqaviləsinə
gö rə müəlliflik hüquqlarının qorunması
mə lumat bazalarına və digər kompil ya si -
ya lara şamil edilməsini tələb edir, hətta
mə lumat bazasına daxil olan əsərlər mü -
əl liflik hüquu ilə qorunub qorunmamasından
ası lı olmadan toplu çəkildə qorunur. 

Müasir dövrdə rəqəmsal müəlliflik hü -
qu qu obyektlərinin istifadəsi İnternet mü -
hi tində həyata keçirilir. İnternetin əqli mül -
kiy yət obyektlərinin virtual bazarına çev -
ril məsi (elektron ticarətdə satışda olan
mal ların 50 faizdən çoxu əqli mülkiyyət
hü quqları ilə qorunur), birbaşa elektron
ti carətdə müəlliflik hüququ və əlaqəli hü -
quq larla qorunan obyektlərin müstəsna ro -
lu bu problemə xüsusi diqqət tələb edir.
İn ternet insanların əqli fəaliyyətinin həyata
ke çirildiyi bir məkan olduğu üçün bu hü -
quq lar ümumi mənada əqli mülkiyyət hü -
quq ları da adlandırılır. İnternetdə müəlliflik
və əlaqəli hüququn obyekti qismində İnter -
net səhifəsi, elektron əsərlər, bloqlar və
veb-saytlar, habelə sosial şəbəkələr çıxış
edir.

Beləliklə, İnternetdə müəllif və əlaqəli
hü quqların mühafizəsi yeni dövrün tələbi
ki mi çıxış etməklə bu məkanda qeyd olunan
hü quqlar da məhdudiyyətsiz sayıla bilməz.
Ona görə də, beynəlxalq hüquqi təcrübəni
ümu miləşdirməklə bəzi mühüm prinsiplərin
üzə rində dayanmağı məqsədəuyğun sayırıq:

1) Müəlliflik hüququ hər bir əsərə, o cüm -
lə dən elektron nüsxələrə də şamil edil mə -
lidir. 2) İnhisarçılıq təkcə müstəqil əsərlərə
aid dir və yalnız onları qoruyur. Əgər əsər
ori jinal deyilsə, onun müəlliflik hüququ
ilə qorunması qeyri-mümkündür. 3) Mü -
əl liflik hüququ daimi deyil, onun mühafizə
müd dəti bitərsə əsər hamının mülkiyyətinə
çev rilir; 4) Müəlliflik hüququ ilə qorunan
əsə rin, məhdud sayda da olsa, sürəti çıxarıla
bi lər.
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Чопурова Лейла Махмуд кызы,
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Резюме

Мы можем разделить авторские права на две категории в зависимости от
среды, в которой они используются: первая - авторское право в физической
среде, а вторая - в цифровой среде. Мы защищаем работу и ее права. Когда
третья сторона пытается использовать эти права в цифровой среде, не отно-
сящейся к физической среде, без разрешения владельца произведения или
без разрешения соответствующего правообладателя, происходит нарушение
авторских прав, что создает категорию «цифровых авторских прав». 

Ключевые слова: авторское право, цифровые технологии, мультимедийные
продукты, объекты авторского права, компьютерная программа, база данных,
цифровое авторское право.

Çopurova Leyla Mahmud qızı,
BSU.

Summary

We can divide copyrights into two categories depending on the environment in
which they are used: first, copyright in the physical environment, and the second
in the digital environment. We protect the work and its rights. When a third party
attempts to use these rights in a digital environment that is not in the physical en-
vironment, without the permission of the owner of the work, or without the
permission of the related copyright holder, a copyright violation occurs, thus
creating the category of "digital copyright". Copyright Treaty does not contain a
specific category of multimedia..

Key words: copyright, digital technology, multimedia products, scope of
copyright, computer program, database, digital copyright.

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320202020 137

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



İbişov Tağı,
Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq
xüsusi hüquq və Avropa hüququ
kafedrası, Dəniz və enerji hüququ
üzrə magistrant.
e-mail: tagi.ibisov@mail.ru

Key words: pre-judgment, interest,
damage, compensation, collision

Introduction

The compensation of damage is a very
controversial issue in civil law. There are
several forms of compensation and these
are vary from state to state. One of them
is “pre-judgment interest”. Pre-judgment
interest is not a notion which known in

Azerbaijan law practice. But there are
some provisions in legislation contain the
features of pre-judgment interest. Pre-
judgment interest is interest (percentage)
which is accrues on the amount of damage

for period between in-
jure occurrence time
and judgment and di-
rects to full compen-
sation of damaged
party. It look likes to
compensation of loss
of earnings but it is
different from it. It
is a remedy began to
be used beginning of
XIX century in an-
glo-saxon law sys-
tem. Nowadys, pre-
judgment interest is
widely used in USA
and England. In these

countries, especially
USA pre-judgment interest is used as a
rule in some law fields specificially in ad-
miralty law. The main importance of this
remedy is that, it can affect the amount of
compensation. We can see an obvious ex-
ample of it in the case Matter of Oil Spill
by the Amoco Cadiz [7]. The facts of the
case are that, M/V Amoco Cadiz took on
a load of crude oil at Kharg Island, Iran,
and Ras Tanura, Saudi Arabia, destined
for Rotterdam around the Cape of Good
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PRE-JUDGMENT INTEREST1 AND ITS 
APPLICATION IN ADMIRALTY CASES

One of the main places in civil law workload of
courts belongs to damage issue and its compensation. There
are various ways for compensate damaged party in juris-
dictions of different countries. Pre-judgment interest is one
of those ways and it is used more in USA and England espe-
cially in admiralty cases (much more ship collision cases) .
But it is not so well known in Azerbaijani law pratice. All
the same there are several articles in the Civil Code of Azer-
baijan Republic contain provisions like pre-judgment interest.
The main research subject of this article is the concept of
pre-judgment interest. At the same time we analyzed the
availability and perspectives of pre-judgment interest in
Azebaijani law practice also, the application features of
pre-judgment interest in admiralty law in this article.

1 It can be encountered several writing forms of “pre-judgment interest” in legal literarures, we have
chosen this form throughout the artice.



Hope in February 1978. On the morning
of March 16, 1978, the supertanker AMO-
CO CADIZ broke apart in a severe storm,
spewing most of its load of 220,000 tons
of Iranian crude into the seas off Brittany,
north-west of France. The wreck resulted
in one of the largest oil spills in history,
damaging approximately 180 miles of
coastline in one of the most important
tourist and fishing regions in France. The
clean-up took more than six months and
involved equipment and resources from
all over the country. The disaster has had
lasting effects on the environment, the
economy, and the people of Brittany, and
has resulted in numerous lawsuits [7]. In
this case, the court awarded approximately
$65 million for damage and pre-judgment
interest for it $148 million. In this case, a
1% reduction in the interest rate would
have reduced the interest component of
the award by $19 million, whereas a 1 %
increase would have raised it by $21
million [17, p. 295]. This case shows how
pre-judgment interest can affect the amount
of compensation. In Azerbaijan court prac-
tice, pre-judgment interest is also applied
but in very restricted areas. The subject of
our research is pre-judgment interest as a
remedy, application form and accrual of
it, and confusions in its application, also
availability in Azerbaijan legislation and
its improvement perspectives. The main
place has been given to USA court practice
and statutory acts in article. However, the
application of pre-judgment interest is reg-
ulated by court decisions much more.
Therefore, the foundation of article is built
up on the case study.

I. What is the pre-judgment interest
and how is it accrued?

Pre-judgment interest is interest (percent)
accruing on damages from the date the
damages are incurred until the date judg-
ment is entered against the responsible
party [18]. As an element of damages,
prejudgment interest compensates a plaintiff
for lost earnings due to his inability to use
money owed to him but not paid by the
defendant during the pendency of litigation.
Prejudgment interest is an adjustment that
converts damages as measured at the time
of the accident into damages as measured
at the time of judgment [19, p. 541]. The
meaning of pre-judgment interest is that,
defendant used claimant’s fund and deprived
claimant from that fund from the date of
damage or violation. Sometimes pre-judg-
ment interest is considered as “time value
of money” [7]. Time value of money is
the principle that money received early
from an investment or paid back early on
a loan is worth more than if that amount
of money were received or paid back at a
later time [20]. Pre-judgment interest is a
form of interest which in litigation processes
courts can obligate the defendant to pay
interest in favor of claimant. Interest can
be applied on damages arising from con-
tractual damages and, torts. Interest is cost
of use of other’s money and is claculated
as percentage on money. 

Application of pre-judgment interest is
in discretion of courts. In USA Interest
shall be allowed on any money judgment
in a civil case recovered in a district court
[2]. In England, courts also have discreation
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to apply pre-judgment interest. The first
statute to give the courts a general power
to award pre-judgment interest on debts
and damages was the Law Reform (Mis-
cellaneous Provisions) Act 1934 [21, p.
7]. Section 3 of Law Reform (Miscellaneous
Provisions) Act 1934 named Power of
courts of record to award interest on debts
and damages states: 

In any proceedings tried in any court
of record for the recovery of any debt or
damages, the court may, if it thinks fit,
order that there shall be included in the
sum for which judgment is given interest
at such rate as it thinks fit on the whole or
any part of the debt or damages for the
whole or any part of the period between
the date when the cause of action arose
and the date of the judgment.

Courts use this authority for fully com-
pensate the damaged party. And they con-
sider the pre-judgment interest as an element
of compensation not as a penalty. Due to
some of its features pre-judgment interest
likes to penalty. But pre-judgment interest
does not carry punitive character. It has
directed to compensate damaged party for
deprivation from its funds and inability to
use them. 

The main goal of pre-judgment interest
is to compensate the damaged party wholly
and take it the same position before damage.
Calculation of pre-judgment interest has
much importance regarding this goal. Cal-
culation of pre-judgment interest contains
several elements: 1) main or original
amount (usually damage amount); 2) cal-
culation method; 3) period and 4) interest
rate. 

Main or original amount arises as a
result of damage. For the admission of
any amount as a damage it must be prove
in court. After this pre-judgment interest
can be accrue.

As known from math there are two
methods to calculate intrerest. These are
simple and compund interest methods.
With the first method interest is calculated
on the basis of main amount. For example,
main amount is 10 000 AZN and interest
rate 15 percent per year. The interest
amount is 1500 AZN for one year and it
will be such every year. The second method
is much more profitable for damaged party.
In compound interest method the main
amount increases year after year. In this
method first year’s interest amount is
added to main amount and next years also
continue so. For instance, original amount
is 10 000 AZN and interest rate 15 percent
per year. The calculiation is the same with
simple interest method for first year. But
second year’s original amount will be 11
500 AZN (10 000 AZN original amount +
1 500 AZN interest amount = next year
original amount). Both of calculation meth-
ods are used in different countries. In
some countries the determination of simple
or compound interest is in discreation of
courts and parties also can demand from
court one of them in justified form. The
choice of simple interest or compund in-
terest also is important. Because, in com-
pund interest the amount of prejudgment
interest increases significantly [7].

Period means time between two dates
which the pre-judgment interest is accrued.
The period for calculiation of pre-judgment
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interest is also defined by Courts. Usually
this period begins from the date of damage
ocurred till the judgment. There are be-
ginning dates such as date of injury, date
of loss, date of delivery and etc. These
dates are applied depending on cases.

Interest rate for pre-judgment interest
has much effect on the amount of pre-
judgment interest. Because, if the original
amount is high the amount of interest also
will be high.

Legislation provisions about pre-judg-
ment interest are different from state to
state in USA. Many states have prescribed
very simple rules. For example, some
states set a fixed pre-judgment interest
rate by statute; others tie the rate to an es-
tablished index [22, p. 2]. Under federal
law, however, the situation is very different.
There is no federally mandated pre-judg-
ment interest rate or index. Instead, federal
courts have long recognized that pre-judg-
ment interest is an element of complete
compensation. The court is supposed to
grant pre-judgment interest in an amount
that will compensate the plaintiff for the
defendant’s use of its funds from the date
of injury until the date of judgment. That
is to say, pre-judgment interest should
return the plaintiff to the position it would
have been had the defendant compensated
it immediately after injuring it [23, p. 2].
And US courts have a wide discreation on
the defining of pre-judgment interest rate.
United States Court of Appeals, Ninth
Circuit states that, “we conclude that the
measure of interest rates prescribed for
post-judgement interest in 28 U.S.C. Sec.
1961(a) is also appropriate for fixing the
rate for pre-judgment interest in cases

such as this, where pre-judgment interest
may be awarded, unless the trial judge
finds, on substantial evidence, that thebe-
quities of the particular case require a dif-
ferent rate. Absent such a finding pre-
judgment interest in this case should be
calculated from the date of payment by
the underwriters "at a rate equal to the …
date" of payment by the underwriters. 28
U.S.C. Sec. 1961(a) [8, para. 80].

There are two types of interest – Post-
judgment interest and Pre-judgment interest
which imposed by courts. Post-judgment
interest is applied by courts after judgment
related with nonpayment of money but
pre-judgment interest is used by courts
till judgment related with damage.

II. Pre-judgment interest in legislation
and court practice of Azerbaijan
Republic

There are several forms of damage and
its compensation in civil law. In Azerbaijan
these matters are regulated by Civil Code
of Azerbaijan Republic. Article 21 and 23
of Civil Code regulate common aspects
of damage. Clause 1 of Article 21 gives to
person full compensation right for damage
if otherwise not provided by law or contract.
Second clause of that article determines
the definition of damage as following:
Damage is expenses spent or must be
spend for recovery of violated right by
damaged person, lost of property or damage
to property (real damage), as well as
profits, which the person would have
earned under ordinary conditions of civil
relationships, if his/her rights have not
been violated (lost profits). This article
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divides damage two kinds – real damage
and lost profit. Article 23 of Civil Code
determine moral damage indirectly. But
that article does not reflect definition of
moral damage and there are some uncer-
tainity in the content of article. Constitu-
tional Court of Azerbaijan Republic gives
some interpretation in its 31 May, 2002
Decision On Interpretation of Articles 21
and 23 of the Civil Code of the Republic
Azerbaijan. Constitutional Court stated
that, depending on its content and form
the damage is of property and non-property
character. The Constitutional Court deter-
mines moral damage as a result of violation
of non-material rights and states that, com-
pensation of moral damage is in discreation
of courts. Supreme Court of Azerbaijan
Republic also had given definition of moral
damage [4]. Supreme Court expands cov-
erage of moral damage with including
moral damage for violation of property
rights.

There is not any provision in these ar-
ticles related with pre-judgment interest,
they determine basics of damage and its
compenstaion in Azerbaijani legislation.
It is reasonable, because of pre-judgment
interest is special form compensation. Pre-
judgment interest can be related with one
of above mentioned damage forms. And
this damage form is “lost of property or
damage to property”. The main logic ap-
plication of pre-judgment interest is that,
it compensates damaged party full for dep-
rivation from property. Pre-judgment in-
terest resembles to lost profit for its some
features. But theyt are different compen-
sation forms and both of them are apllied
separately for compensation of damaged

party. Taking into consideration all above
mentioned it would be much more rea-
sonable that, pre-judgment interest is re-
flected in Civil Code as compensation
form in special article. Pre-judgment interest
is also applied in Azerbaijan and it has pe-
culiar character. Only one article contains
some provisions about pre-judgment in-
terest. Article 449 of Civil Code of Azer-
baijan Republic includes some clauses
that, they like to pre-judgment interest.
But this article does not specify pre-judg-
ment interest directly as a legal institute.
The article is named “Liability for non-
execution of monetary obligation” and
states that,

449.1. Interest shall be paid for the
benefit of illegally holding of other’s mon-
etary fund, deviation from give it back,
delay of its repayment in any other form
or obtainment or unjustified accumulation
of monetary fund at the expense of other
person. The amount of interest shall be
defined by bank refinancing rate of the
fulfillment day of monetary obligation or
a part thereof. If the debt is held in court,
judge can grant the claim of creditor on
the basis of judgment day bank refinancing
rate.

449.2. Bank refinancing rate shall be
defined by Central Bank of Azerbaijan
Republic.

449.3. If the damage for illegal utilization
of creditor’s monetary fund is much more
than the amount of interest due to creditor
mentioned in Article 449.1 of this Code,
creditor can demand from debtor to pay
damage in excess of that amount.

449.4. The interest for illegal utilization
of other’s fund shall be chatch till the
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payment day of that amount if shorter
time is not provided by contract for calcu-
lation of interest.

The provisions of Article 449 of Civil
Code are different from other countries.
First difference begins with the name of
article. The name of Article characterizes
the source of liability as non-execution of
monetary obligations. According to Article
386 of Civil Code the basis of obligations
can be damage, groundless enrichment,
other basics mentioned in Civil Code and
contract. But usually in court practice of
Azerbaijan Republic pre-judgment interest
is applied in damage cases related with
contracts, specially credit contracts [5].
Fourth clause of the Article 449 also sup-
ports this in expression “shorter time is
not provided by contract”. In practice
almost pre-judgment interest is applied
for damages under or in connection with
contract more than tort damages [5]. That
clause of the article also extends the cal-
culation period of pre-judgment interest
till the execution of obligation. And this is
one of differences between USA and Azer-
baijan Republic practice on pre-judgment
interest matter. This reflects postjudgment
interest at the same time in leagislation
but, also leads to confusion between pre-
judgment interest and postjudgment inter-
est.

Article 449 expands the circle of subjects
who have authority to apply pre-judgment
interest and does not restrict interest ap-
plication discreation with courts. The article
states the application of pre-judgment in-
terest in the manner of court separately.
And the expression of payment is expressed
as “must be paid” form. Those provisions

of Civil Code means that, pre-judgment
interest defined as a rule in the legislation
of Azerbaijan Republic and parties of dis-
pute can acrrue the interest without court.
Unlike Azerbaijan in USA courts have
much discreation on the imposition of pre-
judgment interest [9]. In this case courts
have opportunity to take into consideration
circumstances of the case and this shall
prevent confusion between parties on the
matter of pre-judgment interest.

There are three teories which pre-judg-
ment interest based on: a) punishment for
the wrongful detention of money or prop-
erty; b) full compensation of the claimant;
c) disgorgement of profits to prevent unjust
enrichment [23]. In Azerbaijan court partice
the first theory is supported. Constitutional
Court of Republic of Azerbaijan referenced
interest mentioned in Article 449 of Civil
Code of Azerbaijan Republic as “financial
sanction” [3, para. 20,24]. The other wide-
spread theory is full compensation of
claimant. We can see features of both the-
ories on pre-judgment interest. From the
view of claimant pre-judgment interest is
an element of compensation but from the
view of defendant it is penalty. We consider
that, on the basis of these theories pre-
judgment interest should be considered as
complex institute.

The Constitutional Court of AR also
clarifies other matters related with pre-
judgment interest. It restricts the calculation
of interest with benefit [3, para. 20,24].
Constitutional Court coordinates benefit
with the right of use and explains it as
“income, growth, fruit, reproduction and
other forms” [3, para. 20,24]. At the same
time Constitutional Court confirms the
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other option mentioned in Article 445.7
of Civil Code of Azerbaijan Republic gives
opportunity to catch interest in case lack
of benefit [3, para. 20,24]. But this provision
also restricted, because of it can apply
when there is no chance to demand high
amount with damage and other basics. In
this case only five percent can acrrue [1].
Generally the Constitutional Court interprets
that article regarding contractual relations
and refernces non-execution of contractual
obligation.

Postjudgment interest also is applied
in parctice of courts of Azerbaijan Republic.
The case on which the Constitutional Court
of Azerbaijan Republic held above men-
tioned decision contains postjudgment in-
terest matters [6]. That case also comes
from contractual dispute.In court practice
of Azerbaijan Republic almost there is no
application of pre-judgment interest in tort
damage cases.

III. Pre-judgment interest in admi-
ralty cases

Pre-judgment interest is applied for
damages. Damage cases are very common
in admiralty, especially collision damage
cases. The principle for recovering damage
in collision cases are based on the general
principles of damages under common law.
The objective is to place the claimant in
the same pecuniary position as he would
have been in but for the defendant’s breach
of duty which caused the collision. It is
known as the principle of `restitutio in in-
tegrum` for example the right to a full and
complete indemnity [24, p. 627]. It recog-

nized as the basis of compensation in ad-
miralty cases by U.S. Supreme Court [10].
The essence of this principle is that, the
damaged party must be in the same position
which if the injury does not occur that
party would be that position. In admiralty
cases pre-judgment interest is applied as
an element of “restitutio in integrum”. In
US practice pre-judgment interest in ad-
miralty cases have been formed in court
practice and courts have much discreation
on pre-judgment interest issue in admiralty
cases. Pre-judgment interest is applied
often in admiralty cases. As a general rule,
prejudgment interest should be awarded
in admiralty cases – not as a penalty, but
as compensation for the use of funds to
which the claimant was rightfully entitled
[11, para. 728]. While an admiralty court
quite clearly has power to award pre-judg-
ment interest where such is necessary to
maintain whole the damages granted a
claimant, though sometimes it is denied
but, yet the exercise of this power ordinarily
rests within the sound discretion of the
trial court [12, para. 352]. Pre-judgment
interest is usually applied as a rule in ad-
miralty cases and courts have much dis-
creation on the application of pre-judgment
interest, determination of interest rate and
calculation method of interest.

Under maritime law, the awarding of
prejudgment interest is the rule rather than
the exception, and, in practice, is well-
nigh automatic [13, para. 828]. Any rule
can contain exceptions which restrict its
application. Usually pre-judgment interest
is not apllied in all cases. The traditional
common-law rule was that pre-judgment
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interest would be awarded only when dam-
ages were liquidatedb or “ascertainable,”
and then only simple interest at the legal
rate. The meaning of “ascertainable” varied
widely among thr jurisdictions. Almost
all jurisdictions agreed that personal injury
and wrongful death damages were not as-
certainablea; states that now award pre-
judgment interest in those cases have aban-
doned the ascertainability requirement. A
majority now hold that damages for dam-
aged or destroyed property are ascertainable
[25, p. 146]. As pre-judgment interest its
restrictions also are not determined by
legislation in USA. And court practice has
established as a rule, pre-judgment interest
should be awarded, subject to a limited
exception for “peculiar” or “exceptional”
circumstances [9, para. 2]. Those “peculiar”
and “exceptional” circumstances are defined
by courts depending on cases. There are
different exemptions in cases, the most
commons are following:

1. Unreasoanble delay in prosecuting
the case [14];

2. The existence of a genuine dispute
regarding ultimate liability or the
complexity of the factual and legal
issues to be resolved [15];

3. To make a bad faith claim [16];
4. Where the parties have excluded pre-

judgment interest in their stipulation
of damages [16];

5. Where there was less than actual
loss and no proof of deprivation of
use [16];

These are commonly encounteres cir-
cumstances in court decisions.All of them
are considered “peculiar” or “exceptional”

circumstances for denying of pre-judgment
interest in different cases. And in any case
if court denies pre-judgment interest it
must explain the reason. In addition to
above mentioned exemptions the other
circumstances also can be provided. Some
of these exceptions are disputable. Espe-
cially “good-faith dispute over liability”
and “mutual fault”. US Supreme Court
helds that, neither good-faith dispute over
liability nor the existence of mutual fault
justifies the denial of pre-judgment interest
in an admiralty collision case [9]. Till this
decision some courts denied the pre-judg-
ment interest in mutual fault cases.

Conclusion

According to foregoing, we can consider
the pre-judgment interest as remedy directed
to full compensation of damaged party
and quick solution of dispute. Because in
the case of damage one party is deprived
his/her property and here, avaibility of ac-
crual of pre-judgment interest firstly forces
the tortfeasor to pay damages quickly,
later compensates the damaged party for
delay of payment of damage. If justice
were immediate, there would never be an
award of pre-judgment interest [17, p.
294]. In this regard pre-judgment interest
also provides incentive to solve the dispute
immediately and in a certain sense reduces
workload of courts. But at the same time
there is some uncertainity in its application.
Firstly, despite it is applied so many times
its regulation is non-statutory in USA.Post-
judgment interest has legislational regulation
but pre-judgment interest is not.There is
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not any provisions in legislation contains
any basis for its application or non-appli-
cation. Secondly, there is confusion in the
calculation method of interest, some courts
use simple interest the others use compound
interest. If the amount of damage is much,
accrual of compound interest makes difficult
situation for tortfeasor. And this can lead
to unjustice though the main purpose of
pre-judgment interest is to solve the case
fairly. When the development level of
presedent law and courts’ authorities in
anglo-american law system is taken into
consideration it is understandable that,
courts can establish some guides on the
application of pre-judgment interest. It is
well on the regard of taking into account
circumstances of each case. However at
the same time there are some confusions
among courts. That’s why we consider
that, if the definition of pre-judgment in-
terest, basic principles of its application,
“peculiar” and “exceptional” circumstances
which exempt accrual of pre-judgment in-
terest, calculation method of interest is
defined by law it will be more useful.

The legislation of Azerbaijan Republic
contains some provisions like pre-judgment
interest. But pre-judgment interest is not
reflected as a remedy, as a institute in the
legislation. Only Article 449 of Civil Code
of Azerbaijan Republic states some provi-
sions. Those provisions also are not com-
plete. First clause of article determines
the interest with benefit from the damage
and restricts the scope of article. At the
same time expands the scope of subjects
who can accrue the interest with note
courts’ authority specially. And the choice

of bank refinancing rate of execution day
of obligation or court decision date can
lead to unfair compensation from the aspect
of defendant. The period for calculate in-
terest is not clear. We consider that, it
would be good if pre-judgment interest is
reflected as a complete remedy in legislation
of Azerbaijan Republic. And taking into
account of the following provisions can
be useful:

1. Pre-judgment interest and post-judg-
ment interest should express sepa-
rately and the scope of cases in which
pre-judgment interest can be applied;

2. We consider that “benefit” term limits
the scope of pre-judgment interest
unjustified;

3. Its application must be only in dis-
creation of court and if it will com-
pulsory such as now the exceptions
also should reflect. Because if the
parties of dispute accrue the interest
by themselves it can be unfair;

4. Courts should have some authority
on determination of bank refinancing
rate for prejudgement interest on re-
gard of taking into consideration the-
circumstances of case

Pre-judgment interest encourages parties
of relationship, firstly to execute their ob-
ligation, secondly if any of them infringes
obligation or doing tort provides incentive
to pay damage immediately. Pre-judgment
interest is not used widely in Azerbaijan
law practice. Unfortunately, almost it can
not be found in admiralty law cases. 
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Тагы ИБИШОВ,
Бакинский Государственный Университет.

Аннотация

Один из основных мест в гражданско-правовой загруженности судов занимает
проблемф ущерба и его компенсации. Существуют различные способы компенсации
пострадавшей стороне в юрисдикциях разных стран. Интерес до вынесения
приговора является одним из таких способов, и он чаще используется в США и
Англии, особенно в адмиралтейских делах (гораздо больше случаев столкновения
судов). Но это не так хорошо известно в азербайджанской юридической практике.
Тем не менее, в Гражданском кодексе Азербайджанской Республики есть несколько
статей, в которых содержатся такие положения, как предварительный интерес.
Основным предметом исследования данной статьи является понятие интереса
до вынесения судебного решения. В то же время мы проанализировали возможность
и перспективы предварительного интереса к азербайджанской юридической
практике, а также особенности применения предварительного интереса к адми-
ралтейскому праву.

Taghi IBISHOV,
BSU.

Annotasiya

Məhkəmələrin mülki hüquqi iş yükü içərisində əsas yerlərdən biri zərər məsələsinə
və onun ödənilməsinə aiddir. Zərərçəkmiş tərəfi kompensasiya etmək üçün müxtəlif
ölkələrin yurisdiksiyalarında müxtəlif üsullar vardır. “Mühakiməyəqədərki faiz”1 bu
yollardan biridir və ABŞ və İngiltərədə xüsusilə dəniz hüququ ilə bağlı işlərdə (daha
çox gəmilərin toqquşması işlərində) daha çox tətbiq olunur. Ancaq Azərbaycan hüquq
təcrübəsində çox da tanınmır. Lakin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin
bir sıra maddələri özlərində mühakiməyəqədərki faizə oxşar müddəalar ehtiva edir. Bu
məqalənin əsas araşdırma predmeti mühakiməyəqədərki faiz konseptidir (anlayışıdır).
Biz eyni zamanda məqalədə mühakiməyəqədərki faizin Azərbaycan hüquq təcrübəsində
mövcudluğu və perspektivlərini, həmçinin dəniz hüququnda tətbiqi xüsusiyyətlərini
təhlil etmişik.

1 There is translation of pre-judgment interest into Azerbaijani legislation neither in
legislation, nor law lieratures. This translation is done by us.
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Məmmədova Könül Namiq qızı,
Bakı Dövlət Universiteti.

Açar sözlər: Ruanda, Tribunal, soy qı -
rımı, Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalı,
pred met, yurisdiksiya, soyqırım cinayətinin
zəruri elementləri, xüsusi niyyət, Xocalı
soyqırımı

1994-cü ildə Afrika ölkəsi Ru -
an  dada baş verən soyqırım

ən qanlı qətliamlardan biri kimi dünya gün -
dəminə daxil oldu. 6 aprel 1994-cü il də,
Ruanda və Burundi dövlət başçılarının Ki -
qalidə təyyarəsinin düşməsi ilə guya tut -
silərin bunu törətməsi bəhanəsi ilə hu tilərin
ən güclü təşkilatı olan İnterahamwe, əv -
vəlcədən qeydiyyata aldığı tutsilərə və
qətliama qoşulmayan hutilərə qarşı zorakı
hə rəkətlərə başladı:. Tərkibi hutilərdən iba -
rət olan Ruanda hökuməti nəinki soyqırımın
qarşısını almağa çalışdı, əksinə soyqırım

qruplarına dəstək verdi. Rəsmi mə lumatlara
görə soy qı rı mın da təxminən 800000-ə ya -

xın insan həyatını itirdi.
Ruandada zorakılığın

qarşısı alına bilmədi, ancaq
hadisələrdən sonrakı dövrdə
ədaləti bərpa etmək və ba -
rı şığa nail olmaq üçün BMT-
nin himayəsi altında bey -
 nəlxalq məhkəmənin qu -
rulması yolunda ad dım atıl -
dı. 1994-cü ildə BMT Təh -
lü kə siz lik Şurasının 955 say -
lı qətnaməsi ilə, 1994-cü il
yanvarın 1-dən de kab rın 31-
dək Ruandada ger çək ləşən
qanun po zun tu larının araş -
dı rılması və mühakimə olun -

ma sı üçün Ruanda üçün Bey -
nəlxalq Cinayət Tri bunalı yaradıldı və Tan -
zaniyanın paytaxtı Aru şa şəhərində yer ləş -
di rildi. Məhkəmənin ya radılması bey nəlxalq
hü quq üçün mühüm və nadir rastlanan ha -
di sələrdən bi ridir. Məhkəmə sülh və təh lü -
kə sizliyi təmin etmək məq sə  dilə BMT Təh -
lü kəsizlik Şu ra sının tə şəb büsü ilə qu rul -
muş  dur. Tribunalın qu ru luşu, yu risdiksiya
da xilindəki bey nəl xalq cinayətlər və nüfuzlu
mə murların mü hakimə olunma qa biliyyəti
Tri bunalın əhə  miy yə tini artıran key fiy yət -
lər dən dir.

Məhkəmənin predmet yu ris diksiyası
Ruanda Bey nəl xalq Cinayət Trinunalının
Ni zam naməsində təsbit edilmişdir və ona
soyqırımı, insanlıq əleyhinə cinayətlər, Ce -
nev rə Konvensiyaları və İkinci Əlavə Proto -
kola ümumi olan 3-cü maddənin pozuntuları
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RUANDA BEYNƏLXALQ CİNAYƏT TRİBUNALININ 
YURİSDİKSİYASINDA SOYQIRIM CİNAYƏTİ

Məhkəmənin predmet yurisdiksiyasına soyqırımı,
insanlıq əleyhinə cinayətlər, Cenevrə Konvensiyaları
və İkinci Əlavə Protokola ümumi olan 3-cü maddənin
pozuntuları daxildir. Soyqırım cinayətini insanlıq
əleyhinə cinayətlərdən və ya müharibə cinayətlərindən
fərqləndirən əsas meyar niyyətdir. Təqsirkarın məqsədi
hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu bütövlükdə
və ya qismən məhv etməkdir. Ruandada baş verən
hadisələrdə soyqırım cinayətinin bütün əlamətləri
mövcud idi. Məqalədə tribunalda baxılan işlərə əsasən
soyqırım cinayətinin elementləri izah olunur. Həmçinin
Xocalı soyqırımı cinayətinə görə analoji mexanizmin
təsis olunmasının mümkünlüyündən bəhs olunur.



daxildir. Bu üç cinayət dünyanın ən dağıdıcı
cinayətlərindən sayıldığı üçün bu cinayətlərin
günahkarlarını cə za lan dır ma mağın bey nəl -
xalq hüququn ayıbı olacağı və qurbanların
ya xınlarının qi sas almaq mey li nəticəsində
ye ni qar şı dur maların ya rana biləcəyi aydın
idi. Məh kə mənin yu risdiksiyası altındakı
hər üç bey nəlxalq ci nayət geniş əhatəyə
ma likdir və 2002-ci ildə qüvvəyə minən
dai mi Bey nəl xalq Ci nayət Məhkəməsinin
yu ris dik si yasına da da xil olan cinayətlərdir.

Ruanda Beynəlxalq Cinayət Məh kə mə -
sinin Əsasnaməsi soyqırım cinayətinin məz -
mununu “Soyqırımın qarşısının alın ma sı
və cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il
Kon vensiyasından götürmüşdür. Kon ven -
si yanın birinci maddəsinə görə, razılığa
gə  lən tərəflər sülh və yaxud müharibə dov̈ -
run̈də törədilməsindən asılı olmayaraq soy -
qırımın, beynəlxalq hüquq normalarını po -
zan cinayət olduğunu təsdiq edirlər və bu
ci nayətin qarşısını almaq və cəza təd birlərini
hə yata keçirmək öhdəliyini gö tu ̈rur̈lər. Soy -
qı rımı anlayışı aşağıdakı kimi mü əyyən
edi lir: soyqırım hər hansı milli, et nik, irqi
və ya dini qrupun qismən və ya bu� to�vlu�kdə
məhv edilməsi məqsədilə to� rə dilən aşag�ıdakı
hə rəkətlərdən biridir: bu cu�r qrup uü�zvlərinin
o�ldu�ru�lməsi; bu cu�r qrup üzvlərinə ag�ır
bə dən xəsarətlərinin və yaxud əqli qa bi liy -
yə tinə ciddi zərər ye ti rilməsi; qəsdən hər
han sı bir qrupun tam və ya qismən fiziki
məh vini nəzərdə tutan hə yat şəraiti ya ra -
dıl ması; bu cür qrup da xilində dog�umun
qarşısını almağa yönəlmiş təd birlərin həyata
kec iirilməsi; bir insan qru puna mənsub
olan us�aqların zorla başqa qru pa verilməsi.
Soyqırım çərçivəsində aşa ğıdakı hərəkətlərin
cəzalandırılacağı bil dirilir: soyqırım; soy -
qı rım törətməyə yönəlmiş gizli so�vdələs�mə;

soyqırım to� rət məyə birbas�a və ac�ıq təhrik;
soy qırım to� rətməyə yo�nəlmis� qəsd; soy qı -
rım da is� ti rak.

Nürnberq tribunalında mühakimə za -
ma  nı "soyqırım" anlayışı hüquqi termin
ki  mi istifadə edilməmişdi. 2 sentyabr 1998-
ci ildə Ruanda Beynəlxalq Cinayət Məh -
kə  məsi məhkəmə araşdırmasından sonra
dün  yada ilk dəfə olaraq soyqırım hökmü
çı  xardı. Ruandanın Taba şəhərinin meri
Jean-Paul Akeyesu qatıldığı və rəhbərlik
et  diyi soyqırımda və insanlığa qarşı ci na -
yət  lərdə təqsirkar bilindi və iki ildən sonra
Rua n  danın keçmiş baş naziri D.Kambanda
ömür  lük həbs cəzasına məhkum edildi.
RBCT-də Kambanda işində deyilmişdir ki,
tər kibi üzrə Nürnberq Tribunalında araş dı -
rıl mış cinayətlər soyqırım cinayətinə çox
ox şar idilər, amma onlar soyqırım ci na yət
ki mi tərif edilə bilməzdi, çünki hə min ci -
nayət soyqırım kimi yalnız bir müd dət son -
ra müəyyən edilmişdir. Soyqırımı Tri bunal
Kam banda işində «cinayətlərin ci nayəti»
ki mi qiymətləndirilmişdir. 

Soyqırım cinayətini insanlı əleyhinə ci -
na  yətlərdən və ya müharibə cinayətlərindən
ayı  ran əsas fərq niyyətdir. Təqsirkarın məq -
sə di hər hansı milli, etnik, irqi və ya di ni
qru pu bütövlükdə və ya qismən məhv et -
mək dir. Niyyət elementi sübuta ye ti ril mə -
dik də, hərəkətləri soyqırım saymaq müm -
kün deyil.Məqsəd seçilmiş şəxsləri deyil,
qru pu məhv etməkdir. Niyyət elementini
sü but etmək çətindir. Siyasi me dia dakı çı -
xış lar, siyasi bəyannamələr, plan lar və ya
par tiya proqramları kimi yazılı sə nədlərin
ol ması bunu sübut etməyə kö mək edə bilər.
Bu cinayət növünün mü əy yən ləşdirilməsinə
və cəzalandırılmasına ən çox töhfə verən
Lem kin, hərəkətlərin bir plan çərçivəsində
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edilməli olduğunu bil dirir. Ruanda Bey -
nəl xalq Cinayət Məh kə məsində Kambanda
işin də bir planın ol ması soyqırımın sü but -
la rından biri hesab edil mişdi. Soyqırım ci -
na yəti subyektiv cə hət dən birbaşa qəsdlə
xa rakterizə olunur.

Soyqırım cinayəti obyektiv cəhətdən bu
hə rəkətlərin törədilməsi ilə xarakterizə olu -
nur:

hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini
qru  pun üzvlərini öldüru ̈lmə; 

hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini
qru  pun üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər
vur  ma və yaxud onların əqli qabiliyyətinə
cid  di zərər yetirilməsi;

hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini
qru  pun tam və ya qismən fiziki məhvinə
yö  nəlmiş həyat şəraiti yaradılması; 

hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini
qrup daxilində doğumun qars�ısını almag�a
yo�  nəlmis� tədbirlərin həyata kec�irilməsi;

hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini
qru pa mənsub olan us�aqları zorla bas�qa
qru pa keçirmə.

“Serushago” işində təqsirləndirilən şəxs
7 aprel-17 iyul 1994-cü il tarixində Ruan -
da  dakı tutsi və qətliama qoşulmayan hutilərə
qar  şı etnik və irqi zəmində qətliam edildiyini
və törədilən qətllərin bu qrupların məhv
edil  məsi məqsədilə edildiyini və özünün
də bu qətliamda iştirak etdiyini qəbul etdi.
Öl  dürmə aktı özlüyündə heç bir xüsusiyyət
gös  tərmir. Hər hansı bir şəkildə işlənə bi -
lər.

Məhkəmə hər hansı bir hərəkətin sağ -
lam   lığa ağır zərər vurma və yaxud əqli qa -
bi liyyətə ciddi zərər yetirilməsi kimi qiy -
mət ləndirilib-qiymətləndirilməməsinin kon -
kret bir vəziyyətdə qərar verilməli olan bir
mə  sələ olduğunu qeyd edir və ciddi bə dən
zə  rərinə müalicəsi olmayan zədələr, tə ca -

vüz, əlil buraxmaq, ölümlə nəti cə lən mə -
yən cinsi hücumları və s. daxil edir. Məh -
kə  mə “Kayishema” və “Ruzindana” iş lə -
rin də, "ciddi əqli zərər” ifadəsində ki çik
və müvəqqəti olmayan ağır nəticələrə sə -
bəb olan qorxutma və təhdid nümunələrini
özün   də ehtiva etdi. 

RBCT qrup üzvlərinin fiziki məhvinə
yö   nəlmiş həyat şəraiti yaradılmasını bu şə -
kil  də izah edir ki, təqsirkar həyata ke çir di -
yi hərəkətlərlə qrupu dərhal deyil an caq
son nəticədə fiziki məhvi məqsədini gü -
dür. Bunu cinayətkar həmin qrup üzv lə rini
öz mövcudluğunu saxlaması üçün zə ruri
qi  dalanmadan məhrum etmə, kütləvi ev -
lər  dən çıxarma, yaşam üçün gərəkli tibbi
eh   tiyaclarını ödəməkdən məhrum və ziy -
yət   də saxlama və s. formada həyata keçirə
bi   lər.

Soyqırım cinayətini təşkil edən hə rə -
kət   lərin hər biri şüurlu və əvvəlcədən plan -
laş   dırılmış olur. Bu əməllər təsadüf və ya
eh   tiyatsızlıq nəticəsində törədilmir. Eyni
za   manda, belə bir hərəkətin törədilmə niy -
yə   tinin vaxtı və onların mümkün nə ti cə lə -
ri   nin ümumi dərki onların soyqırım kimi
töv   sif olunması üçün kifayət deyil. Burada
hə   rəkətin mənfi nəticələri ilə bağlı ci na -
yət   kar qərəzin və ya konkret niyyətin xü -
su   si istiqamətini üzə çıxarmaq tələb olu -
nur.

Məhkəmə işlərə baxılarkən müəyyən
ter   minlərə açıqlıq gətirməyə çalışdı. Aka -
ye   su işi bu baxımdan bir dönüm nöqtəsi
ol   du. Akayesu işində, milli qrup qarşılıqlı
hü   quq və vəzifələrlə bir araya gələn və or -
taq vətəndaşlığa malik hüquqi əlaqəyə əsas -
la  nan insanlar qrupu olaraq izah olunur.
Et   nik qrup ümumiyyətlə üzvlərinin ortaq
bir dil və mədəniyyət sahibi olduqları bir
qrup olaraq ifadə edilir. Lakin, təəssüf ki,
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et nik qrupa verilən bu tərifə əsasən, məh -
kə mə, Tutsinin «müdafiə olunan» qrupuna
aid olmasını müəyyən etməkdə çətinlik çə -
kmişdi. Həmin şərhə əsasən tutsiləri hu ti -
lərdən ayırmaq çox böyük çətinlik tö rət -
mişdir. Dini qrup hər hansı təriqətə mənsub,
iba dət edən qrup və ya ortaq inancları bö -
lüşən bir qrup olaraq ifadə edilir. İrsi qrup
isə mədəni, milli və ya dini və ya ortaq dil
amil lərdən asılı olmayaraq hər hansı coğrafi
böl gədə sıx məskunlaşan, müəyyən fiziki
xü susiyyətlər daşıyan qrup olaraq müəyyən
edil di. Akayesu işində ifadə edilən təriflər
Bey nəlxalq Cinayət Məhkəməsinə və keç -
miş Yuqoslaviyada Beynəlxalq Cinayət
Məh kəməsinə də əhəmiyyətli töhfə verdi.

Tribunal tərəfindən tətbiq edilən cəzalar
azad lıqdan məhrumetmə ilə məhdudlaşır.
Bu o deməkdir ki, məhkəmənin ölüm hökmü
vermək səlahiyyəti yoxdur. Cəzanın müd -
dətinin müəyyən edilməsində Tribunal
Ruan da məhkəmələrinin praktikasını əsas
gö türür. Tribunal soyqırımın təşkil olun -
ma sında mətbuatda öz çıxışları ilə mühüm
rol oynayan ideoloq kimi cinayətkarları da
ittiham etmiş və hökm çıxarmışdır. Jean-
Bosco Barayagwiza, Ferdinand Nahimana
və Hassan Ngeze'nin “Media işi” ki mi ta -
nınan birgə mühakiməsində təq sir lən dirilən
şəxslərin hər biri soyqırımda, soy qırımı tö -
rətməyə birbaşa və ictimai təh rikdə və soy -
qırımda iştirakda ittiham olun du.

Ruandada 6 aprel 1994-cü ildə başlayan
və 100 gün davam etmiş tutsilərin qətliamı
soy qırımı cinayətidir. Tutsilərin yaşamaq
hü quqları əllərindən alındı. Huti höküməti,
Ruan da Ordusu və silahlı gücləri qətliamı
hə yata keçirmək üçün yönləndirmiş və
Ruan da radiosunda anti-tutsi təbliğatı səs -
lən dirmişdi. Beləliklə, soyqırımın həyata
keç məsi üçün lazımlı və kollektiv iradə

şərt ləri yaranmışdı. Soyqırımın qurbanları
tut silər və qətliama qoşulmayan hutilər idi.
Qurbanlari xüsusi amansızlıla qətlə ye -
tirirdilər. Qırğınlar tutsiləri tamamilə məhv
etmək məqsədilə edilirdi. Öldürmə ak tının
bütün elementləri meydana gəl miş dir.
Öldürmə aktı huti höküməti tə rə fin dən
bütün Ruandada planlanmış və bu pla na
uyğun olaraq lazımi təşkilatlanma edil miş
və plan həyata keçirilmişdi. Plan 1990-cı
ildə hazırlanmışdı. Casuslar va si tə silə ölüm
siyahıları və hesabatlar ha zır lan mışdı. Huti
hakimiyyəti, qəsdən tutsiləri məhv etmək
məqsədilə sistematik bir qırğın hə yata keçir-
di. Bu qırğınların bariz sübutları var. Ek-
stremist Huti liderlərinin sözləri, ra dio ve -
ri lişləri, tutsiləri öldürmək üçün xəs tə xa -
nalara, məktəblərə, kilsələrə hücumlar, tutsi
kənd lərinə hücumlar və s. birbaşa qəs din
də lillərini təşkil edir.

Soyqırım cinayəti törətmiş şəxslərin ci -
na yət təqibi və cəzalandırılması qaçılmazdır.
1992-ci il 26 fevralda Xocalıda əhaliyə –
et nik azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hə -
rəkətlər beynəlxalq hüquqi sənədlərə uyğun
ola raq soyqırım kimi tövsif olunur və bey -
nəl xalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq
bə şəriyyətə qarşı cinayətdir. Xocalıda insan -
lar etnik azərbaycanlı olduqlarına görə
məq sədyönlü şəkildə öldürülmüş, şəhərin
azər baycanlı əhalisinin tamamilə və ya qis -
mən məhv edilməsi erməni silahlı bir ləş -
mələrinin əsas məqsədi olmuşdur ki, bu da
Xocalıda törədilən cinayətlərin soy qı rım
cinayətləri olmasını sübuta yetirir. Xo calı
faciəsi zamanı mülki əhalinin planlı şə kil -
də qətlə yetirilməsini sübut edən çox say lı
faktlar mövcuddur. Bütün bu faktlar Xo -
calıda törədilən cinayətlərin şəhər əhalisi
azər baycanlıların milli mənsubiyyətinə gö -
rə tam və ya qismən məhv edilməsi niyyətilə
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edil diyii sübut edir. Bildiyimiz kimi, xüsusi
niy yətin olması soyqırım cinayəti üçün zə -
ruri şərtdir. Soyqırımın bütün cəhətlərinə
Xo calıda rast gəlmək mümkündür.. Təəssüf
ki, Xocalı soyqrımının cinayətkarları hələ
cə zalandırılmayıb. Xocalı soyqırımının bey -
nəlxalq miqyasda hüquqi qiymətini al ma -
ması, cinayəti törədənlərin cə za lan dı rıl ma -
ması, günahkarların özlərini cəzasızlıq mü -
hitində hiss edərək kütləvi insan qır ğın ları
ilə müşayiət olunan yeni cinayətlər tö rət -
mə sinə rəvac verib ki, bu da beynəlxalq
sül  hə və təhlükəsizliyə açıq təhdiddir. Soy -
qı  rım cinayətkarlarının cəzalandırılmasının
müx  təlif beynəlxalq hüquqi həlli yolları
var.

Xocalı soyqırımına Beynəlxalq cinayət
məh kəməsində baxılması mümkün deyil.
Çün ki Azərbaycan Beynəlxalq Cinayət
Məh  kəməsinin Roma statutunu im za la ma -
mışdır və bu beynəlxalq təşkilatın subyekti
deyildir. Ermənistan isə Roma statutu nu
im zalasa da, onu ratifikasiya etməmişdir.
Azər  baycan Beynəlxalq Cinayət Məh kə -
mə  sinin üzvü və Roma statutunu ratifikasiya
et miş olsa belə, yenə də bu barədə toplanmış
ma  teriallar icraata qəbul edilməyəcəkdir,
çün ki, Roma Statutunda göstərilir ki, məh -
kə mə özündən əvvəl baş vermiş cinayətlərə
bax mır, Xocalı soyqırımı 25-26 fevral 1992-
ci il tarixlərində baş vermiş, Roma Sta tutu
isə 1998-ci ildə qəbul olunmuşdu. Bu na
gö rə də məhkəmə həmin cinayət işi ni icraata
qə bul etmək və mahiyyəti üzrə bax maq sə -
la hiyyətinə malik deyildir. 

Xocalı soyqırımı cinayətkarlarının əda -
lət li qaydada cəzalandırılmasının digər bey -
nəlxalq hüquqi həlli vasitəsi Ruanda prak -
tikasında olduğu kimi Beynəlxalq Tri bu -
nalın yaradılmasıdır.

Bunun üçün Azərbaycanın səlahiyyətli
or qanlarının Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
qar şısında məsələ qaldırması zəruridir. Xo -
ca lı soyqırımı üzrə xüsusi Beynəlxalq Ci -
na yət Tribunalı yaradılarsa, həmin tribu -
nal da məsələyə mahiyyəti üzrə baxılıb təq -
sirləndirilən şəxslərin layiqincə cə za lan -
dırılması təmin edilə bilər. Azərbaycanın
sə lahiyyətli orqanlarının vəsatətləri əsasında
Xo calı soyqırımı üzrə, yaxud ümumiyyətlə
Er mənistanın və onun separatçı qüv və lə ri -
nin, hərbçilərinin azərbaycanlılara qarşı hə -
yata keçirdikləri sülh və insanlıq əleyhinə
ci  nayətlərə görə xüsusi səlahiyyətli Bey -
nəl  xalq Cinayət Tribunalının yaradılması
müm  kündür.
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Резюме

К юрисдикции суда относятся геноцид, преступления против человечности,
нарушения статьи 3, общей для Женевских конвенций, и Дополнительного
протокола II. Основным критерием, который отличает преступление геноцида
от преступлений против человечности или военных преступлений, является
намерение. Целью преступника является уничтожение любой национальной,
этнической, расовой или религиозной группы полностью или частично.
События в Руанде имели все элементы геноцида. В статье разъясняются
элементы преступления геноцида на основании рассмотренных в трибунале
дел. Также говорится о возможности создания аналогичного механизма для
Ходжалинского геноцида.

Ключевые слова: Руанда, Трибунал, геноцид, Международный уголовный
трибунал по Руанде, тема, юрисдикция, Учредительные элементы преступления
геноцида, особое намерение, Ходжалинский геноцид

Mammadova Kenul Namiq,
BSU.

Summary

The jurisdiction of the court includes genocide, crimes against humanity,
violations of Article 3 Common to the Geneva Conventions and of Additional
Protocol II. The main criterion that distinguishing the crime of genocide from
crimes against humanity or war crimes is intent. The purpose of the offender is de-
stroying any national, ethnic, racial or religious group in whole or in part. The
events in Rwanda had all the elements of genocide. The article explains the
elements of the crime of genocide based on the cases considered in the tribunal. It
also talks about the possibility of establishing a similar mechanism for the Khojaly
genocide.

Key words: Rwanda, Tribunal, genocide, the International Criminal Tribunal
for Rwanda, subject, jurisdiction, Constitutive Elements of Crime of Genocide,
Dolus Specialis(Special İntent), Khojaly genocide
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го сударств-участников.

Key words: The International Criminal
Court, international legal personality, in-
ternational organization, statute, jurisdiction,
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Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi bey -
nəl xalq hüququn subyekti kimi. Mə -

lum dur ki, beynəlxalq hüququn subyekti
mü  əyyən hüquqlara malikdir, beynəlxalq
hü quqa uyğun olaraq birbaşa vəzifələr da -
şı yır və beynəlxalq sferada ümumi gücə
ma likdir. Məhkəmənin beynəlxalq hüquq

sub yektliyinə malik olması isə 17 iyul 1998-
ci ildə qəbul olu nan, Məhkəmənin əsas tə -

sis aktı hesab olunan Roma
Sta tutunun 4-cü maddəsinin
bi rinci bən din də təsbit olu -
nur. Burada gös tərilmişdir
ki, Məhkəmə bey nəlxalq
hü  quq sub yekt li liyinə malik -
dir. (1) O, həm  çi nin, funk -
si  yalarının hə ya ta ke çi ril -
mə si və məq səd lə rinə nail
ol  ması üçün zə ruri ola bilən
hü quq qa bi liy yətinə də ma -

lik dir. Bu müddəanın də qiq şəkildə təsbit
olun ması uğurlu hal he sab olunsa da, qeyd
et məliyik ki, belə bir müd dəa təsbit olun -
ma mış olsaydı belə, BCM-nin hüquq sub-
yektliyinin müəyyən olun ması mümkün
olar dı. Fikrimizi əsas lan dırmaq üçün BMT
Ni zamnaməsində də təş kilatın beynəlxalq
hü quq subyekt li yi nin möv cud olması ilə
bağ lı müddəanın gös tə ril mə mə sini qeyd
edə bilərik. Birləşmiş Mil lət lə rin əsas or -
qan larından biri kimi çı xış edən Bey nəlxalq
Əda lət Məh kə mə si nin istər məh kə mə qə -
rar larında, istərsə də məhkəmənin məs ləhət
xa rakterli rə y lə rində təşkilatın hü quq subyekt -
liyi mə sə lə sinə aydınlıq gə ti ril miş dir. Zərərin
ödə  nil məsi haqqında işdə BMT-nin Bey -
nəl xalq Məh kəməsi qeyd et miş di ki, öz
funk  si ya la rını səmərəli həyata ke çirmək
üçün BMT-yə bey nəlxalq hüquqi sub yektlik
zə  ru ri dir. (2) 

Bu əsaslandırmanı BCM-nə də tətbiq
edər sək görərik ki, onun beynəlxalq hüquq
sub  yektliliyi ilə bağlı müddəalar Statutun
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BEYNƏLXALQ CİNAYƏT MƏHKƏMƏSİNİN
BEYNƏLXALQ HÜQUQ SUBYEKTLİYİNİN

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin necə fəaliyyət
göstərdiyini başa düşmək üçün bir institut kimi onun
hüquqi təbiətini aydınlaşdırmaq vacibdir. Bu məqalədə
BCM-nin beynəlxalq hüquq subyektliyi və beynəlxalq
təşkilat kimi təsnifləndirilməsi nəzərdən keçiriləcəkdir.
Bundan əlavə, şəxslərə görə və predmet yurisdiksiyası
aspektindən BCM-nin beynəlxalq hüquq subyektliliyi
məsələsinə toxunulmuşdur.



bir sıra maddələrində nəzərdə tutulmuşdur.
Məsələn, Məhkəmənin beynəlxalq müqavilə
bağ laması səlahiyyəti Statutun 2-ci mad -
də sində göstərilir: Məhkəmə Birləşmiş Mil -
lətlər Təşkilatı ilə münasibətlərini həmin
Sta tutun İştirakçı dövlətlərinin As sam ble -
yasının bəyəndiyi və sonra Məhkəmə səd -
rinin Məhkəmənin adından bağladığı sa ziş
vasitəsilə müəyyənləşdirir. Buna əla və olaraq,
Statutun 3-cü maddəsinin ikinci bən dinə
əsasən Məhkəmə yerləşdiyi döv lət lə İştirakçı
dövlətlərin Assambleyasının bə yəndiyi və
sonra Məhkəmənin sədrinin Məh kəmənin
adından bağladığı mənzil-qə rargah haqqında
sazişə daxil olur. Həm çi nin, 87-ci maddənin
beşinci bəndi Məh kə məyə icazə verir ki, o,
bu Statutun iş ti rak çısı olmayan hər hansı
döv lətə xüsusi mü qavilə, bu dövlətlə ra zı -
laş ma və ya hər hansı digər müvafiq əsaslarla
bu hissəyə uy ğun olaraq, kömək göstərməyi
tək lif edə bilər. (3)

Şəxslərə görə yurisdiksiyası baxımından
BCM-nin beynəlxalq hüquq subyektliyi.
Mə  lumdur ki, bir qayda olaraq, yalnız iş -
tirakçı dövlətlərə münasibətdə beynəlxalq
təş kilatlar yurisdiksiyaya malikdir. Üzv ol -
mayan döv lətlər tərəfindən isə onun bey -
nəl xalq hüquq subyektliliyi açıq və ya giz li
formada tanına bi lər. Bununla yanaşı, müs -
təsna hallarda bey nəlxalq hüquq sub yek t -
liliyi erga omnes ta nınır. BCM özünün məs -
 ləhət xarakterli rə yində bildirmişdir ki, bey -
nəlxalq cəmiyyət üzvlərinin böyük ək sə -
riy yətini təmsil edən 50 dövlət bey nəl xalq
hü quq normalarına uyğun olaraq bey nəlxalq
hü quq subyektliyinə malik olan qu rum ya -
ratmaq gücünə sahibdir. (4) Bu əsas landırma
Məhkəmənin özünə də aid edi lə bilər. Buna
görə Statutun 125-ci mad də sinin birinci və
üçüncü bəndlərinə is ti nad et məyimiz ki -
fayətdir. Belə ki, göstərilir ki, bu Statut

1998-ci il iyulun 17-də Bir ləş miş Millətlər
Təş kilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təş -
ki latının Romadakı mən zil-qərargahında
bü tün dövlətlər tə rə fin dən imzalamaq üçün
açıq olacaq. Sonra o, 1998-ci il Oktyabr
17-nə qədər Romada, İta liya Xarici İşlər
Na zirliyində imzalamaq üçün açıq olacaq.
Bu tarixdən sonra Statut 2000-ci il dekabrın
31-nə qədər Birləşmiş Mil lətlər Təş kilatının
Nyu-Yorkdakı Mər kə zi tə si sat la rında imza-
lamaq üçün açıq ola caq. Statut bü tün döv -
lət lərin qoşulması üçün açıqdır. Qo şulma
haq qında sənədlər Bir ləşmiş Mil lət lər Təş -
ki latının Baş Ka ti bi nə saxlamaq üçün təhvil
ve rilir.

BCM, mahiyyət etibarilə, BMT-ni də -
qiq şəkildə tamamlayır: Statut, BMT Ni -
zam naməsinin kollektiv təhlükəsizlik siste -
mini gücləndirən kollektiv cinayət ədliyyə
sis temini yaradır və hansı ki bu sistemlər
sül hün qorunmasına həsr olunmuş bey nəl -
xalq hüquqi nizamın əsas kom po nent lə rini
təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, BCM-
nin əsas funk siyası Statuta əsasən, bü töv -
lük də bey nəl xalq ictimaiyyəti narahat edən
ci nayətlərlə mü barizə etməkdir.

Predmet yurisdiksiyası aspektindən BCM-
nin beynəlxalq hüquq subyektliyi. Sta tutun
4-cü maddəsinin birinci bəndinin ilk cümləsi
pred met yurisdiksiyası ba xı mın dan Məh -
kə mə nin beynəlxalq hüquq sub yektliyinə
hər han sı məhdudiyyət qoy ma mışdır. Lakin
bu, o demək deyildir ki, o, məhdudiyyətsiz
bey nəl xalq hüquq sub yekt liyinə malikdir.
Ümumi bey nəlxalq hü quq subyektliliyi
beynəlxalq hü ququn əsas subyekti kimi
yalnız suveren döv lətlərə şamil olunur.
Digər hallarda bey nəl xalq subyektlilik bu
hüquq subyektinə verilmiş səlahiyyətlərdən
asılı olaraq qismən olur. Bey nəlxalq hüquq
subyektinin üç əsas sə lahiyyəti isə onun
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hüquqyaratma qa bi liy yə tinin olması, bey -
nə lxalq hüququn digər sub yektləri ilə diplo-
matik münasibətlərin qu rulması, beynəlxalq
hüquqi məsuliyyət da şıması ilə bağlıdır.

BCM-nin beynəlxalq hüquq ya ra dı cı lı -
ğında iştirakı ilə bağlı artıq yuxarıda qeyd
et mişik. Bununla bərabər, çox vacib, ey ni
za manda onun üçün faydalı olan bir di gər
mə sələ Məhkəmənin diplomatik mü na si -
bət lərdə iştirak etməsidir. Bununla bağ lı
gös tərməliyik ki, Statut kom ple men tar lıq
prin sipindən başlayaraq hüquqi qüv və yə
min mə mərhələsinə qədər milli və bey nəl -
xalq səviyyədə sıx qarşılıqlı əlaqəyə əsas -
la nır. Praktikada yeni beynəlxalq ci na yət
əd liyyə sisteminin rəvan işləməsi yal nız
BCM və dövlətlər arasında mün tə zəm əla -
qə lər yolu ilə artırıla bilər. Bununla da, de -
yə bilərik ki, diplomatik mü na si bət lə rin qu -
rul ması BCM-nin funksiyalarına tam uyğun
olar dı. (3)

Məhkəmənin beynəlxalq hüquqi mə su -
liyyət daşıması məsələsinə gəldikdə isə
qeyd etməliyik ki, bununla bağlı Statutda
də qiq göstəriş olmasa da, onun beynəlxalq
mə suliyyət məsələləri, hər şeydən əvvəl,
Sta tutun 9-cu hissəsi olan beynəlxalq əmək -
daş lıq çərçivəsində və 10-cu hissəsi icra
re jimi çərçivəsində ortaya çıxacaqdır. Bu
za man əsas problem dövlətlərin öz və zi fə -
lərini icra etməməsi ilə əlaqədar olaraq ya -
ranır. Buna misal olaraq Statutun 87-ci
mad dəsinin yeddinci bəndini göstərə bilərik:
İş tirakçı dövlətin bu Statutun müddəalarına
zidd olaraq məhkəmənin əməkdaşlıq haq -
qında xahişini yerinə yetirmədiyi, bununla
da Məhkəməyə onun funksiyalarını və bu
Sta tuta uyğun olaraq səlahiyyətlərini yerinə
ye tirməyə imkan vermədiyi hallarda Məh -
kə mə bu barədə rəy çıxara və məsələni İş -

ti rakçı dövlətlər Assambleyasına yaxud hə -
min məsələnin Təhlükəsizlik Şurası tə rə -
findən Məhkəməyə verildiyi hallarda Təh -
lükəsizlik Şurasına verə bilər. (1)

BCM beynəlxalq təşkilat kimi. Bey nəl -
xalq ümumi hüquqa əsasən beynəlxalq təş -
kilatın əsas xüsusiyyətləri qismində döv -
lətlərin davamlı birliyi, özünəməxsus bir
struktur, təşkilatla üzv dövlətlər arasında
ay dın fərq, beynəlxalq səviyyədə həyata
ke çirilə bilən beynəlxalq hüquqa uyğun sə -
lahiyyətlərin mövcudluğu, qanuni məqsəd
və vəzifələr çıxış edir. (5) 

BCM bütün bu meyarlara açıq şəkildə
ca vab verir. İlk növbədə, Məhkəmə bey -
nəl xalq müqavilə əsasında yaradılıb və Sta -
tutun 1-ci maddəsinə əsasən o, bu Sta tut da
nəzərdə tutulan, beynəlxalq birliyin na -
rahatlığına səbəb olan ən ağır cinayətlərə
gö rə məsuliyyət daşıyan şəxslərə mü na si -
bət də yurisdiksiyasını həyata keçirməyə sə -
lahiyyətli olan daimi orqandır. 34-cü mad -
dədə isə məhkəmə orqanları sadalanır: a)
Rə yasət heyəti b) Apellyasiya şöbəsi, Məh -
kə mə şöbəsi və ilkin icraat şöbəsi: c) Pro -
ku ror dəftərxanası d) Katiblik. Bu or qan lar
iş tirakçı dövlətlərin göstərişlərinə ta be ol -
ma yıb, öz fəaliyyət sahələrində müs təqil
ola raq fəaliyyət göstərir. Buradan be lə nəticə
çı xır ki, BCM özü beynəlxalq bir təşkilatdır
və beynəlxalq təşkilatın yal nız köməkçi bir
or qanı olaraq fəaliyyət gös tərmiş keçmiş
Yu qoslaviya və Ruanda Bey nəlxalq Cinayət
Tri bunallarından da bununla fərqlənir.

Beynəlxalq təşkilatların növləri və BCM.
Beynəlxalq təşkilatları təsnif etmək üçün
bir sıra meyarlar var. Birinci fərq qarşıya
qo yulan məqsədlərə görə edilir. Beynəlxalq
təşkilatların tarixi inkişafından asılı olaraq
ənənəvi beynəlxalq hüquqda ilk növbədə
xü susən də onların iqtisadi məqsədlərinə
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görə beynəlxalq sülh təşkilatları ilə digər
bey nəlxalq təşkilatlar fərqləndirilmişdir.
Sülh termininin ədalət mühakiməsi anlayışı
ilə də sıx bağlı olduğunu nəzərə alaraq
qeyd edə bilərik ki, BCM beynəlxalq sülhə
xid mət edən bir təşkilatdır. Yuxarıda de -
yildiyi kimi, Məh kəmə BMT-nin kollektiv
təh lükəsizlik sis temini özünün kollektiv ci -
nayət ədalət sis temi ilə tamamlayır. BCM
qa  nunun ali li yinə əsaslanan beynəlxalq hü -
quq nizamının v a cib bir komponenti ola -
caqdır, odur ki, bu nunla da fərdi cinayət
mə suliyyətini, xüsusən də, dövlət rəh bər li -
yindəki şəxslərin mə su liy yətini güc lən di -
rə cəkdir. 

Bundan əlavə, beynəlxalq təşkilatlar təş -
kilati quruluşlarına görə də təsnif edilir.
Bir çox fərqə baxmayaraq, burada bəzi
ümu  mi xüsusiyyətlər müəyyən edilmişdir.
Xü  susilə, üç növ orqan arasında fərq qoyulur:
təşkilatın ümumi maraqlarını təmsil edən
orqanlar, üzv dövlətlərin maraqlarını təm -
sil edənlər və nəhayət, məhkəmə or qan ları.
Yenə də, ənənəvi olaraq, beynəlxalq təş -
kilatlar çər çi və sində diqqət qanunvericilik
və icra sahəsinə yö nəlir. (6)

BCM isə təşkilati quruluşuna görə ənə -
nə vi modellərdən fərqlənir. Bu fərqlilik
onun beynəlxalq ədalət təşkilatı olmasından
irə li gəlir. Bununla bağlı olaraq Statutun
112-ci maddəsinə əsasən fəaliyyəti tən zim -
lənən İştirakçı dövlətlərin As sam ble ya sını
qeyd edə bilərik. Belə ki, hər bir iş ti rakçı
dövlət Asambleyada müavinləri və məs -
ləhətçilərinin müşayət etdiyi bir nü ma -
yəndəyə malikdir. As sambleyanın sə la hiyyət
dairəsi Məh kə mə nin funksiyalarını da ha da
genişləndirir, çünki İştirakçı Döv lət lərin
Assambleyası ilk növ bədə qanunve rici və
icraedici orqandır. Belə ki, Assam b le ya
Hazırlayıcı komissiyanın tövsiyələrinə ba -

xır və müvafiq hallarda təsdiq edir. Burada
əsas maraq doğuran mə qam lar dan bi ri
Assambleyanın Məhkəmə orqanı he sab olu -
nub-olunmaması məsələsidir. Mə lum ol -
duğu kimi, Statutun 34-cü maddəsində İş -
tirakçı Dövlətlərin Assambleyası məh kə -
mə orqanları sırasında sadalanmamışdır.
For mal baxımdan o, məhkəmə orqanı hesab
olun  mur. Buna görə də, Assambleya sui
ge ne ris müqavilə orqanı kimi görünür. La -
kin bu nunla bərabər, qeyd etməliyik ki, bu
or qa nın Məhkəmənin qanunverici orqanı
ola raq əsas sənədində təsbit edilməsi struktur
ba xımından daha da mürəkkəbliyə gə ti rib
çı xarardı. Eləcə də Assambleyanın qa nun -
ve rici orqan kimi təsbiti Məhkəmə or qanları
sı rasında icraedici orqanın da təş kil olunması
eh tiyacı doğuracaqdı. (6) La kin qeyd et -
mə  li yik ki, bu orqanın ayrılması keç miş
Yu  qos laviya və Ruanda Beynəlxalq Ci na -
yət Tri bunallarına mü na si bətdə irəliyə doğ -
ru atıl mış bir addım he sab olunmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Allahverdiyev Ə.V. Beynəlxalq hüquqda
insanlıq əleyhinə cinayətlər. Dərs vəsaiti. Bakı:
Elm və təhsil, 2017, 376 s.

2. Beynəlxalq (publik) hüquq. Dərslik. / E.Ə.
Əli yevin ümumi redaktəsi ilə. Bakı: «Günəş-
B» nəşriyyatı, 2018, I cild. Ümumi hissə, 752
səh.; II cild. Xüsusi hissə, 704 səh.

3. See K. Dörmann, “The first and second sessions
of the Preparatory Commission for the Inter-
national Criminal Court”, in YIHL, Vol. 2,
1999, p. 283.

4. Reparation for injuries suffered in the service
of the United Nations, Advisory Opinion:
I.C.J. Reports 1949, p. 182.

5. Hüseynov L.H. Beynəlxalq hüquq. Dərslik.
Bakı: Qanun Nəşriyyatı, 2012, 368 s.

6. S.R.Lüder. RICR Mars IRRC. March 2002
Vol. 84 No 845, p.79-91.

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 20202020158

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



“Minimum aylıq əməkhaqqının
ar tırılması haqqında” sə rən -

ca ma əsasən, ölkədə minimum əmək haq -
qı nın məbləği  40 faizədək artırılaraq 180
ma natdan 250 manata çatdırıldı. Beləliklə
də ötən il icra edilən iki sosial paket nə ti -
cə sində Azərbaycanda minimum əmək -
haq qının məbləği 93 faiz artırıldı. Bu ta -
rixdə imzalanan digər sərəncamlarla, eyni
za manda, hərbi qulluqçular, hüquq mü -
ha fizə orqanları əməkdaşları, dövlət sek-
torunda işləyən müəllimlər və digərlərindən
iba rət 400 min nəfərin əməkhaqları da
ötən il sentyabrın 1-dən 20–100 faiz sə -
viy yəsində artırıldı. Ümumiyyətlə, 2003-
cü ildən bəri cənab İlham Əliyevin prezi-

dentliyi dövründə minimum
əməkhaqqı 27,7 dəfə artırılaraq,
250 manata, or ta aylıq əməkhaqqı
isə 7,5 dəfə ar taraq 77,4 manatdan
581,2 mana ta çatdırılmışdır.

Aparılan islahatlara, uğurlu da -
xili və xarici siyasətə dəstək və
yük sək qiymət yalnız ölkə da xi -
lində xalq tərəfindən verilmir. Bu,
çoxşaxəli fəaliyyət beynəlxalq are-
nada da böyük rezonans doğurur.
Elə bunun nəticəsidir ki, dövlət
baş çısının  həyata keçirdiyi  uğurlu
da xili və xarici siyasət digər döv -
lət lərin prezidentləri, hökumət
baş çıları tərəfindən də yüksək qiy -
mətləndirilir. Belə ki, Gürcüstanın
Pre zidenti Salome Zurabişvili son

il lər həyata keçirilən beynəlxalq la yihələrdə
Azərbaycanın yeri və roluna, xü susilə
cənab Prezident İlham Əliyevin uğur lu
siyasi fəaliyyətinə diqqət çəkib. Sa lome
Zurabişvili deyib: “Azərbaycanın ener ji
resurslarının Gürcüstan ərazisindən keç -
məklə Avropaya nəqli ondan xəbər ve rir
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev zəmanəmizin ən uğurlu li -
derlərindən biridir”. 

Ölkə başçısı tərəfindən aparılan uğurlu
si yasətin müsbət nəticəsi özünü ABŞ-ın
“U.S. News & World Report” jurnalının
2019-cu ildə dünyanın ən güclü ölkələrinin
rey tinq siyahısında Azərbaycanın  80 güclü
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GƏNCLƏR İSLAHATLARDAN BƏHRƏLƏNİR 
VƏ ONU DƏSTƏKLƏYİRLƏR

Prezident İlham Əliyevin  həyata keçirdiyi
kökl ü islahatlar kursu geniş, sistemli və olduqca
əha təli xarakter daşıyır. Belə ki, keçirilən isla-
hatlar hakimiyyətin hər üç qolunu əhatə etməklə
in kişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsində rast gəlinən,
ef fektiv idarəçilik modeli hesab olunan, eyni
za manda, beynəlxalq aləmdə də rəğbətlə qar şı -
la nan və dövlət idarəçiliyində yeni üsul kimi ta -
nı nan idarəçilikdən xidmət modelinə keçidə mü -
hüm töhvələr verir. Yeni model xalq tərəfindən
də olduqca rəğbətlə qarşılanır. Bu baxımdan
döv lət başçısının yeni sosial paketi kimi təqdim
olu nan 18 iyun 2019-cu il tarixli sərəncamları,
mi nimum əməkhaqqının, minimum pensiyanın
ar tırılması üçün yeni qanunvericilik təşəbbüsü
və təndaş rifahı naminə atılan son dərəcə əhə -
miy yətli addımlardır. 



döv lət arasında 45-ci yerdə qərarlaşmasında
bü ruzə verib. Siyahı tərtib edilərkən öl -
kə lərin iqtisadi vəziyyəti, hərbi gücü, siyasi
təsir dairəsi, eyni zamanda beynəlxalq
təş kilatlara üzvlük və iştirakı daxil olmaqla
bir sıra mühüm amillər nəzərə alınıb. Öl -
kəmiz cari ildə əldə etdiyi uğurlara görə
hətta bir neçə Avropa ölkəsini – Xorvatiya,
Çexiya, Latviya, Rumıniya, Slovakiya,
Slo veniya, Estoniya və Portuqaliyanı geridə
qoy mağa müvəffəq olub. 

Azərbaycanın siyasi təsir dairəsi  get -
dikcə  genişlənməkdədir. Belə ki, Almaniya
Bun destaqında Xristian Demokratik Par -
ti yasını təmsil edən Nikolas Löbel Er mə -
nis tanın baş naziri Nikol Paşinyanın Dağlıq
Qa rabağı Ermənistanın tərkib hissəsi kimi
şərh etməsini cəfəngiyyat adlandırıb. Bu
amil onu deməyə əsas verir ki, bu gün
Azər baycan səsini eşitdirməyə çalışan bir
döv lətdən, müstəqil mövqe nümayiş et di -
rən, qlobal arenada çəkisi olan bir dövlətə
çev rilir. Göründüyü kimi,  siyasi,  sosial,
iq tisadi, hərbi sahədə aparılan bütün isla-
hatlar müasir və qloballaşan dünyada Azər -
baycanın dünyanın sivil ölkələri sırasında
la yiqli yerini tutmasına bilavasitə xidmət
edir. 

Bütün bunlarla yanaşı, dövlətin tə rəq -
qi sində dayanıqlı inkişaf, kadr siyasəti,
ic timai-siyasi sabitliyin təmin olunması
hər zaman mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Mə sələyə geniş kontekstdən yanaşdıqda,
hər bir hakimiyyət sütununun əldə etdiyi
uğur ların əsasında geniş və qlobal miqyasda
fəa liyyət göstərməyi bacaran, keçmişlə

gə ləcəyin analizini sistemli şəkildə apara
bi lən, siyasi savada və müxtəlif xarici dil
bi liklərinə malik olub ölkəsinin haqlı səsini
bey nəlxalq kürsülərdən dünyaya çatdırmağı
ba caran dinamik, aktiv, milli-mənəvi də -
yər lərə sadiq gənclərin olması vacibdir.
Döv lətimizin başçısı da biz gənclərin ürə -
yin cə olan bu məsələni prioritet sahələrdən
bi rinə çevirib. 

Gənclər  müstəqil Azərbaycanın ilk qı -
ğıl cımları, sinəsində vətənpərvərlik hissi
olan, Qarabağ ağrı-acısını lap körpəliyindən
ağ vərəq kimi beyinlərinə həkk edən bir
nə sildir. Dövlət idarəçiliyində savad və
pe şəkarlıqla bərabər bu xüsusiyyətlər də
ol duqca əhəmiyyətlidir. Axı səngərdə dö -
yü şən zaman əsgərə ən son məqamda sa -
va dı yox, məhz canından keçməyə hazır
ola caq cəsarəti lazım gəlir. Bu baxımdan
hər bir gənc kadrın qəlbində böyük Azər -
bay can sevgisinin olması əsas şərtlərdəndir.
Bu nunla yanaşı, bir faktı da unutmaq ol -
maz ki, Azərbaycan mühafizəkar, böyük-
ki çik məsələsinə önəm verən bir cə miy -
yət dir. Biz gənclər bu məsələyə xüsusi
həs saslıqla yanaşmalıyıq. Çünki bizim də
də rin dövlət idarəçiliyində böyüklərimizin
təc rübəsindən öyrənəcəyimiz çox şey var.
Bu səbəbdən də cavan kadrların cəlb olun -
ma sı məqsəd yox, vasitədir. Ölkəmizin
xoş bəxt gələcəyi hədəfinə aparan bir vasitə.
Se vinirik ki, bu məsələ dövlət başçısının
daim diqqət mərkəzindədir.

Bu gün ölkədə hökm sürən sabitlik,
əmin-amanlıq, təhlükəsizlik mühitinin qo -
run masında cənab Prezidentə dəstək olaraq,
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onun sadiq əsgəri olmaq yolunda gənc
kadr lar  ordusu yetişir. Aydındır ki, belə
kadr lar sürətlə dəyişən reallıqlarla ayaq -
laş mağı bacarır, daha praqmatik düşünür,
uzun müddətli hədəflərə fokuslanır, daha
cəld və çevik qərar qəbuletmə xü su siy -
yət lərinə malik olurlar. Bilikli, savadlı,
müa sir dünyagörüşlü, innovativ düşüncə
tər zinə malik, ilk növbədə, vətənpərvər
gənc lərə etimad göstərilməsi, bu gün ol -
duqca mühüm əhəmiyyət kəsb edən mə -
sə lədir. 

Yeni nəsil sovet mirası olan korrupsiya,
rüş vətxorluq və bu kimi neqativ hallara
yad insanlardır. Möhtərəm Prezidentimiz
Şa maxıda “ASAN həyat”ın açılışı zamanı
kom pleksin əməkdaşları ilə görüşündə  bu
mə sələni diqqətə çatdırdı: “Bilirsiniz, kor -
rupsiya və rüşvətxorluq bizə qalan mirasdır.
Ona görə bundan canımızı qurtarmaq üçün
əl bəttə ki, həm maarifləndirmə işləri apa -
rıl malı, həm də düzgün siyasət aparılmalı
və nəsillər dəyişməlidir”. 

“Mənim ümidim gənclərədir”, – deyən
döv lət başçısı bildirdi ki, biz bu mübarizədə
tək cə inzibati, yaxud da ki, cəza tədbirləri
ilə məqsədə müvəffəq ola bilmərik: “Bütün
bu tədbirlərlə yanaşı, institusional, sistem
xa rakterli islahatlar aparılmalıdır. İs la hat -
la rın yeni dövrü keçən il prezident seç ki -
lərindən sonra başlamışdır. Mən andiçmə
mə rasimindəki çıxışımda bizim əsas strateji
in kişaf parametrlərini xalqın diqqətinə
çat dırdım və hazırda biz ardıcıllıqla bu
yol la gedirik. Baxın, Prezident Ad mi nis -
tra siyası tamamilə yenidən formalaşıb,

gənc lər cəlb olunubdur. Nazirlər Kabineti
ye nidən formalaşıb, gənc nəsil cəlb olunur.
İn di artıq parlament seçkiləri elan olunub.
Ümid edirəm ki, gənclər də bu seçkilərə
çox fəal qoşulacaqlar. Çünki yeni simalar,
ye ni ideyalar, yeni yanaşma lazımdır.” 

İslahatlar kursunun çoxşaxəli olmasının
nə ticəsidir ki, Prezident Administrasiyası,
Na zirlər Kabineti tamamilə yenidən for -
ma laşmış və  gənclərə etimad götərilmişdir.
Ey ni zamanda, fevralın 9-na təyin olunmuş
par lament seçkilərinə  gənclər çox maraqlı
və iddialıdırlar. Cənab Prezidentin də bir -
başa üzünü ölkə gənclərinə tutaraq ümidinin
gənc nəsil olduğunu ifadə etməsi biz gənc -
lərin üzərinə düşən yükün məsuliyyətini
xey li artırır, ölkəmizin maraqlarının qo -
run ması, haqq səsinin dünyaya çat dı rıl -
ma sında fəal iştirak etmək həvəsimizi da -
ha da təşviq edir. 

Bütün sadalanan amillərdən və real -
lıq lardan irəli gələrək, möhtərəm Preziden -
ti mizin həyata keçirdiyi islahatlar və onun
uğur lu nəticələri böyük rəğbətlə qarşılanır
və əhalinin bütün təbəqələri tərəfindən
dəs təklənir. Bu islahatlar cəmiyyətin səsinə
səs, qatmaqla yanaşı, həm də insanların
ça ğırışına, gözləntilərinə bir cavab hesab
olu nur. 

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Dövlət İdarəçilik Aka -
de miyasının beynəlxalq münasibətlər
və xarici siyasət kafedrasının dok to -
ran tı, politoloq.
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Tariximizə nəzər salsaq görərik ki,
Çindən Şimali Afrika və İspaniyaya

qədər uzanan, üzərində Bakı, Bərdə, Gəncə,
Şəki, Ərdəbil, Təbriz, Naxçıvan kimi qədim
Azərbaycan şəhərlərinin yerləşdiyi Böyük
İpək yolunun ölkəmizin siyasi, iqtisadi,
mədəni inkişafında önəmli rol oynamış,
Şərqlə Qərbin, Şimalla Cənubun qovşağında
yerləşməsi vətənimizin çoxmillətli məkana
çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Həmçinin,
Azərbaycan təbiətinin zənginliyi, flora və
fau nasının müxtəlifliyi, yaşayış üçün müs -
təs na dərəcədə əlverişli olması da tarixin
bü tün dövrlərində bu əraziyə fərqli xü su -
siyyətlərə və düşüncə tərzinə malik insan
top lumlarını cəlb etmişdir.

Dünyanın başqa bölgələrində
na dir hallarda rast gəlinən və
yur dumuz üçün xarakterik olan
xü susiyyətlərdən biri də bə şə -
riy yətə məlum olan əksər dini
inanc ların və böyük dinlərin bu-
rada mövcud olması, bir-birini
əvəz etməsi, bir çox hallarda
bə rabər yer alması olmuşdur.
Aş kar edilən arxeoloji tapıntılar
bu rada təbiət qüvvələrinə ən qə -
dim inanclardan tutmuş, od pə -
rəst liyə, zərdüştliyə, xristian,
yə  hudi və müsəlman din lə ri nə -
dək teoloji tarixin əksər böl mə -
lə  rinin mövcud olmasını sübut

edir.
Məhz qeyd etdiyimiz faktorlar öl kə -

miz də mədəniyyətlərarası dialoqun for -
ma laşmasını, milli-mədəni, linqvistik, etnik
və dini müxtəlifliyi, qarşılıqlı mədəni zən -
gin ləşməni şərtləndirən əsas amillər ol -
muş dur. Əsrlər keçmiş, xalqımızın multikul -
tural dəyərlərə verdiyi önəm ədəbi-bədii,
el mi-fəlsəfi, siyasi-hüquqi müstəvilərdə
ya ratdığı irsin hər bir nümunəsində yer
al mış, tolerantlıq Vətənimizdə həyat tərzi
ki mi formalaşmışdır.

Azərbaycan multikulturalizminin əsas
özəl liyindən biri də burada yaşayan dil
qrup larının bir-birindən uzaq olmasıdır.
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AZƏRBAYCAN MULTİKULTURALİZMİ: 
MİNİLLİK ƏNƏNƏLƏRİMİZİN MÜASİR DÜNYA 

İNFORMASİYA MƏKANI

Vətənimiz hər zaman irqindən, milliyyətindən,
dinindən asılı olmayaraq bütün insanların rahat
yaşadığı və birgə fəaliyyət göstərdiyi bir məkan
olub. Tarixin müxtəlif dövrlərində ölkəmizin ayrı-
ayrı bölgələrində nəinki coğrafi nöqteyi-nəzərdən
yaxın olan regionların nümayəndələri, həmçinin,
uzaq hesab edilə biləcək arealların sakinləri olan
almanlar, polyaklar, yunanlar və bir sözlə, Avropa
və Asiya xalqlarının nümayəndələri məskunlaşmış,
dini və ya etnik mənsubiyyətinə görə təqib edilən
malokanlar, yəhudilər və başqa qövmlər səfalı
Azərbaycan torpaqlarında qonaqpərvərliklə
qarşılanmışlar. Burada onlar yerli əhalidən xoş
münasibət görərək əməklərini əsirgəmədən ikinci
vətən olmuş ölkənin rifahı naminə çalışmışlar.



Lin qvistik ağacın yaxın qollarında olan
dil lərdə danışan qruplar mədəniyyətcə də
yaxın olurlar. Azərbaycanın nümunəsində
görmək mümkündür ki, ölkənin etnik
kompozisiyası kifayət qədər zəngin olmaqla
bir-birindən dil cəhətdən kifayət qədər
uzaq olan etnik qruplardan formalaşıb.
Burada yaşayan 10 milyonluq əhali arasında
dünyada mövcud olan 14 əsas dil ailəsindən
3-ü (Altay, Hind-Avropa, Qafqaz) vardır.
Yəni ölkəmizdəki etno-mədəni qrupların
bir-biri ilə əlaqələri çox uzaqdır. Amma
dil uzaqlığı Azərbaycanda rəngarəng cə -
miy yətin yaranmasına mane olmamışdır.
Tarix boyu ölkəmizin ərazisində mövcud
ol muş xalqlar qarşılıqlı hörmət və sülh
şəraitində yaşamışlar. Cəmiyyətin gündəlik
hə yat tərzinə çevrilmiş birgəyaşama Azər -
bay canda dövlət siyasəti kimi multikultu -
ra lizmin ictimai əsasını təşkil edir.

Bu gün ölkəmizdə yaşayan müxtəlif
mil lətlərin nümayəndələri öz dillərində
da nışır, milli adət-ənənəlirinə əməl edirlər.
Döv lətimizin dəstəyi ilə onlara milli dil -
lə rində məktəblər açılır, tədris və metodiki
və saitlər hazırlanır, kitablar çap edilir, ta -
ma şalar qoyulur və filmlər çəkilir. Nəşr
olu nan müxtəlif millətlərin ədəbiyyat inciləri
bir çox dillərə tərcümə edilir.

Müxtəlif millətlərə və dinlərə məxsus
in sanların mədəni müxtəlifliklərinin qo -
runması, inteqrasiyası, yəni multikulturalizm
siyasəti bu gün bir çox Avropa dövlətləri
tə rəfindən qəbul edilmir. Bu da dünyada
mil lətçilik meyillərini, millətlərarası mü -

na qişələri artırır. Müxtəlif səbəblərdən Av -
ropa ölkələrində bu gün baş verən miqrant
axın ları da vəziyyəti ağırlaşdırır, azsaylı
xalq ların yaşadıqları dövlətin milli mə də -
niy yətinə inteqrasiyasını çətinləşdirir.

Bu baxımdan, Azərbaycan öz etnik
müx təlifliyi ilə bir çox Avropa ölkələrindən
fərq lənir. On milyonluq əhalimizin statistik
mə lumatlara əsasən onda birini milli azlıqlar
və etnik qruplar təşkil edir. Milli-mədəni
rən garəngliyə baxmayaraq, müxtəlif mil -
lət lərin və konfessiyaların nümayəndələri
öl kəmizdə qarşılıqlı anlaşma və hörmət
şə raitində yaşayırlar.

Sovet dövründə yalançı beynəlmiləlçilik
pərdəsi altında həyata keçirilən assimil -
ya siya meyillərininin qarşısı ümummilli
li der Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə
alın mışdır. Xalqımızın ulu öndərin rəh -
bər liyə gəlişi ilə bərpa olunan özgüvəni
və multikultural tolerantlıq ənənələri Prezi-
dent İlham Əliyev tərəfindən yeni səviyyəyə
qal dırılmış, bütün dünyaya örnək olacaq
nü munəyə çevrilmişdir. Azərbaycanda mə -
də niyyətlərarası dialoqun möh kəm lən di -
ril məsi sahəsində aparılan işlər dünya ic -
ti maiyyəti tərəfindən diqqətlə izlənilir və
yük sək qiymətləndirilir. İctimai həyatın
bü tün sahələrində həyata keçirilən is la -
hat ların hərtərəfli, fundamental və kompleks
xa rakter daşıması xüsusiyyəti bu sferada
apa rılan islahatlardan da yan keçməyib.

Multikulturalizmin Azərbaycan modeli -
nin tədqiq və təşviq edilməsi sahəsində
fəa liyyətin əlaqələndirilməsi və bu isti qa -
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mət də görülən işlərin institusional əsasının
for malaşdırılması məqsədilə Azərbaycan
Res publikasının Prezidentinin 28 fevral
2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan
Res publikasının millətlərarası, multikultu -
ra lizm və dini məsələlər üzrə Dövlət
müşavirliyi və 15 may 2014-cü il tarixli
Sərəncamı ilə isə Bakı Beynəlxalq Multi-
kulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır. Daha
sonra Azərbaycanda multikulturalizm
ənənələrinin qorunub saxlanması, inkişaf
etdirilməsi və geniş təbliğ olunması ilə
bağlı işlərin sistemləşdirilməsi, bu fəaliyyətə
əlavə təkan verilməsi məqsədi ilə 2016-cı
il yanvarın 11-də Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı ilə 2016-cı il
“Multikulturalizm ili” elan edilmişdir. Mul-
tikulturalizm ilinin yüksək səviyyədə və
hərtərəfli keçirilməsinin təmin edilməsi
üçün Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2016-cı il 11 mart tarixli Sərəncamı
ilə müvafiq Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir.
Tədbirlər planına əsasən Multikulturalizm
si yasətinin hüquqi bazasını möh kəm lən -
dir mək məqsədilə ayrı-seçkiliyə qarşı mü -
ba rizənin gücləndirilməsi ilə bağlı mövcud
nor mativ-hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi,
“Azərbaycan multikulturalizmi” dərsliyinin
ha zırlanıb nəşr etdirilməsi, Multikulturalizm
mövzusunda elmi-publisistik məqalə mü -
sabiqələrinin keçirilməsi, “Multikulturalizm
gənclərin gözü ilə” qısametrajlı film mü -
sabiqəsinin təşkili və keçirilməsi, BMT
Baş Qərargahında BMT Sivilizasiyalar
Alyan sının 7-ci Qlobal Forumunun ye -

kun larının təqdimatı, “Multikulturalizm
en siklopediyası”nın hazırlanması, “Multi -
kul turalizm” adlı jurnalın nəşri və bölgələrdə
ya yımının təşkili, “Azərbaycan multikultu -
ra lizmi” elektron kitabxanasının və veb
say tının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
Təd birlər planına müvafiq olaraq ölkəmizdə
mul tikulturalizmin xüsusiyyətlərini əks et -
d  i rən “Azərbaycan multikulturalizmi” elek-
tron kitabxanası və veb saytı Azərbaycan
Res publikası Prezident Kitabxanasının
əmək daşları tərəfindən qısa müddətdə
http://multiculturalism.preslib.az elektron
ün vanında yaradılmışdır. Saytda yer ləş di -
ri lən məlumatlar Azərbaycan, ingilis və
rus dillərində hazırlanmaqla Azərbaycan
mul tikulturalizmi barədə informasiyanın
bü tün dünya oxucularına çatdırılmasını tə -
min edir. Veb-saytın quruluşu bu sahədə
təb liğat-təşviqat işinin optimal şəkildə təş -
ki linə xidmət edir. “Multikulturalizm” ad -
la nan hissədə ilk növbədə istifadəçilərə
bu anlayışın mahiyyətini açan ümumi mə -
lu mat verilir, ölkəmizdə tolerantlığın tarixi
tə kamül yolu təsvir edilir. “Azərbaycançılıq”
böl məsində vətənimizdə yaşayan bütün
xalq ları birləşdirən azərbaycançılıq ideo -
lo giyasının mahiyyəti izah edilir, bu məf -
kurənin bütün dünya azərbaycanlılarını
bir ləşdirən ideologiya halına gəlməsi, müs -
təqil Azərbaycan dövlətinin ideya əsasına
çev rilməsində ümummilli lider Heydər
Əliyevin tarixi xidmətlərindən bəhs edilir.
Azər baycançılıq ideologiyasının tə ka mü -
lün də Azərbaycan Respublikasının Prezi -
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den ti İlham Əliyevin özünəməxsus rolu,
onun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan
mul tikulturalizminin dünyada mövqelərinin
inam la yüksəltməsi ətraflı təhlil edilərək
təq dim edilmişdir. Bununla yanaşı, saytın
“Et nik rəngarənglik”, “Mədəni müxtəliflik”,
“To lerantlıq”, “Təhsil”, “Media” böl mə -
lə rində ölkəmizdə mültikulturalizmin müva -
fiq aspektləri hərtərəfli analiz edilmiş, ta -
ri xi faktlar sadalanmış, statistik məlumatlar
ve rilmişdir. “Sənədlər” bölməsinə bu sa -
hə nin normativ tənzimlənməsini təşkil
edən qanun, fərman, sərəncam və digər
nor mativ aktlar toplanmışdır. “İqtibaslar”
böl məsində isə istifadəçilər qeyd edilən
sa həyə dövlət səviyyəsində verilən önəm
və diqqətin təzahürü olan və vahid bir
mən bədə toplanmış ümummilli lider Heydər
Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti İlham Əliyevin sitatları ilə tanış
ol maq imkanı əldə edirlər. “Azərbaycan
mul tikulturalizmi” saytının “E-kitabxana”
böl məsi 160-dan artıq kitabın elektron
ver siyasını, “E-resurslar” bölməsi isə mul -
ti kulturalizmə dair 1700-dən artıq məqalənin
tam mətnini təqdim etməklə oxucular üçün
əvəz edilməz informasiya ehtiyatıdır.

İnternet resursunda, həmçinin ölkədə
və xaricdə multikulturalizm dəyərlərinin
təb liği, milli-mədəni rəngarənglik mühitinin
for malaşdırılması, mədəniyyətlərarası dia -
lo qun qurulmasına töhfə verilməsi məq -
sə dilə həyata keçirilən tədbirlər barədə
xə bərlər, foto və video materiallar top lan -
mış dır. Eyni zamanda, Prezident Kitab xa -

na sında interaktiv “Multikulturalizm” mə -
lu mat bülleteni hazırlanmışdır. Müxtəlif
dil lərdə azərbaycançılıq, tolerantlıq, mə -
də niyyətlərarası dialoq və multikulturalizm
möv zularına aid 2014-2019-cu illərdə dövri
mət buat səhifələrində dərc edilmiş mə qa -
lə lərin biblioqrafik təsviri əsasında ha zır -
lan mış elektron resurs bu gün aktiv istifadə
olun maqdadır. Məlumat bülletenində mate -
rial lar xronoloji ardıcıllıqla və dillər üzrə
(Azər baycan, rus və ingilis) verilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kitabxana-informa -
siya xidmətinin müasir formalarından biri
olan məlumat bülletenləri ən aktual mövzu-
lar üzrə yeni biblioqrafik informasiyanı
tə ləbatçılara operativ şəkildə çatdırmaq
məq sədilə tərtib olunur.

Multikulturalizm sferasının tədqiqatçıları
bu zəngin internet resurslarından lazımınca
ya rarlanmaqdadırlar. Əminəm ki, yaradılmış
in formasiya ehtiyatı ölkəmizdə mövcud
olan unikal tolerantlıq mühitini, xalqımızın
min illiklər boyu formalaşmış birgəyaşayış
ənənə lərini, vətənimizdə ayrı-ayrı millətlərin
və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh,
əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq
şərai tində mövcudluğunu internet informa -
siya məkanında təqdim etməklə Azərbaycan
mul tikulturalizminin bütün dünyaya ta nı -
dıl masına əvəz edilməz töhfə verəcəkdir.

Günay İSAYEVA,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Aka de mi -
ya sının magistrantı.
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Dünya siyasətində dəst-xətti ilə
se çilən, dövlət başçıları arasında

fe no men istedadı ilə fərqlənən Heydər
Əliyev müdriklik simvolu kimi nümunə
gös tərilir. Bu cəsarət və qətiyyət, liderlərə
məx sus dönməzlik və məğrurluq müasir
Azər baycanın qurucusu olan ulu öndərin
hə yat amalının gerçəkləşməsinin parlaq
ifa dəsi kimi Azərbaycanın imicini, nüfu -
zunu yüksəldib. Azərbaycan xalqının bə -
şə riyyətə bəxş etdiyi ən nadir və görkəmli
şəx siyyətlərdən biri, qüdrətli dövlət xadi-
mi, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əlirza
oğlu Əliyev müasir tariximizin parlaq
sə hifələrini yazmış, ölkəmizin inkişaf
sal naməsində dərin iz qoyaraq sözün hə -
qiqi mənasında onu qurub-yaratmışdır.
Bu böyük şəxsiyyət bütün dövrlərdə ti-
tanik zəhməti, tükənməz enerjisi, işıqlı
zə kası və qətiyyətli iradəsi ilə xalqının,
və təninin, dövlətinin xidmətində dayanıb.

Ümummilli liderin Azərbaycanda ha -
ki miyyətə qayıdışı ilə çağdaş tariximizdə
key fiyyətcə yeni dövrün, müstəqil dövlət

qu ruculuğuna doğru apa -
ran böyük yolun baş lan -
ğı cı qoyuldu. Prezidentliyi
döv ründə Heydər Əliyev
öl kədə radikal islahatlar
apar dı və çökmüş iq ti sa -
diy yatın xarabalıqlarında
dir çəltdiyi və inkişaf etdir -
diyi qüdrətli dövləti mil -
lə tinə bəxş etdi. O, Azər -
bay canda siyasi sabitlik

ya ratmaqla yanaşı, ölkənin iqtisadi müs -
tə qilliyinin də əsasını qoydu, istehsal sa -
hə lərinin bərpası, habelə maliyyə və ziy -
yə tinin yaxşılaşdırılması və xarici sər -
ma yələrin cəlb olunması üzrə antiböhran
proq ramını işləyib hazırladı.

Zəngin dövlətçilik tarixinə malik Azər -
bay can bu gün dünya siyasi arenasında
la yiqli yer tutan, etibarlı tərəfdaş, dinamik
in kişaf edən ölkə kimi tanınır. Təbii ki,
öl kəmiz bu mərhələyə bugünkü yüksəliş
və inkişaf dövrünə asanlıqla çatmayıb.
Azər baycanın müstəqil, qüdrətli ölkə ki -
mi tərəqqi yoluna çıxmasında lider amili
əvəz siz həlledici rol oynayıb. Bəli, biz
bu gün böyük qürurla iftixarla qeyd edi -
rik ki, müasir müstəqil Azərbaycan
ümum milli lider Heydər Əliyevin şah
əsə ridir. Yəni ulu öndər müstəqil Azər -
bay canın banisi, xalqımızın və döv lə ti -
mi zin xilaskarıdır. Bir məqama xüsusi
diq qət yetirmək lazımdır: bu nüans ondan
iba rətdir ki, Heydər Əliyev həm SSRİ
dö nəmində, həm də müstəqillik illərində
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HEYDƏR ƏLİYEV İDEYALARI 
YAŞAYIR VƏ QALİB GƏLİR

Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşması,
müs təqil dövlətimizin qurulması birbaşa Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, ümummilli
lider azərbaycanlı olması ilə fəxr etdiyi kimi, hər bir
azər baycanlı da bu gün Heydər Əliyevin ən böyük əsəri
olan müstəqil, inkişaf etmiş Azərbaycanın vətəndaşı ol-
maqdan qürur duyur, ulu öndərə sayğı və məhəbbətini
onun ideyaları ətrafında daha da sıx birləşməklə nü -
mayiş etdirir.



öl kəmizə rəhbərliyi dövründə xalqımız,
döv lətimiz qarşısında misilsiz xidmətlər
gös tərib. Bu gün qədirbilən Azərbaycan
xal qı ulu öndərin misilsiz xidmətlərini
çox yüksək qiymətləndirir, onun xatirəsini
öz qəlbində yaşadır. Çünki Heydər Əliyev
Azər baycanı xaosdan, tənəzzüldən xilas
edə rək tərəqqi yoluna çıxarıb, res pub li -
ka mızın sürətli yüksəlişini inkişafını tə -
min edib, müstəqilliyimizi daimi və əbədi
et məyə nail olub. Bütün bu nailiyyətlərin
tə məlini təşkil edən başlıca amil ümum-
milli liderin öz xalqının rifahı üçün böyük
fə dakarlıqlar nümayiş etdirərək yorulmaz
və səmərəli fəaliyyət göstərməsi idi. Xal -
qına dərindən bağlı olan və böyük mə -
həb bət bəsləyən, vətənpərvər şəxsiyyət
olan Heydər Əliyev fəaliyyətinin bütün
döv r lərində xalqa ləyaqətlə xidmət edib,
Azər baycanı inamla irəliyə aparıb...

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin
me marı və qurucusu, milli həmrəylik və
bü tövlüyü təmin edən azərbaycançılıq
ideo logiyasının banisi, xalqımızın və
döv lətimizin xilaskarı ümummilli lider
Hey dər Əliyevin Azərbaycan xalqı və
döv ləti qarşısındakı tarixi xidmətləri mi -
sil sizdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin
həm SSRİ dönəmində, həm də müstəqillik
il lərində ölkəmizə rəhbərliyi dövründə
xal qın rifah halının daha da yax şı laş dı -
rıl ması, respublikamızın tərəqqisinin tə -
min olunması və digər istiqamətlərdə ta -
rixi əhəmiyyətə malik olan misilsiz işlər
gö rülüb.

Hamımız üçün çox doğma və əziz
olan Heydər Əliyev dünya şöhrətli si ya -
sət çi, zəmanəsinin ən böyük şəxsiyyəti

idi. Heydər Əliyev ümumxalq mə həb -
bə tini, hörmətini təkcə öz vətənində de -
yil, bütün dünyada qazanmışdı. Buna
gö rə də dünya siyasətçiləri, dövlət və
hö kumət rəhbərləri, siyasi xadimlər onu
hə mişə yüksək qiymətləndirir, onunla
ra zılaşırdılar. O, əvəzsiz, yeri görünən
çox müdrik şəxsiyyət idi. Qazandığımız
müs təqilliyə, əldə olunan sabitliyə, hə -
ya tımızdakı inkişafa və tərəqqiyə görə
biz bu böyük şəxsiyyətə çox borcluyuq.
Hey dər Əliyev bütün mənalı ömrünü
yal nız insanlığa xidmət göstərməyə sərf
et mişdi. Bu böyük şəxsiyyət Azərbaycan
xal qının təhlükəsiz yaşaması, azadlıq
haq qını tapması uğrunda mübarizə apar -
mış dı.

Heydər Əliyevin yaratdığı, insanlığa
xid mət göstərən yaxşı nə varsa, hamısını
əha tə edən və sistem halını alan bu də -
yər lər onun mənəvi dünyasını əbədi ya -
şa dacaq. O, zəngin, mübarizələrlə və qa -
li biyyətlə dolu həyatının hər gününü,
hər anını doğma xalqına bağışladı. Bu
xal qı qaldırıb dikəltdi, parçalanmaqdan,
məhv olmaqdan, əzilməkdən və əyil -
mək dən xilas etdi, onu dünyada layiq
ol duğu şöhrətə çatdırdı. Ümummilli lide -
ri miz müstəqil Azərbaycan dövlətini qur-
du. Bu gənc və zəif dövləti öz qüdrətli
əl lərilə ayağa qaldırdı, möhkəmləndirdi,
xa rici düşmənlərdən və daxildəki xə ya -
nət karlardan qorudu. O, Azərbaycan döv -
lətinə, bu məmləkətə, bu xalqa yönələn
bü tün zərbələrə qarşı öz polad sinəsini
sipər etdi.

Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin
bü tün mərhələlərində Vətənə, xalqa, tor -
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pa ğa sonsuz məhəbbət və sədaqət hissi,
qu rub-yaratmaq amalı ilə yaşamış, hər
za man milli ideallara bağlı olmuşdur.
Ümum milli liderimiz bütün zəngin və
mə nalı həyatı boyu daim xalqını, Vətənini
dü şünmüş, Azərbaycanın ən çətin mə -
qam larında onu üzləşdiyi faciələrdən,
çə tinliklərdən xilas etmək üçün misilsiz
fə dakarlıqlar göstərmiş, təbiətin bəxş et-
diyi bir çox fitri keyfiyyətlər sayəsində
tarixi hadisələrin inkişaf məcrasını qabaq-
cadan müəyyən edə bilmişdir.

Nüfuzlu siyasi liderlər bir qayda olaraq
ic timai inkişafın ən böhranlı, dönüş anın -
da məsuliyyəti çiyinlərinə götürərək bü -
töv bir xalqın, millətin xilaskarına çev -
ri lirlər. Ulu öndərin diqqəti çəkən fitri
ida rəçilik keyfiyyətləri sırasında onun
ən ekstremal, çətin və millətin taleyi ba -
xı mından məsuliyyətli dönəmlərdə ictimai
mə nafeləri özündə tamamilə ehtiva edən
qə tiyyətli, eyni zamanda, yaranmış şərait
üçün ən optimal qərarlar qəbul etmək
mə harəti, heç zaman xatirələrdən si lin -
mə yəcək. Öz liderinin müdrik, uzaq hə -
dəf lərə hesablanmış, qətiyyətli və çevik
ad dımlar atmaq əzmindən yetərincə xə -
bər dar olan Azərbaycan xalqı ən çətin,
mü rəkkəb vəziyyətlərdə belə arxayınlıq
his sini itirmirdi. Təkcə bu səbəbdən ki,
baş qaldıran təhlükələr, həyatın bu və
di gər mürəkkəblikləri, Heydər Əliyev
şəx siyyətinin əzəməti qarşısında son də -
rə cə bəsit görünürdü. Azərbaycan insanı
ila hi bir əminliklə öz liderinin ən çətin
döv lətçilik sınaqlarından üzüağ çıxacağını
dü şünür, bu fövqəl şəxsiyyətin çətin si -
tua  siyalar üzərində növbəti zəfərini al -

qış lamağa hazırlaşırdı. Tale 1993-cü ildə
Azər baycan xalqını növbəti dəfə çətin
sı naqlarla üz-üzə qoyanda xalqın yeganə
xi laskar kimi Heydər Əliyevi ha ki miy -
yət də görmək istəyi də məhz bu ger çək -
lik dən qaynaqlanırdı.

Ümummilli liderimiz xalqın çağırışına
müs bət cavab verərək, Azərbaycanın ida -
rə çilik sükanı arxasına keçmiş, qısa müd -
dət də milli dövlətçilik doktrinasını irəli
sü rərək onun sürətli icrasına başlamışdır.
Üz ləşdiyi çətinliklərə, maneələrə, dövlət
çev rilişi cəhdlərinə cəsarətlə sinə gərərək,
fə dakarlıq, işgüzarlıq, mübarizlik, əyilməz
ira də, dəmir məntiq, özünəinam və siyasi
uzaq görənlik kimi fövqəl keyfiyyətlərdən
mə harətlə bəhrələnən Heydər Əliyev xal -
qı mızı vətəndaş qarşıdurmasından, müs -
tə qilliyimizi itirmək təhlükəsindən qur -
tar mış, müasir tariximizə dövlətçiliyimizin
xi laskarı, qurucusu kimi daxil olmuşdur.
Ümum milli liderimizin siyasi cazibəsi,
fe nomen yaddaşı, iti məntiqi, gərgin si -
ya si vəziyyətlərdən ustalıqla çıxmaq ba -
ca rığı, mürəkkəb siyasi situasiyalarda
qə rar vermək qabiliyyəti, uzaqgörənliyi,
in tellektual gücü, sabaha analitik baxışı,
sərt və həm də qayğıkeş rəhbərlik xü su -
siy yəti, cəmiyyətin siyasi, iqtisadi və
mə nəvi tarazlığını saxlamaq səriştəsi
onun siyasi portretinin parlaq cizgiləri
ki mi təcəssüm olunmuşdur.

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin tə -
şəkkül tapmasında, şübhəsiz ki, ən böyük
xid mət ümummilli lider, dünya miqyaslı
da hi şəxsiyyət Heydər Əliyevə məxsusdur.
Bu günkü azad və suveren Azərbaycan
ulu öndərin şah əsəridir. Ölkə məhz onun
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mü əyyən etdiyi siyasi kursla irəliyə doğru
da vamlı uğurlu addımlar atır. Azər bay -
ca nın ən yeni tarixinin 40 ilə yaxın bir
mər hələsi Heydər Əliyevin titanik fəa -
liy yəti ilə bağlıdır. Ulu öndər Heydər
Əli yev şəxsiyyətinə ehtiram və ümumxalq
sev gisi əbədidir.

Heydər Əliyev sanki dünyaya elə xal -
qı üçün, onun səadətə yetişməsi üçün
gəl mişdi. Haqqın, ədalətin bərpası, ölkənin
in kişaf etdirilib sivil cəmiyyətə çevrilməsi
üçün çəkdiyi min bir əziyyət onun tale
yo lu, ömür yolu olmuşdur. Qısa zaman
kə siyində ulu öndər respublikanı yetərincə
ta nıdaraq ona iqtisadi və siyasi nüfuz
qa zandırmışdır. Ulu öndər Azərbaycana
rəh bərlik etdiyi bir qərinədən artıq dövrdə
öl kənin həyatında, xalqın taleyində elə
bir əzəmətli rol oynayıb ki, bu, əsrlər
bo yu unudulmayacaqdır. Ulu öndər həyatı
bo yu həmişə xalqa arxalanmışdır: “Mənim
hə yat amalım bütün varlığım qədər sev -
di yim Azərbaycan xalqına, döv lət çi li yi -
mi zə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi
in kişafına xidmət olub. Bu yolda gücümü
və iradəmi yalnız müdrik və qədirbilən
xal qımdan almışam. Ən çətin anlarda,
ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və
yal nız xalqıma arxalanmışam. Bu da mə -
nə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarımı
tə min edib”.

Ümummilli lider əsl ümumxalq mə -
həb bəti, sevgisi qazanmış tək-tək si ya -
sət çilərdən, dövlət xadimlərindəndir. O,
res publikaya rəhbərlik etdiyi uzun illər
ər zində gördüyü nəhəng işləri ilə xalqın
qəl bində özünə əbədi abidə ucaldıb. Ona

gö rə də nə qədər Müstəqil Azərbaycan
döv ləti var, Azərbaycan xalqı var, Heydər
Əli yev də ürəklərdə yaşayacaqdır. Bu
isə əbədiyyət deməkdir. Dahi və əzəmətli
şəx siyyətin yolunun davamı müstəqil
Azər baycan dövlətinin gələcəyi, onun
da ha da güclənməsi, ərazi bütövlüyünün
bər pa olunması, hər bir vətəndaş üçün
fi ravan və rahat həyat şəraitinin ya ra dıl -
ma sı deməkdir. Heydər Əliyevin başladığı
iş ləri davam etdirmək, qurduğu dövləti
ye ni-yeni uğurlara çatdırmaq onun ruhu
qar şısında ən ümdə borcumuzdur. Bu
gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı dərin
if tixar hissi ilə qeyd edir ki, müstəqil
Azər baycan dövləti ümummilli liderimizin
şah əsəridir, onun öz xalqı qarşısında ta -
rixi xidmətidir. Məhz buna görə Heydər
Əli yevin adı tariximizin səhifələrinə qızıl
hərf lərlə yazılmışdır.

Ümummilli liderimiz bu gün cismən
ara mızda olmasa da, təsəllimiz odur ki,
Heydər Əliyevin sönməz ideyalarının
da vamçısı olan layiqli siyasi varisi, Azər -
bay can Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəh bərliyi altında gələcəyə addımlayırıq.
Bu isə o deməkdir ki, dövlətimiz etibarlı
əl lərdədir. Təməli hələ 1993-cü ildə
ümum milli liderimiz Heydər Əliyev tə -
rə findən qoyulmuş xarici və daxili siyasət
kur sumuzun dəyişməz olduğu, bu si ya -
sə tin yalnız milli maraqlar çərçivəsində
apardığı göz qabağındadır. İndi bu siyasət
qlo ballaşan bəşəriyyətin tələblərinə uyğun
ola raq yeni məzmun və keyfiyyətdə uğur -
la davam etdirilir. Ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin adı bu gün sözün həqiqi mə na -

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320202020 169

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



sın da Azərbaycan dövlətinin rəmzi kimi
səs lənir. Bugünkü güclü, qüdrətli Azər -
bay canı o öz əlləri ilə yaradıb, onun
müs təqilliyini yaşadıb, Müstəqil Azər -
bay canın inkişafında müstəsna rolu olan
Ye ni Azərbaycan Partiyasının yaradılması
da ümummilli liderimizin xalqı qarşısında
əvəz siz xidmətlərindəndir. Ulu öndərin
1992-ci ildə hələ Naxçıvanda ikən Azər -
bay can ziyalılarının böyük bir hissəsinin
ça ğırışına səs verərək Yeni Azərbaycan
Par tiyasının yaratması zərurətdən doğan
bir hadisə kimi ölkəmizin taleyində önəm li
rol oynadı.

Təsadüfi deyil ki, 1992-ci ilin son la -
rında, 1993-cü ilin əvvəllərində o vaxtkı
iq tidarın bütün təzyiq və maneələrinə
bax mayaraq Bakıda və Azərbaycanın di -
gər bölgələrində YAP-ın ilk təşkilatları
for malaşdı. Heç bir il keçmədən Yeni
Azər baycan Partiyası və onun dahi rəh -
bəri, lideri Heydər Əliyev respublikamızda
ya ranmış siyasi-iqtisadi, sosial böhranın,
və təndaş müharibəsinin aradan qal dı rıl -
ma sı vəzifəsini öz üzərinə götürdü. YAP-
ın gücü dünya səviyyəli siyasi-ictimai
xa dim Heydər Əliyevdə, bu dahi şəx -
siy yətə sonsuz ümumxalq məhəbbətində
öz təcəssümünü tapmışdı. Odur ki, qısa
za manda onun sıraları mətin, vətənpərvər
in sanlar hesabına yüz minləri keçdi, mo -
no lit və sarsılmaz qüvvəyə çevrildi.

Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası
re gionumuzun yeni praqmatik lideri, Pre -
zident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni,
da ha yüksək zirvələri fəth etməyə doğru

inam la irəliləyir. Yeni Azərbaycan Par -
ti yasının rəhbərliyi partiyanın daim ye -
ni ləşməsinə və güclənməsinə mühüm
önəm verir. Çünki bu partiya, eyni zaman -
da Heydər Əliyev siyasi irsinin ideoloji
ba zasını təşkil edən güc mərkəzidir.

Tam əminliklə deyə bilərik ki, ulu
ön dər Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır
və qalib gəlir, Azərbaycan xalqını daha
bö yük qələbələrə aparır. Bu gün hər bir
azər baycanlının qəlbində Heydər Əliyev
sev gisi dünənkindən daha güclüdür, daha
par laqdır.

Heydər Əliyevin ideyaları bu gün
Azər baycan Respublikasının Prezidenti
cə nab İlham Əliyevin fəaliyyəti və gərgin
əmə yi nəticəsində yaşayır və uğurla re -
al laşır. Prezident İlham Əliyevin apardığı
həm xarici, həm də daxili siyasət Heydər
Əliyev kursunun davamıdır. Bu siyasətin
məğ zində Azərbaycan dövlətinin güc -
lən məsi, onun müstəqilliyinin qorunması,
iq tisadiyyatının inkişafı və əhalisinin
mad di rifah halının yaxşılaşması durur.
Azər baycan və xalqımız var olduqca
Hey dər Əliyev əməlləri və ideyaları daim
ya şayacaq, qorunub saxlanacaqdır. Bir
söz lə, 1994-cü ildə yaranmış “Heydər-
Xalq, Xalq-Heydər” şüarı daim ürəklərdə
ya şayır!

Vaqif ƏMİRASLANOV,
Bakı Humanitar Kollecinin direktoru,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, YAP üzvü.

www.bineqedi-ih.gov.az
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Ötən dövrün reallıqları deməyə
əsas verir ki, ölkə rəhbəri İlham

Əliyev hər bir mərhələdə hökumətin qar -
şı sında hansı əsas problemlərin, prioritet
və zifələrin dayandığını dəqiq müəy yən -
ləş dirərək onların həlli üçün konkret
plan ların, proqramların hazırlanmasını

və mobil, peşəkar, yüksək
iş qabiliyyətli ko manda
vasitəsilə real laş dı rılmasını
təmin etmişdir. “Əsl siyasət
konkret, real iş gör məkdən
ibarətdir”– tezisini irəli sür -
müş Azərbaycan Pre zidenti
bu siyasəti hər bir ölkə və -
tən daşının hə ya tın da ger -
çək liyə çevirmək üçün ciddi
si yasi iradə, qə tiyyət və əzm -
kar lıq nümayiş et dirmişdir. 

Hələ 2003-cü ildə dövlət
baş çısı kimi səlahiyyətlərinin
ic rasına başlayarkən “Mən
hər bir azərbaycanlının Pre -
zi denti olacağam”– deyən
döv lət başçısı İlham Əliyev
ötən 16 ildə cəmiyyətdə müt -
ləq çoxluğun böyük rəğbət
və etimad göstərdiyi liderə
çev rilmişdir. Ümummilli li -
de rin respublikaya rəh bər -
liyinin bütün dövrlərində ar -
dıcıl və səmərəli islahatlar
he sabına formalaşdırdığı in -

kişaf potensialının ötən il lər də tam reallığa
çevrilməsi, Azər baycanın ideyalardan
ger çəkliyə, nəzəriyyədən təcrübəyə qədəm
qo yaraq müasir tarixinin ən parlaq yük -
sə liş dövrünü yaşaması günümüzün da -
nıl maz həqiqətdir. Prezident İlham Əli -
ye vin yürütdüyü siyasət deməyə əsas
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VƏTƏNƏ VƏ XALQA ŞƏRƏFLİ XİDMƏT NÜMUNƏSİ

Siyasi lider amili sabahına biganə olmayan hər bir
xalqın taleyində müstəsnalıq təşkil edir. Bu funk si -
yanı, adətən, böyük nüfuzu, fəallığı, təşəbbüskarlığı,
enerjisi ilə fərqlənən, fitri idarəçilik keyfiyyətlərinə
malik olan seçilmiş insanlar yerinə yetirirlər. Bu
reallıqlar fonunda aşkar görünür ki, müstəqil Azər -
bay canın son illərdə Cənubi Qafqaz regionunda mü -
hüm rolu və mövqeyi ilə seçilən aparıcı dövlət
statusunda çıxış etməsi təkcə respublikanın zəngin
təbii sərvətləri ilə şərtlənmir. Analoji tərəqqi yolu
keçmiş ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda zəngin
təbii resursların xalqın mənafeyinə uyğun səmərəli
realizə edilməsi, hər bir fərdin maraq və mənafeyinə
cavab verən inkişaf strategiyasının həyata ke çi ril -
məsi bilavasitə məhz siyasi lider amili ilə də bağlıdır.
Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi, ümummilli
lider Heydər Əliyevin milli maraqları nəzərə almaqla
yürütdüyü siyasəti XXI əsrin başlanğıcında bütün
sahələrdə layiqincə davam etdirən varis–Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
bölgədə və dünyada layiqli yerini tapmasını, regional
liderliyini təmin etmişdir. Dövlətimizin başçısı ötən
16 ildə ümummilli liderin əsasını qoyduğu çoxşaxəli
islahatları uğurla davam etdirərək yeni siyasi situa -
si yanın tələblərinə uyğun zənginləşdirmiş, hər bir
vətəndaşın mənafeyinə xidmət edən iqtisadi siyasət
həyata keçirmişdir.



ve rir ki, respublikamız inkişafının müasir
mo delini müəyyənləşdirərək davamlı
iqtisadi inkişafa və demokratiyaya doğru
kor-koranə deyil, təkamül yolu ilə irə li -
ləməyə üstünlük verir. Dövlət başçısının
bəyan etdiyi kimi, ölkəmizin sabit və
tarazlı iqtisadi inkişafı yalnız demokratik
yeniliklərin geniş tətbiqindən keçir. 

Yeni neft strategiyasının uğurla davam
et dirilməsi, Azərbaycanın xarici sər ma -
yə lər üçün cəlbediciliyinin qorunması,
mil li iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarına
yö nələn investiyaların qeyri-neft sekto -
ru na, regionların inkişafına doğru is ti -
qa mətləndirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti
üçün münbit şəraitin yaradılması, və tən -
daşların sosial müdafiəsi son 16 illik iq -
ti sadi siyasətin başlıca qayəsini təşkil
et mişdir. Atılan ardıcıl addımlar Azər -
bay canda işsizlik probleminin aradan
qal dırılması, regionların tarazlı inkişafı,
qey ri-neft sektoruna diqqətin artırılması,
sa hibkarlığın inkişafı yeni iş yerlərinin
açıl ması istiqamətində konkret nəticələrlə
mü şayiət olunmuşdur. 

Beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn
öh dəliklərini tam şəkildə və vaxtında
ye rinə yetirən Azərbaycanın təşəbbüskarı
ol duğu transmilli layihələr hazırda Av -
ropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edil məsində mühüm rol oynayır. Bakı–
Tbi lisi–Ceyhan neft, Cənubi Qafqaz Boru
Kə məri vasitəsilə Xəzər dənizinin enerji
re sursları region ölkələrinə və Avropaya
nəql edilir. Reallaşdırılan ən mühüm la -

yi hələrdən olan Cənub Qaz Dəhlizi la -
yi həsi enerji əməkdaşlığımızı geniş lən -
di rə rək Azərbaycanı Avropanın böyük
tə bii qaz təchizatçılarından birinə çevirir.
Ötən illərdə, həmçinin Azərbaycanın
tran zit imkanlarının reallaşması üçün di -
gər iri layihələr də uğurla real laş dı rıl -
mış dır. Bu baxımdan Beynəlxalq Dəniz
Li manının və Gəmiqayırma Zavodunun
is  tifadəyə verilməsi, Şimal–Cənub, Şərq–
Qərb dəhlizləri çərçivəsində görülən
işlər, Bakı– Tbilisi–Qars dəmir yolunun
is  ti fa dəyə verilməsi xüsusi vurğulan ma -
lı dır. 

Azərbaycan Prezidenti möhtərəm İl-
ham Əliyevin ötən müddətdə sahibkarlığın
in kişafı istiqamətində həyata keçirdiyi
təd birlər də ardıcıllığı, səmərəliliyi və
sistemliliyi ilə diqqəti cəlb etmişdir. Hələ
 2004-cü ilin 1 fevralında Bakı Biznes
Mər kəzində yerli sahibkarlarla görüşən
döv lət başçısı onları narahat edən mə sə -
lə ləri diqqətlə dinləmiş, sahibkarları dəs -
tək lədiyini, iş adamlarına gələcəkdə də
la z ımi kömək göstərəcəyini bəyan etmişdi.
Dövlət rəhbəri inhisarçılıq, sahibkarlara
süni maneələrin yaradılması, hüquq-mü -
ha fizə orqanlarının iş adamlarının fəa -
liy yətinə müdaxiləsi hallarını daim pis -
lə miş, bu münasibət konkret qərarlarla
mü şayiət olunmuşdur. Antiinhisar fəa -
liy yətinin gücləndirilməsi, inflyasiyanın
qar şısının alınması üçün əsaslı tədbirlərin
gö rülməsi, qeydiyyat sisteminin sa də -
ləş dirilməsi, yerlərlə regional iqtisad

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 20202020172

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



məh kəmələrinin yaradılması və s. kimi
təd birlər bunun əyani təcəssümüdür. 

Ümumilikdə, 20 il əvvəl Azərbaycan
ilə eyni səviyyədə qərarlaşan postsovet
öl kələri indi iqtisadi inkişaf səviyyəsinə
gö rə respublikamızla rəqabətə davam
gə tirə bilmirlər. Azərbaycanın iqtisadi
in kişaf dinamikası əvvəlcə resurslara
əsas lanırdısa, hazırda iqtisadi şa xə lən -
dir mənin nəticəsi olaraq qeyri-neft sektoru
üs tün artım tempi qazanmışdır. Bəzən
öl kəmiz dünya iqtisadiyyatında yeni tə -
ma yülləri hətta Avropa ölkələrini qabaqla-
maqla mənimsəyir. Məsələn, Azərbaycan
re sursla zəngin olan ölkələr sırasında
enerji səmərəliliyi sahəsində ən yüksək
nai liyyət qazanmış və Şərqi Avropada
“ya şıl iqtisadiyyat”ın tədqiqini aparan
ilk ölkə olmuşdur. 

Dövlətimizin rəhbəri Azərbaycanı
müa sir və qüdrətli dövlətə çevirmək
məq sədini, sadəcə, deklorativ bəyanatlarla
ifa də etmir, onun konkret icra me xa -
nizm lərinin müəyyənləşdirilməsi isti qa -
mə tində də konkret addımlar atır. Dövlət
baş çısının son illərdə imzaladığı “Azər -
bay can 2020: gələcəyə baxış” Kon sep -
si yası və “Milli iqtisadiyyat və iq ti sa -
diy yatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xə ritələri” kimi konseptual əhəmiyyətli
sə nədlər deməyə əsas verir ki, Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın uzunmuddətli
in kişaf strategiyasının dərin elmi proq -
noz lar əsasında işlənib hazırlanmasına
ça lışır. 

Son illərin ən mühüm nailiyyətlərindən
bi ri də qeyri-neft sektorunda artımın neft
sek toru ilə müqayisədə əhəmiyyətli də -
rə cədə yüksək olmasıdır. Bu fakt göstərir
ki, “Neft bizim üçün məqsəd deyil, iq ti -
sa diyyatı inkişaf etdirmək üçün vasitədir,
– deyən dövlət başçısı İlham Əliyevin
mil li iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, neft
ami lindən asılılığın azaldılması isti qa -
mə tində həyata keçirdiyi siyasət artıq
real nəticələrini verməyə başlayır. Döv -
lə timizin başçısı İlham Əliyev neft ami -
lin dən asılılığın tamamilə azaldılmasını
öl kəmiz üçün prioritet məsələlərdən biri
ol duğunu xüsusi qeyd etmişdir: “Növbəti
il lərdə islahatlar mütləq davam et di ri lə -
cəkdir. İndi bəzi suallar səslənir və hətta
bey nəlxalq ekspertlər maraqlanırlar ki,
in di neftin qiyməti bir qədər qalxıbdır,
bəs bu, apardığımız islahatlara təsir edə -
cək, ya etməyəcək? Bəlkə siz indi is la -
hat ları o qədər fəallıqla aparmayacaqsınız.
Qə tiyyən belə deyil. Mən bir daha demək
is təyirəm ki, neftin qiymətinin artması,
sa dəcə olaraq, bizim valyuta eh ti yat la rı -
mızı artıracaq. Ancaq bütün hökumət
qu rumları elə işləməlidirlər ki, sanki biz -
də neft amili yoxdur. Ona görə biz gələcək
iq tisadi inkişafımızı qeyri-neft sektorunun
in kişafında görürük”.

2018-ci ilin 11 aprel seçkilərində xal -
qın böyük dəstəyi ilə Azərbaycana rəh -
bər lik kimi məsuliyyətli missiyanı növbəti
mər hələdə də üzərinə götürmüş modern
döv lət rəhbəri İlham Əliyev ona göstərilən
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eti madı müdrik və çevik fəaliyyəti ilə
doğ ruldur, Azərbaycanı daha qüdrətli
döv lətə çevirmək üçün əzmlə, qətiyyətlə
ça lışır. Təkcə onu demək kifayətdər ki,
res publikamız son prezident seçkilərindən
son ra daha da güclənmiş, zənginləşmiş,
hər tərəfli inkişaf yolunda yeni uğurlara
imza atmış insan amili həyata keçirilən
si yasətin ana axarında yer almışdır. İndiki
mər hələdə dövlətimizin başçısının ida -
rə etmə kadrlarından başlıca tələbi ye ni -
liklərlə ayaqlaşmaq, aparılan islahatların
ma hiyyətini düzgün dərk edərək ona dəs -
tək vermək, bürokratik və neqativ amil -
lər dən tamamilə uzaq olmaq, xalq üçün
iş ləmək, hər bir vətəndaşın mənayeyini
uca tutmaqdır. 

Son aylarda həyata keçirilən əhə miy -
yətli kadr dəyişiklikləri, Milli Məclisə
vax tından əvvəl seçkilərin idarəetmə fəl -
sə fəsinin dəyişdirilməsi vacibliyi ilə bağlı
cid di tələbatdan irəli gəlmişdir. Bu gün -
lər də xəbərdarlıqlardan nəticə çıxarmayan
iki rayonun yerli icra strukturları rəh -
bər lərinin barəsində həbs-qəti imkan təd -
bi rinin seçilməsi şəffaflıq naminə ciddi
si yasi iradənin mövcudluğunu göstərir.
 Pre zident qətiyyətlə ölkədə vətəndaşların
mə nafeyini əsas tutaraq dövlət idarəetməsi
ilə bağlı bu və digər qərarlar qəbul edir,
struk tur islahatları həyata keçirir. Döv -
lə timizin başçısının 2019-cu il 14 yanvar
ta rixli “Azərbaycan Respublikasında döv -
lət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə
bağ lı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanı

ida rəetmə sistemində çevikliyin və sə -
mə rəliliyin təmin olunması baxımından
mü hüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Son illərdə İqtisadi İslahatların Təhlili
və Kommunikasiya Mərkəzinin, Maliyyə
Sa bitliyi və Turizm, Apellyasiya şura la -
rı nın, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin və
di gər zəruri qurumların yaradılması apa -
rılan islahatların səmərəliliyini daha da
yük səltmişdir. Ümumilikdə, “ASAN xid -
mət”, “ASAN kommunal” və “DOST”
ki mi modern xidmət mərkəzlərinin ya -
ra dılması Azərbaycanda müasir idarəetmə
sis teminin mahiyyətini, fəlsəfəsini ifadə
edir.

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin təşəbbüsü və xal qı -
mı zın azad siyasi iradəsinin təntənəsi
ki mi tarixiləşmiş 2016-cı ilin 26 sentyabr
re ferendumu ilə Azərbaycan Res pub li -
ka sında vitse-prezident vəzifələrinin təsis
edil məsi, 2017-ci ilin 21 fevralında Hey -
dər Əliyev Fondunun prezidenti  Mehriban
xa nım Əliyevanın Azərbaycanın Birinci
vit se-prezidenti vəzifəsinə təyin olunması,
bu mənada, postneft dövründə Azər bay -
can da həyata keçirilən çoxşaxəli isla -
hat ların davamlığını və dövlət ida rə çi li -
yi nin səmərəliyini yüksəltmək məqsədinə
xid mət etmişdir. Bu təyinat ölkəmizin
elm və təhsil sahəsində əldə etdiyi nai -
liy yətlərin uğurlu davamına təminat ya -
rat mış və islahatlara yeni nəfəs vermişdir. 

2018-ci ilin 11 aprel seçkilərindən
son ra sosialyönümlü islahatları daha da
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ge nişləndirən, ictimai rəy amilinə daha
yük sək həssaslıqla yanaşan ölkə rəhbəri
İlham Əliyevin və bu islahatların real -
laş dırılmasına layiqli töhfələrini verən
Bi rinci vitse-prezident  Mehriban xanım
Əli yevanın xalqını sevən, vətəndaşlarının
prob lemlərinə yüksək qayğı ilə yanaşan
şəx siyyət olduqları dünya miqyasında
bir daha təsdiqlənmişdir.

Aparılan islahatlar ölkədə elm və təh -
sil sahələrində də ciddi dönüşə səbəb ol-
maqla, insan kapitalının güclənməsini
tə min etmişdir. Təhsilin keyfiyyətinin
yük səldilməsi istiqamətində həyata ke -
çi rilən tədbirlər nəticəsində son beş ildə
ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun
key fiyyət göstəricilərində davamlı artım
di namikası müşahidə edilmişdir. Təhsil
Na zirliyinin açıqladığı statistik mə lu -
mat lara əsasən, bu müddətdə qəbul im -
ta hanlarında 300 baldan çox toplayanların
sa yı 26,5 faiz, 400 baldan çox top la yan -
ların sayı 35,1 faiz, 500 baldan çox top -
la yanların sayı 51,5 faiz, 600 baldan çox
top layanların sayı isə 81,3 faiz artmışdır.
Öl kədə ali təhsilalma imkanları ge niş -
lən dirilmiş, son 5 il ərzində qəbul olunan
tə ləbələrin sayında 20,8 faiz artım olmuş,
bu göstərici cari ildə 41 min nəfər təşkil
et mişdir.

İstedadlı uşaqlarla sistemli işin təşkili
nə ticəsində ölkədə bilik yarışmaları hə -
rə katı genişlənmiş, olimpiadalara hazırlıq
mər kəzləri yaradılmışdır. Bu sahədə yeni
ide ya və təşəbbüslərin həyata keçirilməsi

ilə bağlı “İstedadlı uşaq və gənclərin in -
ki şafı üzrə Dövlət Proqramı” hazırlanmış
və hökumətə təqdim edilmişdir. Təhsil
Na zirliyinin təşəbbüsü ilə “Təhsil haq -
qın da” Qanuna edilmiş dəyişikliklərə
əsa sən, beynəlxalq olimpiada qaliblərinin
is tənilən ixtisas üzrə, respublika fənn
olim piadaları qaliblərinin müvafiq ixtisas
üz rə müsabiqədənkənar ali məktəblərə
qə bulu təsbit edilməklə cəmiyyətdə çox-
dan müzakirə edilən bu məsələ öz həllini
tap mışdır.

Nəhayət bildirək ki, Azərbaycanda
de mokratikləşmə və modernləşmə sa hə -
sin də keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını
qoy muş 2018-ci ilin 11 aprel seçkiləri
öl kəmizin innovativ əsasda inkişafına
cid di zəmin hazırlamış, islahatların elmi
əsas larla aparılacağı qənaətini daha da
güc ləndirmişdir. Son seçkilərdən dərhal
son ra dövlətimizin başçısının siyasi ira -
də silə hökumətin tərkibinin əsaslı şəkildə
ye nilənməsi, çevikliyi, müasirliyi, no -
va torluğu ilə fərqlənən, müasir in no va -
si yaları mənimsəyən gənclərin dövlət
ida rəetməsinin müxtəlif pillələrində irəli
çə kilməsi islahatların səmərilyini təmin
et mək, şəffaflığı artırmaq məqsədindən
irə li gəlməklə, çox müsbət nəticələr verir
və xalq tərəfindən fəal dəstəklənir.

Mönsüm ALIŞOV, 
“İdrak” liseyinin təsisçisi, pedaqoji
elmlər doktoru, professor.

www.idrak.edu.az
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Bütün bunlar dünyada baş verən iq -
tisadi proseslər fonunda Azər bay -

canda başladılan yeni iqtisadi is la hat ların
ilk gündən uğurla həyata ke çi ril məsini tə -
min edib. İslahatlar həm də möv cud iqtisadi
po tensialdan və əlverişli in vestisiya mü -
hi tindən daha səmərəli is ti fadə, bu sahədə
təş viqat və ictimai iş ti rak çılıq sistemlərinin
ya radılması, o cüm lə dən sahibkarlıq sub -
yekt lərinin mütərəqqi el mi-texniki ça ğı -
rış lardan, stimullaşdırıcı me xanizmlərdən
və innovasiyalardan ya rar lanmaları üçün
ye ni konseptual ya naş maların tətbiqi kimi
mə sələləri də əha tə edib. Prezident İlham
Əli yevin 20 ap rel 2016-cı il tarixli fərmanı
ilə İqtisadi İs lahatların Təhlili və Kommu -
ni kasiya Mər kəzi (İİTKM) də məhz bu
məq sədlə ya radılıb.

İdarəetmə sacayağı: İslahat-
Monitorinq-Kommunikasiya

İİTKM üç əsas funksional istiqaməti
əhatə edir: bunlar iqtisadi təhlil, monitorinq
və qiymətləndirmə, is la hatların və iqtisadi
nai liy yətlərin kom mu ni ka si yasıdır.

Prezident İlham Əli -
ye vin tapşırıqları əsa -
sın da İİTKM 12 strateji
yol xəritəsi, habelə ərzaq
təhlükəsizliyi, məş ğul -
luq, rəqəmsal ödənişlər

və s. sa hə lər də strategiyalar, döv lət proq -
ram ları və təd birlər planlarının mo nitorinq
və qiy mət ləndirməsini həyata ke çirir. Bu
əsasda İİTKM-də dövlət sə nəd lərinin icrası
ba rədə "bö yük verilənlər ba zası” – "Big
Da ta” ya ranır. Öz növbəsində "Big Data”nın
ema  lı əsasında yeni islahatlar ba rədə tək -
lif ləri formalaşdırmaq müm kün dür. Təkcə
onu qeyd etmək kifayətdir ki, 2016-cı ildə
öl kə Prezidentinin tapşırığı əsa sında strateji
yol xəritələri hazırlananda İİTKM-in plat -
for masında dövlət, özəl, aka demiya, bey -
nəlxalq təşkilatlar və və təndaş cəmiyyətini
təm sil edən 400 nəfər eks pert cəmlənmişdi.

Beləliklə, monitorinq və islahat arasında
qar şılıqlı təsir mübadiləsi idarəetməni yeni
mər hələyə qaldırır: data əsaslı qərar qə -
bul  etmə mexanizmi işləyir. İİTKM-in təq -
dim etdiyi Azranking.az və Monitoring.az
plat  formaları funksional əlaqələndirilməklə
is  lahatlar və monitorinqin iş axınlarını rə -
qəm sal olaraq bir-birinə bağlayır: yeni is-
lahat yeni monitorinq və yeni monitorinq
ye ni islahat deməkdir.

İİTKM-də islahatların "həyat tsikli”nə
aid olan bütün mərhələlər tam rəq əm sal -
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İQTİSADİ İSLAHATLARIN UNİKAL 
İDARƏEDİLMƏSİ MODELİ

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi müasir çağırışlardan 
irəli gələn konseptual yanaşma və mexanizmləri uğurla tətbiq edir

Son illərdə ölkədə iqtisadiyyatın inkişafı, xü susən
qeyri-neft ixrac potensialının artırılması, in vestisiya və
biznes mühitinin daha da yax şı laş dırılması, sahibkarlığa
dəstəyin güc lən di ril məsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev
tərəfindən mühüm fərman və sərəncamlar imzalanıb.



laş  dırılıb. Bu isə prosesin səmərəliliyini,
şəf  faflığını, inklüzivliyini və hesabatlılığını
tə  min edir. Hazırda İİTKM-in balansında
olan 40-a yaxın internet resursu güclü
kom  munikasiya vasitəsi olmaqla islahatların
işıq  landırılmasına yardımçı olur.

İslahatların kommunikasiyasında iki
va  cib hədəf var. Bunun biri mesajları əhali,
biz  nes, beynəlxalq təşkilatlar, vətəndaş cə -
miy yəti və digər istiqamətlərdə düzgün
çat  dırmaqdır. İkinci hədəf isə əks-əlaqə
qur  maqla islahatların icrası zamanı yaranan
fi  kir və rəyləri yenidən "islahat gün də li -
yi”nin formalaşmasında istifadə etməkdir.
Be  ləliklə, İİTKM-də idarəetmə sacayağı
ya  ranıb: İslahat-Monitorinq-Kommuni ka -
si ya. Bu sacayağın funksionallığını artırmaq
üçün İİTKM-in təqdim etdiyi institutlar
va  cib rol oynayır: Azexport.az, Rəqəmsal
Ti  carət Qovşağı, "Bir Pəncərə” İxraca Dəs -
tək Mərkəzi, Azranking.az, Monitoring.az,
En  terpriseazerbaijan.com və Azerp.az.

İslahatların "beyin mərkəzi”
Aparılan iqtisadi islahatların əhatə dai -

rə  sinin genişləndirilməsini və bu sahədə
iş  lərin səmərəli əlaqələndirilməsini təmin
edən, rəqabət qabiliyyətli sosial bazar mo -
de  linin qurulması istiqamətində iqtisadi
is lahatlara töhfə verən İİTKM ölkənin da -
ya nıqlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi
is tiqamətində makro və mikroiqtisadi sə -
viyyədə təhlil və tədqiqatlar aparır. Qurum,
həm  çinin analitik məlumatlar əsasında iq -
ti sa di islahatların həyata keçirilməsi üçün
tək  liflər, habelə orta və uzunmüddətli dövr
üçün proqnozlar hazırlayır, dövlət or qan -
la  rını və qurumlarını həmin proqnozlarla
tə  min edir.

İİTKM-in 20-ə qədər dövlət proqramı,
stra  tegiya, tədbirlər planı və strateji yol
xə  ritələri üzrə həyata keçirdiyi monitorinq
və qiymətləndirmə çərçivəsində hər bir
is  tiqamətdə işçi qruplar fəaliyyət göstərir
ki, bu da 300 nəfərə qədər şəxsi əhatə
edir. İİTKM həm də Biznes Mühiti və
Bey  nəlxalq Reytinqlər üzrə komissiyanın
19 işçi qrupunun və katibliyinin müzakirələr
apar  dığı platformadır. Bu platformada 300
nə  fər dövlət, özəl, akademiya, vətəndaş
cə  miyyəti və beynəlxalq təşkilatların nü -
ma  yəndələri cəmləniblər. Təkcə bu iki
plat  formada 600 nəfərə yaxın şəxs is la -
hat  ların "həyat tsikli”nə aid bütün mər hə -
lə  lərdə dövlət-özəl əməkdaşlığı və dialoqu
for  matında fəaliyyət göstərirlər.

"Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi
İİTKM-in fəaliyyəti ilə daha yaxından

ta nış olmaq üçün bu günlərdə mərkəzə
baş çəkdik. Diqqətimizi ilk çəkən İİTKM-
in "Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi
ol du. Öyrənirik ki, ölkəmizdə qeyri-neft
sek torunun və sahibkarlığın inkişaf et di -
ril məsini təmin etmək istiqamətində görülən
iş lərdən biri "Bir Pəncərə” İxraca Dəstək
Mər kəzinin yaradılmasıdır. Mərkəz Azər -
bay can Prezidentinin 22 fevral 2017-ci il
ta rixli "Rəqəmsal Ticarət Qovşağı kimi
Azər baycan Respublikasının mövqeyinin
güc  ləndirilməsi və xarici ticarət əmə liy -
yat  larının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə
təd birlər haqqında” fərmanı əsasında ya -
ra dılıb. Missiyası isə ixrac fəaliyyəti ilə
məş ğul olan sahibkarlara kömək etmək,
on  ların işini asanlaşdırmaqdır.

Məlum olduğu kimi, sahibkarlıq fəa -
liy yətinə təsir edən parametrlərdən biri
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za  man və pul məsrəfidir. Elə Dünya Ban -
kı nın "Doing Business” hesabatında "Sər -
həd də ticarət” indikatoruna nəzər salsaq,
gö  rərik ki, sözügedən indikatorun qiy mət -
lən dirilməsi sərf edilən vaxt və xərclənən
pu lun miqdarına görə dəyişir. Yəni sahibkar
ixr ac-idxal əməliyyatlarına nə qədər zaman
və maddiyyat sərf edərsə, bu həmin ölkənin
he sabatdakı mövqeyinə təsir göstərəcək.
Bu na görə də beynəlxalq indeksin təc rü -
bə sinə dayanaraq prosedurların azaldılması
is tiqamətində ölkəmizdə "Bir Pəncərə”
sis temi tətbiq edilir. Sistemin əsas mahiyyəti
və fəlsəfəsi dövlət-özəl münasibətlərində
çe vikliyin, intensivliyin və şəffaflığın təmin
edil məsidir.

"Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzində
al tı dövlət qurumunun xidməti fəaliyyət
gös tərir. İxracatçı sahibkarlar tələb olunan
bü tün bu sertifikatları vahid "Bir Pəncərə”
Mər kəzindən daha tez, səmərəli və effektiv
şə kildə, əlavə yol və vaxt resursu sərf et -
mə dən əldə edə bilir. Bu da öz növbəsində
sa hibkarın ixrac prosedurunu asanlaşdırır.
"Bir Pəncərə”nin ixracatçı sahibkarlara
gös tərdiyi xidmətlər bununla bitmir. Bütün
bun larla yanaşı, mərkəz yerli sahibkarlara
kon sultasiyaların verilməsi, biznes ideyasına
ma lik şəxslərə biznes planın yazılması,
ix rac subsidiyaları, gömrük bə yan na mə -
lə rinin real vaxt rejimində doldurulması
ilə bağlı dəstək göstərir. Mərkəz sahibkarlara
bir başa ünsiyyətlə yanaşı, onlayn rejimdə
də xidmət göstərir.

Beləliklə, qısa müddətdir fəaliyyətinə
bax mayaraq təcrübə göstərir ki, icazə və
ser tifikatların verilməsində zamanın azal -
dıl ması, daha az maddi məsrəf edilməsinə

tə sir göstərir, biznes tərəfdaşları arasında
sə nədlərin, o cümlədən, müqavilələrin
elek tron formada tərtibi və imzalanmasını,
re al vaxt rejimində transsərhəd elektron
xid mətlərinin həyata keçirilməsini real -
laş dırır. İntensiv və çeviklik yalnız daha
az vaxt sərf etməklə sahibkarın işinə dəstək
ve rir, onun maddi xərclərini düzgün tən -
zim ləyir və gələcək fəaliyyətini sti mul -
laş dırır. Ona görə də "Bir Pəncərə” İxraca
Dəs tək Mərkəzi bu gün ölkənin qeyri-neft
sek torunun ixracının inkişafında əhəmiyyətli
rol oynayır.

"Enterprise Azerbaijan” –
virtual inkubasiya və 
akselerasiya platforması
İİTKM-in fəaliyyətinin istiqamətlərindən

bi ri də müasir innovasiyalardan yarar lan -
maq  la bu sahədə dövlət siyasətinin daha
bö yük uğur qazanmasına nail olmaqdır.
Bu na görə Azərbaycanda biznes və inves -
ti siya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması,
ki çik və orta sahibkarlığın inkişafının təmin
edil məsi məqsədilə Prezidentin fərmanı
ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Res pub li -
ka sında ağır sənaye və maşınqayırmanın
in kişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin
"İn vestisiya məlumat bankının yaradılması
və mütəmadi təhlillər nəticəsində ye ni lən -
mə si” tədbirinin icrası ilə əlaqədar olaraq
İİTKM tərəfindən "En ter pri se Azer bai -
jan.com” internet portalı yaradılıb. "Enter -
pri seAzerbaijan.com”-un beynəlxalq əmək -
daşlığı gücləndirmək üçün ilk anlaşma me -
morandumu bu sahədə dünya lider lə rin dən
olan "Enterprise Estonia” ilə ol muş dur.

Portalın missiyası hüquqi və fiziki şəxs -
lər tərəfindən hazırlanan investisiya la yi -
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hə ləri, aktivlər, təbii resurslar və investisiya
im kanları haqqında məlumatların yerli və
xa rici investorlara təqdim edilməsidir. "En -
ter  priseAzerbaijan” ideya və layihə həyata
ke çirmək istəyən müəllif və təşəbbüskarları
ilə investisiya imkanları axtarışında olan
in vestorları bir araya gətirən davamlı ye -
ni lənən, istifadəyə rahat, təhlükəsiz, əlçatan,
sü rətli və geniş əhatə dairəsi olan bir plat -
for madır. "EnterpriseAzerbaijan.com” por -
ta lı həm də dünyada məşhur, geniş kütləyə
ma lik olan bir çox portallara inteqrasiya
olu nur və dünya maliyyə bazarlarına çıxmaq
im kanı yaradır.

Azərbaycanda ilk dəfə məhz bu portalda
fəa liyyət istiqaməti üzrə geoiqtisadi xəritə
ya radılıb. Portalda yerləşdirilən bu xəritədə
nəq liyyat infrastrukturu, sənaye parkları,
tex noparklar, biznes inkubatorlar, xidmət
sek toru, elm və təhsil müəssisələri, təbii
sər vətlər, şirkətlər və s. daxil olmaqla 1200
əsas obyekt, həmçinin inzibati və iqtisadi
ra yonlar haqda Azərbaycan, ingilis və rus
di lində olmaqla, 3 dildə məlumat yer ləş -
di ri lib.

İİTKM-də olanda öyrəndik ki, "Enterpri -
se Azerbaijan.com” Azərbaycanda ilk dəfə
ola raq Bank of Americada Kickstarter he -
sa bı açıb. Bu hesab vasitəsilə "Enterpri se -
Azer baijan.com” bir neçə biznes layihəsini
(star tapı) Kickstarterdə yerləşdirib inves -
ti siya cəlb etməyə başlayıb. Hazırda "Enter -
pri seAzerbaijan.com”a toplanan və kənarda
olan startapları Kickstarterə yerləşdirmək
üçün tədqiqatlar aparılır. Azərbaycan Bey -
nəl xalq Bankı da Azərbaycan startaplarının
Kickstarterdə yerləşdirilməsi üçün "Enter -
pri seAzerbaijan.com”a dəstək verir.

"EnterpriseAzerbaijan.com” xüsusilə
gənc startapçıları dəstəkləmək üçün 15
uni versitetdə təkcə bu il Vergilər Nazirliyi
və Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası
ilə birlikdə 2000-dən çox tələbə ilə "Startapa
ne cə başlamalı?” mövzusunda seminarlar
ke çirmişdir.

Azexport.az – "Made in Azerbai-
jan”ın dünyaya açılan pəncərəsi
Hazırda Azərbaycanda elektron ticarətin

li deri kimi "Azexport.az” çıxış edir. Azər -
bay canda qeyri-neft sektorunun inkişafı
is ti qamətində həyata keçirilən böyük la -
yi hələrdən olan portal Prezident İlham
Əli yevin "Azərbaycan Respublikasında is -
teh sal olunan malların vahid məlumat ba -
za sının yaradılması haqqında” sərəncamı
əsa sında 2016-cı ildə yaradılıb.

Portal Azərbaycan istehsalı olan rə qa -
bət qabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların
xa rici bazarlarda "Made in Azerbaijan”
bren di adı altında təşviqinə dəstək verir.
Di gər tərəfdən "Azexport” ölkədə biznes
mü hitinin yaxşılaşdırılması üçün ixracatçı
sa hibkarlara nəqliyyat, logistika, ödəniş
və sertifikatlaşdırma sahəsində dövlət dəs -
təyi göstərir.

Bu mənada portal yerli məhsullar haq -
qın da məlumatların təqdim edilməsi, onların
da xili və xarici bazarlarda satışı üçün əl -
verişli platformadır. Ən əsası "Azexport”
həm tələbin təklifi, həm də təklifin tələbi
for malaşdırdığı unikal imkanlar yaradan
plat formadır.

"Azexport” portalı "Made in Azerbaijan”
məh sullarının xarici bazarlarda elektron
ti carət platformaları üzərindən təşviqinin
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apa rılması üçün dünyanın müxtəlif isti qa -
mət lərində fəaliyyət göstərən ən məşhur
ti carət platformalarına inteqrasiya olunub.
Be lə ki, "amazon.com”, "alibaba.com”,
"all.biz”, "Go4worldbusiness.com” kimi
bir çox geniş auditoriyaya malik olan por -
tal lara inteqrasiya olunması Azərbaycan
is tehsalı olan məhsulların dünya bazarına
çı xış imkanlarını artırır, onların satış əha -
tə sini genişləndirir.

Azərbaycanın yaradıcı sənaye sahəsində
möv cud potensialını nəzərə alsaq, pers -
pek tivdə bu sektor ölkəyə ən azı 1-1,5
mil yard dollar əlavə gəlir gətirə bilər. Bu
məq sədlə kreativ məhsulların xarici ba -
zar larda təşviqi məqsədilə "Azexport.az”
por talı sınaqdan keçmiş modelini və möv -
cud imkanlarını təklif edir. Bunun üçün
bu sahədə ixtisaslaşan "Etsy”, "Kickstarter”
və "Amazon Kindle onlayn portalları və
"Sothebys” auksion evi ilə əməkdaşlıq qu -
ru lub. "Azexport.az” bu il ərzində "Ama-
zon” onlayn platformasında elektron ki -
tab ların satışı istiqamətində uğura nail
olub. Belə ki, ümumilikdə "Azexport.az”
və "Amazon” portallarında Prezident ya -
nın da Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
rek toru, akademik Urxan Ələkbərovun
"Fun damentals of İnclusive Development
Ma nagement” adlı elektron kitabının üç
ay ərzində 300-dən artıq nüsxəsi satılıb.
Növ bəti mərhələdə dizayn həlləri, əl işləri,
mil li suvenirlər, əsərlər, şeirlər, rəsmlər,
kre ativ video oyunlar, musiqilər, bəstəkarlıq
və potensial ixrac imkanı olan digər ya ra -
dı cılıq məhsullarının "Etsy”, "Apple” "Mu-
sic”, "Itunes”, "Google Play”, "Kickstarter”,
"Sothebys” və "Amazon Kindle” kimi plat -

 formalara yerləşdirilməsi nəzərdə tutu lub.
Beləliklə, Azərbaycanda istehsal olunan

məh sulların vahid məlumat bazası for ma -
la şıb və bu gün yerli sahibkarın "A z ex -
port.az” vasitəsilə öz məhsullarını 200-
dən artıq ölkədə tanıtmaq imkanı var. "Az-
export.az”ın fəaliyyət göstərdiyi 3 il ərzində
Azər baycan məhsullarının beynəlxalq on-
layn platformalarda mövcudluğu 300 dəfə
artıb. Fəaliyyətə başladığı 2017-ci ilin yan-
var ayından etibarən "Azexport.az” portalına
dün yanın 111-dən artıq ölkəsindən müxtəlif
(sə naye, qida, tekstil, kənd təsərrüfatı və s.)
məhsullar üzrə 1 milyard 388,4 milyon ABŞ
dollar həcmində ixrac sifarişləri daxil olub.

Mərkəzdə onu da öyrəndik ki, hazırda
bir sıra ölkələr "Azexport.az” modelinə
bən zər modellər tətbiq etməyə çalışırlar.
Hətta Dünya SME Forumu və İİTKM ara -
sın da imzalanmış anlaşma memorandu-
munda "Azexport.az” təcrübəsinin ya yıl -
ma sı da nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycanın Rəqəmsal 
Ticarət Qovşağı
"Azexport.az” portalının əsas keyfiyyət

gös təricilərindən biri də İlham Əliyevin
fər manı ilə burada sahibkarlıq fəaliyyətinin
hə yata keçirilməsi ilə əlaqədar Azər bay -
canda vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan
keç miş şəxslərlə onların xarici biznes tə -
rəf daşları arasında sənədlərin, o cümlədən
mü qavilələrin elektron formada tərtibinə
və imzalanmasına, habelə real vaxt re ji -
min də transsərhəd elektron xidmətlərin
hə yata keçirilməsinə imkan verən "Azər -
bay can Rəqəmsal Ticarət Qovşağı” böl -
mə sinin yaradılmasıdır. Qeyd edək ki, dör -
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dün cü sənaye inqilabının çağırışlarına uy -
ğun olaraq Azərbaycan Böyük Britaniyadan
son ra Rəqəmsal Ticarət Qovşağı (RTQ)
ya radan ikinci ölkədir.

Ölkələr arasında rəqabətin gücləndiyi
dövrdə belə layihənin həyata keçirilməsi
olduqca mükəmməl düşünülmüş iqtisadi
ad dımlardan biridir. Çünki bu layihə ilə
Azə r baycan regionda qeyri-neft sektoru üzrə
ən rahat investisiya mühiti yaradıb və xarici
investorlar üçün olduqca cəlbedici öl kəyə
çevrilib. RTQ qeyri-rezident in ves torların
mövcud regionda investisiya la yihələrini ən
rahat və təhlükəsiz şəkildə hə yata keçirmələri
üçün unikal imkanlar ya radır.

Azərbaycan RTQ vasitəsilə dünyada
ilk mobil rezidentlik və Estoniyadan sonra
ikin ci elektron rezidentlik təqdim edən öl -
kədir. İlk elektron rezidentlik Avropa İt ti -
fa qının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
rəh bəri, səfir Kestutis Jankauskasa təqdim
edi lib. RTQ-nin yenilikləri bununla bitmir,
dün ya tarixində ilk dəfə qeyri-rezidentə
mo bil imza – ASAN imzanı məhz RTQ
ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin
Osman-əl Tüveycriyə təqdim edib.

RTQ-nin təqdim etdiyi m-rezidentlik
və e-rezidentlik vasitəsilə sənədləşmə ilə
əla qədar aparılan bütün proseslər çox sadə
və bir o qədər təhlükəsizdir. Elektron və
mo bil rezidentliyin xarici investor üçün
üs tünlüyü odur ki, ölkəmizdə biznes fəa -
liy yəti ilə məşğul olmaq istəyən qeyri-re -
zi dentlər ölkəyə daxil olmadan, sərhədi
keç mədən dth.az saytında qısa müddətdə
qey diyyatdan keçə bilər.

RTQ, eyni zamanda yerli sahibkarlar
üçün də böyük imkanlar yaradır. Belə ki,

ix rac prosedurlarının daha sadə, şəffaf və
sü rətli həyata keçirilməsi məqsədilə ixrac
za manı tələb olunan mənşə sertifikatı, fito -
sa nitar, keyfiyyət, baytarlıq sertifikatı,
göm rük bəyannaməsi, sərbəst satış sertifikatı
ki mi sertifikatlarını onlayn formada və
yal nız bir müraciətlə "Vahid İxrac Ərizəsi”
va sitəsilə təqdim edir. Bu da yerli ix ra cat -
çı lara vaxta və xərclərə qənaət etməyə şə -
rait yaradır. RTQ yerli sahibkarlar üçün
ye ni bazarlar da açmaqdadır. Belə ki, insan
or qanizmi ilə birbaşa təmasda olan qida,
kos metika, tekstil, tibbi cihazlar, gigiyenik
va sitələr və s. məhsulların ixracı zamanı
tə ləb olunan Sərbəst Satış Sertifikatı
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq RTQ vasitəsilə
yerli sahibkarlara təqdim olunur. Azər -
bay can MDB məkanında bu tip sertifikatı
təq dim edən üçüncü ölkədir.

RTQ-nın təklif etdiyi digər xidmətlər
sı rasında qeyri-rezidentlər üçün olan e-
company vasitəsilə sahibkar onlayn şəkildə
öz şirkətini qura bilər. E-bank xidməti va -
si təsilə Azərbaycanda ilk dəfə banka get -
mə dən, məsafədən bank hesabının açılması
xid məti təqdim edilib. E-wallet xidməti
va sitəsilə elektron pul kisəsi ilə bütün ödə -
niş lər portal üzərindən həyata keçirilə bilər.
Bu nunla da sahibkar öz vaxtına qənaət
edə bilər. E-document vasitəsilə isə şirkətin
bü tün elektron sənəd dövriyyəsi həyata
ke çirilir. Bundan başqa, transsərhəd əmə -
liy yatları, elektron sənəd dövriyyəsi, qar -
şı lıqlı tanınma, gömrük bəyannamələrinin
dol durulması və sairə kimi xidmətləri də
RTQ istifadəçilərə təqdim edir.

Ümumilikdə RTQ "Bir Pəncərə” İxraca
Dəstək Mərkəzi və "Azexport.az” portalı
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ilə birgə ekosistem yaradaraq ixracatın
təş viqinə xidmət göstərir.

"Monitoring.az” – monitorinq 
və qiymətləndirmədə rəqəmsal
transformasiya
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommu -

ni kasiya Mərkəzinin BP şirkəti ilə birgə
ha zırladığı "monitoring.az” portalının ya -
ra dılmasının əsas məqsədi strateji yol xə -
ri tələrinin və digər dövlət proqramlarının
mo nitorinqi və qiymətləndirilməsində qu-
rumlar arasında olan "kommunikasiya mə -
sa fə sini” azaltmaq, monitorinq və qiy mət -
ləndirmə institutunu rəqəmsallaşdırmaq,
sa dələşdirmək və şəffaflaşdırmaqdır.

Azərbaycanda elektron hökumət və
elek tron məhkəmə ilə yanaşı, həm də elek-
tron monitorinq sisteminin yaradılması çe-
vik və səmərəli dövlət idarəetməsini təmin
edir. İİTKM strateji yol xəritələrində nə -
zərdə tutulan fəaliyyətlərlə bağlı monitorinq,
qiy mətləndirmə və kommunikasiya təd -
bir lərini, həmçinin öz səlahiyyətləri çər -
çi vəsində dövlət qurumlarının sifarişi əsa -
sın da sənaye parkları, məhəllələri və aq -
ro parklarda həyata keçirilən fəaliyyətlərin,
ha belə iqtisadi yönümlü dövlət proq ram -
la rının monitorinqini və qiy mət lən di ril -
mə sini həyata keçirir. "Monitoring.az” por -
ta lı dövlət strategiyalarının, proqramların,
təd birlər planlarının monitorinqi və qiy -
mət ləndirilməsi nəticəsində Böyük Ve ri -
lən lər (Big Data) bazası yaratmağa imkan
ya radır.

"Azranking.az” portalı isə Verilənlər
Ba zasından istifadə etməklə islahatların
ge nerasiyasını təmin edir və islahatlar da

ye nidən monitorinq olunur. "Monitoring.az”
və "Azranking.az” portalları arasında funk-
sional əlaqə "müdrik çevrə” yaradır.

Beləliklə, mərkəzdəki müşahidələrimiz
gös tərdi ki, İlham Əliyevin rəhbərliyilə
Azər baycanın özünəməxsus iqtisadi is -
lahatların idarəedilməsi modeli yaradılıb.
Cə mi 3 ildir fəaliyyət göstərən İİTKM
müa sir çağırışlardan irəli gələn konseptual
ya naşma və mexanizmləri uğurla tətbiq
edir.

"Azranking.az” – islahatların
rəqəmsal generasiyası
İİTKM-in fəaliyyətini təmin etdiyi

"Döv lət-Biznes Dialoqu Platforması və
Biz nes mühiti və beynəlxalq reytinqlər
üz rə Komissiya”nın internet Portalı - "Az -
ran king.az” vasitəsilə idarəetmə elektron
qay dada həyata keçirilir. Komissiyanın iş -
çi qruplarının fəaliyyətinin əla qə lən di ril -
mə si, iclas və görüşlərin təşkil edilməsi,
da xili məlumatların və müvafiq sənədlərin
mü badiləsi də yeni internet platforması
üzə rindən reallaşacaq. Bundan başqa, Azər -
bay can və ingilis dillərində fəaliyyət gös -
tə rən "Azranking.az” portalında beynəlxalq
rey tinqlər üzrə bütün məlumatlar, me to -
do logiya, qiymətləndirmə və eyni zamanda
rey tinq üzrə qiymətləndirilən bütün ölkələrin
Azər baycan ilə illər üzrə müqayisəli təhlil
sis temi və digər funksiyalar mövcuddur.
Por tal komissiyanın iclaslarında baxılan
mə sələlər və qəbul edilən qərarlar barədə
mə lumatların ictimaiyyət, eləcə də, kütləvi
in formasiya vasitələrində şəffaf və əlçatan
ola raq yayılmasını təmin etmək məqsədi
da şıyır.
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İslahatların kommunikasiyası
İİTKM, həmçinin Azərbaycanda aparılan

is lahat prosesinin yerli və beynəlxalq sə -
viy yədə geniş kommunikasiyasını həyata
ke çirir. Mərkəz internet resursları üzərindən
ak tiv fəaliyyət göstərir, sosial şəbəkələrdə
40-a qədər resurs üzərindən müntəzəm
ola raq islahat prosesinin kommunikasiyasını
hə yata keçirir. Mərkəzin əməkdaşları mü -
tə madi olaraq islahatların işıqlandırılması
məq sədilə mediada analitik şərhlərlə çıxış
edir, müxtəlif teleradio proqramlarına və
de batlara qatılırlar. Azərbaycanda aparılan
is lahat prosesi ilə bağlı həm də beynəlxalq
müs təvidə təşviqat işi aparılır. Belə ki,
mər kəzin əməkdaşlarının nüfuzlu "Forbes”,
"Reuters”, "BBC”, "Emerging Europe”,
"Digital Age”, "moscow-baku.ru”, "Mil-
liyet”, "Hürriyet”, "Daily Sabah” və s. ki -
mi nəşrlərdə müsahibə və məqalələri dərc
olu nub. Mərkəz aylıq olaraq ixrac icmalı,
is lahat icmalı və video icmalı hazırlayır.
İs lahat prosesinin statistik infoqrafik təsviri,
vi deo formatda təqdimatı və elektron küt -
ləvi informasiya vasitələrində də bu mə -
lu matların statistik infoqrafikalarla geniş
işıq landırılması məlumatlılığın artmasına
xü susi töhfə verir. Prezidentin fərman və
sə rəncamlarına, digər vacib islahat təd -
bir lərinə aid sosial çarxlar daimi olaraq
TV kanallarda yayımlanır. İİTKM iqtisadi
sa hədə fəaliyyət göstərən TV layihələrin
ya radılmasında və fəaliyyətində də xüsusi
rol oynayır. Mərkəz Dünya Bankı, SİGMA,
Av ropa İttifaqı kimi nüfuzlu təşkilatlarla
on larla birgə tədbirlər və görüşlər keçirir.
Həm çinin beynəlxalq nüfuzlu xarici eks -
pert lərlə birlikdə müxtəlif mövzularda tə -

lim lər təşkil olunur və iştirakçılara sertifi -
kat lar təqdim olunur. İİTKM-in əməkdaşları
ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Hindistan,
Ya poniya, İtaliya, Estoniya, Tailand, Türkiyə
və başqa ölkələrə səfər edərək iqtisadi is -
la hatlar barədə məlumatlar təqdim ediblər.
Bu il ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində
Dünya Bankı ilə Beynəlxalq Valyuta Fon-
dunun illik toplantısında Azərbaycanda
iq tisadi islahatlara dair xüsusi tədbir keçiri -
lib. Toplantıda "Doing Business islahatları:
Azər baycanda inklüziv və davamlı iqtisadi
in kişaf” mövzusunda təqdimat nümayiş
olu nub.

Prezident İlham Əliyevin həyata ke çir -
di yi uğurlu və sistemli islahatlar çər çi və -
sin də İİTKM-in yaranması və özünün də
bu islahat prosesinə qoşulması onu göstərir
ki, Azərbaycanda dövlət idarəetməsinin
sə  mərəliliyi təmin olunmuşdur. İİTKM-in
uğur larının da səbəbi məhz effektiv menec-
ment, rəqəmsal həllər, insan kapitalı və
döv lətçiliyə bağlılıqdır. Dəhlizlərdə, iş
otaq larında və iclas zallarında rastlaşdığımız
əmək daşların işgüzarlığı və ruh yüksəkliyi
qay nar iş həyatını göstərirdi. Bu gün
İİTKM-də nüfuzlu xarici universitetləri
bi tirən məzunlar, elmlər və fəlsəfə dok -
tor ları, magistrlər peşəkarlıq və və tən pər -
vər liyi özlərində birləşdirərək İlham Əli -
ye vin rəhbərliyi altında həyata keçirilən
is lahatlara öz töhfələrini verməyə çalışırlar.

Rəşad CƏFƏRLİ.
www.azerbaijan-news.az
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Ölkəmizdə multikulturalizm, to -
le rantlıq və dini dözümlülüyün

döv lət siyasəti səviyyəsində inkişaf et -
di ril məsinin əsaslarını qədim dövlətçilik
ta riximiz və milli-mənəvi dəyərlərimiz
təş kil edir. Tarixi ənənələrə nəzər salsaq
gö rərik ki, istər Səfəvilər dövləti, istər
XIX-XX əsrlər maarifçilik dalğası, is -
tərsə də Xalq Cümhuriyyəti dövründə
Azər baycan ərazisində yaşayan digər
et nik xalqlar və dini qrupların nü ma -
yən dələrinin təmsilçiliyini özündə cəm -
ləyən bu siyasi davranış XX əsrin son -
la rında ümummilli lider Heydər Əliyev
tə rəfindən dövlətçilik ideologiyasının
tər kib hissəsinə çevrilmış, tolerantlıq
və multikulturalizm ənənələri bərpa
edil mişdir. İctimai-siyasi həyatımızın
de mək olar ki, bütün sahələri kimi,
döv lət-din münasibətlərinin tən zim lən -
məsi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə
sıx bağlıdır. Ötən əsrin 90-cı illərinin
əv vəlində tarixi müstəqilliyinə yenidən
qo vuşan Azərbaycan çox keçmədi ki,
su verenliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-
üzə qaldı. Həmin dövrdə arası kə sil -
mə yən xarici təzyiqlər, işğalçı Er mə -
nis tanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü,
öl kə daxilindəki siyasi başıpozuqluq,
ha kimiyyət çəkişmələri Azərbaycanda

MULTİKULTURALİZM AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT
SİYASƏTİNİN PRİORİTETİ, CƏMİYYƏTİN 

HƏYAT TƏRZİDİR

Azərbaycan müxtəlif si vi li za si ya -
ların qovuşduğu məkan olaraq, əsr -
lər boyu milli-mədəni rən ga rəng lik
mü hitinin formalaşdığı, ay rı-ayrı mil -
lətlərin və konfessiyaların nü ma yən -
də lərinin sülh, əmin-aman lıq, qarşılıqlı
an laşma və dia loq şəraitində yaşadığı
di yar kimi ta nınır. Bu gün Azərbaycan
özü nün uzun əsrlərin süzgəcindən
sü zülüb gə lən zəngin multikulturalizm
mo  de lini dünyaya təqdim etməkdədir.
Öl  kəmizin bu sahədəki təcrübəsi ki -
fa yət qədərdir və qədim tarixə ma lik -
dir. Əsrlər boyu dinlər, mə də niyyətlər
və sivilizasiyaların bir ara ya gəldiyi
ölkəmiz Şərq və Qərb ara sında yalnız
coğrafi körpü deyil, həm də mədəniyyət
körpüsü olmuş, müx təlif dinlərin və
mə dəniyyətlərin nü mayəndələri Azər -
bay canda sülh şərai tində və ləyaqətlə
ya şamışlar. Bu gün də müstəqil Azər -
bay can öz si yasətini məhz bu təməl
üzə rində qu rur, ölkəmizdə katolik kil -
sə si, pra voslav kilsəsi, yəhudi sinaqoqu,
məs  cidlər azad, sərbəst, təhlükəsiz,
qar  şılıqlı hörmət əsasında to le rant -
lıq şəraitində fəaliyyət göstərir, Azər -
bay can müxtəlif irqi, etnik, di ni və
mə dəni mənsubiyyətə malik in sanlar
ara  sında ayrı-seçkiliyə yer ol madığını
bü tün dünyaya nümayiş etdirir. 
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və ziyyəti son dərəcə gərginləşdirmişdi.
Ey ni zamanda, dinlərarası, millətlərarası
mü nasibətlərə böyük ziyan vuruldu. Məhz
be lə ağır şəraitdə xalqın təkidi ilə siyasi
rəh bərliyə qayıdan ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev ölkəni düşdüyü bəladan
qur tardı, qanunçuluğun və ictimai-siyasi
sa bitliyin bərpasına nail oldu, demokratik,
hü quqi dövlətin möhkəm bünövrəsini
qoy du, müstəqil Azərbaycanın tərəqqi
və inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirdi.
Ey ni zamanda dövlət-din münasibətlərinin
for malaşması istiqamətində mühüm ad -
dımlar atıldı. Ulu öndər ölkəmizdə möv -
cud olan bütün milli azlıqları vahid azər -
bay cançılıq ideologiyası ətrafında bir -
ləş dirməyə nail oldu, mədəni müxtəlifliyi
qo rumaq naminə milli azlıqlar və dini
qrup larla bağlı çoxlu sayda normativ hü -
qu qi aktlar qəbul etdi, demokratik, hüquqi
döv lət quruculuğunun əsasını qoydu və
apar dığı islahatlarla ölkədə tarixən möv -
cud olan etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin
to lerant əsaslarının möhkəmlənməsini
tə min etdi. Təsadüfi deyil ki, multikultu -
ra lizmin siyasi əsasları Azərbaycan Res -
pub likasının Konstitusiyasında qanunve -
ri cilik aktlarında, fərman və sərəncamlarda
öz əksini tapıb. Multikulturalizmin məhək
da şı olan dövlət-din münasibətlərinə bö -
yük önəm verən ulu öndər deyirdi: “Azər -
baycan Respublikası çoxmillətli bir
dövlətdir. Azərbaycanda müsəlmanlarla
ya naşı, başqa dinlərə mənsub olan və -

tən daşlar da yaşayır. Azərbaycan müstəqil,
de mokratik dövlət kimi öz ərazisində
ya şayan bütün xalqlara, bütün millətlərə,
di nindən, irqindən, siyasi mən su biy yət -
lə rindən asılı olmayaraq  azadlıq, hürriyyət
im kanları verir”. Ulu öndərin müəy yən -
ləş dirdiyi bu strateji istiqamətdə inkişaf
edən Azərbaycan dünyaya örnək ola bi -
ləcək multikultural dəyərlər sistemini və
mo delini formalaşdırıb.

Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
tə məli qoyulan müasir Azərbaycanda
möh tərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
qə tiyyətli siyasi iradəsi, yüksək intellektual
key fiyyətləri, Birinci vitse-prezident Meh -
ri ban xanım Əliyevanın dövlətçilik tə -
fək kürü ilə milli-mənəvi dəyərlərə verdiyi
önəm sayəsində bəşəri birliyə xidmət
edən multikulturalizm, İslam həmrəyliyi
ki mi ideyaların reallaşması istiqamətində
uğur lu addımlar atılır və bu addımlar
bey nəlxalq aləmdə böyük siyasi-mənəvi
re zonans yaradır. Azərbaycanın multikul -
tu ralizm dəyərlərinə sahib olması, onu
təş viq etməsi aparıcı beynəlxalq təşkilatlar
və dünya birliyi tərəfindən yüksək də -
yər ləndirilir. Müasir gərgin beynəlxalq
şə raitdə Azərbaycanda Beynəlxalq Multi -
kulturalizm Mərkəzinin yaradılması, prak-
tiki, elmi, təbliğati və təşviqati istiqamətdə
fəa liyyət göstərməsi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Beynəlxalq ictimaiyyət qəbul
edir ki, dünyəviliyin Azərbaycan modeli
və onun sülhpərvər dinlərarası dialoq
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təc rübəsi nadir və uğurlu bir model kimi
nə zərdən keçirilməli, öyrənilməlidir. Ha -
zırda ölkəmizin təcrübəsi tədqiqat obyek-
tidir, bir çox ölkələrdə öyrənilir və tədris
edilir. Bu istiqamətdə əməkdaşlığa maraq
artır və ilbəil əlaqələr genişlənir. Təsadüfi
deyil ki, “Multikulturalizmin  Azərbaycan
modeli” və ya “Azərbaycan multikultu -
ra lizm modeli” kimi terminlər siyasi lek -
si kona, elmi ədəbiyyata daxil edilib.
Azər baycan xalqı birgəyaşayış təcrübəsi
və həyat tərzi ilə sübut edir ki, multikul-
turalizm yaşayır və onun gələcəyi daha
par laqdır.

Multikulturalizmin Azərbaycan Res -
pub likasının dövlət siyasəti olmasının
mü hüm təzahürlərindən biri burada döv -
lət-din münasibətlərinin yüksək səviyyədə
ol masındadır. Azərbaycanda dövlət-din
mü nasibətlərinin yüksək səviyyədə olması
özü nü ilk növbədə dörd əsas məqamda
gös tərir: ölkəmizdə dini azadlıqların tə -
min edilməsində, bütün dinlərin, dini
məz həblərin qanun qarşısında bərabər
ol masında, onların fəaliyyətlərinə dövlət
tə rəfindən hər cür dəstək göstərilməsində
və dinlərarası münasibətlərin qarşılıqlı
hör mət və əməkdaşlıq əsasında qu rul -
ma sında... Fəxarət hissi ilə deyə bilərik
ki, Azərbaycan günümüzdə mü səl man -
la rın arasında qanlı toqquşmalara səbəb
olan məzhəb qarşıdurmaları olmayan na -
dir müsəlman ölkələrindəndir. Dövlət
bü tün dini qurumların hər birinə lazımi

kö mək, o cümlədən maliyyə dəstəyi gös -
tə rir. Dövlətimizin bütün dinlərə göstərdiyi
bə rabər münasibət öz növbəsində din -
lər arası münasibətlərin təkmilləşməsinə,
da ha dəqiq desək, bu münasibətlərin qar -
şılıqlı hörmət və əməkdaşlıq əsasında
qu rulmasına səbəb olur. Prezident İlham
Əli yevin də qeyd etdiyi kimi, Azər bay -
canda bütün din və etiqad azadlıqları
tam şəkildə təmin edilir.

Multikulturalizm həm də cəmiyyətdəki
et nik-mədəni müxtəlifliklərin tən zim lən -
mə sinin ən səmərəli siyasətidir. Bunu
Azər baycan Respublikasının təcrübəsi
ay dın şəkildə göstərir. Ölkəmizin daxili
si yasətinin mühüm istiqaməti olan mul-
tikulturalizm siyasəti vasitəsilə cə miy -
yət dəki mövcud etnik-mədəni müx tə lif -
liklər səmərəli şəkildə tənzimlənir. Daha
kon kret desək, bu müxtəlifliklər qorunur.
Mul tikulturalizm siyasəti ölkənin su ve -
ren liyinə, ərazi bütövlüyünə, demokratik
in kişaf yoluna, milli təhlükəsizliyinə,
və təndaş birliyinə, əhalinin rifah və et-
nik-mədəni dəyərlərinə təhdid yaradan
et nik millətçilik, etnik separatçılıq, dini
se paratçılıq və digər dezinteqrasiya pro -
ses lərinin qarşısının alınmasında mühüm
rol oynayır. Beləliklə, Azərbaycan Res -
pub likası multikulturalizm siyasəti va -
si təsilə ölkə daxilində olan etnik-mədəni
müx təliflikləri tənzimləyərək bu müx tə -
lif liklərin və onların əsasını təşkil edən
də yərlərin qorunmasına nail olub. Bu,
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de mokratik cəmiyyətin norma və prin -
sip lərinə uyğun gəlir. Belə ki, xalqların
et nik-mədəni dəyərlərinin qorunması in-
san haqlarının tərkib hissəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının multikul -

turalizm siyasətindən danışarkən daha

bir mühüm qanunauyğunluğa diqqət ye -

tir mək lazımdır: multikulturalizm ölkənin

da xili siyasətində özünü göstərməklə ya -

naşı, özünü xarici siyasətdə də təzahür

et dirir. Belə ki, ölkəmizin xarici siyasətinin

əsas istiqamətlərindən biri bütün dünyada

mə dəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası

dia loqun təşviq olunmasıdır. Qeyd edək

ki, bu istiqamətdə ölkəmiz böyük  uğurlara

im za atıb. Belə uğurlardan biri kimi son

dövr də siyasi leksikona daxil olan “Bakı

pro sesi”ni qeyd etmək olar. “Bakı pro -

se si” – mədəniyyətlər arasında dialoqun

in kişaf etdirilməsini nəzərdə tutan bir

tə şəbbüsdür. “Bakı prosesi” təşəbbüsünü

ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Pre -

zi denti cənab İlham Əliyev 2008-ci il 2-

3 dekabr tarixində Bakıda Avropa və

ona qonşu regionların mədəniyyət na -

zir lərinin “Mədəniyyətlərarası dialoq Av -

ropa və onun qonşu regionlarında davamlı

in kişafın və sülhün əsasıdır” mövzusunda

ke çirilmiş konfransında irəli sürdü. Regio -

nal təşəbbüs kimi yaranan “Bakı prosesi”

2010-cu ildən qlobal hərəkata çevrilməyə

baş ladı. Mütərəqqi dünya ictimaiyyəti

mə dəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun

təş viq edilməsində “Bakı prosesi”nin ro -

lunu yüksək qiymətləndirir, 2008-ci ildən

bə ri mədəniyyətlər arasında dialoqu

mü  dafiə edən ön təşəbbüs kimi dəyər -

lən dirir.
Azərbaycanda tolerantlıq mühiti hər

za man ən yüksək səviyyədə olduğu üçün
bu rada multikulturalizm, millətlər və
din lər arasında olan münasibətlərə, dialoqa
həsr edilmiş beynəlxalq səviyyəli bir
çox tədbirlər, elmi konfranslar keçirilir.
Azər baycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə
baş lanan və həyata keçirilən “Bakı prose -
si”, “Multikulturalizm” və “İslam Həm -
rəy liyi” illəri çərçivəsində təşkil olunan
bey nəlxalq tədbirlər mədəniyyətlər və
din lər arasında əlaqələrin genişlənməsinə,
qar şılıqlı etimad mühitinin yaradılması
işi nə mühüm töhfələr verib. Dünyanın
müx təlif ölkələrinin ənənəvi dünya din -
lə rini təmsil edən 200-dən çox nüma -
yən dənin iştirak etdiyi “Qloballaşma,
din, ənənəvi dəyərlər” mövzusunda tədbir
2010-cu ilin aprelində məhz Bakı şə hə -
rində keçirilib. 2011-ci ildən başlayaraq,
Azər baycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə hər
iki ildən bir Bakıda Ümumdünya Mə də -
niy yətlərarası Dialoq Forumu keçirilir.
Bu forumlar UNESCO, BMT-nin Sivili -
za siyalar Alyansı, Avropa Şurası, Avropa
Şu rasının Şimal-Cənub Mərkəzi, İSESCO,
BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının tə -
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rəf daşlığı ilə reallaşdırılır. Bakı, həmçinin
Av ropa Olimpiya Komitələrinin himayəsi
al tında keçirilmiş “Bakı–2015” birinci
Av ropa Oyunları və IV İslam Həmrəyliyi
Oyun ları kimi beynəlxalq və çox mə -
dəniyyətli tədbirlərə ev sahibliyi edib.
Bu günlərdə paytaxtımızda “Dünya dini
li derlərinin II Bakı sammiti”nin ke çi ril -
məsi ölkəmizdə dini və milli məsələlərə
döv lət səviyyəsində nə dərəcədə həssas
ya naşıldığını bir daha əyani şəkildə sübut
et di. Dünyanın müxtəlif regionlarını təm -
sil edən xristian, müsəlman, yəhudi, bud-
dist, induist və digər dini birliklərin rəh -
bərləri və dini konfessiya təmsilçiləri
müa sir dünyanı təhdid edən problemlərə,
xü susilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həl linə dair birgə mövqeyini bildirdi, o
cüm lədən dinlərarası və sivilizasiyalararası
həm rəyliyin vacibliyini bütün dünyaya
nü mayiş etdirdilər. 

Azərbaycanda multikulturalizmin döv -

lət siyasətinin mühüm istiqamətinə çev -

ril məsi sadəcə müəyyən dövrü əhatə

edən bir kampaniya deyil. Bu, həm də

döv lətimizin milli-mənəvi, ümumbəşəri,

hu manist dəyərlərə söykənən davamlı

və ardıcıl siyasətidir. Bu sahədə fəaliyyət

gös tərmək üçün mühüm dövlət qu rum -

la rının yaradılması da təsadüfi deyil.

Mul tikulturalizmin Azərbaycan modelinin

uğu runun sirri məhz, müxtəlif millətlərin

və dinlərin təmsilçilərinin öz kimliklərini

qo rumasında və digərinə hörmətlə ya -

naş maqla inkişaf etmək iqtidarında ol -

ma sın dadır.
Tarixən hər bir dövlətin qüdrətinin

əsa sında iqtisadi güc, siyasi nüfuz dayanır.
Öl kənin iqtisadi inkişafı isə onun mədəni
in kişafı ilə düz mütənasibdir. Bu gün
Azər baycan iqtisadi göstəricilərinə görə
dün yanın qabaqcıl ölkələri sırasında öz
la yiqli yerini tutursa, bu həm də onun
müx təlif etno-mədəni qrupları özündə
bir ləşdirməsi və qoruması, bir sözlə mul -
ti kultiralizm siyasətindən irəli gələn bir
gös təricidir. Ölkəmizdə sağlam tarixi
kök lərə malik multikulturalizm dövlət
rəh bərliyinin düşünülmüş siyasəti ilə da -
ha da inkişaf edir, yeni pozitiv çalarlarla
zən ginləşir. Dövlətimizin başçısı cənab
İlham Əliyev Azərbaycanda mul ti kul tu -
ra lizmə münasibət barədə deyib: “Multi -
kulturalizm Azərbaycanda dövlət si ya -
sə tidir. Qeyd etməliyəm ki, artıq tarixi
keç mişimiz də bunu diktə edir. Eyni za-
manda multikulturalizm Azərbaycanda
hə yat tərzidir. Biz gündəlik həyatımızda
bu prinsiplər əsasında fəaliyyət göstəririk.
Bu prinsiplər cəmiyyətin mütləq ək sə -
riy yəti tərəfindən dəstəklənir, müdafiə
edi lir”. 

Məhəmməd İSAYEV,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademi -
ya sının tələbəsi.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev
müs təqil Azərbaycan döv lət çi li -

yinin siyasi, iqtisadi əsaslarını yaratmış,
xal qın müstəqil və güclü dövlətə sahib
ol maq arzusunu reallığa çevirmiş fenomen
şəx siyyət kimi çağdaş tariximizdə əbə -
di yaşarlıq qazanaraq hələ sağlığında canlı
əf sanəyə çevrilmişdir. Ulu öndərin Azər -
bay cana rəhbərlik etdiyi dövr minilliklər
bo yu davam edən dövlətçilik tariximizin
şan lı səhifəsidir. Bu mərhələ Azər bay -
can da müstəqilliyin əbədi və dönməz
xa rakter alması, dövlətçiliyin möh kəm -
lən dirilməsi, iqtisadi inkişaf üçün möhkəm
tə məlin yaradılması, milli-mənəvi yük -
sə liş, hər bir fərdin özünü layiqli vətəndaş
ola raq dərk etməsi ilə müasir tariximizə
əbə di həkk olunmuşdur.

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, gə -
ləcək tərəqqisi üçün möhkəm əsasların
ya radılması zəngin təcrübəyə, böyük is -
te dada, parlaq zəkaya, ali mənəvi key -
fiy yətlərə, yüksək siyasi idarəçilik və li -
der lik qabiliyyətinə, tükənməz enerjiyə
ma lik Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi
stra tegiyasının həyata keçirilməsi nə ti -
cə sində mümkün olmuşdur. Bu gün Azər -
bay canda sosial-iqtisadi, ictimai-mədəni
hə yatın elə bir sahəsi yoxdur ki, həmin

sa hənin inkişafı ümummilli
li derin adı ilə bağlı olmasın.
Ulu öndər ölkəmizin gələcək
in kişaf kursunu böyük uzaq -
gö rənliklə ifadə etmişdir:
“Bir Prezident kimi mən

Azər baycanın iqtisadiyyatında dövlət si -
ya sətini artıq müəyyən etmişəm. Bu, is -
la  hatlar yoludur, islahatlar vasitəsilə is -
teh salın artırılması, inkişaf etdirilməsi,
mül kiyyətin özəlləşdirilməsi, özəl böl -
mə nin inkişafına geniş yer verilməsi,
ba zar iqtisadiyyatı, insanlara sərbəstlik
ve rilməsi, sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa
şə rait yaradılmasıdır. Bu, dövlət si ya sə -
ti mizin əsas prinsipləridir”.

Bu siyasi xətt - fəaliyyət prinsipi
1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azər bay -
ca na rəhbərlik etməsi ilə başlanan şərəfli
mis siyanın əsas qayəsi idi. Məhz həmin
dövr dən etibarən Azərbaycanın iqtisadi
in kişafının əsaslarının yaradılması, zəngin
iq tisadi potensialının ölkənin gələcək in -
ki şafına, xalqın rifahının yüksəlməsinə
yö nəldilməsi prosesinə start verildi. Azər -
bay canın Sovet İttifaqının ən qabaqcıl
res publikalarından birinə çevrilməsi üçün
bü tün sahələrdə geniş islahatlar aparan
Hey dər Əliyev zəngin idarəçilik təcrübəsi
sa yəsində o dövrdə sovet Azərbaycanının
ta rixində böyük dönüş yaratmışdır. Ulu
ön dərin gərgin fəaliyyəti və qətiyyəti sa -
yə sində Azərbaycanın uzunmüddətli, di -
na mik və hərtərəfli inkişafını təmin edə -

DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZİN ŞANLI SƏHİFƏSİ

Dünyaşöhrətli ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyevin
titanik əməyi, qətiyyəti, möhkəm siyasi iradəsi
sayəsində müasir Azərbaycan dövləti qurulmuş,
ölkəmiz dünya məkanında öz layiqli yerini tutmuşdur.
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cək kompleks inkişaf proqramlarının ic -
ra sına başlanmış, iqtisadi və digər sa -
hələrdə SSRİ rəhbərliyi səviyyəsində əl -
verişli qərarların qəbuluna nail olun muş -
dur.

Dahi siyasət korifeyinin həyata ke -
çir diyi məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində
res publika iqtisadiyyatında mühüm struk-
tur dəyişiklikləri aparılmış, sənaye və
kənd təsərrüfatının bütün sahələrində in -
ki şafa nail olunmuş, yeni sənaye sahələri
ya radılmış, istehsalla bilavasitə bağlı
olan elmi-tədqiqat sahələrinin inkişafına
diq qət artırılmış, mütərəqqi tex no lo gi -
ya ların istehsalata tətbiqi sahəsində Azər -
bay can bütün SSRİ-də qabaqcıl mövqeyə
yi yələnmiş, istehsal olunan məhsulların
key fiyyəti yaxşılaşmışdır. 1969-1982-ci
il lərdə Azərbaycanda elektron ma şın qa -
yır ması, radiosənaye, yüngül və yeyinti
sə nayesi üçün maşın və avadanlıq istehsalı
və digər mütərəqqi sənaye sahələri ya -
ran mışdı. Sənayenin inkişafında elmi-
tex niki tərəqqinin nailiyyətlərinin geniş
tət biqi nəticəsində 1971-1985-ci illərdə
581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq,
apa rat və cihaz nümunələri yaradılmışdı.
Azər baycanda buraxılan 350 adda məhsul
dün yanın 65 ölkəsinə ixrac olunurdu.
Neft sənayesinin iqtisadi inkişafdakı rolu -
nu nəzərə alan Heydər Əliyev 1970-ci
il lərdə bu sahənin dinamik inkişafına
na il olmuş, neft-kimya sənayesinin mo -
dern ləşdirilməsini təmin etmişdir. Məhz
ulu öndərin rəhbərliyi ilə neft sənayesinin
in kişafında yeni mərhələ başlanmış, “qara

qı zıl”ın Azərbaycanın rifahına xidmət
edən vasitəyə çevrilməsinin əsası qo yul -
muş dur.

Azərbaycanın inkişaf tarixinin di na -
mi kası bir daha təsdiq edir ki, Heydər
Əli yevin 1969-cu ildə hakimiyyətə gə li -
şin dən sonrakı dövr, əslində res pub li ka -
mı zı müstəqil dövlət quruculuğuna aparan
yo lun başlanğıcı idi. 1970-ci illərdən
baş lanan iqtisadi inkişaf, milli-mədəni
dir çəliş, özünüdərk, milli ruhun yüksəlişi
xal qımızın illərdən bəri qəlbində yaşatdığı
döv lətçilik ideyasının milli-azadlıq mü -
ba rizəsində əsas hərəkətverici qüvvəyə
çev ril məsinə mühüm zəmin yaratdı.

Bəşəriyyətin inkişafına öz layiqli töh -
fəsini verən, böyük və zəngin tarixə ma -
lik olan xalqımız ötən əsrin son onilliyində
müs təqilliyini yenidən bərpa etdi. Lakin
müs təqilliyin ilk illərində ölkədə yaranmış
si yasi böhran, Ermənistanın işğalçılıq
si yasəti nəticəsində Azərbaycan ərazisinin
20 faizinin zəbt olunması və bunun nə ti -
cə sində 1 milyondan artıq soydaşımızın
doğ ma yurd-yuvasından didərgin düşməsi
so sial-iqtisadi böhranı daha da də rin ləş -
dir miş və beləliklə, ölkə iqtisadiyyatı
ida rəolunmaz vəziyyətə düşmüşdü. Yeni
döv rün tələblərinə uyğun iqtisadiyyatın
qu rulmaması, yerli və ittifaq miqyasında
olan müəssisələr arasında mövcud əla -
qə lərin qırılması, ölkənin iqtisadi, siyasi,
in formasiya blokadasına alınması nə ti -
cə sində 1990-cı illərin əvvəllərində ÜDM-
in, sənaye istehsalının, xarici ticarət döv -
riy yəsinin həcmi azalmış, inflyasiya ida -
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rəolunmaz səviyyəyə çatmışdı. İstehsal
sa hələrinin sıradan çıxması nəticəsində
iş sizlik səviyyəsi artmış, əhalinin pul
gə liri azalmışdı. Belə bir şəraitdə dahi
şəx siyyət, bütün həyatını xalqına və Azər -
bay canın müstəqil dövlət quruculuğuna
həsr etmiş Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qa yıdışı xalqımızın itirilmiş inamını özü -
nə qaytarmaqla, ölkənin yeni inkişaf
döv rünün əsasını qoydu. Xalqın iradəsi
və təkidli tələbi ilə 1993-cü ildə siyasi
ha kimiyyətə qayıdan ulu öndər Azər -
bay canı xaos və böhrandan çıxardı, və -
tən daş müharibəsinin qarşısını aldı, atəş -
kə sə nail oldu, böyük xilaskar missiyasını
ye rinə yetirdi.

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qa yıt -
ma sı ilə bütün sahələrdə olduğu kimi,
öl kəmizin iqtisadi həyatında da taleyüklü
də yişikliklərin əsası qoyuldu, Azərbaycan
döv lətini və ölkə iqtisadiyyatını labüd
fə lakətdən, hərc-mərclikdən xilas edən
Hey dər Əliyev ölkənin iqtisadi yüksəlişi
üçün təcili tədbirlər görməyə başladı.
Ümum milli liderin rəhbərliyi ilə qısa
müd dət ərzində ölkədə bazar iq ti sa diy -
ya tının formalaşması məqsədilə qanun-
vericilik bazası yaradıldı, məqsədli Dövlət
proq ramları qəbul edildi, mülkiyyət mü -
na sibətlərində köklü dəyişikliklər edilməsi
üçün müvafiq addımlar atıldı. Dahi si -
ya sətçi Heydər Əliyev tərəfindən müəy -
yən ləşdirilmiş strategiyanın əsasını iq ti -
sa diyyatın inkişafına, mövcud resurslardan
sə mərəli istifadəyə, dünya iqtisadiyyatına
in teqrasiyaya və nəticə etibarilə və tən -

daş ların rifah halının yüksəldilməsinə
he sablanan sosialyönümlü bazar iq ti sa -
diy yatının yaradılması təşkil edirdi.

Böyük siyasət korifeyinin ölkə iq ti -
sa diyyatının hərtərəfli inkişafı üçün neft
ami lindən məharətlə istifadə etməsi,
1994-cü ilin sentyabrında böyük təzyiqlərə
bax mayaraq “Əsrin müqaviləsi”nin im -
za lanmasına nail olması yüksək siyasi
ira dənin və qətiyyətin təntənəsi idi. Bu
sa ziş həmçinin, Azərbaycanın qapılarını
bü tün dünyanın üzünə açdı, bu sahədə
ye ni müqavilələrin imzalanmasını və öl -
kəyə investisiya qoyuluşunu təşviq etdi.
Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına
çı xarılması üçün 1996-cı ildə Bakı-No -
vo rossiysk, 1999-cu ildə Bakı-Supsa ix -
rac neft kəmərlərinin istismara verilməsi,
Ba kı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kə -
mə rinin inşasına dair sazişin imzalanması
ilə ixrac marşrutlarının diversifikasiyasına
nail olundu.

Heydər Əliyev ölkənin gələcək iqtisadi
in kişafının məhz özəl sektorla bağlı ol -
du ğunu vurğulayırdı: “Sahibkarlığın in -
ki şaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata
yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının ya -
ra dılması bizim strateji yolumuzdur”.
Ulu öndərin müəyyən etdiyi və onun
rəh bərliyi ilə uğurla həyata keçirilən sa -
hibkarlığın inkişafı strategiyası özəl böl -
mənin inkişafına yönəlmiş tədbirlərin
sis temliliyi, dövlət tənzimlənməsinin li -
be rallaşdırılması, dövlət-sahibkar mü na -
si bətlərinin institusionallaşdırılması ilə
xa rakterizə edilir. Qəbul olunmuş Dövlət
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proq ramlarının bu sahənin inkişafında
xü susi rolu oldu, kiçik və orta sahib kar -
lı ğın inkişafını iqtisadi siyasətin prioritet
is tiqamətlərindən birinə çevirdi. Heydər
Əli yevin rəhbərliyi ilə sahibkarlıq infra -
struk  turunun formalaşdırılması is ti qa -
mə tində mühüm addımlar atıldı, sahibkar-
lara maliyyə dəstəyi və zəruri texniki
yar dım (məsləhət, informasiya və s. xid -
mətlər) göstərən strukturlar formalaşdı.

Ulu öndər 2002-ci il 25 aprel yerli
sa hibkarlarla görüşündə ölkəmizdə sa -
hib karlığın inkişafını xüsusi qeyd etmişdi.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Pre -
zi dent İlham Əliyevin hər il aprel ayının
25-nin Azərbaycan Respublikasında “Sa -
hibkarlar Günü” kimi qeyd edilməsi ilə
bağlı sərəncam imzalamışdır.

Ümummilli lider Azərbaycanın da -
vam lı inkişafı baxımından regionların
in kişafını və bölgələrdəki potensialdan
sə mərəli istifadəni vacib hesab edirdi.
Bu baxımdan, 1995-2003-cü illəri re -
gion ların sürətli sosial-iqtisadi inkişafına
ha zırlıq mərhələsi kimi dəyərləndirmək
ye rinə düşərdi. Bununla belə, o dövrdə
ba zar münasibətlərinin geniş vüsət alması,
hər tərəfli iqtisadi islahatların aparılması,
özəl ləşdirmə proqramlarının həyata ke -
çi rilməsi, milli sahibkarlar sinfinin for -
ma laşması regionların hazırkı inkişafına
əl verişli zəmin yaratdı. Ulu öndərin çox -
say lı xarici səfərləri, ikitərəfli və bey -
nəl xalq səviyyədə imzalanmış mühüm
sa ziş və sənədlər, uğurlu neft dip lo ma ti -
ya sı, beynəlxalq və regional təşkilatlarla

apa rılan gərgin iş ölkəmizin inkişafının
sü rətləndirilməsinə mühüm töhfəsini ver -
mişdir.

Ümummilli liderin möhkəm təməlini
ya ratdığı daxili və xarici siyasət kursunun
Pre zident İlham Əliyev və Birinci vitse-
pre zident Mehriban Əliyeva tərəfindən
bö yük uğurla davamının nəticəsidir ki,
in di Azərbaycanın səsi dünyanın ən mö -
tə bər tribunalarından gəlir, üçrəngli bay -
ra ğımız yüksəklərə qaldırılır. Beynəlxalq
təd birlər məkanı kimi tanınan Azər bay -
canın bugünkü uğurları məhz Heydər
Əli yev siyasətinin layiqincə davam et -
di rilməsinin məntiqi nəticəsidir. Davamlı
və dinamik inkişafı özündə ehtiva edən
özü nəməxsus milli inkişaf modeli ilə ta -
nı nan Azərbaycan hazırda inkişafının
key fiyyətcə yeni mərhələsini yaşayır və
ye ni-yeni uğurlara imza atır.

Xalqımız bütün həyatını Azərbaycanın
tə rəqqisinə həsr etmiş ümummilli liderinin
mi silsiz xidmətlərini hər zaman min nət -
dar lıq hissləri ilə xatırlayır.

Heydər Əliyev mənən xalqı ilə bir -
lik dədir, onun parlaq ideyaları yalnız bu
gü nümüzə deyil, gələcəyə aparan yol la -
rı mıza da işıq saçır.

Nəriman MƏMMƏDOV,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, Azər bay -
can Respublikası Kinematoqrafçılar
İtti faqının katibi, “Narimanfilm” ki -
no studiyasının Baş direktoru.

www.oneclick.az
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Humanist və demokratik nəzəriyyə,
ya xud ideologiya olaraq multikul -

tu ralizm, tolerantlığın təcəssümüdür ki,
on suz humanizm, yüksək fərdi və bey -
nəl xalq münasibətlər mədəniyyəti, insan -
lar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı
zən ginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq
müm kün deyil.

Bir çox minilliklərlə ölçülən təkamül
nə ticəsində ruhi mədəniyyət bəşəriyyətin
so sial inkişafının, intellektual və mənəvi
tə rəqqisinin universal əsası olmuşdur.
O, informasiya və etik qlobal cəmiyyətin
for malaşması səviyyəsinə və tempinə,
is tehlak sənayesinə, xalqların tarixi mə -
su liyyətinə, siyasətə və idarəçiliyə, sülh
və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyətinə
bö yük təsir göstərir. Mədəni mübadilə
və qarşılıqlı zənginləşmə, xalqların sosial-
mə dəni inkişaf təcrübəsini, dünya mə -
də niyyətinin ta ri xi qa nun a uy ğun luqlarını

bil mə və ya ra -
dı cı şəkildə is -
ti fadə etmə qlo -
bal laşma şə rai -
tində Azər bay -
ca nın davamlı,
rə qa bə t qa bi liy -
yət li və təh lü -
kə siz inkişafı
üçün mühüm
nəzəri və prak-
tik əhəmiyyət

kəsb edir. Multi-
kulturalizm mə də niy yət lə rin və si vi li za -
si yaların dialoqunun zəruri alə tidir. Digər
mə dəniyyətlərin ma hiy yə tini, xüsu siy -
yət lərini, tarixini və nai liy yətlərini öy -
rən mədən, onlara qarşı to le rant münasibət,
nü mayəndələrinə hör mət, qarşılıqlı an -
laş ma və sivilizasiyaların dia loqunu qur-
maq mümkün deyil.

Müasir multimədəni cəmiyyətlər kul-
turoloji strategiyalara əsaslanan dü şü -
nül müş multikulturalizm siyasəti olmadan
sa bit inkişaf edə bilməzlər. Bunun sü -
but larından biri Azərbaycan Res pub li -
ka sının inkişafıdır ki, burada Azər bay -
ca nın milli mədəniyyətinə mü vəf fə qiy -
yət lə inteqrasiya olan müxtəlif xalqların
nü mayəndələri harmonik inkişaf edirlər.
Mul tikulturalizmdən imtina etmək yaxşı
heç nə vəd etmir, çünki bu, təəssüf ki,
bü tün dünyada getdikcə artan an la şıl -

MƏDƏNİ-ETNİK DƏYƏRLƏRİN QORUNMASINDA
MULTİKULTURALİZMİN ROLU

Multikulturalizm – çoxmədəniyyətlilik məfhumunun
si nonimidir. Bu şərh məfhumun etimologiyasından irəli gə -
lir. Multikulturalizm sözü tərcümədə “çoxmədəniyyətlilik”
mə nasını verir. Çoxmədəniyyətlilik dedikdə isə, ilk növbədə,
et nik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklər, bu müxtəlifliklərin
əsa sını təşkil edən dəyərlər nəzərdə tutulur. O, ayrıca gö tü -
rül müş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və
məz həblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qo -
run ması, inkişafı və harmonizasiyasına, azsaylı xalqların,
döv lətlərin milli mədəniyyətinə, inteqrasiyasına yönəldilmişdir.
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maz lığa, fobiyaya, qarşıqoymaya və qar -
şı durmaya, milli və dini münaqişələrə
apa rıb çıxaran yoldur.

Müstəqillik əldə etmiş, öz xarici və
da xili siyasətini öz milli mənafelərinə,
ümum xalq mənafeyinə uyğun olaraq qur-
maq imkanı qazanmış xalq, birinci növ -
bə də öz dilinin, milli mədəniyyətinin,
adət-ənənələrinin inkişaf etməsinə, özünə
qa yıtmasına çalışır. İlk növbədə döv lət -
çi liyi möhkəmləndirmədən, xarici döv -
lət lərlə münasibətləri ümumbəşəri dəyərlər
və beynəlxalq qaydalar əsasında nizamla -
yaraq dünya birliyinə bərabərhüquqlu
üzv kimi daxil olmadan, yeni iqtisadi
əla qələrə keçmək yolunu müəyyən et -
mə dən, hər şeydən öncə, milli mə də niy -
yə ti, dili və s. inkişaf etdirmədən güclü
tə rəqqi ola bilməz. Özünü spesifik, fərq -
lən dirici əlamətlərlə təsdiq etmək, özünü
baş qa millətlərə qarşı qoymaq və onlardan
üs tün olduğunu isbata yetirmək addımları
zi yanlı nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Həm də başqa xalqların buna münasibəti,
bey nəlxalq siyasət mülahizələri ba xı -
mın dan deyil, yüksək dərəcədə daxili si -
ya sətin ahəngdarlığı, insani dəyərlərin
düz gün səviyyədə qiymətləndirilməsi və
is tifadə olunması baxımından millətçilik
me yillərinin ön plana keçməsi yolverilməz
bir haldır.

Azərbaycan çoxsaylı miqrant axınları
qə bul edən ölkələrdən olmasa da, millətin
for malaşmasının keçdiyi uzun tarixi yolda
müx təlif etnik, mədəni və dini qruplarla
qar şılaşıb. Əlverişli coğrafi mühit, yerli

in sanların xoş davranışı bu qrupların bə -
zi lərinin Azərbaycana üz tutmasına səbəb
olub. Əhalinin ümumi sayında etnik və
di ni qrupların payının geniş olmasına
bax mayaraq, Azərbaycan çoxsaylı etnik
və dini qrupların yaşadığı multikultural
əra zi hesab edilir.

Azərbaycanda multikulturalizmin əsas
özəl liyindən biri də burada yaşayan dil
qrup larının bir-birindən uzaq olmasıdır.
Fea ron bu xüsusiyyətin linqvistik fraq -
ment ləşmənin müəyyənləşdirilməsi və
si yasi təşkilat daxilində etnik mü na si -
bət lərin daha yaxşı başa düşülməsi üçün
la zımlı olduğunu qeyd edir. Uyğun gələn
dil lərdə danışan qruplar mədəniyyətcə
də yaxın olurlar. Bu isə ölkə içərisində
rən garəng münasibətlərin qurulmasına
əsas verir. Azərbaycanın nümunəsində
gör mək mümkündür ki, ölkənin etnik
kom pozisiyası kifayət qədər zəngin ol -
maq la bir-birindən dil cəhətdən kifayət
qə dər uzaq olan etnik qruplardan for ma -
la şıb. Ölkəmizin ərazisində yaşayan 10
mil yonluq əhali arasında aləmdə mövcud
olan 14 əsas dil ailəsindən 3-ü mövcuddur
(Al tay, Hind-Avropa, Qafqaz). Bu o de -
mək dir ki, etno-mədəni qrupların bir-bi -
ri ilə soyluluq əlaqələri çox uzaqdır. Am -
ma dil uzaqlığı Azərbaycanda rəngarəng
cə miyyətin yaranmasına mane ol ma -
mışdır. Tarix boyu ölkəmizin ərazisində
möv cud olmuş bir çox xalqların qarşılıqlı
hör mət və sülh şəraitində yaşamaları fakt
ola raq bütün səviyyələrdə təsdiq edilir.
Də rin tarixi köklər üzərində olan və bu
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gü nə qədər inkişaf edərək cəmiyyətin
gün dəlik həyat tərzinə çevrilmiş bir gə -
ya şama Azərbaycanda dövlət siyasəti ki -
mi multikulturalizmin ictimai əsasını təş -
kil edir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi
ki mi, həqiqətən də, “Azərbaycan onun
əra zisində yaşayan bütün millət və xalq -
la rın ümumi vətənidir. Ərazimizdə ya -
şa yan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da,
kürd də, talış da, udin də, kumık da,
baş  qası da – bütünlükdə hamısı azər -
bay canlıdır”. Bu sözlər bu gün son dərəcə
qiy mətlidir və belə bir məlum siyasi hə -
qi qəti aktuallaşdırır: Azərbaycanda ya -
şa yan bütün xalqlar məhz bir yerdə,
məhz azərbaycanlı olaraq dünya üçün
ma raq kəsb edə bilər. Biz ayrı-ayrılıqda
heç kim üçün maraqlı deyilik.

Bu gün Azərbaycanda formalaşan ye -
ni, demokratik cəmiyyət müstəqil dövlət
qu ruculuğunda fəal iştirak edir. Hər bir
kə sin milli kimliyi onun bu gün özünü
azər baycanlı kimi hiss etməyinə mane
ol mur. Hər bir kəs öz ana dilində danışa,
ya za bilər və özünün digər vacib olan
mə dəni ehtiyaclarını ödəyə bilər. Kons -
ti tusiyamızın “Milli mənsubiyyət hüququ”
ad lı 44-cü maddəsində göstərilir: “Hər
kə sin milli mənsubiyyətini qoruyub saxla-
maq hüququ vardır. Heç kəs milli mən -
su biyyətini dəyişdirməyə məcbur edilə
bil məz”.

Multikultural təhlükəsizliyin Azər -
bay can nümunəsindəki təhlili göstərir

ki, onun prinsiplərinə məqsədyönlü şə -
kil də riayət etdikdə ölkənin həm daxili
po tensialı öz zənginliklərini ən dərin
qat lardan daha həvəslə üzə çıxarır, həm
də öz beynəlxalq nüfuzuna müsbət çalar
əla və edir. Bu sonuncu məqam 2016-cı
ilin 25-26 aprel tarixlərində Bakıda ke -
çi rilmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Si -
vi  lizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Foru -
munun xarici iştirakçıları tərəfindən də -
fə lərlə deyildi. Bir çox xalqların hələ də
ayı la bilmədiyi bir qarşıdurma var: “öz-
öz gə” qarşıdurmasıdır. Lakin “öz və öz -
gə” qarşıdurması bizim həmvətənlərimiz
üçün öz kəskin əhəmiyyətini hələ orta
əsr lərdə itirmişdir. Bu gün bu qarşıdurma
ən yumşaq formasını yaşayır.

Hazırda Azərbaycan cəmiyyətində
müx təlif xalqların nümayəndələrinin va -
hid ailədə dinc və yanaşı yaşayıb iş lə -
mə ləri ölkəmizin əsas mənəvi sər vət lə -
rindən biridir. Azərbaycandakı möhkəm
mul tikultural əsaslara malik olan tolerant
mü hit müasir inkişafın əsas gös tə ri ci lə -
rin dəndir. Bütün bunlara görə Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti İlham Əliyev
haq lı olaraq multikulturalizmi ölkəmizdə
“nor mal həyat tərzi” kimi yüksək qiy -
mət ləndirir və həmin istiqamətdə inkişafa
döv lət səviyyəsində böyük dəstək verir.

Səməd ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Dövlət İdarəçilik Aka -
de miyasının magistrantı.
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Müasir Azərbaycan tarixinə nəzər
sal dıqda milli-mənəvi də yər lə ri -

mi zin qorunması və inkişafı prinsiplərinin
ba nisi kimi ulu öndər Heydər Əliyevi görürük.
Müs təqillik dövründə dövlət quruculuğunun
tə məl daşları üzərində tarixi imzası olan ulu
ön dər Azərbaycançılıq ideologiyasının əsasını
qo yaraq milli-mənəvi dəyərlər sistemimizi
da ha da gücləndirmiş, aşınmadan xilas et -
miş dir. Milli-mənəvi dəyərlərimizə qayıdışın
və milli oyanışın xalqımız üçün gərəkliliyini
nə zərə alan, hər zaman bu məsələni diqqət
mər kəzində saxlayan ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev bu sahədə inqilabi addımların
atıl masına zəmin yaratmışdır. Ulu öndər
mil li-mənəvi dəyərlərimizi təkcə milli var -
lı ğımızın yox, həm də siyasi varlığımızın –
döv lət quruculuğu prosesinin mühüm atributu
he sab edirdi. Mənsub olduğu xalqın tarixi

keç mişinə, mənəvi irsinə və milli
də yərlər sis teminə sönməz mə -
həb bət duyğularıyla ya naşan ulu
ön dər deyirdi: “Hər xal qın özünə,
öz tarixi köklərinə, əc dadları tə -
rə findən yaradılmış mil li-mənəvi
də yərlərinə bağlılığı bö yük amildir.
Biz də indi dün ya nın mütərəqqi
mə nəvi də yər lə rindən istifadə edə -
rək, xalqımızın mə dəni səviyyəsini
da ha da inkişaf et dirərək, gənc
nə s li daha da sağ lam, saf əxlaqi
əh vali-ruhiyyədə tər bi yə lən dir -
mə liyik”.

Xalqımız 70 il Sovet rejimində
ateist təbliğatın aparıldığı bir şə -

raitdə yaşasa da, milli-mənəvi də yər  lərimizin
ən önəmli kom po nent lərindən biri olan öz
dini-mə nəvi dəyərlərini unut ma mış, on ları
gizli də olsa, yaşatmışdır. La kin bu nun la
belə, o dövrdə dini dəyərlərin sər bəst şə -
kildə yaşadılması və inkişafı müm kün de -
yil di. Həmin dövrdə ölkəmizdə cəmi 17
məs cid fəaliyyət göstərirdi. Dini iba dət gah -
 la rımızın və abidələrimizin bərpası və ye -
nidən in şası da ulu öndərin müstəqil Azər -
bay cana rəh bərlik etdiyi dövrə təsadüf edir.
Məhz bu dövr də yüzlərcə ibadətgah inşa və
ya bərpa edil miş, dini dəyərlərimiz yenidən
can  lan mış dır. Xalqımızın əsrlərcə ziyarət
ye ri olan, la kin Sovet rejimi tərəfindən da -
ğı dılan Bi bi heybət məscidi və ziyarətgahının
Heydər Əli yevin göstərişi ilə dövlət hesabına
ye nidən inşa edilməsi onun bu sahədəki xid -
mət lərinin bir göstəricisidir. Belə misalların
sa yı olduqca çoxdur. Heydər Əliyev İslam

MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR: XALQIMIZIN 
ƏBƏDİ VƏ ƏVƏZSİZ SƏRVƏTİ

Qədim və köklü milli-mənəvi dəyərlər sisteminə
ma lik olan Azərbaycan xalqı bu dəyərləri sədaqətlə
qo rumuş, əsrlərlə yaşatmış və inkişaf etdirmişdir. Mil-
li-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və gələcək nəsillərə
çat dırılması keçmişdə olduğu kimi, bu gün də öz ak -
tual lığını qoruyub saxlayır. Çünki milli-mənəvi də -
yər lərimizin Azərbaycan xalqının formalaşmasına tə -
siri ilə yanaşı, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində
də xüsusi rolu vardır. Milli-mənəvi, o cümlədən dini
də yərlərimizin, adət-ənənələrimizin dərindən öyrənilməsi
və araşdırılması müasir cəmiyyətimizdə prioritet is ti -
qa mətlərindən biridir. Tarixi təcrübə göstərir ki, öz
soy-kökündən, tarixindən, milli-mənəvi dəyərlərindən
uzaq düşən millətlər və dövlətlər müəyyən zaman kə -
si yində yox olmaq, tarix səhnəsindən birdəfəlik silinmək
təh lükəsi ilə üz-üzə qalmışlar.
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di nini bizim milli-mənəvi kimliyimizin ay -
rılmaz tərkib hissəsi kimi qəbul edirdi.
“Bizim dinimiz mütərəqqi dindir. Heç şübhə
yox dur ki, İslam dini indiyə qədər olan ta -
rixində dünyaya nümayiş etdirdiyi əzəmətini,
qüdrətini bundan sonra daha da gücləndirəcək
və bütün İslam dininə itaət edən adamların
ha mısını xoş bəxt liyə, səadətə gətirib çı xa -
ra caqdır” sözləri onun dinə baxışını çox ay -
dın şəkildə nümayiş et dirir. Ulu öndər dinimi -
zin əxlaqi dəyərlər sis temi kimi mə nim sə -
nil məsinin gənclərin for malaşmasında müsbət
bir funksiya icra edəcəyini düşünürdü. Bu
da hi şəxsiyyət eyni zamanda Azərbaycan
mul tikulturalizminin də əsasını qoymuşdur.
Heydər Əliyev öz çı xış larının birində deyirdi:
“Azərbaycanda qə dim dövrlərdən müxtəlif
xalq ların nü ma yəndələri yaşamış, bir çox
xalq ların dinləri möv cud olmuşdur. Azər -
bay can və onun xalqı hə mişə dini dözümlü -
lüyü ilə fərqlənmişdir. Azərbaycanda heç
vaxt dini zəmində heç bir münaqişə, heç bir
toq quşma olmamışdır. Hətta ötən əsrin 80-
ci illərinin axırı və 90-cı illərinin əv vəl lə -
rin dəki ağır dövrdə belə heç bir mənfi fakt
qey də alınmamışdır. Bu gün də müstəqil
Azər baycanda biz hər bir insanın azadlığı
üçün, o cümlədən dini mənsubiyyət azadlığı,
vicdan azadlığı üçün hər cür şərait yaratmışıq.
Hər kəs hansı dinə mənsubdursa, hə min
dinə etiqad edir. Lakin bu, Azər bay can da
insanların mehriban, qarşılıqlı anlaşma şə -
raitində yaşamasına mane olmur, burada
mil li və dini mənsubiyyətlə əlaqədar heç bir
ay rı-seçkilik yoxdur”. Ulu öndər Azər bay -
can çılıq ideologiyası ilə dilindən, dinindən,
mil lətindən, irqindən, sosial mənsubiyyətindən
ası lı olmayaraq, bütün ölkə vətəndaşlarını
ümu mi vətən naminə həmrəyliyə dəvət etdi.

Mil li-dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
hər bir vətəndaşın bu torpaq üçün milli yi -
yə lik hissini yaşaması isə torelantlığın bariz
tə zahürünə çevrildi. Təbii ki, ulu öndərin
mil li-mənəvi sahədə həyata keçirdiyi mü tə -
rəqqi islahatlar bununla məhdudlaşmır. Mil-
li-mənəvi, xüsusilə dini dəyərlər sisteminin
sağ lam müstəvidə inkişaf etdirilməsi və qo -
run ması üçün güclü siyasi iradə, habelə döv -
lətçilik təcrübəsi tələb olunurdu. Heydər
Əliyev bu xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən
ta rixi şəxsiyyət kimi bu işin öhdəsindən də
mə harətlə gəldi. Dini təhlükəsizliyin təmin
edil məsi üçün hüquqi-inzibati addımlar atıl -
maq la yanaşı, məzhəbçilik, dini-nifrət və
ay rı-seçkiliyin ölkəmizə ayaq açmasının da
qar şısı qətiyyətlə alındı. O dövrdə Azər bay -
c anın düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxmasını
is təməyən daxili və xarici qüvvələr Heydər
Əliyevə hər vəchlə mane olmağa çalışsalar
da, xalqın ulu öndərə verdiyi böyük dəstək
nə ticəsində bu çirkin təxribatların sonu uğur -
suz luqla bitdi. Azərbaycanın ən böyük ziyalısı
ulu öndər Heydər Əliyev çox çətin bir vaxtda
mə suliyyəti öz üzərinə götürüb xalqımızın
də yərlər sistemini məhv olma təhlükəsindən
xi las etdi. Ulu öndərin bilavasitə rəhbərliyi
ilə həmin dövrdə ictimai və milli təh lü kə -
siz liyə yönəlmiş son dərəcə təhlükəli təh -
did lərdən biri kimi dini ekstremizm və ra di -
ka lizmə qarşı mübarizə dövlət siyasətinin
prio ritet istiqamətinə çevrildi. “Totalitar re -
jim lərin və ideologiyaların süquta uğradığı
in diki dövrdə dinlərin cəmiyyətin həyatında
oy nadığı rol dinamik şəkildə dəyişir. Pozitiv
pro seslərlə yanaşı, bəzi qüvvələrin dinlərdən
ter rorizmə və ekstremizmə təhrik vasitəsi
ki mi istifadə etmək halları da artır. Bax, be -
lə halların baş verməsinin qarşısının qətiyyətlə
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alınması üçün cəmiyyətin bütün təbəqələrinin,
xüsusilə siyasətçilərin, alimlərin, dindarların
və din xadimlərinin səfərbər edilməsi zə ru -
ri dir”, – deyən ümummilli lider bu səfərbərliyi
uğurla həyata keçirərək dini təhlükəsizliyi
tə min etməyi bacardı. Azərbaycan günümüzdə
müasir, dünya birliyinə sürətlə inteqrasiya
edən bir ölkədir. Qloballaşma heç də digər
xalq lara məxsus dövlət-din modellərinin,
adət-ənənələrinin, milli mentalitetimizə xas
ol mayan dəyərlərinin ölkəmizə idxalı deyildir.
Biz qloballaşma deyəndə Azərbaycanda bey -
nəlxalq əməkdaşlığı və səmimi dostluğu nə -
zərdə tutmaqla yanaşı, milli dövlətçiliyimizə,
mə nəvi dəyərlərimizə, ulu öndərin bizə əma -
nət etdiyi Azərbaycançılıq məfkurəsinə sahib
çıxmağı, milli mənliyimizi qorumağı nəzərdə
tuturuq. Bu gün Heydər Əliyevin yaratdığı
müasir Azərbaycan ümummilli liderimizin
siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə gələcəyə
doğru inamla addımlayır. Azərbaycan mötəbər
beynəlxalq tədbirlərə, idman yarışlarına, fo-
rumlara ev sahibliyi edir. Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Qafqazın
ən möhtəşəm məscidi olan Heydər məscidi
dindarların istifadəsinə verilmişdir. Bununla
ya naşı, Təzə Pir məscidi, Hacı Əjdərbəy
məs cidi, Şamaxı Cümə məscidi dövlət he -
sa bına təmir-bərpa edilmişdir. Milli-mənəvi
də yərlərimizin yaşadılmasında, onun təb li -
ğində genişmiqyaslı fəaliyyəti ilə ic ti maiy -
yə timizin rəğbətini qazanan Heydər Əliyev
Fon du da böyük uğurlara imza atmışdır.
Azər baycan Respublikasının Birinci vitse-
pre zidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti Mehriban xanım Əliyeva tarixi-dini,
mə dəni abidələrin qorunmasını və bərpasını
daim diqqət mərkəzində saxlayır. Onu da

qeyd edək ki, mənəvi dəyərlərimizin, to le -
rant lıq ənənələrinin təbliğində, irsimizin ta -
nı dılmasında, həmçinin dünyanın müxtəlif
gu şələrində əyani şəkildə nümayişində Heydər
Əliyev Fondunun məxsusi xidmətləri vardır.
Fon dun maliyyə dəstəyi ilə Bakıdakı Pra -
vos lav və Müqəddəs Məryəm kilsələrində
də təmir-bərpa işləri aparılmış, yəhudi uşaqları
üçün təhsil və mədəniyyət mərkəzinin ti -
kintisinə dəstək verilmişdir. Göründüyü kimi,
Heydər Əliyev Fondu təkcə İslam dininə
aid tarixi-dini abidələrin bərpasına deyil,
həm çinin Azərbaycandan kənarda olan digər
dinlərə məxsus abidələrin də bərpasına qayğı
ilə yanaşır ki, bu da xalqımızın tolerantlığının
və sülhpərvərliyinin əyani sübutudur. Hər
bir xalqın, millətin mövcudluğu onun ana
di linə, adət-ənənələrinə, öz mədəniyyətinə,
ədə biyyatına, tarixinə bağlılığından asılıdır.
Azər baycan xalqı məhz milli-mənəvi də -
yər lərinə sadiqliyi sayəsində özünün möv -
cud luğunu, milli özünəməxsusluğunu bu gü -
nə dək qoruyub saxlaya bilmişdir. Bu zəngin
mə nəvi irs xalqımız tərəfindən əsrlər boyunca
ya radılmış və onun böyük hissəsi bu günədək
qo runub saxlanılmışdır. Milli dövlətin for -
ma laşmasında, güclü və əbədiyaşar olmasında
onun mənəvi əsaslarının milli dəyərlərlə səs -
ləş məsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu ba -
xım dan ulu öndər Heydər Əliyev məktəbinin
gənc nəslə aşılanması ən vacib məsələlərdən
bi ridir.

Murad ABASOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Aka de mi -
ya sının tələbəsi.
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Müasir Azərbaycanda çox mə də niy yət -
lilik və müxtəlif konfessiyaların bərabər
ya şaması üçün göstərilən diqqət, tarixən,
öl kənin dövlətçilik ənənələrinin əsasını
təş kil etmiş, müasir tariximizdə isə bu
ten densiya ulu öndər
Heydər Əliyev tə rə -
fin dən uğurla inkişaf
et dirilmişdir.

Əsası ulu ön -
dər tə rə fin -

dən qoyulan Azər bay -
can çılıq ideologiyası
baş qa xalqların dilinə,
di ninə ehtiram gös -
tər məyi, heç bir cə -
hət dən ayrı-seçkilik
etməməyi özündə əks et dirir. Ümummilli
lider bu ideologiyanın ən dürüst izahını
2001-ci il noyabrın 9-da Dünya
Azərbaycanlılarının Birinci Qu rul tayı
zamanı etdiyi çıxışında "Mən hə mişə fəxr
etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki,
azərbaycanlıyam" sözləri ilə ifadə et miş
və dünya azərbaycanlılarını öz milli-mə -
nəvi dəyərlərini unutmamağa, bizim ha -
mımızı birləşdirən, həmrəy edən azər bay -
cançılıq ideyası ətrafında birləşməyə ça -
ğırmışdır.

Əhalisinin çoxunun müsəlman olmasına
bax mayaraq, Azərbaycan dövləti İslamla
ya naşı, digər dinlərə də eyni dərəcədə həs -
saslıq və qayğı ilə yanaşır. Dini to lerantlığın

bir həyat tərzinə çevrildiyi Azər baycan
ərazisində üç səmavi dinin (yə hudilik,
xristianlıq və İslam) və ey ni zamanda,
müxtəlif inancların qarşılıqlı hör mət

şəraitində yaşaması tarixi ənə nə lə rin, müasir
zamanda isə müvafiq qanun ve riciliyin,
həmçinin məqsədyönlü dövlət si yasətinin
gös tə ri ci si dir. 2002-ci ilin ma yın 22–24-

də Bakıda rəs mi səfərdə
ol muş Va tikan Döv -
lə tinin  baş çısı, dünya
ka  to lik lərinin dini rəh -
bəri Ro ma papası II
İoan Pa vel öl kə miz -
dəki to le rantlıq və din -
lərə gös tərilən diq qə -
tə gö rə ulu öndər Hey -
dər Əli yevə tə şək -
kürünü belə bil dir -
mişdir: "Qoy üç bö -
yük din tərəfindən

izhar edilmiş bu mə həb bət şahidliyinə görə
Allaha həmd ol sun!"

Azərbaycanda tarixi alban kilsə abi də -
ləri ilə yanaşı, pravoslav və katoliklərin
12 kilsəsi, yəhudilərin isə 6 sinaqoqu var.
O cümlədən, Avropanın ən iri si naq oq la -
rın dan biri 2003-cü ilin mart ayında məhz
Ba kı şəhərində açılmışdır. Bu isə bir daha
Azər baycanda dinlərin bərabər yaşaması
üçün bütün imkanların yaradıldığından xə -
bər verir.

Cənab Prezident İlham Əliyevin qeyd
edi lən məsələyə xüsusi diqqət və həssaslığı
isə çoxmədəniyyətliliyin təcəssüm et di ril -
məsində Azərbaycanı tamamilə yeni bir
mərhələyə yüksəltmişdir.

AZƏRBAYCAN VƏ 
MULTİKULTURALİZM

Əsrlər boyu bütün mə də -
niy yətlər, dinlər və etnik qrupların
nü  ma yən dələri Azərbaycanda
sülh və ləyaqət şə raitində bir ailə
ki mi yaşamışlar.

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti.
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Azsaylı millətlərin, etnik qrupların hü -
quq larının müdafiəsi dövlətimizin qar şı -
sında duran prioritet vəzifələrdən biridir.
Gün dən-günə nüfuzu artan Azərbaycanda
ke çirilən beynəlxalq tədbirlərdə, konfrans -
lar da, simpoziumlarda iştirak edən xarici
döv lətlərin nümayəndələri ölkəmizin to -
le rantlıq, dini dözümlülük prinsiplərinə
sa diqliyini yüksək dəyərləndirirlər. Öl kə -
mi zin multikultural dövlət olaraq çox də -
yər li ənənələrini özündə yaşatdığını də fə -
lərlə qeyd edən möhtərəm Prezidentimiz
İl ham Əliyev deyib: “Azərbaycan mul ti -
kul turalizmlə bağlı böyük işlər görüb.
Azər baycan nümunəsi göstərir ki, multikul -
tu ralizm yaşayır. Baxmayaraq, bəzi si ya -
sət çilər deyirlər ki, multikulturalizm iflasa
uğ rayıb. Bəlkə, haradasa iflasa uğrayıb,
am ma Azərbaycanda yaşayır və bu me yil -
lər, bu ideyalar güclənir, ictimaiyyətdən
də daha çox dəstək alır. Biz bu yolla ge -
də cəyik”.

Ölkə başçımız İlham Əliyev hər il Ra -
ma zan bayramında 3 səmavi dinin–İslam,
xris tian və yəhudilərə məxsus olan dinlərin
nü mayəndələri ilə iftar süfrəsi arxasında
əy ləşərək, onlarla səmimi söhbət edir,
prob lemləri ilə maraqlanır, üzləşdikləri çə -
tinliklərin həlli üçün zəruri tədbirlər gö -
rür.

Müasir Azərbaycanda qədim alban abi -
dələri, müxtəlif xalqlara mənsub dini və
ta rixi abidələr, Xınalıq, Malakan, Lahıc,
Bu duq, Nij, Krasnaya Slaboda və s. kimi
müx təlif tarixi-coğrafi məkanlar dövlət sə -
viyyəsində qorunmaqdadır. Azərbaycan
Mil li Elmlər Akademiyasında milli az lıq -

ların dil, mədəniyyət, tarix və et no qra -
fiyasını öyrənən şöbə, Mədəniyyət və Tu -
rizm Nazirliyi yanında Milli Azlıqların
Əla qələndirmə Şurası, etnik və milli az -
lıq ların mədəniyyət mərkəzlərinin işini
əla qələndirən Respublika Şurası mövcuddur.
Bu gün müxtəlif azsaylı xalqların folk lor
günləri təşkil edilir, onların tarixi, mə -
dəniyyəti, folkloru, musiqisi, et no qra fi -
yası və s. ilə bağlı elmi əsərlər, tədqiqat
iş ləri ərsəyə gətirilir. Azərbaycan televiziya
mə kanında azsaylı xalqların həyat tərzini
əks etdirən sənədli filmlər nümayiş etdirilir,
həm çinin azsaylı xalqların cəmləşdiyi re-
gionlarda regional televiziya kanalları ya -
yım lanır.

İkinci Dünya müharibəsində Sovet
 İt tifaqı Qəhrəmanı Qafur Məmmədovun
rus millətindən olan komandiri, kapitan
 Si netskinin həyatını xilas etmək üçün si -
nəsini gülləyə sipər etməsi multikulturaliz -
min xalqımızın canında, qanında kök sal -
dığını təsdiqləyir.

Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda er -
mə ni işğalçılarına qarşı döyüşlərdə soy -
daş larımızla birlikdə digər millətlərdən
olan Azərbaycan vətəndaşları da fəal iş -
tirak ediblər. Onların arasında Azər bay ca -
nın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülən,
öl kəmizin müxtəlif orden və medalları ilə
təltif olunan şəxslər vardır. Yəhudi əsil li
azərbaycanlı, Milli Qəhrəman Albert Aqa -
runovun torpaqlarımızın azadlığı uğ runda
gedən döyüşlərdə igidlik, şücaət gös tərərək
şəhid olması ölkəmizdə dilindən, di nindən,
milli mənsubiyyətindən asılı ol ma yaraq,
hər bir Azərbaycan vətəndaşının ana dan
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olduğu Vətənə eyni dərəcədə bağ lı lığını
nümayiş etdirir.

Bizim Salyan rayonunda da çox qədim
za manlarda müxtəlif millətlərin nü ma yən -
dələri yaşamışlar. Xüsusən, XIX əsrin or -
talarında çar hökuməti pravoslav dininə
zidd gedərək müxtəlif təriqətlərə qulluq
edən rusları, ukraynalıları Salyan rayo nu -
nun indiki Qaraçala qəsəbəsinə, Yol üs tü,
Pambıqkənd, Çadırlı, Düzənlik, Yeni Ulu -
xanlı kəndlərinə, Salyan şəhərinə sür gün
edərək belə güman edirdilər ki, "vəhşi
qaf qazlılar" bu insanları orada gö züm çıx -
dıya salacaq, onlara normal yaşamağa im -
kan verməyəcəklər. Lakin burada da yer li
əhali bu qərib insanlara qayğıkeş və həs -
sas münasibət göstərmiş, onlara həm kənd -
li, qonşu kimi əllərindən gələn köməyi
gös tərmişlər.

Bu baxımdan uzun illərdir ki, Plastik
ad landırılan yaşayış massivində məs kun -
la şan türkmən millətindən olan Jumagəldi
Ovez berdıyevin həyatını nümunə gös tər -
mək olar. Jumagəldi ilə söhbətimdə onun
azər baycanlılara olan münasibətini öy rən -
mək istədikdə, bildirdi ki, mən 1983-cü
ildən Salyan rayonunda yaşayıram. O za -
man mənim 25 yaşım var idi. Çox çək -
mədi ki, burada azərbaycanlı xanımla ev -
lən dim. Hazırda 2 oğlum var. Böyük oğ -
lu mun adı Elnur, kiçiyin adı isə Elvindir.
Hər ikisi azərbaycanlı qızla evlənib. Buna
gö rə peşiman deyilik, əksinə, çox məm -
nu nuq. Salyan camaatından, qonşularımdan
çox razıyam. Azərbaycanlıların meh ri ban -
lığı, qonaqpərvərliyi, istiqanlılığı məni va -

leh edir. Artıq 33 ildir ki, Salyandayam,
la kin indiyə kimi mənə, ailə üzvlərimə
qar şı heç bir ayrı-seçkilik olmayıb. Ça lış -
dığım müxtəlif ictimai iaşə mü əs si sə lə -
rində də kollektiv tərəfindən həmişə isti
mü nasibət görmüşəm. Bir sözlə, burada
özü mü qərib kimi hiss etmirəm. Azər bay -
canın işğal altında olan torpaqlarının tez -
liklə azad olunması mənim də ən böyük
ar zumdur.

Azərbaycandan fərqli olaraq, təcavüzkar
Er mənistən dövlətinin monoetnik dövlət
ki mi multikultural dəyərlərdən tamamilə
uzaq olduğu dünyanın hər bir ölkəsinə
çox yaxşı məlumdur. Vaxtilə "Armenakan",
"Hin çaq" və "Daşnaksütun" terrorçu erməni
təş kilatlarının Rusiya, Türkiyə, İran əra -
zi lərində yaşayan erməniləri bir bayraq
al tında birləşdirərək "Dənizdən-dənizə bö -
yük Ermənistan" imperiyası yaratmaq ide -
ologiyasını gerçəkləşdirmək üçün er mə -
nilərin qonşularına məxsus olan tor paq -
ların 20 faizini işğal etməsi və bu iş ğal
dairəsini daha da genişləndirməyə cəhd
göstərməsi Ermənistanın mul ti kul tu -
ralizmdən nə qədər kənar bir ölkə ol du -
ğunu, başqa millətlərə qarşı necə əda lətsiz,
haqsız mövqe tutduğunu bütün dün yaya
nümayiş etdirir. 

Fuad Muradov, 
Azəraycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Aka de mi -
ya sının  II kurs tələbəsi.
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Müasir texnologiyalar, innovativ
yeniliklər, virtual məkan və süni in-
tellekt...

XXI əsrin başlanğıcı təkcə il baxımdan
yeni eranın başlanğıcı deyil, həm də yeni
elektron idarəetmə sisteminə keçid dövrü
kimi səciyyələnir. Elə bir dövrdəyik ki,
dünən müasir hesab edilən metodlar bu
gün artıq aktual olmur və daha yeniləri ilə
əvəzlənməsinə ehtiyac duyulur. Yəni, sürətlə
inkişaf etməkdə olan elm və texnologiya
əs rində innovativ yeniliklər hər kəsi hey -
rət ləndirir.

Zamanın çağırışları ilə ayaqlaşan Azər -
bay can dövləti də yeni sistemə keçidlə
və təndaş-hökumət münasibətlərində çevik -
lik, şəffaflıq prinsipinə əsaslanan "Rəqəmsal
hö kumət” (Digital Government) sisteminin
tət biqinə başlayıb. Müasir yeniliklərin tət -
bi qi artıq uğurlu nəticələr verməkdədir və
hət ta qısa zaman kəsiyində elektronlaşma
sa həsində Azərbaycanın həyata keçirdiyi
la yihələr bir çox ölkələr üçün nümunəyə
çev rilib.

Çevik fəaliyyət, informasiya
ehtiyatlarının formalaşdırılması

Əgər bir neçə il öncə hər hansı bir sə -
nə di əldə etmək, hər hansı xidmətdən ya -
rar lanmaq üçün bir neçə yerə müraciət et -
mək, xeyli sayda sənədləşmə işi ilə məşğul
ol maq, günlərlə, bəzən də ay larla gözləmək

lazım gə lir disə, "Elektron
Hö ku mət”in yaradılması
ilə bu prob lemə, demək
olar ki, son qoyulub.

2008-ci ildən ölkənin
elektronlaşması is tiqamətində başlanmış
işlər artıq Azə r bay canı kosmik fəzaya
malik ölkələr sı ra sına daxil edib.

Ötən ilin mart ayında Prezident İlham
Əliyevin fərmanına əsasən Azərbaycan
Res publikası Prezidenti yanında Və tən -
daş lara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üz rə Dövlət Agentliyinin tabeliyində ya -
ra dılan Elektron Hökumətin İnkişafı Mər -
kə zi 1 illik fəaliyyəti dövründə böyük
uğur lar əldə edib. Mərkəz bu sahədə görülən
iş lərin əlaqələndiricisi olaraq "Elektron
Hö kumət”in formalaşması üzrə digər dövlət
or qanları ilə sıx fəaliyyət göstərməklə
müva fiq infrastrukturun yaradılması üzrə
çe vik fəaliyyət həyata keçirir.

Bəlkə də çoxları üçün müasir tex no lo -
gi yaların tətbiqi ilə elektron xidmətlərin
ne cə ərsəyə gəlməsi çox maraqlıdır. Elə
bi zim üçün də maraqlı olduğu üçün Bakı
şə həri Atatürk prospekti, 89 ünvanında
yer ləşən Elektron Hökumətin İnkişafı Mər -
kə zində həyata keçirilən proseslərə şahidlik
et dik.

Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-
pre zident Mehriban xanım Əliyevanın iş -
ti rakı ilə ötən il noyabr ayının 12-də açılışı
olan, beşmərtəbəli inzibati binada yerləşən
Elek tron Hökumətin İnkişafı Mərkəzində
pub lik hüquqi şəxsin fəaliyyətinin yüksək
sə viyyədə təşkili üçün bütün şərait yaradılıb.

Mərkəz dövlət informasiya ehtiyatları
və sistemlərinin formalaşdırılması, apa -

RƏQƏMSAL  DÜNYAYA  ASAN  KEÇİD
Prezident İlham Əliyevin yaratdığı "Elektron

Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” innovativ texnologiyalar-
dan istifadə etməklə ölkənin bütün vətəndaşlarına
elektron xidmətlərin göstərilməsini təmin edir.
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rıl ması, inteqrasiyası və effektiv idarə edil -
mə si sahəsində koordinasiyanı həyata ke -
çir mək məqsədilə əlaqələndirici qurum ki -
mi funksiyaları yerinə yetirir. Bununla ya -
na şı mərkəz xidmətlərin əhali arasında
təb liğatının da həyata keçirilməsinə mə -
sul dur.

Burada vətəndaşa birbaşa 
xidmət yoxdur
Mərkəz fasiləsiz fəaliyyət göstərir, və -

tən daşlar "e-gov.az”, "My.gov.az”. "eTen -
der.gov.az”, "asanpay.az” və digər elektron
por tallarından həftənin 7 günü, 24 saat
xid mətlər alırlar. Binada həmçinin ekosis -
tem yaradılıb, yəni binada həm ideya sa -
hib ləri, həm o ideyanı inkişaf etdirənlər,
in vestorlar, dövlət təşkilatları, biznes mühiti
və elmi camiə var. Bu məkanda vətəndaşa
bir başa xidmət yoxdur, insanlar xidmətləri
vir tual formada portallar vasitəsi ilə alırlar.

Ötən ilin noyabr ayından fəaliyyət gös -
tərən mərkəzdə 217 əməkdaş çalışır. Hazırda
mər kəz tərəfindən dövlət və özəl təşkilatlarla
bir gə 40-dan çox layihə həyata keçirilir.
Ümu milikdə isə 250 qurumla əməkdaşlıq
edi lir.

Mərkəzin rəhbəri Fariz Cəfərovla söhbət
edə-edə burada görülən işlər və həyata
ke çirilən layihələrlə yaxından maraqlanırıq.
Bəl li olur ki, mərkəz müasir informasiya
tex nologiyalarından istifadə etməklə dövlət
qu rumları tərəfindən ölkə ərazisində ya -
şa yan bütün vətəndaşlara, hüquqi və fiziki
şəxs lərə, xarici vətəndaşlara və vətəndaşlığı
ol mayan şəxslərə informasiya və elektron
xid mətlərin göstərilməsini təmin edir.

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri başlıca
ola raq elektronlaşdırılmış dövlət xid mət -

lə rini, o cümlədən elektron viza (ASAN
vi za) verilməsi və rəqəmsal ödəniş sis -
tem ləri kimi sahələri əhatə edir. F.Cəfərov
de yir ki, son illər vətəndaşlara şəffaf, ope -
rativ və resurslara qənaət etməklə xidmət
gös tərilməsi üçün dövlət xidmətlərini tam
rə qəmsallaşdırmaq, dövlət informasiya eh -
ti yatlarının analitik təhlilini aparmaq, nə -
ti cələrindən dövlət və özəl sektorun is ti -
fa dəsi imkanlarını yaratmaq əsas hədəfə
çev rilib.

Bütün bunlara görə dövlət informasiya
eh tiyatlarının və sistemlərinin for ma laş -
dı rılması, idarə olunması və qarşılıqlı in -
teq rasiyasının təmin edilməsi sahəsində
va hid yanaşmanın və standartların tətbiqi,
rə qəmsal hökumətə keçid prosesinin sü -
rət ləndirilməsi zərurəti yaranıb.

Sənədin etibarlılıq müddətinin
bitməsindən tutmuş övladın peyvənd
olunmasınadək gələn bildiriş
"Fəaliyyətimiz 1 ili əhatə edir. Bu müd -

dət ərzində "Elektron Hökumət” portalına
ye ni dizayn vermişik. Reaktiv (insanın
döv lətə müraciəti və cavabın alınması)
xid mətdən proaktiv (dövlətin vətəndaşa
mü raciəti) xidmətə keçid etmişik.
"MyGov” – "Mənim hökumətim” kon -
sep tinə keçidi iyun ayında reallaşdırmışıq.
Yə ni hökumət bütün xidmətləri vətəndaşa
"bir pəncərə”dən təqdim edir, vətəndaş
heç yerə getmədən xidmətdən yararlana
bi lir. Bu, hər bir insanın hökuməti öz hə -
ya tında hiss etməsini təmin edən layihədir”
de yən mərkəzin rəhbərinin sözlərinə görə,
"MyGov” "qabaqlayıcı hökumət” konsepti
əsa sında vətəndaş, dövlət və biznes qu -
rum larını vahid platformada birləşdirən
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elek tron xidmətlərin göstərildiyi plat for -
ma dır.

Bəs vətəndaş bu sistemdən 
necə yararlanır?
Vətəndaşlar "MyGov” platformasında

qey diyyatdan keçərək "şəxsi kabinet”lərinə
da xil olmaqla özlərinə aid məlumatları
gö rə bilirlər. Platformaya daxil olmaq üçün
və təndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin 7 rəqəmli
"FİN” kodu və ya gücləndirilmiş elektron
im za (elektron imza və ya ASAN imza)
la zımdır.

Portala daxil olduqdan sonra hər bir
şəxs xidmətlərə elektron qaydada müraciət
edə, elektron arayışlar və digər sənədləri
əl də edə, məlumatlarının doğruluğunu təs -
diq ləyə, həmçinin özünə aid məlumatların
di gər qurumlara ötürülməsi prosesini tən -
zim ləyə bilir.

Sistemin bir neçə üstünlüyünə nəzər
ye tirək. Əgər istənilən müəssisədə, təş ki -
lat da, bankda vətəndaşdan hər hansısa bir
sə nəd tələb olunduqda, vətəndaş haqqındakı
bil gilərin "MyGov”da yerləşən "şəxsi kabi-
net”indən götürülməsinə icazə verir. Bu
da rəqəmsal transformasiya hesab olunur.

Digər bir üstünlük vətəndaşa göndərilən
7 növ bildiriş mesajlarıdır. Hər hansısa bir
sə nədinin etibarlılıq müddətinin bitməsinə
gö rə vətəndaşa mesaj gəlir ki, sənədinizin
vax tı bu tarixdə bitir, dəyişmək lazımdır.
Hət ta övladın peyvənd vurulma vaxtı belə
və təndaşa elektron bildirişlə xatırladılır.
Bu bildirişlərin sayı daha da artırılacaq və
di gər sənədlərlə də bağlı məlumatlar və -
tən daşlara bildiriş formasında təqdim edi -
lə cəkdir.

Dövlət xidmətləri rəqəmsal dövrdə
Ümumiyyətlə, mərkəz "Elektron Hö -

ku mət” portalı, "ASAN Viza”, "ASAN
lo gin”, "ASAN ödəniş”, "ASAN finans”,
"ASAN wifi”, "ASAN observer”, "ASAN
bridge”, "ASAN index”, "E-Agro”, Elektron
Sa tınalma Sistemi, Elektron Lisenziya və
İca zələr Sistemi, "Digital.gov.az”, Av to -
mat laşdırılmış Əmək Monitorinqi Sistemi,
"İde ya Bankı”, "Bir Pəncərə” Tikintiyə
İca zə Sistemi, Dövlət Xidmətləri Reyestri,
İn san Resursları Sistemi və quruculuq iş -
ləri davam edən digər layihələrin fəaliyyətini
tə min edir. Bir neçə mühüm sistemin fəa -
liy yətinə nəzər yetirək: "ASAN ödəniş”
sis teminə artıq 222 qurum (30 mərkəzi ic -
ra hakimiyyəti, 79 yerli icra hakimiyyəti,
96 məhkəmə orqanı, 7 publik hüquqi şəxs,
8 dövlətə məxsus hüquqi şəxs, 2 özəl təş -
ki lat və 16 ödəniş sistemi) inteqrasiya olu -
nub. Bundan başqa, 16 Ödəniş Xidməti
Təc hizatı, 558 xidmət, 10 000 terminal və
1200 poçt şəbəkəsi bu sistemə daxildir.
Ey ni zamanda "E-manat”, "E-pul”, "He -
sab.az”, "MilliÖN” və ölkədə olan digər
ödə niş təchizatları bu sistemə inteqrasiya
edi lib.

"ASAN finans” layihəsi bu ilin fevral
ayın dan fəaliyyətə başlayıb. Hazırda 62
qu rum bu sistemə qoşulub. Sistem üzə rin -
dən 20-yə yaxın fərqli məlumatlar banklara
təq dim edilir və banklar vətəndaşa xidmət
gös tərir.

"ASAN viza” ölkənin çox önəmli la yi -
hə lərindən biridir. Buradakı artım tempi
də bunu deməyə əsas verir. Belə ki, 2017-
ci ilin yanvar ayından fəaliyyətə başlayan
sis tem vasitəsilə ilk vaxtlar 3 gün ərzində
vi za verilirdi. Daha sonra əcnəbi vətəndaşın
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mü raciətindən 3 saat sonra vizanın verilməsi
tə min edilməyə başlandı. 2018-ci ilin may
ayın dan etibarən beynəlxalq hava li man -
larındakı terminallar vasitəsilə 2 dəqiqə
ər zində vizanın verilməsi təmin olunur.
Hət ta Avropa Liqasının Bakıda keçirilən
"Çelsi” - "Arsenal” final matçı ərəfəsində
vi zalar 20 saniyəyə verilib.

"Elektron Hökumət”in inqilabi ye-
niliyi - virtual dövlət satınalmaları
Bütün dövlət satınalmaları elektron for-

mada həyata keçirilir. Hər bir proses üçün
elek tron imza yetərlidir. Dövlət qurumunun
nü mayəndəsi, tender komissiyası, elektron
pro tokollar, podratçı şirkətlər, təkliflər,
qiy mətləndirmələr və nəticələrin hamısı
elek tron qaydada həll edilir. Tenderin nə -
ticələri bəlli olduqda qaliblərə də, məğlub
şir kətlərə də bu barədə bildiriş göndərilir.
Yə ni hər şey virtual həyata keçirilir.

Bunun ardınca sistem İqtisadiyyat və
Ma liyyə nazirliklərinə qoşulur.

Layihənin vergi dövriyyəsi, işçi qüv -
vəsinin sayına qədər hesablamalar aparılır.
Ümu miyyətlə, bu sistemdə hazırda təqribən
6 min dövlət əsaslı şirkət və qurum iştirak
edir.

Mərkəzin rəhbəri deyir ki, dövlət sa -
tın almaları layihəsinin hazırlanması Prezi-
dent İlham Əliyevin "Elektron Hökumət”
sis teminin formalaşdırılması sahəsindəki
is lahatlarının inqilabi yeniliyidir. Çünki
dün yanın çox az sayda ölkəsində bu format -
da təkmil bir sistem yaradılıb.

Bütün bunlar isə dövlətin vətəndaşa
gös tərdiyi qayğının bariz nümunəsidir. Bu
gün Azərbaycanda reaktiv sistemdən proak-
tiv sistemə keçid mərhələsi uğurla gedir:

"Bu, dövlətin yeni yanaşmasıdır və cənab
İlham Əliyevin islahatlarının tərkib his sə -
si dir. Dövlət vətəndaşın bütün problemlərini
həll etməyə, onu önləməyə, qabaqlamağa
və daha üstün səviyyədə xidmət göstərməyə
ça lışır. Bunu "qayğı göstərən hökumət”
ki mi təqdim edirlər” deyə mərkəzin rəhbəri
bil dirdi.

Mərkəzin rəhbəri onu da diqqətə çatdırdı
ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə
öl kədə bütün dövlət qurumlarının vahid
sə nəd dövriyyəsi sistemi hazırlanır.

Proqramçıların yeni ideyaları,
məlumatların qorunmasının
məsuliyyəti
Fariz Cəfərovla söhbətimizi ye kun laş -

dı rıb mərkəzdə həyata keçirilən proseslərlə
ta nış oluruq. Müxtəlif departamentlər gün
ər zində layihələrin icrası ilə məşğul olurlar.
Bu rada müxtəlif departamentlər fəaliyyət
gös tərirlər.

Proqramçılar otağında proqram tə mi -
na tının hazırlanması prosesi həyata keçirilir.
Bir ildir ki, burada baş proqramçı, arxitektor
ki mi çalışan Fərid Səmədov işindən çox
ra zıdır. "ASAN login” və "MyGov” la yi -
hə lərinin koordinasiyası ilə məşğul olan
proq ramçı deyir ki, gün ərzində bu sistemlər
üz rə yeni funksiyaların yazılması, yeni la -
yi hələrin hazırlanması prosesini həyata
ke çirir. Bu proseslərin reallaşması çətin
ol sa da, Fərid üçün çox maraqlıdır: "Rəh -
bər lik bizə daha innovativ, müasir la yi hə -
lə rin kəşf edilməsinə, hazırlanmasına icazə
ve rir və biz də daim axtarışdayıq. Çalışdıqca
isə insan yenilik edə bilir. Müxtəlif ideyalar
irəli sürürük və rəhbərlik tərəfindən bu
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işi miz dəyərləndirilir. Artıq bir neçə ide -
yamız bəyənilib və tətbiqinə başlanılıb”.

Verilənlər bazalarının idarə edilməsi
şöbəsi mərkəzin mühüm bölməsindən
biridir. Çünki burada bütün vətəndaşların
şəxsi məlumatları qorunub saxlanılır.

Mərkəz fəaliyyətə başladığı gündən bu-
rada çalışan baş mütəxəssis Şahin Pir ver -
di yev deyir ki, şöbənin üzərində böyük
mə suliyyət var. Çünki istənilən zaman baş
ve rə biləcək təbii fəlakət elektron sistemləri
sıradan çıxara bilər. Ancaq onlar mərkəzdəki
bütün məlumatların müxtəlif əlavə va si -
tələrdə saxlanmasını təmin edirlər: "İşimiz
mə suliyyət tələb edir. Çünki gördüyümüz
işlər verilənlər bazasının təhlükəsizliyinə,
on ların idarə edilməsinə istiqamətlənib.
Mər kəzin layihələri üçün proqramlar, tət -
biqlər hazırlayırıq. Bu tətbiqlərə insanlar
öz məlumatlarını daxil edirlər. Bu mə lu -
mat lar sırasında bank hesabı, ailə tərkibi,
di gər şəxsi məlumatlar olur. Biz müxtəlif
şif  rələmə metodları ilə onların təh lü kə siz -
li yini təmin edirik. Əgər fövqəladə hal
baş verərsə, həmin məlumatlar dərhal başqa
ye rə köçürülür”.

Baş mütəxəssis deyir ki, burada mə lu -
mat ların sorğulanması prosesi də həyata
ke çirilir. Yəni bəzən proqramçılar müəyyən
mə lumatları əldə etmək üçün müraciətlər
edir lər. Şöbənin əməkdaşları bu müraciətlər
əsa sında məlumatları sorğulayıb proq ram -
çı lara ötürürlər. Yəni mərkəzin əsas ida rə -
et mə şöbələrindən biri də buradır: "Bizim
şö bəmiz mərkəzin məlumat və infor ma si -
ya larının qorunduğu şöbədir. Ani bir səhv -
dən illərdir toplanan məlumatlar silinə və
ya yox ola bilər. Düzdür, sistem yenidən
bər pa olunacaq, amma bazanın bərpası

müm kün olmayacaq. Bu səbəbdən də bu
şö bədə çalışmaq çox məsuliyyətlidir”.

Vətəndaşlar üçün şəffaf, operativ
elektron xidmət təkmilləşdirilir
Proqramçılar, İT infrastrukturunun ida -

rə edilməsi üzrə baş mütəxəssislərlə, arxi -
tektorlarla söhbətləşdikcə insan özünü vir-
tual məkanda hiss edir. Layihələrlə tanış
ol duqca bəlli olur ki, bütün bu elektron
pro seslər o qədər də asan ərsəyə gəlmir.

Burada mərkəzin əməkdaşlarının is -
tirahəti üçün də şərait yaradılıb. İstənilən
əmək daş boş vaxtında kitabxanada mütaliə
edə bilər. Özünü yorğun hiss edən şəxs
isə istirahət otağında dincələ bilir.

Mərkəzin fəaliyyəti ilə ümumi tanışlıq
biz də həqiqətən xoş təəssürat yaratdı. Bura -
da həyata keçirilən proseslərə canlı şahidlik
et məklə bir daha əmin olursan ki, ölkədə
bü tün sahələr üzrə islahatlar aparan Prezi-
dent İlham Əliyevin müəllifi olduğu daha
bir uğurlu layihə vətəndaşlara şəffaf, ope -
rativ və resurslara qənaət etməklə xidmət
gös tərir. Ölkədə dövlət xidmətlərini tam
elek tronlaşdırmaq, dövlət informasiya eh -
ti yatlarının analitik təhlilini aparmaq və
nə ticələrindən dövlət və özəl sektorun is -
tifadəsi imkanlarını yaratmaq əsas hədəfə
çev rilib. Bütün bunlara görə dövlət infor-
masiya ehtiyatlarının və sistemlərinin for -
ma laşdırılması, idarə olunması, rəqəmsal
hö kumətə keçid prosesinin sü rət lən di ril -
mə si ni təmin edib.

Rəşad BAXŞƏLİYEV.
www.azerbaijan-news.az
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Azərbaycan əhalisinin
ri fahının yüksəlməsinə xid -
mət edən sosial siyasət
2003-cü ildən Prezident
İlham Əliyev tərəfindən
döv  rün tələblərinə adekvat
şə kildə, həm forma, həm
də məzmun etibarilə zən -
gin ləşdirilərək hazırda yeni
key fiyyət mərhələsinə daxil
 olub və daha da güclənib.
Öl kəmizdə  yoxsulluğun
azal dılması, regional in ki -
şa fın təmin edilməsi is ti -
qa mətində qəbul olunan
çox saylı dövlət proq ram -
la rı, aparılan iqtisadi isla-
hatlar nə ti cə sin də son 16
ildə əhalinin maddi ri fa hı nın və yaşayış,
eləcə də məşğulluq sə viyyəsinin
əhəmiyyətli dərəcədə yük səl dilməsi özünü
göstərib. 

Bu gün Azərbaycanda əhalinin sosial
müdafiəsinin günün tələblərinə

uyğun təşkili, bu sahədəki problemlərin
ara dan qaldırılması istiqamətdə həyata ke -
çirilən tədbirlər nəticəsində respublikada
yox sulluq həddində yaşayanların sayı get -
dikcə azalır. Son 16 ildə ölkədə 2 milyon
ye ni iş yerinin yaradılması, yoxsulluğun
azal dılması və iqtisadi inkişaf üzrə müvafiq
döv lət proqramlarının uğurlu icrası nə ti -

cəsində yoxsulluq səviyyəsinin 49 faizdən
4,9 faizə, işsizlik səviyyəsinin isə 5 faizə
en dirilməsi bunun bariz ifadəsidir.

Dövlət başçısı tərəfindən insanların ri -
fa hının diqqət mərkəzində saxlanılması,
bu istiqamətdə mühüm addımlar atılması
tə sadüfi deyil. Ölkə rəhbəri bununla bağlı
mü sahibələrinin birində deyib: “2019-cu
il dən başlayan islahatların əsas hədəfi
Azər baycanı müasir, inkişaf edən və gə -
ləcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir,
öl kədə mövcud olan nöqsanları aradan
qal dırmaqdır, vətəndaşları narahat edən
prob lemləri tamamilə gündəlikdən çı xar -
maq dır, insanların rifah halını yax şı laş -
dır maqdır, daha güclü, qüdrətli dövlət qur -

İSLAHATLARIN ƏSAS HƏDƏFİ AZƏRBAYCANI
MÜASİR, İNKİŞAF EDƏN ÖLKƏYƏ ÇEVİRMƏKDİR

İslahatların əsas hədəfi Azərbaycanı müasir,
inkişaf edən və gələcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə
çevirməkdir, ölkədə mövcud olan nöqsanları
aradan qaldırmaqdır, vətəndaşları narahat edən
problemləri tamamilə gündəlikdən çıxarmaqdır,
insanların rifah halını yaxşılaşdırmaqdır, daha
güclü, qüdrətli dövlət qurmaqdır. Biz bu
istiqamətdə məqsədyönlü, hərtərəfli siyasət apa -
rırıq, həm beynəlxalq mövqelərimizi möh kəm -
ləndiririk, həm də regional əməkdaşlıq təşəb -
büs ləri ilə çıxış edirik.

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
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maqdır. Biz bu istiqamətdə məqsədyönlü,
hər tərəfli siyasət aparırıq, həm beynəlxalq
möv qelərimizi möhkəmləndiririk, həm də
re gional əməkdaşlıq təşəbbüsləri ilə çıxış
edi rik”. 

Göründüyü kimi, dövlətimizin başçısı
Azər baycan vətəndaşına daim qayğı ilə
ya naşır, onun rifahının yüksəldilməsini,
so sial problemlərinin həllini hər zaman
pri oritet vəzifə kimi görür və bu istiqamətdə
məq sədyönlü siyasət həyata keçirir. Məhz
bu nun nəticəsidir ki, regionların sosial-
iq tisadi inkişafına dair 3 dövlət proqramının
ic rası sayəsində 15 min kilometr avtomobil
yo lu salınıb, 31 yeni elektrik stansiyası
in şa olunub, dörd böyük su anbarı tikilib,
öl kə üzrə təbii qazla təminat 95 faizə çat -
dı rılıb, 100 mindən çox müəssisə yaradılıb,
15 “ASAN xidmət” mərkəzi, 44 olimpiya
kom pleksi yaradılıb, 17 aqropark fəaliyyətə
baş layıb, 3 min 200-dən çox məktəb əsaslı
tə mir edilib və ya yenidən tikilib, 640 tibb
mü əssisəsi tikilib və yenidən qurulub. 

Cari ilin əvvəlindən isə ölkəmizdə hə -
ya ta keçirilən islahatlar nəticəsində əmək -
haq qı, pensiya, müavinət və təqaüdlərin
is tehlak tələbinə uyğun artırılması və in -
deks ləşdirilməsi, əhalinin real gəlirlərinin
ba zar səviyyəsinə uyğunlaşdırılması, az -
tə minatlı insanların, tələbələrin, əlillərin,
şə hid ailələri və veteranların sosial mü da -
fiə sinin təşkili, sosial sığorta qaydalarının,
ün vanlı sosial yardım, pensiya sisteminin
tək milləşdirilməsi, bu sahədə artımlar Azər -
baycan dövlətinin çoxşaxəli sosial si ya sə -
ti nin təzahür formalarının yalnız bir his -
sə sidir. Respublikada sosial sahədə görülən

iş lərin miqyasını təsəvvür etmək üçün tək -
cə maaş və pensiyaların, o cümlədən mini -
mum əməkhaqqının son 16 ildə bir neçə
də fə artırıldığına nəzər salmaq kifayətdir.

Prezident İlham Əliyev yeni təyin olunan
Ha cıqabul rayon və Naftalan şəhər icra
ha kimiyyətləri başçılarını qəbul edərkən
əha linin məşğulluğuna xüsusi önəm verərək
vur ğulamışdır: "Sizin əsas vəzifəniz ondan
iba rət olmalıdır ki, rəhbərlik edəcəyiniz
şə hər və rayonda iqtisadi inkişaf təmin
edil sin, işsizliklə bağlı problemlər öz həllini
tap sın... İşsizliklə bağlı problemlər bü töv -
lükdə Azərbaycanda öz həllini tapır və
bey nəlxalq qurumlar da bu sahədəki uğur -
la rımızı qeyd edir. Ancaq mən bunu də fə -
lərlə demişəm, bəzi qonşu ölkələrdən fərqli
ola raq bizim əhalimiz artır... Bütün bunlar,
əl bəttə, tələb edir ki, yeni iş yerləri ya ra -
dılsın. İş yerlərinin yaradılması üçün inves -
tisiya layihələri icra edilməlidir. Ona görə
də icra başçıları da həm yerli, həm də xa -
rici biznes dairələri ilə sıx təmaslar qur -
ma lıdırlar, şəhər və rayonlara investisiyaları
cəlb etməlidirlər ki, yerli istehsal artsın və
iş sizlik daim aşağı səviyyədə olsun”.

Yeni iş yerlərinin açılmasının, və tən -
daş ların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasının
daim diqqət mərkəzində saxlanılmasının
mən tiqi nəticəsidir ki, cari il oktyabrın 1-i
və ziyyətinə görə, ölkə iqtisadiyyatında
muzdla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni
döv rü ilə müqayisədə 5,6 faiz artaraq
1639,1 min nəfər olub, onlardan 909,5
min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda,
729,6 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda
fəa liyyət göstərib. Bu ilin yanvar-sentyabr
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ay larında muzdla işləyənlərin orta aylıq
no minal əməkhaqqı 2018-ci ilin müvafiq
döv rünə nisbətən 11,7 faiz artaraq 603,5
manat təşkil edib.  

Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sə -
rəncamları ilə reallaşdırılan kompleks sosial
is lahatlar nəticəsində sentyabr ayının 1-
dən ölkədə minimum aylıq əməkhaqqı
məb ləğinin 250 manata qaldırılması, dövlət
qul luqçularının, dövlət büdcəsindən ma -
liy yələşən bir sıra idarə, müəssisə və təş -
ki latlarda, Dövlət Neft Şirkətində çalışan
iş çilərin əməkhaqlarının əhəmiyyətli də -
rə cədə artırılması, bununla əlaqədar özəl
sek torda çalışanların da əməkhaqlarının
yük səlməsi və bu sahədə şəffaflaşma pro -
ses lərinin sürətləndirilməsi nəticəsində bu
ilin sentyabr ayında ölkə üzrə orta aylıq
no minal əməkhaqqı 723,4 manata çatıb
ki, bu da ötən ilin sentyabr ayı ilə mü qa -
yi sədə 35,8 faiz, cari ilin avqust ayı ilə
mü qayisədə isə 21,6 faiz çoxdur.

Yeri gəlmişkən, burada respublika əhalisi
ara sında ən həssas təbəqənin-məcburi köç -
künlərin rifahının   yaxşılaşdırılması mə -
sə ləsinə də diqqət yetirək. Azərbaycanın
iq tisadi potensialı möhkəmləndikcə,  im -
kan ları  artdıqca, ilk növbədə, bu gün hələ
də ağır vəziyyətdə, çətin şəraitdə yaşayan
hə min kateqoriyadan olan insanların yaşayış
sə viyyəsi yaxşılaşdırılır. Son illər bu is ti -
qamətdə çox böyük işlər görülüb. Döv lə -
ti mizin başçısının bu barədə dediklərinə
nə zər salaq: “Köçkünlər üçün 100-dən çox
şə hərcik tikilmişdir. Yəni, mən bilmirəm,
hansı başqa ölkədə buna rast gəlinir. Mən

bilirəm ki, bu məsələ ilə məşğul olan bey -
nəlxalq təşkilatlar həmişə Azərbaycanı nü -
munə kimi göstərirlər. Şəhid ailələrinə,
Qa rabağ müharibəsi əlillərinə 6500-dən
çox mənzil verilmişdir. Mən eşitməmişəm,
han sı ölkədə bu kateqoriyadan olan insan -
lara bu qədər dəstək göstərilir. Şəhid və -
rə sələrinə 11 min manat məbləğində bir -
də fəlik maddi yardım verilmişdir. Bu da
dün ya praktikasında analoqu olmayan bir
ya naşmadır. Yəni, bütün bunlar bizim niy -
yə timizi, siyasətimizi göstərir. Onu göstərir
ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azər -
bay can vətəndaşıdır, onun maraqlarıdır,
onun rifahıdır”.

Azərbaycanda  sosial rifahının daha da
yük səldilməsinə mühüm önəm verən cənab
İlham Əliyevin prezident seçkilərindən
son ra imzaladığı ilk fərman da məhz  Vətən
uğ runda həlak olmuş şəhidlərimizin ailə -
lə rinə, onların vərəsələrinə 11 min manat
həc mində birdəfəlik yardım göstərilməsi
ba rədə sərəncam olub. Qeyd edək ki, bu,
döv lət başçısının sözügedən kateqoriyaya
aid insanlara diqqət və qayğısının növbəti
tə zahürüdür.

Onu da xatırladaq ki, ötən illər ərzində
şə hid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi
əlil lərinə 6650, təkcə 2018-ci ildə isə nə -
zərdə tutulandan 3 dəfə çox – 626 mənzil
təq dim edilib. Bu ilin sonunadək isə bu
ka teqoriyalardan olan şəxslərə veriləcək
mən zillərin sayı isə 800-ə çatdırılacaq. 

Əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması
ilə bağlı danışarkən, bir məqamı da xa tır -
lat maq istərdik. Bu, hər bir ölkənin, xalqın
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prob lemlərinin ən səmərəli yolunun  məhz
iq tisadi-sosial tərəqqidən keçməsi həqiqəti
ilə bağlıdır. Ona görə də respublikamızın
iq tisadi siyasətinin sosialyönümlü xarakter
da şıması təsadüfi deyil. Bu, bir tərəfdən
in san amilinə yüksək həssaslıq nü mu nə si -
dir sə, digər tərəfdən bazar iqtisadiyyatı
yo lu ilə inkişaf edən bir sıra qabaqcıl dün -
ya dövlətlərinin təcrübəsinə əsaslanır.
Dövlət başçısı İlham Əliyev də bu reallığı
daim önə çəkir. Çünki  insanların sosial
şə raitinin yaxşılaşdırılması iqtisadi-sosial
islahatların həyata keçirilməsinə, iqtisadi
in kişaf prosesində hər bir vətəndaşın iş -
tirakını təmin etmyə müsbət təsir göstərir. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın iq -
tisadi tərəqqisindən, neft strategiyasının
və sahibkarlığın inkişafının uğurlu nə ti cə -
lə rindən əldə edilən dividendlər bilavasitə
in sanların sosial problemlərinin həllinə,
və təndaşların həyat səviyyəsinin yax şı laş -
ma sına yönəldilir. Minimum əmək haq la -
rı nın, büdcə təşkilatlarında çalışan ayrı-
ay rı vətəndaş kateqoriyalarının mə va cib -
lə rinin, pensiya və müavinətlərin, tələbə
tə qaüdlərinin artırılması, sosial müdafiə
sis teminin davamlı şəkildə tək mil ləş di ril -
mə si dövlətin vətəndaşlarına olan diqqət
və qayğısının bariz təcəssümüdür. 

Yuxarıda vurğulananlardan belə nəticə
ha sil olur ki, Prezident İlham Əliyevin
rəh bərliyi ilə həyata keçirilən sosialyönümlü
iq tisadi siyasətin əsas mahiyyəti əhalinin
fay dalı məşğulluğunun təmin edilməsindən,
ye ni iş yerlərinin açılmasından, sosial mü -
da fiədə ünvanlılıq və səmərəlilik prinsipinə

üs tünlük verilməsindən, əlillərin, az tə mi -
natlı, habelə şəhid ailələrinin, bu qəbildən
olan digər şəxslərin həyat səviyyəsinin
yük səldilməsinə lazımi şərait ya ra dıl ma -
sından ibarətdir.

Göründüyü kimi, istər iqtisadi, istərsə
də kadr islahatlarının əsas məqsədi ölkənin
di namik inkişafını təmin etməklə yanaşı,
əha linin sosial müdafiəsinin güc lən di ril -
mə sidir. Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən
ve rilən dəstək, aparılan iqtisadi islahatlar,
iş adamlarına ayrılan güzəştli kreditlər də
bu məqsədə xidmət edir. Bunun nəticəsidir
ki, ildən-ilə yeni iş yerlərinin açılmasının
di namikası yüksəlir. Çünki sosial mü da -
fiə nin ən səmərəli forması elə əhalinin
məş ğulluğudur.

Dövlət başçısı yeni təyin edilən icra
baş çılarını qəbul edərkən onu da vurğulayıb
ki, regionlarda işsizliyin aradan qaldırılması
üçün texnopark və sənaye parklarının
yaradılmasına üstünlük verilir. Sumqayıtda,
Neftçalada, Masallıda, Mingəçevirdə və
digər yerlərdə belə müəssisələr artıq fəa -
liyyət göstərir və bu proses davam edir.
Be lə yanaşma sahibkarlara böyük dəstəkdir.
Çün ki yeni yaradılan sənaye zonalarında
və texnoparklarda bütün infrastruktur döv -
lətin vəsaiti hesabına yaradılır. Yəni bunların
yaradılması üçün sahibkarlar pul xərcləmir,
yalnız istehsal, emal və xidmət sahələrinin
yaradılmasına investisiya qoyur.

V.BAYRAMOV. 
www.xalqqazeti.com
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Prezident İlham Əliyevin
iq tisadi şaxələndirmə siya sə -
tin də əlverişli coğrafi mövqeyi
olan ölkəmizin tranzit po ten -
sia lının reallaşdırılması mü -
hüm önəm daşıyır. Bununla
bə rabər beynəlxalq və regional
nəq liyyat dəhlizlərinin inkişafı
da iqtisadiyyatımızın sə mə rə -
li liyinin artırılmasına müsbət tə sir göstərir.
Eyni zamanda, nəqliyyat, in frastruktur
və logistika sahələrində bir gə layihələr
döv lətimizin iqtisadi im kan larını ge niş -
lən dirir, əhəmiyyətini artırır. Ta rixi İpək
yo lu üzərində geniş iqtisadi zo lağın ya -
ra dılmasının fəal dəstəkçisi olan Azər -
bay can, həm də digər dəhlizlərlə mü qa -
yi sədə yüklərin ölkəmizin ərazisindən
keç  məklə müxtəlif istiqamətlərə tranzit
da  şımalarının səmərəli təşkilinə etibarlı
tə  minat verir, daha əlverişli şərtlərlə qısa
müd  dətdə, təhlükəsiz və vaxtında çat dı -
rıl  masına, tranzit daşımaların həcminin
də fələrlə artmasına imkan yaradır.

Hazırda dünyanın bir sıra ölkələri
tərəfindən Azərbaycanın tranzit

imkanları yüksək qiymətləndirilir. Məsələn,
Çin və Avropa arasında yükdaşımalarda
Şərq-Qərb marşrutundan və onun tərkib
hissəsi olan Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit
potensialından istifadə edilməsi vaxt və
ma liyyə baxımından daha sərfəli olduğu

bil dirilir. Ona görə də Transxəzər Bey nəl -
xalq Nəqliyyat Marşrutunun yaradılması
öl kəmizin mühüm tranzit uğurlarından sa -
yı lır. Bu marşrut 2014-cü ilin fevral ayında
Azər baycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın
yük daşımalarda iştirak edən müvafiq qu -
rumlarının birgə təşəbbüsü ilə yaradılıb.
Da ha sonra Ukrayna, Rumıniya və Polşanın
da aidiyyəti qurumları Transxəzər Bey -
nəl xalq Nəqliyyat Marşrutuna qoşulub.
Ha zırda bu marşrut Çin-Qazaxıstan sər -
hə dindən başlayaraq Qazaxıstan, Xəzər
də nizi, Azərbaycan və Gürcüstandan keç -
məklə Avropa ölkələrinə qədər uzanır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
yan varın 15-də nəqliyyat, rabitə və yüksək
tex nologiyalar naziri Ramin Quluzadəni
qə bul edərkən, bu barədə ətraflı bəhs edilib.
Gö rüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev
de yib: “Keçən il Azərbaycanda bütün sa -
hə lər kimi, nəqliyyat sahəsi də inkişaf et -
mişdir. Bu inkişaf həm real layihələrdə
özünü göstərir, eyni zamanda, beynəlxalq
təşkilatların hesabatlarında əksini tapır.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, keçən il

AZƏRBAYCAN NƏQLİYYAT, İNFRASTRUKTUR VƏ
RABİTƏ SAHƏLƏRİNDƏ DƏ REGİONDA LİDERDİR

Azərbaycan həm nəqliyyat, həm rabitə, həm
də yüksək texnologiyalar sahəsində bundan
sonra da regionda liderlik mövqelərini
qorumalıdır və biz öz potensialımızı artırmalıyıq.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
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avtomobil yollarının tikintisi istiqamətində
rekord nəticə əldə edilmiş, 1300 kilometr
avtomobil yolu çəkilmişdir. Beləliklə, həm
şəhərlərarası nəqliyyatın işi yaxşılaşdırılmış,
eyni zamanda, magistral yolların çəkilişi
davam etdirilmiş, yüzlərlə kəndin yolu
abadlaşdırılmış və yenidən qurulmuşdur”.

Dövlətimizin başçısı nitqində Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumu tərəfindən
Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində görülən
işlərə yüksək qiymət verildiyini, bu
təşkilatın hazırladığı hesabatda ölkəmizin
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına görə
dünya miqyasında 31-ci yerdə qərarlaşdığını
diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, bu, kifayət
qədər bu böyük göstəriciyə görə Azərbaycan
bir neçə inkişaf etmiş ölkəni də qabaqlayıb.
Prezident, həmçinin avtomobil yollarının
keyfiyyətinə görə respublikamızın dünyada
27-ci, dəmir yolu nəqliyyatının sə mə rə li -
li yinə görə 11-ci, hava nəqliyyatının sə -
mə rəliliyinə görə isə 12-ci yerdə olduğunu
vur ğulayıb. 

Dövlətimizin başçısı keçən il ərzində
çox önəmli dövlətlərarası layihələrin ger -
çəkləşdirildiyini də diqqətə çatdırıb.
Azərbaycan-Rusiya sərhədində yeni avto-
mobil körpüsünün istifadəyə verilməsinin
çox böyük hadisə olduğunu xatırladan ölkə
rəhbəri bildirib ki, əvvəlki körpü ötən əsrin
50-ci illərdə tikilmişdi və demək olar ki,
sıradan çıxmışdı. Yeni körpü isə Azərbaycan
ilə Rusiya arasında həm nəqliyyat, həm
də ticarət əlaqələrinin inkişafına xidmət
gös tərəcək, eyni zamanda, həmin infrastruk -
tur Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin tərkib
his səsi kimi Azərbaycana böyük fayda gə -

ti rəcək. Hazırda Rusiya sərhədinə qədər
ye ni avtomagistral çəkilir və ilin sonuna
qədər bu magistralın əsas hissəsi istismara
veriləcək.

Dövlətimizin başçısı nitqində paralel
olaraq, Astara şəhərindən İran sərhədinə
qə dər yeni magistralın çəkilişinin nəzərdə
tutulduğunu, bu məsələnin İran tərəfi ilə
razılaşdırıldığını, beləliklə, yük avto ma -
şın  larının Astara şəhərinə girmədən birbaşa
İran istiqamətinə gedə biləcəyini və yeni
av tomobil körpüsü də tikiləcəyini deyib. 

Ümumiyyətlə, xatırlatmaq yerinə düşər
ki, son dövrlərdə Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizi layihəsinin keçəcəyi regionda, fərqli
qütblər arasında geosiyasi rəqabətin daha
da kəskinləşməsi fonunda sabit və balanslı
xarici siyasət yürüdən Azərbaycan yeni
siyasi və iqtisadi dividendlər əldə etməyi
qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyub. 

Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi layihəsi
2000-ci ildə İran, Rusiya və Hindistan tə -
rə findən dövlətlər arasında nəqliyyat əla -
qə lərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə ya -
ra dılıb. 

Dəhliz vasitəsi ilə yüklərin gəmilərlə
Hin distanın Mumbay limanından İranın
Bən dər-Abbas limanına gətirildikdən sonra
qa tarlara yüklənməsi və İranın mövcud
də mir yolu ilə Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-
As tara (Azərbaycan) dəmir yolu xəttinə
ötü rülməsi və birbaşa Azərbaycan əra zi -
sin dən Rusiyaya, oradan da Şimali Avropa
öl kələrinə çatdırılması planlaşdırılır. 

Hazırkı marşrut (Süveyş kanalı) üzrə
mal ların çatdırılma vaxtı 45-60 gündür,
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Şi mal-Cənub dəhlizi vasitəsilə 14-20 gün
ol ması gözlənilir.

O da vurğulanmalıdır ki, 2005-ci ildən
eti barən layihənin önəmli parçasına çevrilən
Azərbaycan son illərdə üzərinə götürdüyü
bü tün vəzifələri icra edib. İran sərhədinə
qə dər dəmir yolu infrastrukturunun ye ni -
lən məsi təmin olunub və İran İslam Res -
pub likasının prezidenti Həsən Ruhaninin
öl kəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində As-
tara-Rəşt dəmir yolu hissəsinin tikintisinin
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı sazil imzalanıb. 

Azərbaycan Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-
As tara (Azərbaycan) dəmir yolunun tezliklə
is tifadəyə verilməsində maraqlıdır və artıq
yo lun Rəşt-Astara hissəsinin tikintisinə
500 milyon dollar güzəştli kredit ayırılması
ilə bağlı qərar qəbul olunub. 

Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəh -
lizləri təkcə regional deyil, həmçinin bey -
nəl xalq miqyaslı infrastrukturdur. Məsələn,
Şimal-Cənub dəhlizi İranı Rusiya ilə
birləşdirməklə bərabər, Hindistanı da Avropa
ilə bağlayır. Xatırladaq ki, Azərbaycan bu
nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasını praktik
olaraq həyata keçirən ölkələrdən biridir. 

Prezident İlham Əliyev nitqində Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizləri üzrə daşınan
yüklərin həcmində də əhəmiyyətli dərəcədə
artım qeydə alındığını diqqətə çatdırıb:
“Əlbəttə, keçən il Şərq-Qərb nəqliyyat
dəh lizi üzrə daha çox yük daşınmışdır. Bu
da təbiidir, çünki Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yo lunun istismara verilməsindən sonra bu
is tiqamətdə böyük canlanma var. Təkcə
Şərq istiqamətindən yox, eyni zamanda,
Ru siyadan Azərbaycan ərazisindən Türkiyə

və Avropa istiqamətinə yüklərin daşınması
müşahidə olunur və ildən-ilə bu yüklərin
həcmi artacaq. Beləliklə, açıq dənizlərə
çı xışı olmayan Azərbaycan beynəlxalq Av -
ra siya nəqliyyat mərkəzlərindən birinə
çev ilmişdir”.

Görüşdə avtomobil və dəmir yollarının
çə kilişi ilə bağlı görüləcək işlərdən də ət -
raflı bəhs edilib. Builki investisiya proq -
ramında nəqliyyat sektorunun inkişafı üçün
ki fayət qədər böyük vəsait nəzərdə tu tul -
du ğu bildirilib. Eyni zamanda, avtomobil
və dəmir yollarının çəkilişi ilə bağlı konkret
la yihələr icra ediləcəyi diqqətə çatdırılıb:
“Bu il Ləki-Qəbələ dəmir yolu istifadəyə
ve rilməlidir. Eyni zamanda, biz Bakı-Yala-
ma və Xudat-Şahdağ dəmir yollarının la -
yi hələndirilməsinə və inşasına başlayırıq.
Be ləliklə, biz mövcud dəmir yollarının
key fiyyətini böyük dərəcədə artıracağıq
və qatarların sürəti də buna uyğun olaraq
ar tacaqdır”.

Ölkə rəhbəri görüşdə şəhər nəqliyyatının
inkişafına da böyük əhəmiyyət verildiyini,
cari il Bakı şəhərinə əlavə 300 müasir av-
tobus, həmçinin yeni taksi avtomaşınlarının
gətiriləcəyini, bu işlərin mütəmadi xarakter
daşıyacağını diqqətə çatdırıb. 

Nəqliyyat, rabitə və yüksək tex no lo gi -
ya lar naziri Ramin Quluzadə qəbul zamanı
ha zırda Azərbaycanda 1500 ədəd “London
taksisi” fəaliyyət göstərdiyini, müasir stan-
dartlara cavab verən 100 ədəd belə av to -
ma şının da gətiriləcəyini bildirilib: ”Üç
ay ərzində Azərbaycana gətiriləcək bu tak -
si lərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar
ya nacaqla deyil, elektriklə işləyir. Bir daha
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qeyd etmək istəyirəm ki, bu taksilər müasir
stan dartlara tam şəkildə cavab verir”.

Prezident İlham Əliyev görüşdə taksi
av tomaşınlarının keyfiyyəti, bu sahədə
təh lükəsizliyin təmin olunması, da ya na -
caq lar, sürücülərin hazırlanması, onların
tibbi müayinədən keçmələri və s. barədə
də tövsiyələrini verib. 

Dövlətimizin başçısı daha sonra deyib:
“Bu, eyni zamanda, avtobus nəqliyyatına
da aiddir. Çünki hazırda Bakı və Sumqayıt
şəhərlərində avtobusla sərnişin daşımaları
müasir standartlara uyğundur. O da hər
yerdə deyil. Hələ də Bakı şəhərində key -
fiy yəti yüksək olmayan və istismar müddəti
bitmiş avtobuslar fəaliyyət göstərir. Bu
məqsədlə biz hər il ölkəmizə 300 avtobus
gətizdiririk. Mənə verilən məlumata görə,
Gəncə şəhərində avtobus təsərrüfatı köh -
nə lib. Digər şəhərlərdə nə qədər avtobus
fəa liyyətdədir, nə qədər avtobus alınmalıdır?
Əlbəttə ki, ilk növbədə, paytaxt Bakının
bu məsələsi həll olunmalıdır. Amma digər
şə hərlər də diqqətdən kənarda qal ma ma lı -
dır”.

Görüşdə şəhərlərarası gecə reyslərinin
istifadəyə verilməsi, bu zaman fəaliyyətdə
olan avtobusların keyfiyyəti, təhlükəsizliyi,
sürücülərin hazırlığı, onların müayinədən
keçmələri, mövcud avtobus parkının daha
müasir standartlar səviyyəsində yenilənməsi,
ey ni zamanda, yük daşımaları ilə bağlı
qar şılaşılan problemlər barədə də ətraflı
da nışılıb. Bununla bağlı ölkə Prezidenti
de yib: “ Azərbaycandan xaricə gedən yük -
lə rin həcmi artır və artacaq. Qeyri-neft
sektorumuz artır, qeyri-neft ixracımız keçən

il 14 faiz artıbdır. Ancaq bizim bir çox
yük lərimizi xarici şirkətlər daşıyır. Bu da
onun la bağlıdır ki, Azərbaycanda yük da -
şımalarında istifadə edilən avtomaşınlar,
tırlar yerli şirkətlər tərəfindən az təmin
olu nur. Ona görə bu məsələyə də diqqət
ye tirmək lazımdır. Birinci növbədə, təhlil
apa rılmalıdır və mənə məruzə edilməlidir
ki, yük daşımalarının neçə faizi Azərbaycan
şir kətləri tərəfindən icra edilir? Tır parkına
baxış keçirilməlidir. Onların vəziyyət nə
yer dədir və onların sayı bizim artan is teh -
sa lımıza uyğundur, yoxsa yox?! Əgər yeni
tır maşınlarının alınmasında dövlət özəl
şir kətlərə kömək edə bilərsə, biz buna ha -
zırıq. Bu sahəyə də güzəştli kreditlər verilə
bi lər. Çünki bir halda ki, Azərbaycanın
nəqliyyat sektoru yüksək templərlə inkişaf
edir və beynəlxalq təşkilatlar bunu yüksək
qiymətləndirir, nəqliyyat sektorunda bütün
komponentlər yüksək standartlara cavab
verməlidir. Əlbəttə, hər bir ölkə istəyir ki,
onun yükləri yerli şirkətlər tərəfindən da -
şın sın. Ona görə bu məsələ ilə bağlı sizə
tapşırıram, təhlil aparın və məlumat verin”.

Qəbul zamanı rabitə və yüksək tex no -
lo giyalar sahəsində böyük uğurlar əldə
edil məsi, ölkəmizin rabitə, internet və fi -
ber optik rabitə xətlərinin çəkilməsi is -
tiqamətində də mərkəzə çevrilməsi mə sə -
lə lərinə də toxunulub. Azərbaycanın həm
nəq liyyat, həm də rabitə və yüksək texno -
lo giyalar sahəsində bundan sonra da re-
gionda liderlik mövqelərini qorumasının
zəruriliyi diqqətə çatdırılıb. 

e-mail: www.xalqqazeti.com
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Dövlətimizin başçısının ölkəmizin ərazi bü töv -
lüyünün bərpa olunması istiqamətində qətiyyətli

si yasətinin beynəlxalq aləmdə dəstəklənməsi res pub li -
kamıza və onun başçısına olan inam və etimaddan irəli
gə lir. Artıq dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin də öl -
kəmizlə əməkdaşlığı genişləndirmək marağında olmasını
eti raf etməsi də bundan xəbər verir. Yaxın zamanlarda
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevə ünvanladığı məktublarda da bunun
şahidi olu ruq. Həmin məktubda qeyd edilir ki, “ABŞ-
la Azər bay can arasında ortaq maraqlar üzərində qurulmuş
güclü tə rəfdaşlıq mövcuddur. Azərbaycanın beynəlxalq
təh lü kə sizliyə verdiyi töhfələri və Cənub Qaz Dəhlizi
tə şəb büsünü irəli sürməklə Avropanın enerji təh lü kə -
sizliyinin güc ləndirilməsində Sizin liderliyinizi də yər -
ləndirirəm. Azər baycanda islahatlar istiqamətində,

AZƏRBAYCAN DÜNYADA ÖZÜNÜ ETİBARLI
TƏRƏFDAŞ VƏ DOST ÖLKƏ KİMİ TƏSDİQ EDİB

Azərbaycan bu gün beynəlxalq birlik
tərəfindən çox böyük rəğbətə layiq olan ölkə
kimi tanınır. Bizim dostlarımızın sayı artır,
bizi dəstəkləyən ölkələrin sayı artır... Biz
bundan  sonra da bey nəlxalq arenadakı rolu-
muzu fəal aparacağıq. Bizim bütün ölkələrlə
qarşılıqlı hörmət və biri-birinin işinə qarış -
mamaq şərti ilə münasibətlərimiz qurulub.
Bu münasibətləri biz möhkəm lən di rəcəyik. 

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Azərbaycanda hə ya -
ta keçirilən uğurlu si -
yasət nəticəsində öl -
kəmiz siyasi, mədəni,
so sial və digər sahələrdə
çox mühüm nailiyyətlər
əl də etmiş, beynəlxalq
aləm də mövqeyini daha
da möhkəmləndirmişdir
. Qazanılan uğurların
əsa sını ölkədə həyata
ke çirilən siyasətin xal -
qın mənafeyini tam ifa -
də etməsidir. Döv lə ti -
mizin başçısı dəfələrlə
bə yan edib ki, bizim si -
ya sətimizin mərkəzində
Azər baycan vətəndaşı,
onun problemləri, onun
qay ğıları, onun rifahı
da yanır. “Xalq-iqtidar”
bir liyi sabitliyi şərt lən -
di rən, ölkəmizin bey -
nəl xalq aləmdəki reytin -
qini yüksəldən əsas
amil lərdəndir. Bu birlik
gün dən-günə daha sıx
tel lərlə bağlanır. Tə sa -
dü fi deyildir ki, bu gün
Azər baycan dünya miq -
ya sında ən sabit öl kə -
lər dən biri hesab olu -
nur.
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xüsusilə də qa nu nun aliliyi sahəsində
xalqın mənafeyinə xidmət edəcək və
əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi üçün
imkanlar ya ra dacaq bütün addımları
alqışlayırıq. Tərəfdaşlığımızın gə ləcək
illərdə də in kişaf etməsini səmimiyyətlə
ar zu la yıram”.

ABŞ Prezidenti daha sonra bildirib
ki, Azərbaycan özünün tarixində bugünkü
qə dər firavan və qlobal iqtisadiyyata
bağ lı olmamışdır. Azərbaycanın iqtisadi
uğur ları bütün regionda sabitliyin gət i -
ril məsinə yardım edəcəkdir: “ Mən birgə
sə yimizlə Cənubi Qafqazın daha da dinc,
de mokratik və firavan olması üçün əmək -
daş lığımızın davamlı olmasını ar zu la yı -
ram”. 

Dünyanın digər nəhəng dövlətlərindən
bi ri olan Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vla dimir Putinin də ölkəmiz haqqındakı
fi kirləri respublikamızın beynəlxalq aləm -
də artan nüfuzundan xəbər verir: “Azər -
bay can sosial-iqtisadi inkişaf yolunda
inamla irəliləyir, beynəlxalq gündəlikdəki
ak tual məsələlərin həllində mühüm rol
oy nayır. Rusiyada Azərbaycan ilə strateji
tə rəfdaşlıq münasibətlərini yüksək qiy -
mət ləndirirlər. Biz bütün sahələrdə sə -
mə rəli ikitərəfli əlaqələri, regional sa -
bit liyin və təhlükəsizliyin təmin edil mə -
sin də konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyəti bir -
gə səylərimizlə bundan sonra da uğurla
in kişaf etdirəcəyik”.

Belə faktlardan çox göstərmək olar.
Tə bii ki, bu uğurların əsasını Prezident

İlham Əliyevin düzgün müəyyənləşdirdiyi
si yasi strategiya təşkil edir. Bunu  Belarus
Pre zidenti Aleksandr Lukaşenkonun fi -
kir ləri də təsdiləyir: “Fikrimcə, İlham
Hey dər oğlu Azərbaycanın şəksiz lideri
və və tənpərvəridir”.

Dövlətimizin başçısı mötəbər bey nəl -
xalq təşkilatların – BMT-nin, NATO-
nun, ATƏT-in, Qoşulmama Hərəkatının
və digərlərinin kürsülərində inamlı, cə -
sa rətli, məntiqi çıxışları ilə diqqəti cəlb
edir, milli mənafeləri bütün səviyyələrdə
qə tiyyətlə qoruyur, müstəqil xarici siyasət
yü rüdür. Qlobal böhranlardan çıxış yolları
ax tarışında onun fikrinə, rəyinə hörmətlə
ya naşılır. Məhz bunun nəticəsidir ki,
Azər baycan müstəqil dövlət kimi bir sıra
bey nəlxalq təşkilatlara, o cümlədən, Bir -
ləş miş Millətlər Təşkilatı, Avropada Təh -
lü kəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Av -
ro pa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı,
Müs təqil Dövlətlər Birliyi və çoxlu sayda
di gər təşkilatlara üzv olub. Bununla ya -
naşı, AŞPA -nın Nazirlər Komitəsinə,
BMT Təhükəsizlik Şurasına sədrlik et -
mişdir. Hazırda isə Qoşulmama Hərəkatı
ki mi böyük bir təşkilata, eyni zamanda,
Tür k dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına
sədr lik edir. Ölkəmiz, həmçinin NATO
və Avropa Birliyi kimi qurumlarla əmək -
daş lığı, eləcə də antiterror koalisiyası
tər kibində fəaliyyəti durmadan inkişaf
et dirir. Azərbaycan Respublikası həm də
GUAM regional qrupunun təsisçilərindən
bi ridir. Bu təşkilatlarda və regional tə -
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şəb büslərdə iştirakı ilə Azərbaycan Res -
pub likası öz milli maraqlarını ger çək -
ləş dirir. Hazırda ölkəmiz müasir bey nəl -
xalq münasibətlər sistemində əməkdaşlıq
əla qələrinin qurulmasına və Avropanın
ener ji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına
öz töhfəsini verən fəal aktor və regional
güc kimi tanınır. Həmçinin, Azərbaycanın
Qərb və Şərq sivilizasiyaları, Şimal və
Cə nub arasında dəhliz rolunu oynaması
ilə əhəmiyyətli ölkə kimi öz nüfuzunu
or taya qoymuş olur.

Dövlətimizin başçısı düşünülmüş is -
la hatları və dövlətçiliyimizin daha da
möh kəmləndirilməsinə hesablanmış qə -
rar ları ilə həyatımıza yeni nəfəs gətirərək,
Azər baycanı dünyanın inkişaf edən öl -
kələri sırasına çıxarıb. Onun siyasətinin
mər kəzində insan amili dayanır, amalı
qu rub-yaratmaq, xalqını daha xoş günə,
fi ravan həyata qovuşdurmaqdır. Xalqa
xid mət etmək, hər bir azərbaycanlının
Pre zidenti olmaq onun həyat fəlsəfəsidir.
Düz gün müəyyənləşdirilmiş siyasət bu
gün ölkəmizi dünyanın nüfuzlu bey nəl -
xalq qurumlarının öz tədbirlərini keçirdiyi
mə kana çevirib. Son vaxtlarda bir-birinin
ar dınca nüfuzlu tədbirlərin – Türkdilli
Döv lətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII,
Qo şulmama Hərəkatına üzv ölkələrin
döv lət və hökumət başçılarının XVIII
zir və görüşlərinin, Dünya dini liderlərinin
II sammitinin Bakıda keçirilməsi ölkə -
mi zə olan inam və etimadın bariz nü -
mu nəsidir. 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu -
rasının sədrlik estafetini Azərbaycana
ve rən Qırğız Respublikasının Prezidenti
Sooronbay Şərifoviç Jeenbekovun öl kə -
miz və onun başçısı cənab İlham Əliyev
haq qında səsləndirdiyi fikirləri xatırlatmaq
ye rinə düşərdi: “İlham Heydər oğlunun
iq tisadi islahatları və investisiyaların cəlb
edil məsi siyasəti artıq öz bəhrəsini verir.
Bu gün Azərbaycan dünya siyasətində
xü susi və mühüm yer tutur. Biz qardaş
Azər baycanın uğurları barədə bütün xə -
bər ləri sevinclə qarşılayırıq. İnanıram
ki, Azərbaycanın sədrliyi ilə iqtisadiyyatın,
ti carətin, investisiyaların və digər sahələrin
in kişafı üzrə əməkdaşlıq daha da güc lə -
nə cək”.

Göründüyü kimi, artıq respublikamız
bey nəlxalq aləmdə sayılıb-seçilən döv -
lət lərdən birinə çevrilib. 2016-cı ilin Ap -
rel döyüşləri Azərbaycanın  reytinqini
da ha da yüksəltdi, gücünü, qüdrətini
dün yaya nümayiş etdirdi. Bu döyüşlər
və dövlət başçımızın qətiyyəti Azər bay -
ca nın prinsipial mövqeyindən bir addım
da geri çəkilməyəcəyini, öz ərazi bü töv -
lüyünü bərpa etmək əzmində və gücündə
ol duğunu, düşmən üzərində hərbi, siyasi,
iq tisadi və mənəvi-psixoloji üstünlüyünü
bir daha sübuta yetirdi. Bu reallıqlar,
həm çinin Ermənistanda hərbi-xunta reji -
minin çöküşündə mühüm rol oynadı.
Azər baycan bu zəfərdən sonra Er mə nis -
tanın regionda təcrid vəziyyətinə düş -
mə sini daha da ağırlaşdırdı. Bunun nə ti -
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cə sində işğalçı ölkə iqtisadi və siyasi
böh ran burulğanında boğulur. 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfu -
zunun yüksəlməsi və əlaqələrinin möh -
kəm ləndirilməsi xalqımızın ən ağrılı
prob lemi olan Ermənistan –Azərbaycan,
Dağ lıq Qarabağ münaqişəsinin həllində
mü hüm rol oynayır. Ermənistanın 30 ilə
ya xındır ki, beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq
Azər baycana qarşı işğalçılıq siyasətini
da vam etdirməklə əvvəlki illərlə mü qa -
yisədə indi dünya birliyində daha çox
qı naq hədəfinə çevrilib. Qoşulmama Hə -
rə katının 120 üzv dövlətinin Azərbaycanın
əra zi bütövlüyünə ciddi dəstək ifadə et -
məsi də ölkəmizin getdikcə artan nüfu -
zu nun göstəricisidir. 

Qoşulmama Hərəkatının Bakıda ke -
çi rilən XVIII Zirvə görüşü Ermənistan
–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı Azərbaycanın ədalətli mövqeyini
da ha da gücləndirdi. Qəbul edilmiş sə -
nəd lərdə dövlət və hökumət başçıları
mü naqişənin BMT Təhlükəsizlik Şu ra -
sı nın qətnamələrinə baxmayaraq, hələ
də həll olunmamasından təəssüf hissi
ke çirdiklərini bildirmiş və onun Azər -
bay canın suverenliyi, ərazi bütövlüyü,
sər hədlərinin toxunulmazlığı əsasında
həll olunmasının vacibliyini vurğulamış -
lar.

Yekun sənədə ilk dəfə olaraq çox mü -
hüm yeni bənd daxil edildi. Bu bənddə
döv lət və hökumət başçıları güc yolu ilə

əra zilərin zəbt edilməsinin yol ve ril məz -
li yini vurğulayır və təsdiq edirlər ki, heç
bir dövlət Azərbaycan Respublikasının
əra zilərinin işğal edilməsi nəticəsində
ya ranmış vəziyyətin qanuniliyini ta nı -
ma yacaq, bu ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətlər
də daxil olmaqla, bu cür vəziyyətin sax -
lan ması üçün hər hansı kömək gös tər -
mə yəcək. Burada, bilavasitə, işğalçı ifa -
də sindən istifadə olunur. Bu, Ermənistanın
növ bəti dəfə 120 dünya dövləti tərəfindən
iş ğalçı kimi tanınması deməkdir.

Xatırladaq ki, münaqişə ilə bağlı BMT
Təh lükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi
qə bul edilib. Bu qətnamələrdə işğalçı
qüv vələrin Azərbaycan torpaqlarından
qeyd-şərtsiz və tam çıxarılması birmənalı
ola raq tələb edilir. Eyni zamanda, Qo -
şul mama Hərəkatı, ATƏT, İslam Əmək -
daş lıq Təşkilatı, NATO, Avropa Parlamen -
ti, Avropa Şurası və digər təşkilatlar bu -
na oxşar qərar və qətnamələr qəbul edib -
lər. 

Göründüyü kimi, hazırda Azərbaycanın
bey nəlxalq təşkilatlarda nüfuzu çox yük -
sək dir. Ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə
əmək daşlıq və təhlükəsizliyə verdiyi fun -
da mental töhfələr də yüksək qiy mət lən -
di rilir. Azərbaycanın bugünkü reallıqları
da təsdiqləyir ki, ölkəmiz, sözün əsl mə -
na sında, müstəqil dövlət kimi dünya xə -
ri tə sində öz yerini tuta bilib. 

Əliqismət BƏDƏLOV.
www.xalqqazeti.com
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Ulu Öndərin adı işığında yaradılmış
Heydər Əliyev Fonduna ümum -

xalq rəğbəti qazandıran ən mühüm amil -
lərdən biri də budur. Ümummilli Liderin
zən gin mənəvi irsini, Azərbaycançılıq ide -
yalarını gənc nəsillərə aşılamaq, onun qu -
rub-yaratdığı müstəqil Azərbaycanın hə -
rətərəfli inkişafı proseslərində yaxından
iş tirak etmək, insanlara kömək əli uzatmaq,
xeyirxah işlər görmək məqsədilə fəa liyyətə
başlamış bu fond Azərbaycanın Bi rinci
vitse-prezidenti, UNESKO və ISESCO-
nun xoşməramlı səfiri Mehriban xa nım
Əliyevanın rəhbərliyi ilə nəcib əməl lərin
parlaq salnaməsini yazır.

Bu ilin mayında fəaliyyətə baş la ma sı -
nın 15-ci ildönümünü qeyd edən Heydər
Əliyev Fondunun ötən illər ərzində gör -
düyü işlərin ən yüksək tarixi qiymətini
Azər baycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev vermişdir. 15 ildə Heydər Əli -
yev Fondunun bir çox istiqamətlərdə bö -
yük işlər gördüyünü xatırladan dövlət rəh -

bəri "Yeniləşən Azərbaycana
yeni mək təblər” proqramını,
mə də niyyət, elm, səhiyyə sa -
hə lə rində real laş dırılan layihələri
diq qətə çat dırmışdır: "...Bir çox
hallarda bu işlər haqqında heç
məlumat da verilmir. Yəni ic -
timaiyyət bəlkə də məlumatlı
de yil ki, nə qədər böyük işlər
gö rülür, nə qədər insana kömək
gös tərilir, nə qədər insanı – uşa -
ğı, xəstəni fondun xətti ilə apa -

rılan müalicə normal həyata qaytarıb. Fon -
dun çoxşaxəli fəaliyyəti Azərbaycanı dün -
yada tanıdır. Fondun dünya miq ya sın da
çox böyük hör məti var. Azərbaycan real -
lıqlarının dünyaya çat dırılması is ti qa -
mətində – bizim mu si qi mizi, xalçaçılıq
sə nətini, muğam sənətini, di gər mə də niy -
yət incilərimizi dünyaya çat dırmaq, təq -
dim etmək üçün fond çox böyük iş lər gö -
rür”.

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
2015-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun pre -
zidenti Mehriban xanım Əliyeva Ulu Ön -
dərin siyasi irsinin təbliği sahəsində bö -
yük xidmətlərinə, mədəniyyətin, təh si lin,
səhiyyənin və idmanın inkişafında sə mə -
rə li fəaliyyətinə, Azərbaycanın mə də ni ir -
si nin beynəlxalq miqyasda təbliğinə və I
Av ropa Oyunlarının təşkilində apar dı ğı
ge nişmiqyaslı işlərinə görə ölkənin ən ali
mü kafatı olan "Heydər Əliyev” or deni ilə
təl tif edilmişdir.

MƏNƏVİ İRSİN VARİSLİYİ

Heydər Əliyev irsi təkcə bütün həyatını xalqının,
dövlətinin yüksəlişinə həsr etmiş Ümummilli Liderin
öz ömürlüyü ilə yaratdığı tarix deyil. Bu irs həm
də bu günümüz və gələcəyimizdir. Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin əbədiliyinə təminat yaradan,
önümüzdə aydın inkişaf istiqamətləri müəy yən -
ləşdirən yol bələdçisidir. Bu irsdən daim öyrənməyə,
for malaşdırdığı dəyərləri təbliğ etməyə, gələcək
nə silləri həmin dəyərlər ruhunda yetişdirib tər bi -
yə ləndirməyə həmişə ehtiyacımız var.
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Ümummilli Lider Heydər Əliyev döv -
rü nün xilaskar və qurucu şəx siy yət lə rin -
dəndir. Bizlərə Azərbaycan adlı qüd rət li,
müstəqil bir dövlət bəxş etmişdir. Bu
əvəzolunmaz liderin fəaliyyəti Azər bay -
can ətrafında cərəyan edən hadisələrin ma -
hiyyətinə, son dərəcə mürəkkəb prob lem -
lərin həlli yollarına işıq salır. Ulu Ön dərin
şərəfli ömür yolunun hər bir par laq səhifəsi
xalqımızın yaxın tarixi ilə ayrılmaz vəhdət
təşkil edir. Bu sə hi fə ləri vərəqlədikcə bir
daha aydın olur ki, Ulu Öndər milli
ideyalara bağlı lider ki mi siyasi fəaliyyətinin
bütün mər hə lə lə rində Vətənə, xalqa,
doğulduğu torpağa son suz sədaqət hissi
ilə, qurub-yaratmaq am a lı ilə yaşamışdır.
Ulu Öndər tariximiz üçün böyük əhəmiyyət
daşıyan strateji qə rarlar qəbul edilən zaman
əsl və tən pər vər mövqeyi tutmuş, özünün
siyasi ba carığı sayəsində Azərbaycanda
müstəqil döv lətçilik təfəkkürünün inkişafını
və prak tik dövlət modelində məntiqi sonluğa
ye tişməsini təmin etmişdir.

Məhz bu reallıqlar fonunda Ümummilli
Li derin zəngin dövlətçilik irsinin öy rə nil -
məsi, onun ölməz ideyalarının geniş təb -
liğ olunaraq praktik həyatda tətbiqi və
gələcək nəsillərə çatdırılması müasir qlo -
ballaşma dövründə xüsusi aktuallıq kəsb
edir. Yarandığı gündən bu ali mis si yanı
qarşıya məqsəd qoyan, böyük rəh bə rin
mərhəmət, nəciblik və yüksək hu ma nizmə
əsaslanan saf ideayalarının icti mai şüurda
möhkəmlənməsinə çalışan, mil lətin gələcəyi
naminə bir sıra strateji əhə miyyətli layihələri
inamla həyata ke çirən Heydər Əliyev

Fondu son 15 illik fəa liyyəti ilə Azərbaycan
cəmiyyətində bir çox insanların ümid
yerinə çev ril miş dir.

Qayə

Ölkənin Birinci vitse-prezidenti Meh -
ri ban xanım Əliyeva tərəfindən Heydər
Əliyev irsinin təbliği üçün çox uğurlu bir
yol seçilmişdir. Milli dövlətçiliyimiz üçün
mühüm önəm kəsb edən bu irs real əməl -
lər işığında təbliğ olunur, yaşadılır, gə -
ləcək nəsillərə ötürülür. Yəni, Heydər
Əliyev irsi cəmiyyətə, dünyaya sadəcə ta -
rix kimi çatdırılmır, bu irsə söykənən,
onun davamı olan inkişaf layihələri ilə
nü mayiş etdirilir.

Heydər Əliyevin ömür yolu başdan-
ba şa Azərbaycan dövlətinə, xalqına xid -
mət missiyasından ibarətdir. Bu, hələ so -
vet Azərbaycanına rəhbərlik dövründə öl -
kəni geridə qalmış aqrar respublikadan
cə mi bir neçə il ərzində inkişaf etmiş qa -
baqcıl sənaye mərkəzinə çevirmiş, onun
gələcək müstəqilliyi üçün zəruri əsas lar
formalaşdırmış, səsini-sözünü dün yaya
yetirmiş, ən gərgin dönəmlərdə döv ləti
parçalanma, məhvolma təh lü kə sin dən xilas
etmiş, demokratik inkişafına nail olmuş
böyük liderin irsidir.

Mehriban xanım Əliyeva da irəli sür -
dü yü sosial-humanitar layihələrlə bu is ti -
qaməti davam etdirir, Azərbaycan Res -
pub likası Prezidentinin ölkəmizə qa zan -
dır dığı tarixi nailiyyətlərə öz layiqli tö h -
fə lərini verir. Dövlətimizi və tən daş la rı -
mıza daha da doğmalaşdırır. Hakimiyyət-
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xalq vəhdətini möhkəmləndirir. Mehriban
xa nım daim insanların yanındadır, dəstəyə
eh tiyacı olan hər kəsin köməyindədir. Onun
irəli sürdüyü və yüksək təşkilatçılıq mə -
harəti ilə, böyük həssaslıqla yerinə ye -
tirilən layihələr xalqa sevinc bəxş edir.

Mehriban xanım Əliyevanın yükü və
mə suliyyəti ağır və həm də şərəflidir. O,
ya radıcı və qurucu bir iradə sahibidir.
Azər baycanın Birinci vitse-prezidentinin
in kişafa, tərəqqiyə doğru hər addımı so -
sial reallığı dəyişən, daha gözəl, daha sağ -
lam, hər kəs tərəfindən məmnunluqla qar -
şılanan yaradıcılığa çevrilir. Mehriban xa -
nım Əliyeva tarixin miqyaslı təd bir lə rinin
diplomatıdır. Ölkəmizi Şərqin qə dim
mədəniyyətinin əsas mərkəzlərindən bi ri
kimi tanıtmaq, musiqimizdən tutmuş id -
mana qədər bütün sahələrdə ənə nə lə ri mizi
sevdirmək onun beynəlxalq miq yas dakı
fəaliyyətinə xüsusi milli məna və çəki
verir. Gördüyü işlər bəhrəli və nə ticəlidir.
Bu tədbirlərin ilkin nəticəsi Azər baycanın
dünyadakı dostlarının sa yı nın artmasıdır.
Həm də bu dostlar kim dir? Beynəlxalq
aləmdə sözü keçən, səsi eşi dilən, tanınan
insanlardır. Onlar öl kə mizə gəlib bizim
yaşayışımızı, hə qi qət lərimizi, xalqımızın
nəcibliyini və tə rəq qisini gözləri ilə görür
və dünyaya çat dırırlar. Bizə düşmən gözü
ilə baxanlar la ideoloji mübarizədə bunun
əhəmiyyəti mi silsizdir. Bir çox layihələr
Azərbaycan hü dudlarından uzaqlarda da
insanlara fay da verir, onların sonsuz sevgisi-
ni qa za nır.

Mehriban xanım Əliyeva Ümummilli
Li derin ölkəmizin sosial-iqtisadi, mədəni

tə rəqqisi, xalqımızın maddi rifahının yax -
şı laşdırılması, sağlam, təhsilli Azərbaycan
cə miyyətinin formalaşması naminə mü -
əy yən etdiyi ideyaların reallaşmasına hər
za man böyük diqqət yetirir. Bu sahədə
əlin dən gələni əsirgəmir.

Maarif işığı

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin fəa -
liyyətində vətəndaşlarımızın təhsili, maa -
riflənməsi, cəmiyyətimizin bu günü və
gələcəyi üçün insan kapitalının for ma -
laşdırılması çox mühüm yer tuturdu. Ulu
Öndərin hələ sovet Azərbaycanına rəh -
bərliyi dövründə ölkəmizdə inşa edilən
yüz lərlə məktəb, açılan yeni ali və orta ix -
tisas təhsili müəssisəsi, sosial statusundan
asılı olmayaraq təhsil almaq üçün hər kəsə
bərabər imkanlar mühitinin ya ra dılması,
ən nüfuzlu fakültələrin qa pı la rının imkansız
uşaqların üzünə açılması daim qürur
duyduğumuz şərəfli keçmişdir. Hey dər
Əliyevin öz şəxsi nüfuzundan is tifadə
edərək hər il yüzlərlə Azərbaycan gən cini
təhsil ardınca keçmiş ittifaqın ta nınmış ali
məktəblərinə göndərməsi də bu tarixin
parlaq səhifələridir. Müstəqil Azər baycan
dövlətinə rəhbərliyi dövründə də təhsilin,
məktəbin, müəllimin Ulu Ön dər üçün
xüsusi yeri vardı.

Mehriban xanım Əliyevanın bu gün
Azər baycanda və müxtəlif ölkələrdə real -
laş dırdığı təhsil layihələri də məhz bu mə -
nəvi irsdən gəlir. Ölkənin birinci xa nı mı
təhsili, maarifi cəmiyyətimizdə icti mai bir
hərəkata çevirməyi bacarıb. İn san ları bu
dəyərlər ətrafında bir araya gə tirib. İndi
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hər kəs fərqindədir ki, təhsilsiz gə ləcək
yoxdur, təminatlı sabahın, işıqlı hə yatın
yeganə yolu bilikdən, təhsildən ke çir.
Ölkənin Birinci vitse-prezidenti Meh riban
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Hey dər Əliyev
Fondunun ölkəmizin ən ucqar mə kanlarında
da tikdirdiyi məktəblər, real laşdırdığı
genişmiqyaslı təhsil la yi hə ləri parlaq
gələcəyin qapılarını in san la rın üzünə açır.
"Təhsilə dəstək”, "Ye ni ləşən Azərbaycana
yeni məktəblər” la yi hələri özünün humanist
məqsədləri ilə diq qəti çəkir. Bu layihələr
çərçivəsində Gür cüstanın Dmanisi ray-
onunda, Ru si ya nın Ulyanovsk şəhərində,
habelə Misir Ərəb Respublikasında yeni
məktəblər ti ki lərək istifadəyə verilmişdir.
Bir sıra xa rici təşkilat və şirkətlərin fonda
hədiyyə et dikləri müxtəlif adda minlərlə
kitab öl kənin ali və ümumtəhsil mək təb -
lə rinə, uşaq evlərinə, internat məktəblərə
pay  lan mışdır.

Azərbaycanda kimsəsiz uşaqlar üçün
nə zərdə tutulmuş müəssisələrə sığınan kör -
pələrin problemlərinin həlli hər zaman
Heydər Əliyev Fondunun qarşıya qoy du -
ğu əsas vəzifələrdən olmuşdur. "Uşaq ev -
ləri və internat məktəblərinin inkişafı proq -
ramı” bilavasitə fondun prezidentinin tə -
şəbbüsü ilə hazırlanmışdır. Bakıda və ətraf
qəsəbələrdə yerləşən uşaq evlərində, in -
ternat məktəblərdə mövcud problemlər
öy rənilmiş, onların aradan qaldırılması
üçün konkret işlər görülmüşdür.

Təhsil sahəsində beynəlxalq əmək daş -
lıq istiqamətində də çoxsaylı tədbirlər hə -
yata keçirilir. UNESKO-nun diqqətinin
öl kənin təhsil problemlərinə cəlb olunması

nə ticəsində təşkilatlarla münasibətlər da -
ha da dərinləşmiş, bir neçə istiqamətdə
əmək daşlıq əlaqələri qurulmuşdur. Bu əla -
qələr əsasən "Təhsil hamı üçün” proq ra -
mını, texniki peşə sahəsində əməkdaşlıq,
in klüziv təhsil layihəsi, ali məktəblərdə
UNESKO kafedralarının yaradılması və
di gər sahələri əhatə etmişdir.

Heydər Əliyev irsində gənclər siyasəti
hər zaman xüsusi yer tuturdu. Ulu Öndər
gənc lərə xüsusi qayğı göstərir, onların
müs təqil Azərbaycanın gələcəyinin təmin
olun masındakı roluna diqqət çəkərək de -
yirdi: "Gənclərimizə arzu edirəm ki, on lar
həmişə sağlam olsunlar, yaxşı təhsil al -
sınlar, yaxşı tərbiyə alsınlar, cəmiyyətdə
öz yerlərini tuta bilsinlər, cəmiyyət üçün
fay dalı ola bilsinlər, bizim milli ənə nə lə -
rimizi həmişə yaşatsınlar, valideynlərinə
sa diq olsunlar... məktəbdə, ictimai yerlərdə
yük sək mədəniyyət nümayiş etdirsinlər”.

Mehriban xanım Əliyeva da Heydər
Əliyev Fondunun layihələri ilə hər zaman
Azər baycan gəncliyinin yanındadır. Bu la -
yihələrdə gənclərimiz fəal iştirak edir. On -
lara öz potensiallarını reallaşdırmaq, öy -
rəndiklərini həyatda tətbiq etmək, zən gin
təcrübə, faydalı bacarıqlar qazanmaq, so -
sial çevrə formalaşdırmaq imkanı ya ra -
dılır. Fondun prezidenti gəncləri bu la -
yihələrə cəlb etməklə ölkəmizdə gənc kö -
nüllülər hərəkatını formalaşdırıb. Xal qı -
mızın tarixi keçmişindən gələn əlbir iş
ənə nələrinə, el-oba naminə təmənnasız
xid mətlərə müasir dövrdə yeni məzmun
qa zandırıb. Bu, Azərbaycan gəncliyinin
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və tənpərvərlik ruhunun daha da yük səl -
mə sinə, onların fərdi inkişafına, öz gə lə -
cəklərini arzularındakı kimi qura bil mə -
lərinə çox böyük dəstəkdir. Bütün bun lar,
Heydər Əliyev irsinin ana xəttini təş kil
edən Vətənə, xalqa təmənnasız xid mət
ideyasının gənc nəslə aşılanması ba -
xımından misilsiz əhəmiyyətə malik dir.

Müxtəlif problemlərinin həlli üçün mü -
raciət edən minlərlə insanın pənah qa -
pısına çevrilmiş Heydər Əliyev Fondu sə -
hiyyə, mədəniyyət, idman sahələrində, xal -
qımızın mənəvi irsinin qorunması və təb -
liğində, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qa rabağ münaqişəsində ölkəmizin ədalətli
möv qeyinin dünya birliyinə düzgün şə -
kildə çatdırılması işində və digər is ti qa -
mət lərdə də çoxşaxəli fəaliyyəti ilə mü -
hüm nailiyyətlərə imza atıb.

Mehriban xanım Əliyevanın Azər bay -
candan kənarda apardığı mədəniyyət dip -
lomatiyası işinin nailiyyətləri Ulu Ön dər
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və bu
gün Azərbaycan Respublikasının Pre zidenti
İlham Əliyevin əzmlə həyata ke çirdiyi
xarici siyasət xəttinə böyük töh fələrdir.
Fondun prezidentinin tə şəb bü sü ilə müxtəlif
ölkələrdə həyata ke çi rilən sosial-humanitar
layihələr Azər bay canın ayrı-ayrı dövlətlərlə
dostluq əla qələrinin inkişafında çox böyük
rol oy nayır. Beynəlxalq aləmdə ölkəmizin
nü fuzunun daha da yüksəlməsinə, möv -
qe lərimizin möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Bu ilin noyabrında Azərbaycanın Bi rinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əli yevanın
Rusiya Federasiyasına rəsmi sə fəri, bu
ölkədə keçirdiyi yüksəksəviyyəli gö rüşlər,
ona Rusiya Prezidenti Vladimir Pu tinin

"Dostluq” ordenini şəxsən təqdim et məsi
bunun daha bir nümunəsi oldu.

Mədəniyyətlər arasında 
dialoq məkanı

Ulu Öndər Heydər Əliyev mədəniyyəti
xal qın böyük sərvəti hesab edir, hər za -
man bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət
ye tirirdi. Müstəqilliyin ilk illərində tə nəz -
zül dövrünü yaşayan mədəniyyətimiz Ulu
Öndərin hakimiyyətə qayıdışından son ra
yeni inkişaf yoluna qədəm qoydu, bağ -
lanmış teatrlar, muzeylər öz qapılarını ye -
nidən insanların üzünə açdı, ölkəni tərk
etmiş istedadlı incəsənət adamları Və tənə
geri döndülər. Bu gün də Azər bay can
mədəniyyəti dövlətimizin qay ğı sından
bəhrələnərək yeni sənət nai liy yət ləri yaradır.
Mehriban xanım Əliyeva Heydər Əliyev
Fondunun həyata keçirdiyi mə dəniyyət
layihələri ilə bu sahədə misil siz rol oynayır.
Hələ ötən əsrin 90-cı il lə rinin ortalarından
yaratdığı "Azərbaycan Mə dəniyyətinin
dostları” Fondunun fəa liy yəti ilə o çətin
dövrlərdə milli mə də niy yətimizin inkişafına
dəstək olan Meh riban xanım Əliyeva bu
gün mədəni də yər lərimizin hamisidir. O,
Azərbaycan mu ğamına yeni həyat verdi.
Sənət adam la rımızı yaradıcılığa ruhlandırdı.
Milli mə dəniyyətimizi bütün dünyada
tanıtdı. Dün ya Mehriban xanım Əliyevanın
hə yata keçirdiyi layihələr sayəsində Azər -
bay can mədəniyyətinin zənginliyini, de -
mək olar ki, yenidən kəşf etdi. Bu is ti qa -
mətdə fəaliyyət indi də davam etdirilir.

Bu gün dövlətimizin həyata keçirdiyi
si yasət, Heydər Əliyev Fondunun real laş -
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dırdığı humanitar layihələr sayəsində Azər -
baycan mədəniyyətlər arasında dialoq mə -
kanına çevrilib. Hər il ölkəmizin pay tax -
tında qlobal humanitar forumlar təşkil olu -
nur. Dünyanın görkəmli elm, mə də niy yət,
siyasət xadimlərinin iştirak etdiyi bu fo-
rumlarda bəşəriyyətə sülh, insan in kişafı,
daha gözəl bir dünyanın qu rul ması kimi
mühüm mesajlar ünvanlanır. Hey dər Əliyev
irsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən
sülhsevərlik, tolerantlıq, başqa mə -
dəniyyətlərə hörmət ruhu, multikultu ra -
lizm bu gün Azərbaycanda bir həyat tər zi
kimi bütün dünya üçün örnəyə çev ri lib.
Belə gözəl nümunənin bəşəriyyətə çat -
dırılmasında Azərbaycanda keçirilən qlo -
bal tədbirlərin təşkili işinə böyük əmək
sərf edən Mehriban xanım Əli ye va nın rolu
müstəsnadır.

Bu ilin mayında Azərbaycanda V
Ümum dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Fo rumu keçirilib. Bu forumun artıq öl kə -
mizdə beşinci dəfə keçirilməsi onu gös -
tərir ki, Azərbaycan indi də bütün dün -
yada beynəlxalq humanitar əmək daş lığın
dərinləşməsi üçün son dərəcə əhə miyyətli
ölkədir. Mövzulardan da gö rün düyü kimi,
indiyə qədər keçirilmiş ənə nəvi forumların
hər biri dövrümüzün ay rı-ayrı aktual
problemlərinə həsr edil mişdir.

Dünyanı vahid məkan, bəşəriyyəti isə
bir cəmiyyət kimi görmək istəyinin ifadəsi
olan bu cür tədbirlər yeni münasibətlər
qur mağa, daha mütərəqqi və aktual mü za -
kirələr aparmağa imkan verir. Bəşər mə -
dəniyyətinin inkişafına ənənəvi ya naş -
maları dəyişərək daha səmərəli edir.

Mehriban xanım Əliyeva şəxsiyyəti,
təl qin etdiyi dəyərlər etibarilə həm Qərb,
həm də Şərq dünyasının mütərəqqi cə hət -
lərini bir araya gətirir. Ölkənin Birinci vit -
se-prezidenti həm Qərb dünyasına aid UN-
ESKO-nun, həm də Şərq dünyasına mə n -
sub ISESCO-nun xoşməramlı səfiri ti -
tulunu daşıyan yeganə şəxsiyyətdir. Bu
da, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti -
nin yerinə yetirdiyi tarixi missiyanın, si -
vi li zasiyalar arasında dialoqun əldə olun -
ma sı üçün insana xas ən gözəl key fiy yət -
lərin – xeyirxahlığın, şəfqətin, mər hə -
mətin, sevginin gücü ilə təlqin etdiyi də -
yərlərin nailiyyətidir.

"Heydər Əliyev müdrik, güclü, cə sa -
rət li, nəhəng intellektə və yenilməz ira də -
yə malik olan bir insan idi. Eyni zaman da
onun ailə üzvü olaraq demək istərdim ki,
o, çox xeyirxah, mərhəmətli və huma nist
insan idi. Adi insanlarla münasibətdə o,
çox sadə və ədalətli idi...” Bu, Mehriban
xanım Əliyevanın Ulu Öndər haqqında
xatirələrindəndir.

Bu gün ölkənin Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın təlqin etdiyi
də yərlər Heydər Əliyev irsində mühüm
yer tutur. Heydər Əliyev şəxsiyyəti də hu -
manizmin, barışın, ədalətin təntənəsinin,
mil li və ümumbəşəri dəyərlərə sadiqlik
his sinin rəmzidir. Və bu gün Heydər Əliyev
Fondunun fəaliyyəti ilə Mehriban xa nım
Əliyeva Ulu Öndərin irsinə xid mə tin parlaq
nümunəsini yaradır.

İradə ƏLİYEVA.
www.azerbaijan-news.az
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Dövlət başçısı İlham Əliyev bu
si yasəti uğurla davam etdirdi.

Pre zident çıxışlarında dəfələrlə qeyd edir
ki, nəhəng layihələrin icrasından əvvəl
cid di elmi araşdırmalar aparılaraq qərar
ve rilir. Yəni hər bir layihə təkcə bu günlə
bağ lı deyil, həm də gələcəyə hesablanıb.
Apa rılan bu uğurlu siyasət sayəsində
Azər baycan "Şərq-Qərb” və "Şimal-Cə -
nub” nəqliyyat dəhlizlərinin qovşağına
çev  rilib. Beləliklə, dünyanın mühüm
nəq  liyyat yolları Bakıda birləşir. Bu, öl -
kə  mizin həm iqtisadi, həm də siyasi ma -
raq  larını təmin edir.

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə
hə  yata keçirilən iri tranzit layihələri yük -
sək dəyərləndirərək demişdir: "Bütün bu
la yihələr arasında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yo lunu mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm.
Çün ki bu, bir neçə səbəbə görə, doğrudan
da, strateji obyektdir, strateji infrastruktur -
dur... Eyni zamanda, biz İrandan da Av -
ro pa istiqamətinə Azərbaycan üzə rin dən

yük ləri gözləyirik. Bildiyiniz
kimi, "Şi mal-Cənub nəqliyyat
dəh  lizi”ndə də Azərbaycan çox
fəal iş tirak edir. Biz öz ərazimizdə
bu dəhlizlə bağlı bütün işləri ba -
şa vurmuşuq. Ona görə bütün
bu addımların nəticəsində Azər -
bay can – açıq dənizlərə çıxışı

ol  mayan bir ölkə beynəlxalq, yəni Av ra -
siya nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çev -
rilib. Əminəm ki, növbəti illərdə artıq
ic ra edilmiş layihələrin və yeni layihələrin
ic rası nəticəsində Azərbaycan üzərindən
yük daşımaların həcmi artacaq”.

Ölkəmiz dünya miqyaslı bu layihələrin
icrası zamanı müxtəlif çətinliklərlə də
qarşılaşıb. Belə ki, erməni diasporu və
onları dəstəkləyən geniş imkanlara malik
siyasi güclər bu layihələrin reallaşmasında
problem yaradırdı. Onların əsas məq -
səd ləri Azərbaycan, Gürcüstan və Tür -
ki yənin ərazisindən keçən dəmir yolu -
nun tikintisi və təmirinə maliyyənin ay -
rıl  masına mane olmaq idi.

Lakin Prezident İlham Əliyevin qə -
tiy yəti sayəsində bu layihənin icrasına
ma ne ola bilmədilər. Dövlət başçısı de -
kabrın 23-də yerli jurnalistlərə müsahibə
verərkən bu barədə demişdir: "Bütün bu
məsələləri təşkil edəndən sonra gördük
ki, biz indi bəzi beynəlxalq təzyiqlə üz -

AZƏRBAYCAN REGİONUN MÜHÜM NƏQLİYYAT
QOVŞAĞINA ÇEVRİLİR

Bu gün Azərbaycan dünyanın mühüm
nəqliyyat arteriyasının keçdiyi ölkədir. Belə
əlverişli bir mövqeyə çıxmağımızın əsası Ulu
Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub.
Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə tarixi İpək yol-
unun yenidən bərpası ölkəmizin mühüm tranzit
ölkəyə çevrilməsinin təməlini qoydu.
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lə şirik. Bu, bir qədər gözlənilməz idi.
Çün  ki biz yaxşı bilirdik və xəritəyə ba -
xan da hər kəs görür ki, bu yol çox la -
zım dır. Ancaq bəzi Qərb ölkələri buna
eti raz etdilər. Baxmayaraq ki, biz indi
on lardan kredit də almaq fikrində deyildik.
An caq Gürcüstana təzyiqlər başlandı ki,
Gür cüstan razılıq verməsin bu layihəyə.
Çün ki bu layihə həyata keçirilərsə, Er -
mə  nistan nəqliyyat dalanında qalacaq.
Dün  yadakı ermənipərəst qüvvələr, erməni
lob  bisi, diaspor və ermənipərəst siya sət -
çi lər bu layihənin əleyhinə açıq şəkildə
çı x  dılar”.

Prezident İlham Əliyevin bu sahədə
qə tiyyətli mövqeyi, Gürcüstanla aparılan
uğur lu danışıqlar sayəsində mühüm əhə -
miy yətə malik Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yo lunun tikintisinə razılıq əldə edildi.
Mə lumdur ki, Gürcüstanın maliyyə im -
kan ları məhduddur. Azərbaycan dövləti
bu problemi də həll etmək üçün qonşu
öl kədən keçən dəmir yolunun tikintisinin
və təmirinin maliyyələşməsini öhdəsinə
gö türdü. Beləliklə, həm siyasi, həm də
ma liyyə tərəfindən Bakı-Tbilisi-Qars də -
mir yolunun çəkilməsinə heç bir maneə
qal madı.

Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi,
be lə nəhəng nəqliyyat struktur layi hə lə -
ri nin icrası üçün qonşu ölkələrlə yaxşı
mü nasibətlərin olması vacibdir. Ölkəmizin
qar şılıqlı fayda əsasında təklif etdiyi

əmək daşlıq qonşu dövlətlər tərəfindən
də rəğbətlə qarşılanıb. Bunun nəticəsidir
ki, Bakı-Tbilisi-Qars nəqliyyat dəhlizinin
ic rasından sonra "Şimal-Cənub nəqliyyat
dəh lizi” istiqamətində də uğurlu nai liy -
yət lər qazandıq. Bu da Rusiya və İranla
olan dövlətlərarası mü na si bətlərimizin
yax şı olması sayəsində müm kün olub.
Çün ki bu layihənin icrası da hər iki öl -
kə nin mənafeyinə xidmət edir.

Azərbaycan nəqliyyat dəhlizlərindən
da ha çox yükün daşınması üçün təkcə
qon şu ölkələrlə deyil, həm də region öl -
kə ləri ilə ciddi şəkildə əməkdaşlıq edir.
Bu gün Çin-Qazaxıstan-Xəzər-Azər bay -
can-Gürcüstan-Türkiyə yolundan Türk -
mə nistan, Əfqanıstan da istifadə etmək -
də dir. Beləliklə, Əfqanıstan-Türk mə nis -
tan-Azərbaycan Avropa dəmir yolu xətləri
bir ləşir. Eyni zamanda, İran və Rusiyadan
da Azərbaycan üzərindən Avropaya yük -
lərin daşınmasına başlanıb.

Bu nəqliyyat dəhlizləri ölkəmiz üçün
uzun müddətli gəlir mənbəyi olacaq. Bu -
nun la bərabər, region ölkələri ilə əmək -
daş lığı gücləndirəcək, beynəlxalq əhə -
miy yətli tranzit ölkəsi kimi siyasi nüfu -
zumuz da artacaq. Belə əlverişli mövqe
Azər baycanı regionda və beynəlxalq
miq yasda söz sahibinə çevirəcək.

Rüstəm KAMAL.
www.azerbaijan-news.az
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Məhkəməsinin Plenumu Fərhad Abdullayev
(sədr), Sona Salmanova, Südabə Həsənova,
Rövşən İsmayılov (məruzəçi-hakim), Cey-
hun Qaracayev, Rafael Qvaladze, Mahir
Muradov, İsa Nəcəfov və Kamran Şəfi -
yev dən ibarət tərkibdə,

məhkəmə katibi Fəraid Əliyevin,
maraqlı subyektlərin nümayəndələri

Gən cə Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət
Kol legiyasının sədri Teyyub Muxtarov və
Azər baycan Respublikası Milli Məclisi
Apa ratının İnzibati və hərbi qanunvericilik
şö bəsinin baş məsləhətçisi Elnur Nuriyevin,

ekspert Bakı Dövlət Universitetinin
Hü quq fakültəsinin Cinayət prosesi ka -
fed rasının müdiri, hüquq elmləri doktoru,
pro fessor Firuzə Abbasovanın,

mütəxəssislər Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəməsinin hakimi İnqilab Nəsirov
və Azərbaycan Respublikası Baş Pro ku -
ror luğunun Dövlət ittihamının müdafiəsi
üz rə idarənin rəis müavini Mürvət Hə sə -
no vun iştirakı ilə,

Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si -
ya sının 130-cu maddəsinin VI hissəsinə

mü vafiq olaraq xüsusi konstitusiya icraatı
qay dasında açıq məhkəmə iclasında Azər -
bay can Respublikası Cinayət-Prosessual
Mə cəlləsinin 7, 21, 25, 33, 141, 142 və
145-ci maddələrinin Azərbaycan Res pub -
li kası Konstitusiyasının 60, 63, 71 və 125-
ci maddələri baxımından şərh edilməsinə
da ir Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin
mü raciəti əsasında konstitusiya işinə baxdı.

İş üzrə hakim R.İsmayılovun məruzəsini,
ma raqlı subyektlərin nümayəndələrinin və
mü təxəssislərin çıxışlarını, ekspertin rəyini
din ləyib, iş materiallarını araşdırıb müzakirə
edə rək Azərbaycan Respublikası Konstitu -
si ya Məhkəməsinin Plenumu

MÜƏYYƏN  ETDİ:

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Azər -
bay can Respublikasının Konstitusiya Məh -
kə məsinə (bundan sonra – Konstitusiya
Məh kəməsi) müraciət edərək Azərbaycan
Res publikası Cinayət-Prosessual Mə cəl -
lə sinin (bundan sonra – Cinayət-Prosessual
Məcəlləsi) 7, 21, 25, 33, 141, 142 və 145-
ci maddələrinin Azərbaycan Respublikası

RƏSMİ SƏNƏDLƏR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI CİNAYƏT-PROSESSUAL
MƏCƏLLƏSİNİN 142-ci MADDƏSİNİN ŞƏRH EDİLMƏSİNƏ DAİR 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun

Q Ə R A R I

8 yanvar 2020-ci il                                                                     Bakı şəhəri
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Konstitusiyasının (bundan sonra – Kon-
stitusiya) 60, 63, 71 və 125-ci maddələri
baxımından şərh olunmasını xahiş etmişdir.

Müraciətdə qeyd olunur ki, Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin (bundan
sonra - Cinayət Məcəlləsi) 181-ci maddəsi
ilə ittiham olunan R.Rzayev Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 4 fevral 2019-
cu il tarixli hökmü ilə həmin Məcəllənin
322.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək hər
ay qazancının 20 faizi dövlət nəfinə tutul-
maqla 2 il müddətə islah işləri cəzasına
məhkum edilmişdir. Həmin hökmdən dövlət
ittihamçısı tərəfindən verilmiş apellyasiya
protestinin dəlillərindən biri ondan ibarət
olmuşdur ki, R.Rzayevin əməlinə məhkəmə
tərəfindən hüquqi qiymət verilərkən qrupun
digər üzvü D.Əsgərovun Cinayət Mə cəl -
lə sinin 126, 181 və 221-ci maddələri ilə
təq sirli bilinməsinə dair Bakı Ağır Ci na -
yət lər Məhkəməsinin 13 iyun 2018-ci il
ta rixli hökmünün mövcudluğu nəzərə alın -
ma mışdır. Belə ki, həmin hökmdə irəli
sü rülmüş ittiham üzrə D.Əsgərovun təq -
sir ləndirildiyi cinayət əməlini yəni, Cinayət
Mə cəlləsinin 181.2.1 və 181.2.5-ci mad -
də ləri ilə nəzərdə tutulmuş quldurluq ci -
na yətini R.Rzayevlə qabaqcadan əlbir olan
qrup halında törətməsi qeyd edilərək D.Əs -
gərov 11 il altı ay müddətə azadlıqdan
məh rum etmə cəzasına məhkum edilmişdir.
Ba kı Apellyasiya Məhkəməsinin 20 avqust
2018-ci il tarixli qərarı ilə D.Əsgərov qəti
ola raq 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum
edil miş, Bakı Ağır Cinayətlər Məh kə mə -
si nin 13 iyun 2018-ci il tarixli hökmü qa -

lan hissədə dəyişdirilməmiş və qanuni
qüv vəyə minmişdir.

Bununla əlaqədar müraciətedən qeyd
edir ki, Bakı Ağır Cinayətlər və Bakı Apel -
lya siya Məhkəmələrində D.Əsgərovun ba -
rə sində olan cinayət işinə baxılarkən R.Rza-
yev təqsirləndirilən şəxs qismində iştirak
et məsə də, həmin məhkəmələr tərəfindən
həm müəyyən olunmuş hallara, həm də
on lara verilmiş hüquqi qiymətə görə onun
təq sirliliyinə birbaşa təsir edə biləcək məh -
kə mə qərarları qəbul edilmiş və qanuni
qüv vəyə minmişdir.

Müraciətedənin qənaətinə görə, məsələ
ilə bağlı vahid məhkəmə təcrübəsinin for -
ma laşdırılması məqsədi ilə Cinayət-Proses -
sual Məcəlləsinin preyudisiyaya həsr olun -
muş 142.1-ci maddəsinin Konstitusiyanın
60 və 63-cü maddələri baxımından şərh
edil məsi zəruridir.

Müraciətdə qaldırılan digər məsələ isə
in zibati mübahisə üzrə qanuni qüvvəyə
mi nmiş məhkəmə qərarı əsasında müəyyən
edil miş verginin məbləği ilə cinayət işi
üz rə birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən
mü əyyən edilmiş vergi məbləği arasında
kəs kin fərqin aşkarlanması ilə bağlıdır.
Be lə ki, bu fərq təqsirləndirilən şəxsin
əmə linin cinayət qanunvericiliyinin müvafiq
mad dəsi ilə tövsifinə mühüm təsir göstərir.

Müraciətdən göründüyü kimi, Y.Hi da -
yə tov Azərbaycan Respublikası Vergilər
Na zirliyi yanında Bakı Vergilər Depar ta -
men tinə qarşı 30 mart 2015-ci il tarixli
ver gi yoxlaması aktı, eləcə də bu akt əsa -
sın da vergiödəyicisinin vergi məsuliyyətinə
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cəlb edilməsinə dair 5 may 2015-ci il ta -
rixli qərarın etibarsız hesab olunmasına
dair iddia tələbi ilə Gəncə İnzibati-İqtisadi
Məhkəməsinə müraciət etmişdir.

Mübahisələndirilən aktlara əsasən,
Y.Hidayətova ümumilikdə 776.114 manat
məb ləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edi -
lə rək onun vergi məsuliyyətinə cəlb edilməsi
qə rara alınmışdır. Gəncə İnzibati-İqtisadi
Məh kəməsinin 31 may 2015-ci il tarixli
qə rarı ilə Y.Hidayətovun iddiası təmin
edil məmiş və həmin məhkəmə aktı qanuni
qüv vəyə minmişdir.

Müraciətdə daha sonra göstərilir ki, is -
tin taq orqanı tərəfindən irəli sürülmüş itti -
hama əsasən təqsirləndirilən şəxs Z.Hi da -
yə tov Azərbaycan Respublikası Vergi Mə -
cəl ləsinin (bundan sonra – Vergi Məcəlləsi)
bir sıra maddələrinin tələblərini pozaraq,
ümumilikdə, 847.104,54 manat məbləğində
vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən ya -
yın mış və bununla da Cinayət Məcəlləsinin
213.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
əmə li törətmişdir.

Bərdə Rayon Məhkəməsinin 4 iyun
2018-ci il tarixli hökmü ilə isə Z.Hidayətov
Ci nayət Məcəlləsinin 213.1-ci maddəsində
nə zərdə tutulan cinayət əməlini törətməkdə
təq sirli bilinərək 2 il müddətə dövlət və
yerli özünüidarə orqanlarında rəhbər və
mad di məsul vəzifə tutmaq hüququndan
məh rum edilməklə, qazancının 20 faizi
məb ləğində pul dövlət nəfinə tutulmaqla
2 il müddətə islah işləri cəzasına məhkum
edil mişdir. Bərdə Rayon Məhkəməsinin
qeyd olunan hökmünə əsasən, Z.Hidayətov

Ver gi Məcəlləsinin bir sıra tələblərini po -
zaraq ümumilikdə 68.469,13 manat məb -
lə ğində vergiləri dövlət büdcəsinə ödə -
mək dən yayınmışdır. Dövlət ittihamçısı
tə rəfindən həmin hökmdən apellyasiya
pro testi verilmişdir.

Müraciətedənin qənaətinə görə, Cinayət-
Pro sessual Məcəlləsinin 142.2-ci mad də -
si nin məzmunundan belə aydın olur ki,
in zibati mübahisə üzrə qanuni qüvvəyə
min miş məhkəmənin qərarı cinayət işi üz -
rə yalnız hadisənin, yaxud hərəkətin olub-
ol maması hissəsində məcburidir. Gəncə
Apel lyasiya Məhkəməsi qanuni qüvvəyə
min miş məhkəmə qərarı ilə müəyyən edil -
miş vergi məbləği ilə cinayət işi üzrə icraat
za manı toplanmış sübutlar əsasında mü -
əy yən edilmiş vergi məbləği arasında fərq -
lər yarandığı halda cinayət işinə baxan
məh kəmənin Cinayət-Prosessual Mə cəl -
lə sinin 142.2-ci maddəsinin tələbinə müva -
fiq olaraq qanuni qüvvəyə minmiş məh -
kə mə qərarının məcburiliyini qəbul et mə -
si nin cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxsin
təq sirinin əvvəlcədən müəyyən edilməsinə
sə bəb olub-olmaması məsələsinə aydınlıq
gə tirilməsinin vahid məhkəmə təcrübəsinin
for malaşdırılması baxımından məq sə də -
mü vafiq olduğu qənaətinə gəlmişdir.

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
müraciətdə qaldırılan məsələlər ilə bağlı
aşağıdakıların qeyd olunmasını zəruri hesab
edir.

Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin I his -
sə sinə əsasən, hər kəsin hüquq və azad lıq -
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larının inzibati qaydada və məhkəmədə
mü dafiəsinə təminat verilir.

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
for malaşdırdığı hüquqi mövqeyə görə,
məh kəmə müdafiəsi müstəqil məhkəmə
tə rəfindən ədalətli məhkəmə araşdırması
əsa sında hüquqların səmərəli bərpa edilməsi
ki mi qəbul olunur. Ədalət mühakiməsi
ma hiyyət etibarilə ədalət anlayışına cavab
ver məli və pozulmuş hüquqların bərpa
olun masını təmin etməlidir (Konstitusiya
Məh kəməsi Plenumunun S.Abbasovanın
şi kayəti üzrə 2016-cı il 14 oktyabr tarixli,
F.Şi rinovun şikayəti üzrə 2016-cı il 16
no yabr tarixli və s. qərarları).

Bu hüququn məzmunu Konstitusiyanın
nor ma və prinsipləri, o cümlədən hüquqi
mü əyyənlik prinsipinin tələbləri nəzərə
alın maqla başa düşülməlidir. Həmin prinsipi
tə min edən vasitələrdən biri qanuni qüvvəyə
min miş məhkəmə aktlarının pre yu di sial -
lı ğıdır.

Preyudisiya, daha əvvəl baxılan iş üzrə
sü butetmə predmetinə aid olan və qanuni
qüv vəyə minmiş məhkəmə qərarı ilə müəy -
yənləşdirilən halların bir daha sübuta ye -
ti rilməsi zərurətindən azad olunmanı nə -
zərdə tutur.

Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qə -
ra rının preyudisiallığı, barəsində bu qərarın
çı xarıldığı şəxslərin dairəsi ilə məh dud -
laş dırılır və aşağıdakı hər üç şərtin möv -
cud luğu halında mümkün olur:

– konkret fakt bir iş üzrə cinayət prose -
si nin iştirakçısının iştirak etdiyi başqa bir
iş üzrə çıxarılmış və qanuni qüvvəyə min -

miş məhkəmə qərarı ilə müəyyən edilmiş
ol malıdır;

– bu fakt hər iki iş üzrə sübutetmə
pred metinə aid olmalıdır;

– hər iki işdə şəxsin hüquqi statusu ey -
ni olmalıdır.

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
hü quqi mövqeyinə görə, preyudisiya ins -
ti tutu məhkəmə aktlarına yenidən ba xıl -
ma sının qarşısının alınmasına, məhkəmə
təc rübəsində eyniliyin, sabitliyin və hüquqi
mü əyyənliyin təmin edilməsinə yönəlmişdir.
Pre yudisiallığı tənzim edən normalar sübut
et mə prosesini sadələşdirməyə, işlərə ba -
xıl ma müddətinin qısaldılmasına, məh kə -
mə lərin, eləcə də məhkəmə prosesi iş ti -
rak çılarının vəsaitinə qənaət edilməsinə
yö nəlmişdir (“Azərbaycan Respublikası
Mül ki Prosessual Məcəlləsinin 82.3-cü
mad dəsinin şərh edilməsinə dair” 2016-cı
il 23 fevral tarixli Qərarı).

Qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının
pre yudisial əhəmiyyətinin tanınması üçün
pre yudisiallığın obyektiv və subyektiv həd -
lə rinin məcmusu müəyyən edilməlidir.
Kons titusiya Məhkəməsinin Plenumu mülki
mü bahisələr üzrə qüvvəyə minmiş məh -
kə mə qərarlarının preyudisiallığının hədləri
ilə bağlı hesab etmişdir ki, preyudisiallıq
prin sipi yalnız əvvəlki və ya sonrakı pro -
ses lərdə iştirak edən tərəflərə, işdə iştirak
edən digər şəxslərə və onların hüquq va -
ris lərinə aid edilir (“Azərbaycan Res pub -
li kası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 82.3-
cü maddəsinin şərh edilməsinə dair” 2016-
cı il 23 fevral tarixli Qərar).
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Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 142.1-
ci maddəsinə əsasən, cinayət təqibi üzrə
məh kəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hök-
mü cinayət təqibi üzrə icraatda həm mü -
əy yən olunmuş hallara, həm də onların
hü quqi qiymətinə görə təhqiqatçı, müstəntiq,
pro kuror və ya məhkəmə üçün məcburidir.
Hə min Məcəllənin 142.2-ci maddəsinə
mü vafiq olaraq, mülki iş, inzibati və ya
iq tisadi mübahisə üzrə qanuni qüvvəyə
min miş məhkəmənin qərarı cinayət işi üz -
rə icraatda təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror
və ya məhkəməyə yalnız hadisənin, yaxud
hə rəkətin olub-olmaması hissəsində məc -
bu ridir və təqsirləndirilən şəxsin təqsirli
olub-olmaması nəticəsini əvvəlcədən həll
et mir.

Göründüyü kimi, qanunverici cinayət
pro sesində sahədaxili (Cinayət-Prosessual
Mə cəlləsinin 142.1-ci maddəsi) və sa hə -
lər arası preyudisiyanı (Cinayət-Prosessual
Mə cəlləsinin 142.2-ci maddəsi) müxtəlif
cür müəyyənləşdirmişdir. Belə ki, cinayət
pro sesində sahədaxili preyudisiyanın tətbiqi
za manı qüvvəyə minmiş məhkəmə hök -
mün də müəyyən olunan hallar və onların
hü quqi qiyməti sonrakı cinayət işləri üzrə
ic raatda məcburi olduğu halda, sahələrarası
pre yudisiyaya görə mülki, inzibati və ya
iq tisadi işlər üzrə qanuni qüvvəyə minmiş
qə rarlar yalnız hadisənin, yaxud hərəkətin
olub-olmaması hissəsində məcburidir.

Digər tərəfdən Cinayət-Prosessual Mə -
cəl ləsinin 142-ci maddəsində preyudisiyanın
sub yektiv hədləri, yəni məhkəmə hökmünün
qa nuni qüvvəsinin şamil edildiyi şəxslərin
dai rəsi dəqiq müəyyən olunmamışdır.

Preyudisiyanın subyektiv hədləri cinayət
pro sesində tərəf olaraq məhkəmədə öz
möv qeyini bildirən və həmin mövqeyin
əsas landırılması üçün sübutlarını təqdim
edən şəxslərin dairəsi ilə müəyyən edilir.
Sub yektiv hədlərə daxil olan fiziki şəxslər
pro sessual təminatların maksimal həcminə
ma lik olmalı və həmin şəxslər sübutetmə
pred metinə daxil olan halların toplanmasına
və qiymətləndirilməsinə təsir etmək im -
ka nına malik olmalıdırlar.

Bu baxımdan qeyd olunmalıdır ki, qüv -
və yə minmiş məhkəmə hökmünün pre yu -
di siallığının həmin cinayət prosesində təq -
sir ləndirilən şəxs statusunda iştirak etməyən
şəxs lərə şamil edilməsi sonuncuları cinayət-
pro sessual qanunvericiliyi ilə müəyyən
edi lən təminatlardan, o cümlədən məhkəmə
ic raatında müdafiə (Konstitusiyanın 127-
ci maddəsinin VIII hissəsi) və təqsirsizlik
pre zumpsiyası hüquqlarından (Kons ti tu -
si yanın 63-cü maddəsi) məhrum etməklə
on ların Konstitusiyanın 60-cı maddəsində
təs bit edilmiş hüquq və azadlıqlarının məh -
kə mə müdafiəsi hüququnun pozulması ilə
nə ticələnə bilər.

Müraciətdə də göstərildiyi kimi, belə
hallar əsasən iştirakçılıqla cinayət əməlinin
törədilməsində təqsirləndirilən şəxslər
barəsində aparılan cinayət təqibi üzrə
icraatın ayrılması nəticəsində əmələ gəlir.
Bu zaman ayrılan cinayət işi üzrə sübuta
yetirilməli olan hallardan bir qismi digər
cinayət işinə dair artıq qüvvəyə minmiş
məhkəmə hökmü ilə təsbit edilmiş hallarla
üst-üstə düşə bilər.
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Qüvvəyə minmiş hökmlə müəyyən
olun muş halların və onlara verilən hüquqi
qiy mətin ayrılmış cinayət işi üzrə təq sir -
lən dirilən şəxsə münasibətdə məcburiliyi
fak tiki olaraq onun barəsində məhkəmə
hök mü qüvvəyə minənədək təqsirli olub-
ol maması məsələsini əvvəlcədən həll edə
bi lər. Burada nəzərə almaq lazımdır ki,
Kons titusiyanın 63-cü maddəsinin I his -
sə sinə əsasən, hər kəsin təqsirsizlik pre -
zump siyası hüququ vardır. Cinayətin tö -
rə dilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs,
onun təqsiri qanunla nəzərdə tutulan qayda -
da sübuta yetirilməyibsə və bu barədə
məh kəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hök-
mü yoxdursa, təqsirsiz sayılır.

Yuxarıda göstərilən konstitusiya müd -
də a sının mənasına görə, cinayət-prosessual
qa nunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qayda -
lara riayət olunmadan heç kəs təqsirli sa -
yı la bilməz. Həmin prosessual qaydaların
va cib hissəsini təqsirləndirilən şəxsin sü -
but ların tədqiq olunmasında iştirakına dair
nor malar təşkil edir.

Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, ci -
na yət-prosessual qanunvericiliklə sübutların
top lanılmasına, yoxlanılmasına və qiy mət -
lən dirilməsinə dair təsbit edilmiş müddəalar
işin həqiqətə uyğun olan faktiki hallarının
mü əyyənləşdirilməsinə xidmət etməklə
ya naşı, həm də şəxsiyyətin hüquqlarına
aid vacib prosessual təminatlar kimi çıxış
edir. Göstərilən təminatlar sisteminə isə
Kons titusiyadan irəli gələn cinayət mü -
hakimə icraatının vacib prinsiplərindən
he sab edilən təqsirsizlik prezumpsiyası,

ci nayət işi üzrə sübutetmənin ittiham tə -
rə finin üzərinə qoyulması, müdafiə hüququ
və s. aiddir. Onlara riayət olunması cinayət
işi üzrə icraatın aparılması zamanı qa nun -
çu luğun təmin edilməsinin ayrılmaz şərtini
təş kil edir.

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
vur ğulayır ki, müraciətdə qaldırılan mə -
sələnin yaranması səbəblərindən biri də
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 50 və
211-ci maddələrinin düzgün tətbiq edil -
mə məsi ilə bağlıdır.

Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 50.1-
ci maddəsi müstəntiqə, prokurora, hakimə
ci nayət təqibi üzrə icraatı ayırmaq hüququ
ver məklə yanaşı, bu cür ayırmanın mümkün
ol duğu şərtləri də müəyyənləşdirir. Qeyd
olu nan maddədə nəzərdə tutulmuş qaydanın
mü əyyən edilməsi prosessual qənaət məq -
sədi güdsə də, mütləq şərt kimi cinayət iş -
ləri üzrə ayrıca icraatların cinayət təqibi
ilə əlaqədar bütün halların hərtərəfli, tam
və obyektiv tədqiq edilməsinə maneə ol -
ma masını da nəzərdə tutur.

Həmçinin Cinayət-Prosessual Mə cəl -
lə sinin 211-ci maddəsi cinayət işlərinin
bir ləşdirilməsi və cinayət işinin ma te rial -
la rından başqa cinayət işinin ayrılması
şərt lərini və qaydasını müəyyən edir. Ci -
na yət-Prosessual Məcəlləsinin 211.3-cü
mad dəsinə əsasən, bu Məcəllənin 211.2-
ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şərtlərdən
biri və ya bir neçəsi mövcud olsa da, ci na -
yət təqibi ilə bağlı bütün halların hərtərəfli,
tam, obyektiv və vaxtında araşdırılmasına
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ma neələr olduqda başqa cinayət işi ayrıla
bil məz.

Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 50.3-
cü maddəsi həmin Məcəllənin 9.1.3 və
211-ci maddələri ilə əlaqəli şəkildə cinayət
işi nin ayrıca icraata ayrılması barədə qərar
qə bul edərkən müstəntiq, prokuror və ha -
ki min üzərinə müvafiq hüquqi və faktiki
əsas ların göstərilməsi vəzifəsini qoyur. Ci -
na yət işinin ədalətli həlli üçün bu cür qərar
onun qəbul olunmasının vacibliyini təsdiq
edən və iş materiallarında öz əksini tapmış
kon kret hallara, həmçinin maddi və proses -
sual hüquq normalarına əsaslanmaqla qəbul
edil məlidir.

Müraciətdə qaldırılan məsələyə dair İn-
san Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
(bun dan sonra – Avropa Məhkəməsi) təc -
rü bəsi də diqqətəlayiqdir. Belə ki, Avropa
Məh kəməsinin presedent hüququna əsasən,
“İn san hüquqlarının və əsas azadlıqların
mü dafiəsi haqqında” Konvensiya (bundan
son ra – Konvensiya) cinayət işi üzrə hüquqi
pre zumpsiyaların və faktların pre zump si -
ya larının istifadə edilməsini qadağan etmir,
la kin dövlətlərdən təqsirləndirilən şəxs
üçün işin nəticəsinin vacibliyinin nəzərə
alın masını və onun müdafiə hüququnun
tə min edilməsi məqsədi ilə belə istifadənin
ağ labatan hədlərlə məhdudlaşdırılmasını
tə ləb edir (Salabiaku Fransaya qarşı iş üz -
rə 1988-ci il 7 oktyabr tarixli Qərar, § 28;
Ra dio France və digərləri Fransaya qarşı
iş üzrə 2004-cü il 30 mart tarixli Qərar, §
24).

Avropa Məhkəməsi bir sıra qərarlarında
qeyd etmişdir ki, təqsirsizlik pre zump si -
ya sına və şahidlərin dindirilməsinə təminat
ve rən Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-
ci və 3(d)-cü bəndləri, həmin maddənin
1-ci bəndi ilə təsbit olunmuş ədalətli məh -
kəmə araşdırması hüququnun tərkib his -
sə lərini təşkil etməklə, ümumilikdə, məh -
kə mə araşdırmasının ədalətliliyinin qiy -
mət ləndirilməsi zamanı nəzərə alınmalıdır
(Bö yük Palatanın G ..afgen Almaniyaya
qar şı iş üzrə 2010-cu il 1 iyun tarixli Qə -
rar; Al-Khawaja və Tahery Birləşmiş Kral -
lı ğa qarşı iş üzrə 2011-ci il 15 dekabr ta -
rix li Qərar).

Avropa Məhkəməsi həm də hesab et -
miş dir ki, bir neçə şəxsin iştirakı ilə tö rə -
dilən mürəkkəb cinayət işinin eyni icraatda
apa rılması mümkün olmadıqda, təqsir lən -
di rilən şəxslərin təqsiri məsələsini həll et -
mək məqsədi ilə məhkəmə, cinayətin tö -
rə dilməsində iştirak edən və sonradan ay -
rıca mühakimə ediləcək üçüncü şəxslərin
ad larının çəkilməməsini tələb edə bilər.
Cinayət işlərinə baxan məhkəmələr, təq -
sirləndirilən şəxslərin hüquqi məsuliyyəti
ilə əlaqədar məsələni daha dolğun və dəqiq
həll etmək üçün vacib olan işin hallarını
müəyyən etməyə borcludurlar və müəyyən
olunmuş hallar barəsində, sadəcə, mülahizə
və ya şübhə kimi bəhs edə bilməzlər. Bu,
həmçinin üçüncü şəxslərin iştirakçılığı ilə
əlaqədar hallara da aiddir. Lakin bu halların
qeyd olunması vacib olduqda, məhkəmə
təq sirləndirilən şəxsin hüquqi mə su liy yə -
tinin həll olunması üçün labüd olmayan
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də lilləri təqdim etməkdən çəkinməlidir.
Bu baxımdan məhkəmə qərarlarının tər ti -
ba tında digər iş üzrə məhkəmə araş dır ma -
sının ədalətliliyini şübhə altına qoymamaq
üçün üçüncü şəxslərin təqsiri ilə əla qədar
ilkin mülahizələrdən çəkinmək la zım dır
(Karaman Almaniyaya qarşı iş üzrə 2014-
cü il 27 fevral tarixli Qərar, § 64-65).

Eyni zamanda, Avropa Məhkəməsi qeyd
et mişdir ki, irəli sürülmüş ittihamın xarakteri
məh kəməyə üçüncü şəxslərin iştirakçılığına
dair gəldiyi qənaətə toxunmamağa imkan
ver mirsə və bu qənaət ayrıca mühakimə
edi ləcək üçüncü şəxslərin hüquqi mə su -
liy yətinə dair qərara təsir edə bilərsə, belə
hal işin ayrıca icraata ayrılması üçün ciddi
ma neə kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumi
hal lar baxımından bir-biri ilə sıx əlaqəli
olan işlərə ayrılıqda baxılmasına dair is tə -
ni lən qərar bütün toqquşan maraqların hər -
tə rəfli təhlilinə əsaslanmalı və digər təq -
sir ləndirilən şəxslərə işin ayrıca icraata
ay rılmasına etiraz etmək imkanı təqdim
edil məlidir. Ayrıca icraatın aparılması ilə
əla qədar ikinci tələb isə onu nəzərdə tutur
ki, digər təqsirləndirilən şəxslərin iştirakı
ol madan müəyyən edilmiş hallar, həmin
şəxs lərə münasibətdə preyudisial əhəmiyyət
kəsb etməməlidir. Bir iş üzrə istifadə olun -
muş sübutların statusu sırf nisbi qalmalı,
on ların qüvvəsi mövcud konkret mühakimə
ic raatı ilə məhdudlaşmalıdır (2016-cı il
23 fevral tarixli Qərar, 46632/13 və
28671/14, § 104-105).

Müraciətdə qaldırılan digər məsələ ilə
əla qədar Konstitusiya Məhkəməsinin Plenu-

mu bir daha qeyd etməyi vacib hesab edir
ki, qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qə -
ra rının preyudisiallığı işdə iştirak edən
şəxs lərin dairəsi ilə məhdudlaşdırılır. Mü -
ra ciətin məzmunundan göründüyü kimi,
Gən cə İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin ic -
raa tında olan inzibati iş üzrə iddiaçı qis -
min də Y.Hidayətov çıxış etdiyi halda, son-
radan Bərdə Rayon Məhkəməsinin ic ra -
atı n da olan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən
şəxs qismində başqa şəxs – Z.Hidayətov
cəlb olunmuşdur. Bu, preyudisiyanın möv -
cud olmamasına dəlalət etməklə, yuxarıda
gös tərilən hüquqi mövqeyə müvafiq olaraq
Ci nayət-Prosessual Məcəlləsinin 142.2-ci
mad dəsinin tətbiqini istisna edir.

Göstərilənləri nəzərə alaraq Konstitusiya
Məh kəməsinin Plenumu aşağıdakı nəti cə -
lə rə gəlir:

– Preyudisiya, daha əvvəl baxılan iş
üzrə sübutetmə predmetinə aid olan və
qa nuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü
ilə müəyyənləşdirilən halların bir daha sü -
bu ta yetirilməsi zərurətindən azad olunmanı
nə zərdə tutur. Qanuni qüvvəyə minmiş
məh kəmə hökmünün preyudisiallığı, həmin
hök mün çıxarıldığı şəxslərin dairəsi ilə
məh dudlaşır;

– Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin I
his səsi, 63-cü maddəsi və 127-ci maddəsinin
VIII hissəsinin tələbləri baxımından Ci -
na yət-Prosessual Məcəlləsinin 142.1-ci
mad dəsinin müddəaları cinayət təqibi üzrə
təq sirləndirilən şəxsə münasibətdə o halda
şa mil edilir ki, həmin şəxsin təqsirliyi və
ya təqsirsizliyi məhkəmə müdafiəsi hü qu -
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qun dan irəli gələn təminatlara riayət edil -
mək lə digər əlaqəli cinayət işi üzrə qanuni
qüv vəyə minmiş məhkəmə hökmü ilə
müəy yən edilmiş olsun;

– Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 50
və 211-ci maddələrinin tələblərindən irəli
gə lərək cinayət təqibi üzrə icraatı ayırmaq
qə rarı verən müstəntiq, prokuror və ya
ha kim bu cür ayrılmanın mümkün olduğu
şərt ləri müəyyənləşdirməli, bu qərarın mü-
vafiq hüquqi və faktiki əsaslarını göstərməli,
cinayət təqibi ilə bağlı bütün halların hər -
tərəfli, tam, obyektiv və vaxtında araş dı -
rıl masına maneələr olduğu hallarda belə
ayır madan çəkinməlidirlər.

Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si -
ya sının 130-cu maddəsinin VI hissəsini,
“Kons titusiya Məhkəməsi haqqında” Azər -
bay can Respublikası Qanununun 60, 62,
63, 65-67 və 69-cu maddələrini rəhbər tu -
ta raq, Azərbaycan Respublikası Konstitu -
siya Məhkəməsinin Plenumu

QƏRARA ALDI:

1. Preyudisiya, daha əvvəl baxılan iş
üz rə sübutetmə predmetinə aid olan və
qa nuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü
ilə müəyyənləşdirilən halların bir daha sü -
buta yetirilməsi zərurətindən azad olunmanı
nə zərdə tutur. Qanuni qüvvəyə minmiş
məh kəmə hökmünün preyudisiallığı, həmin
hök mün çıxarıldığı şəxslərin dairəsi ilə
məh dudlaşır.

2. Azərbaycan Respublikası Kons ti tu -
si yasının 60-cı maddəsinin I hissəsi, 63-

cü maddəsi və 127-ci maddəsinin VIII
his səsinin tələbləri baxımından Azərbaycan
Res publikası Cinayət-Prosessual Mə cəl -
lə sinin 142.1-ci maddəsinin müddəaları
ci nayət təqibi üzrə təqsirləndirilən şəxsə
mü nasibətdə o halda şamil edilir ki, həmin
şəx sin təqsirliyi və ya təqsirsizliyi məhkəmə
mü dafiəsi hüququndan irəli gələn tə mi -
nat lara riayət edilməklə digər əlaqəli cinayət
işi üzrə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə
hök mü ilə müəyyən edilmiş olsun.

3. Azərbaycan Respublikası Cinayət-
Pro  sessual Məcəlləsinin 50 və 211-ci mad -
də lərinin tələblərindən irəli gələrək cinayət
tə qibi üzrə icraatı ayırmaq qərarı verən
müs təntiq, prokuror və ya hakim bu cür
ay rılmanın mümkün olduğu şərtləri mü -
əy yənləşdirməli, bu qərarın müvafiq hüquqi
və faktiki əsaslarını göstərməli, cinayət
təqibi ilə bağlı bütün halların hərtərəfli,
tam, obyektiv və vaxtında araşdırılmasına
maneələr olduğu hallarda isə belə ayırmadan
çəkinməlidirlər.

4. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə
minir.

5. Qərar “Azərbaycan”, “Respublika”,
“Xalq qəzeti”, “Bakinski raboçi” qə zet lə -
rində və “Azərbaycan Respublikası Kons -
ti tusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc
edil sin.

6. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya
şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və
ya rəsmi təfsir oluna bilməz.

Sədr:                  Fərhad Abdullayev.
www.constcourt.gov.az
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Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
( Ç ı x a r ı ş )

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Kons ti -
tu si ya sının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində aşağıdakı dəyi şik -
liklər edilsin:

1. 43.1-ci maddədə “204-208,” rəqəmlərindən sonra “211,” rəqəmləri əlavə
edil sin.

2. 211-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 211. Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karan-

tin rejimlərinin pozulması
Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin

pozulmasına görə –
fiziki şəxslər yüz manatdan iki yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər min

beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir, yaxud işin hallarına
görə, xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə inzibati həbs
tətbiq olunur, hüquqi şəxslər iki min manatdan beş min manatadək məbləğdə cərimə
edilir.

3. 388-1-ci maddə üzrə:
3.1. maddənin adında və 388-1.1.1-ci maddənin dispozisiyasında “ehti ya tın -

da” sözündən sonra “və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində” sözləri
əla və edilsin;

3.2. 388-1.1-ci maddənin dispozisiyasında “sahibi” sözündən sonra “və ya in-
formasiya-telekommunikasiya şəbəkəsinin istifadəçisi” sözləri əlavə edilsin;

3.3. 388-1.1-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“fiziki şəxslər beş yüz manatdan min manatadək, vəzifəli şəxslər min manat-

dan min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir, yaxud işin hallarına görə, xətanı
törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq edilir,
hüquqi şəxslər min beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 mart 2020-ci il
№ 27-VIQD
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Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 
dəyişiklik edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
( Ç ı x a r ı ş )

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konsti tusiyasının
94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə aşağıdakı məzmunda 139-1-ci maddə
əlavə edilsin:

“Maddə 139-1. Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və ya karantin
rejimlərinin pozulması

139-1.1. Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və ya karantin rejimlərinin
pozulması xəstəliklərin yayılmasına səbəb olduqda və ya xəstəliklərin yayılması üçün real
təhlükə yaratdıqda –

iki min beş yüz manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək
müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə
ilə cəzalandırılır.

139-1.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb
olduqda -

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.”.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17mart 2020-ci il.

Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş
yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun
25-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral
tarixli 73-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoluxucu, parazitar və kütləvi qeyri-yoluxucu
xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yaxud yayılması təhlükəsi yarandıqda karantin-təşkilat, profilaktika
və digər zəruri tədbirlərin görülməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş
yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə insanların həyat və fəaliyyəti üçün zəruri olan iş və
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xidmət sahələrindən başqa, digər istiqamətlər üzrə fəaliyyət 31 mart 2020-ci il saat 00:00-dan
20 aprel 2020-ci il saat 00:00-dək dayandırılsın. 

2. Müəyyən edilsin ki, insanların fərdi evlərdən və mənzillərdən çıxışı təxirəsalınmaz tibbi
yardıma zərurət olduqda, həyat və sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandıqda,
fəaliyyətinə icazə verilən pərakəndə satış və əhaliyə xidmət göstərən obyektlərə getmək,
məişət tullantılarının atılması hallarında, eləcə də xüsusi rejim dövründə fəaliyyət göstərən
təşkilatlarda xidməti vəzifələrini icra etmək məqsədilə mümkündür. 

3. İnsanların bir-biri ilə ünsiyyətini minimuma endirmək və bununla da infeksiyaya
yoluxmanın sürətinin azaldıması məqsədilə aşağıdakı iş və xidmət sahələri üzrə fəaliyyət bu
Qərarın 1-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə qadağan edilir: 

3.1. bütün ticarət və ictimai iaşə məkanlarında, o cümlədən restoran, kafe və çay evlərində
müştərilərə yerində xidmətlər (supermarketlərin, ərzaq mağazalarının və apteklərin fəaliyyəti,
evə götürmə, çatdırma və onlayn satışlar istisna olmaqla); 

3.2. istirahət və əyləncə məkanları üzrə xidmətlər; 
3.3. mədəniyyət obyektlərinin, eləcə də muzey və sərgi zallarının, kinoteatrların, teatrların,

idman zallarının fəaliyyəti; 
3.4. bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti, massaj, hamam və kosmetik xidmətlər

(o cümlədən, bu sahələrdə müştərinin evində və ya digər məkanlarda xidmət); 
3.5. dəfn mərasimləri istisna olmaqla, dini ritual xidmətləri, eləcə də mərasim zallarında,

çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin təşkili xidmətləri; 
3.6. dərzi xidmətləri (o cümlədən, bu sahədə müştərinin evində və ya digər məkanlarda

xidmət); 
3.7. fotoatelye/fotostudiyalar (o cümlədən, bu sahədə müştərinin evində və ya digər

məkanlarda xidmət); 
3.8. tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlər (o cümlədən, bu sahədə müştərinin evində və ya digər

məkanlarda ad günləri, toy, nişan və bu kimi mərasimlərin təşkili); 
3.9. idman, sağlamlıq-bərpa üzrə xidmətlər (bu sahədə tibbi xidmətlər istisna olmaqla); 
3.10. fərdi mənzillərdə təmizlik xidmətləri; 
3.11. fərdi tədris və repetitor xidmətləri (o cümlədən bu sahədə evlərdə xidmət). 
4. Bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə xüsusi rejim dövrünün tələblərinə

əməl olunması şərtilə aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyətin davam etdirilməsinə icazə verilir: 
4.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən siyahısı müəyyənləşdirilən

dövlət orqanları və təşkilatları; 
4.2. səhiyyə və sosial sahə üzrə: 
4.2.1. elmi-tədqiqat və laborator xidmətləri; 
4.2.2. xəstəxanalar, poliklinikalar və digər tibb müəssisələri üzrə xidmətlər; 
4.2.3. baytarlıq xidmətləri; 
4.2.4. tibbi avadanlıqların, dərmanların və tibbi vasitələrin istehsalı;
4.2.5. sosial xidmətlər; 
4.2.6. əqli qüsurlu və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər üçün baxıcılıq xidməti. 
4.3. infrastruktur sahəsi üzrə: 
4.3.1. kommunal xidmətlər (kanalizasiya və su təchizatı, qaz təchizatı, istilik təchizatı,

enerji paylanması); 
4.3.2. elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı; 
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4.3.3. su təchizatı və meliorasiya; 
4.3.4. telekommunikasiya və rabitə xidmətləri. 
4.4. nəqliyyat və logistika sahəsi üzrə: 
4.4.1. hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları; 
4.4.2. dəmir yolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və avtomobil yolları xidmətləri; 
4.4.3. logistika xidmətləri; 
4.4.4. ictimai nəqliyyat və taksi xidmətləri. 
4.5. əsas istehsalat növləri: 
4.5.1. müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı; 
4.5.2. neft avadanlıqlarının və qurğularının istehsalı; 
4.5.3. qida məhsullarının və onlar üçün xammal istehsalı, qida məhsullarının tədarükü,

təchizatı, saxlanması və topdan satışı; 
4.5.4. gündəlik baxım və gigiyena vasitələrinin istehsalı; 
4.5.5. kimyəvi məhsulların istehsalı; 
4.5.6. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, o cümlədən fermer təsərrüfatlarının

fəaliyyəti; 
4.5.7. əkinçilik və məhsul yığımı; 
4.5.8. neft və qazın hasilatı, emalı, saxlanması və satışı; 
4.5.9. neft və qazın boru kəmərləri vasitəsilə ötürülməsi; 
4.5.10. metallurgiya sənayesi üzrə fəaliyyət; 
4.5.11. tikinti və məişət avadanlıqlarının istehsalı və təmiri; 
4.5.12. mühəndislik və layihələndirmə xidmətləri; 
4.5.13. mülki və sənaye təyinatlı bina və qurğuların, yolların tikintisi və təmiri; 
4.5.14. qablaşdırma məhsullarının istehsalı; 
4.5.15. daş, metal və taxta məhsullarının istehsalı; 
4.5.16. mebel istehsalı və təmiri; 
4.5.17. diri heyvanların kəsimi. 
4.6. pərakəndə və topdan satış üzrə: 
4.6.1. ərzaq məhsullarının satış məntəqələri; 
4.6.2. apteklər;
4.6.3. yanacaqdoldurma məntəqələri; 
4.6.4. zoomağazalar, o cümlədən heyvanlar üçün yem satış məntəqələri; 
4.6.5. tikinti materiallarının və məişət xırdavatlarının satışı məntəqələri. 
4.7. məişət xidmətləri üzrə: 
4.7.1. məişət tullantılarının yığılması və utilizasiyası; 
4.7.2. poçt xidmətləri; 
4.7.3. kimyəvi təmizləmə; 
4.7.4. mənzillər istisna olmaqla, yaşayış binalarının təmizlənməsi; 
4.7.5. avtomobillərin təmiri; 
4.7.6. avtomobillərin yuyulması məntəqələri; 
4.7.7. tərcümə xidmətləri; 
4.7.8. heyvan sığınacaqları; 
4.7.9. dizayn xidmətləri. 
4.8. kütləvi informasiya vasitələri. 
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4.9. maliyyə təşkilatları üzrə: 
4.9.1. banklar, bank olmayan kredit təşkilatları; 
4.9.2. investisiya şirkətləri, fond birjaları; 
4.9.3. sığorta təşkilatları; 
4.9.4. ödəniş xidmətləri və klirinq xidmətləri göstərən təşkilatlar. 
4.10. xüsusi xidmət növləri üzrə: 
4.10.1. çatdırılma xidmətləri; 
4.10.2. məişət avadanlıqlarının təmiri; 
4.10.3. dezinfeksiya xidmətləri. 
4.11. vəkillik fəaliyyəti. 

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Bakı şəhəri, 30 mart 2020-ci il 
№ 120

Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində
geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tətbiq
edilən xüsusi karantin rejimi çərçivəsində ölkədə hərəkət məhdudiyyətləri müəyyən olunmuşdur.

Əhalinin həyat və sağlamlığının qorunmasını, dövlət qurumlarının və həyat təminatı
obyektlərinin fasiləsiz işini, habelə yaranmış vəziyyətdə iqtisadi subyektlərin zəruri həddə
fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun 25-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:

1. 5 aprel 2020-ci il saat 00:00-dan 20 aprel 2020-ci il saat 00:00-dək ölkə ərazisində
hərəkət məhdudiyyətləri aşağıdakı qaydada tətbiq edilsin:

1.1. Aşağıdakı şəxslərin xidməti vəsiqələri və ya iş yeri barədə arayış əsasında hərəkət
etmələrinə yol verilir:

1.1.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının və Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti Aparatının əməkdaşları;

1.1.2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları və Aparatının əməkdaşları;
1.1.3. mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri və onların müavinləri;
1.1.4. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) və Aparatının əməkdaşları;
1.1.5. dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən dövlət adından yaradılan publik

hüquqi şəxslərin rəhbərləri və onların müavinləri;
1.1.6. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları;
1.1.7. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və onun tabeliyindəki

qurumların əməkdaşları;
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1.1.8. dövlət əhəmiyyətli və həyat təminatı obyektlərin, habelə fasiləsiz fəaliyyət göstərən
müəssisələrin əməkdaşları (1 nömrəli əlavə);

1.1.9. dövlət səhiyyə orqanlarının və qurumlarının (müəssisələrinin), özəl səhiyyə
müəssisələrinin əməkdaşları;

1.1.10. hüquq-mühafizə, məhkəmə və hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların əməkdaşları,
vəkillər;

1.1.11. kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları;
1.1.12. Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin

və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları və onların yerli heyəti (Azərbaycan Respublikası
Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş akkreditasiya kartları əsasında).

1.2. Aşağıdakı şəxslər barəsində məlumatlar işəgötürən tərəfindən elektron imzadan istifadə
edilməklə “icaze.e-gov.az” portalına daxil edildikdən sonra onların hərəkətinə yol verilir:

1.2.1. dövlət orqanlarının, dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən dövlətin
adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin işə cəlb olunan əməkdaşları (2 nömrəli əlavə);

1.2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 mart tarixli 120 nömrəli
Qərarı ilə müəyyən edilmiş istiqamətlərdə fəaliyyətlərinin davam etdirilməsinə icazə verilmiş
özəl hüquqi şəxslərin əməkdaşları və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata
keçirən fiziki şəxs və onun işçiləri;

1.2.3. fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilməmiş özəl hüquqi şəxslərin mühafizəsi
və texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tələb olunan əməkdaşları.

1.2-1. Kənd təsərrüfatı və yardımçı sahələrdə fəaliyyət göstərən şəxslərin hərəkəti ilə bağlı
məsələlər bu Qərarın 3 nömrəli əlavəsi ilə tənzimlənir.

1.3. “ASAN Könüllüləri” İctimai Birliyi, “Aqrar İnkişaf Könüllüləri” Hərəkatı, "Regional
İnkişaf" İctimai Birliyi, “Bir” tələbə-könüllüləri, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin könüllülərinin hərəkətinə onlar barədə məlumatlar “icaze.e-
gov.az” portalına daxil edildikdən sonra yol verilir. 

1.4. Bütün digər şəxslərin yaşayış yerini tərk etmələrinə aşağıdakı hallarda yol verilir:
1.4.1. təxirəsalınmaz tibbi zərurətlə və hər hansı bir qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar;
1.4.2. ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının, habelə dərman vasitələrinin alınması,

bank və poçt xidmətlərindən istifadə edilməsi zərurəti ilə əlaqədar;
1.4.3. yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar.
1.5. Bu Qərarın 1.4-cü bəndinə göstərilən şəxslər yaşayış yerini tərk etmək üçün icazə

almaq məqsədilə 8103 nömrəsinə SMS məlumat göndərməlidirlər (SMS məlumatlar ödənişsizdir).
SMS məlumatın mətnində aşağıdakı 3 indeksdən biri və şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən
məlumat qeyd edilməlidir.

1.5.1. 1 rəqəmi təxirəsalınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar
yaşayış yerini tərk etmək üçün (icazə rayon və şəhər daxilində 2 saat müddətinə verilir,
rayonlar və şəhərlərarası hərəkət zərurəti yarandıqda olduğu ünvanla getməli olduğu ünvan
arasında məsafə və müalicə prosedurunun müddəti nəzərə alınır, geri qayıtma müddəti həkim
tərəfindən verilən arayışla müəyyən edilir və zərurət olduqda polis əməkdaşlarına təqdim
edilir);

1.5.2. 2 rəqəmi – ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının, habelə dərman vasitələrinin
alınması, bank və poçt xidmətlərindən istifadə edilməsi zərurəti ilə əlaqədar yaşayış yerini tərk
etmək üçün (icazə 2 saat müddətinə gündə 1 dəfə verilir);
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1.5.3. 3 rəqəmi – yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar yaşayış yerini tərk etmək
üçün.

1.6. Şəxsiyyəti təsdiq edən məlumatlar aşağıdakılardır:
1.6.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün – şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və

nömrəsi (məsələn, AZE11111111);
1.6.2. Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbilər və ya

vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün – Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya
daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi (MYİ (DYİ)1111111);

1.6.3. Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti olma müddəti uzadılmış əcnəbilər və
ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün – müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın
seriyası və nömrəsi (MOM1111111);

Nümunə: ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının, habelə dərman vasitələrinin alınması,
bank və poçt xidmətlərindən istifadə edilməsi zərurəti ilə əlaqədar yaşayış yerini tərk etmək
üçün 2 AZE1111111 məzmunlu SMS məlumatı göndərilməlidir.

1.7. Elektron Hökumət informasiya sistemindən gələn cavab SMS məlumatında icazənin
qüvvədə olduğu müddət göstərilir. Şəxs yaşayış yerini yalnız müsbət cavab aldıqdan sonra tərk
edə bilər.

1.8. Həyat və sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandıqda yaşayış yerini tərk etmək
üçün SMS məlumatın göndərilməsi tələb olunmur. Həmçinin şəxslər məhkəməyə və ya hüquq
mühafizə orqanlarına çağırıldıqda SMS göndərilmədən yaşayış yerini tərk edirlər. Bu halda
onlar məhkəməyə və ya hüquq mühafizə orqanına çağırılmalarına dair sənədi polis əməkdaşlarının
tələbi ilə onlara təqdim etməlidirlər.

1.9. SMS icazə sistemindən istifadə qaydaları və SMS göndərilməsi ilə bağlı yaranan
çətinliklərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin (ASAN Xidmətin) 9108 Çağrı Mərkəzinə
müraciət edilə bilər.

1.10. Müvafiq dövlət qurumları və özəl hüquqi şəxslər əməkdaşları barədə, habelə müvafiq
könüllülər təşkilatları könüllülər barədə məlumatları “icaze.e-gov.az” portalına 3 aprel 2020-ci
il saat 10:00-dan etibarən daxil etməlidirlər.

1.11. Bu Qərarda nəzərdə tutulmuş qaydada şəxslərin hərəkəti zamanı şəxsiyyəti təsdiq
edən sənədlərin üzərlərində olması məcburidir.

1.12. Hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqi qaydalarının pozulması halları xüsusi karantin
rejiminin pozulması kimi qiymətləndirilməklə, İnzibati Xətalar və Cinayət məcəllələrində
nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olacaqlar. Eyni zamanda, “icaze.e-gov.az” portalı vasitəsilə
icazənin alınması üçün yanlış məlumatın daxil edilməsi və yaşayış yerini tərk etmək üçün
SMS sistemi vasitəsilə icazə alınması prosedurundan sui-istifadə halları daim araşdırılacaq,
belə hallara yol verən hüquqi və fiziki şəxslər barəsində ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcəkdir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Bakı şəhəri, 2 aprel 2020-ci il
№ 124
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Azərbaycan kimya elminin zəngin
ənənələri və nailiyyətləri ilk növ -

bə də bu sahədə elmi məktəblərin yaradıcıları
olan akademiklər Yusif Məmmədəliyevin,
Mur tuza Nağıyevin, Əli Quliyevin, Vahab
Əliyevin, Həbib Şahtaxtinskinin, Sultan
Mehdiyevin və başqalarının adı ilə bağlıdır.
Bu görkəmli alimlər Azərbaycan elminin
in kişafında əvəzsiz rol oynayaraq kimya
el minə böyük töhfələr vermişlər.

Ötən əsrin 90-cı illərindən Azərbaycan
el mi ardıcıl olaraq tənəzzül, şaşqınlıq, bər -
pa illərini arxada qoyaraq xalqımızın
Ümum milli Lideri Heydər Əliyevin uzaq -
gö rən siyasəti və dəstəyi sayəsində inkişaf
mər hələsinə keçmişdir. Ulu Öndərin layiqli
da vamçısı Prezident İlham Əliyevin qayğısı
nə ticəsində Azərbaycan Milli Elmlər Aka -
de miyasında aparılan islahatlar elmin digər
sa hələri kimi, kimya elminin də yeni, pers -
pektiv istiqamətlər üzrə inkişafına təkan
ver miş və bir sıra nailiyyətlərin əldə edil -

mə sinə imkan yaratmışdır.
Bu uğurlarda 2013-2018-ci
illərdə Azər bay can Milli
Elmlər Aka de mi yası Kimya
Elmləri Böl mə sinin akademik
katibi və zi fəsində çalışmış,
2016-cı il dən AMEA-nın
vitse-prezidenti, 2014-cü
ildən aka de mik M.Nağıyev
adına Kataliz və Qeyri-Üzvi
Kimya İnstitutunun direktoru,
akademik Dilqəm Tağıyevin
də xüsusi yeri var.

Dilqəm Bəbir oğlu Ta ğı yev 1950-ci il
yanvarın 6-da Kəlbəcər rayonunda həkim
ailəsində anadan olmuşdur. 1956-cı ildə
Oğuz rayonunun Xaçmaz kənd məktəbində
təhsil almağa başlamışdır. 1958-ci ildə
ailəsi ilə Ağdama köçdükdən son ra həm
də uşaq və orta musiqi mək təb lərində
oxumuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1964-cü
ildə musiqi müəllimi kimi başlasa da,
kimya və fizika fənlərinə xüsusi marağı,
də fələrlə iştirak etdiyi fənn olimpiadalarında
uğur ları onu bu sahəyə istiqa mət lən dir -
miş dir. 1966-cı ildə orta məktəbi bitirən
Dil qəm Tağıyev əla qiymətlərlə Azərbaycan
Döv lət Universitetinin Kimya fakültəsinin
gün düz şöbəsinə qəbul olunmuşdur.

İstedadı, zəhmətsevərliyi və erudisiyası
ilə fərqlənən, dərs əlaçısı olan gənc tələbə
bi rinci kursdan elmi işlərə böyük həvəs
gös tərmişdir. "Azərbaycan mineral sularının
hid rokimyəvi xarakteristikası” adlı ilk elmi
işi ni uğurla yerinə yetirmişdir. 1967-ci il -

ELM XADİMLƏRİ

ELMƏ HƏSR OLUNMUŞ ÖMÜR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi
üzvü, Nyu York Elmlər Akademiyasının, Beynəlxalq
Seolit Assosiasiyasının, Amerika Kimya Cə miy yə ti -
nin, Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının və Av ro -
pa Mütərəqqi Materiallar Assosiasiyasının üzvü,
SSRİ Lenin komsomolu mükafatı laureatı, Əməkdar
mü əllim, kimya elmləri doktoru, akademik... Bu yük -
sək adlar, titullar ömrünü elmə, gənc nəslin biliklərə
yi yələnməsinə, vətənə, millətə, dövlətə sevgi ruhunda
ye tişməsinə həsr etmiş Dilqəm Tağıyevin istedadının,
ba carığının, zəhmətsevərliyinin bəhrəsidir.
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də "Zaqafqaziya baharı” tələbə konfransında
mə ruzəsinə görə fəxri fərmanla təltif edil -
miş dir.

Gənc tələbə ilk uğurundan daha da ruh -
lan mış, ikinci kursda skandiumin analitik
tə yini üzrə təcrübi tədqiqatlarla məşğul
ol mağa başlamışdır. Aspirantların otağında
ça lışmasına icazə vermiş Analitik kimya
ka fedrasının müdiri, professor Murtuza
Əh mədlinin, xüsusən də elmi rəhbəri, do -
sent Dəmir Qənbərovun qayğısı ilə Dilqəm
Ta ğıyev diplom işi səviyyəsində olan təd -
qi qatını müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdır.
Bu tədqiqatların nəticələri 1969 və 1970-
ci illərdə Tartu (Estoniya) və Novosibirsk
uni versitetlərində keçirilən tələbə elmi
kon franslarında məruzə edilmiş və Novosi-
birsk Dövlət Universitetinin III dərəcəli
dip lomuna layiq görülmüşdür.

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Univer -
sitetinin tələbə elmi cəmiyyətinin sədri və
uni versitet komsomol komitəsinin büro
üz vü seçilmişdir. Elmi nəticələri 1971-ci
il də Novosibirsk və Tbilisi universitetlərində
tə ləbə və aspirantların konfransında məruzə
edil miş və Azərbaycan Dövlət Universiteti -
nin gənc alimlər konfransında I dərəcəli
dip loma layiq görülmüşdür.

1971-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə başa
vur duğu ali məktəbdə təyinatla baş laborant
iş ləməyə başlamışdır. Universitetin rektoru,
aka demik Faiq Bağırzadə eyni zamanda
uni versitet komsomol komitəsinin katibi
və zifəsində çalışmağı təklif etmişdir. Dilqəm
Ta ğıyev isə aspirantura təhsili üçün Mos -
kva ya getməyi qərara almışdır. O, Azər -
bay can EA-nın Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya
İns titutunun məqsədli aspiranturasına daxil
olmuş, 1971-ci ilin dekabrında Moskvaya,
SSRİ Elmlər Akademiyasının N.D.Zelinski

adına Üzvi Kimya İnstitutuna gön də ril -
miş  dir. İxtisas imtahanında yüksək bilik
nü mayiş etdirdiyinə görə akademik
H.M.Mi naçev gənc aspiranta rəhbərliyi öz
üzə rinə götürmüşdür. Onun la bo ra to ri ya -
sın da katalizdə qabaqcıl və ümidverici sa -
hə hesab edilən kristallik alumosilikatlar
(seo litlər) sahəsində tədqiqatlar yenicə baş -
la nırdı. Dilqəm Tağıyevin tədqiqatları mü -
şa hidə edilən yeni effekt-tərkibində keçid
ele mentləri saxlamayan seolitlərin hid ro -
gen ləşmə reaksiyasını aparmaq qa bi liy yə -
ti nin aşkarlanması, tədqiqatların istiqamətini
də yişməyə və bir sıra gözlənilməz, maraqlı
nə ticələr almağa imkan verdi. 1974-cü il -
də Üzvi Kimya İnstitutunda "Ən yaxşı el -
mi-tədqiqat işi” müsabiqəsində 3-cü mü -
kafata layiq görülməsi bu tədqiqatlara ve -
ri lən yüksək qiymət idi.

Dilqəm Tağıyev 1975-ci il yanvarın 7-
də N.D.Zelinski adına Üzvi Kimya İnstitu -
tunun Elmi Şurasının iclasında namizədlik
dis sertasiyasını müdafiə etmişdir.

Bakıya qayıdandan sonra Azərbaycan
EA-nın Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnsti-
tutunda əvvəlcə mühəndis, sonra kiçik el -
mi işçi işləyən Dilqəm Tağıyev seolit katal-
izi sahəsində tədqiqatları davam etdirmişdir.
1978-ci ildə böyük elmi işçi vəzifəsinə
se çilmişdir. Bu sahədə tədqiqatların inten -
sivliyi, nüfuzlu elmi jurnallarda dərc olunan
məqalələrin, beynəlxalq simpoziumlarda
və ümumittifaq konfranslarda məruzələrin
sayı getdikcə artmağa başlamışdır. 1978-
1981-ci illərdə Kataliz üzrə Sovet-Amerika
simpoziumlarında (Bakı), V Sovet-Yapon
seminarında (Daşkənd), Neft kimyası üzrə
sosialist ölkələrinin I və II simpoziumlarında
(Bakı və Leypsiq, ADR), Heterogen kataliz
üzrə IV Beynəlxalq simpoziumda (Varna,
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Bolqarıstan), XII Mendeleyev qurultayında
(Bakı) edilən məruzələr, 1982-ci ildə kimya
sahəsində ən nüfuzlu jurnallardan biri olan
"Uspexi ximii” jurnalında seolitlər üzərində
oksidləşdirici kataliz mövzusunda nəşr ol-
unan icmal xarakterli yazı, bu sahədə ilk
ümumiləşdirilmiş məqalə kimi Dilqəm
Tağıyev tərəfindən yeni elmi istiqamətin
for malaşmasından xəbər verirdi.

O, 1982-ci ilin ortalarında Moskvaya,
N.D.Zelinski adına Üzvi Kimya İnstitutuna
bir il müddətinə ezam edilmişdi. Akademik
H.M.Minaçevin laboratoriyasında termiki
desorbsiya, izotop mübadiləsi, rentgen fo-
toelektron spektroskopiyası sahəsində apar -
dığı tədqiqatlar yeni formalaşdırdığı elmi
is tiqamətin daha da inkişaf etdirilməsində,
el mi nəticələrlə zənginləşməsində əhə miy -
yət li rol oynamışdır. Elmi uğurlarını nəzərə
alan SSRİ EA-nın Neft kimyası üzrə Elmi
Şu rası 1982-ci ildə Çexoslovakiyanın Mari -
anske Lazne şəhərində keçirilən Neft
kimyası üzrə sosialist ölkələrinin III Simpo -
ziumunda iştirak edən elmi turizm qrupunun
rəh bəri kimi Dilqəm Tağıyevi təsdiq etmişdi.
Sim poziumda onun məruzəsi mütəxəssislər
tə rəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi.

Dilqəm Tağıyev tərəfindən seolit ka ta -
li zatorlarından istifadə olunmaqla tsiklo -
ole finlərin yeni sintez üsulunun təklif edil -
mə si bir çox elmi və sahə müəssisələrinin
diq qətini çəkmişdi. Kaprolaktam istehsalının
al ternativ variantının yaradılması ilə məşğul
olan Moskvadakı Dövlət Azot Sənayesi
İns titutu və SSRİ EA-nın Neft-Kimya Sin-
tezi İnstitutu ilə aparılan birgə tədqiqatların
məq sədi iri tonnajlı məhsul olan kapro-
laktamin istehsalı üçün yeni texnoloji sxem
hazırlamaq idi. Çoxpilləli prosesin birinci

mərhələsi Dilqəm Tağıyevin tədqiqatları
ilə əlaqədar idi. Həmin mərhələ üçün onun
təklif etdiyi katalizator pilot qurğusunda
müs bət nəticə ilə sınaqdan keçirilmişdi.

İritonnajlı digər sənaye prosesi olan
sti rol istehsalını intensivləşdirmək məq -
sə dilə Dilqəm Tağıyevin təklif etdiyi katali -
zator Sumqayıt Sintez Kauçuk Zavodunda
uğurla sınaqdan çıxmışdı. Bu işlər prioritet
xarakterli fundamental tədqiqatların praktiki
əhəmiyyət kəsb edən proseslərə tətbiqi
ba xımından maraqla qarşılanmışdır.

Seolitlər üzərində oksidləşdirici və hid -
rogenləşdirici kataliz sahəsində aparılan
ge niş tədqiqatlar nəticəsində əldə edilən
mü hüm elmi nəticələr ciddi rəqabətə bax-
mayaraq bir çox aparıcı elmi mərkəzlərin
rə yindən sonra 1983-cü ildə SSRİ Lenin
kom somolu mükafatına layiq görülmüşdür.
Dil qəm Tağıyev kimya və kimya tex no lo -
gi yası sahəsində bu mükafata layiq görülən
ye ganə azərbaycanlı alim olmuşdur. Həmin
il Varnada düzənlənən Heterogen kataliz
üz rə V Beynəlxalq simpoziumda onun təd -
qi qatlarının təqdimatı böyük maraq do -
ğur muşdur.

1984-cü il aprelin 12-də gənc alim
SSRİ EA-nın Üzvi Kimya İnstitutunda
Dis sertasiya Şurasının qapalı iclasında dis-
sertasiya müdafiə edərək kimya elmləri
dok toru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdü.
Onun dissertasiya işini kataliz sahəsində
məş hur alimlər A.M.Rubinşteyn, A.Y.Ro-
zovski, K.V.Topçiyeva, O.V.Krılov, V.B.Ka -
zanski, B.K.Nefedov və başqaları yüksək
qiy mətləndirmişdilər.

O, otuz altı yaşında Azərbaycan EA-
nın Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutu
di rektorunun elmi işlər üzrə müavini və -
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zi fəsinə təsdiq olunmuşdu, "Əməkdə fərq -
lən diyinə görə” medalı ilə mü ka fat lan dı -
rıl mış və "Metal-kompleks kataliz” la bo -
ra toriyasının müdiri seçilmişdir. 1985-ci
ildən pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan
Dilqəm Tağıyev Azərbaycan Neft və Kimya
İnstitutunda və onun Sumqayıt filialında
mühazirələr oxumuşdur.

SSRİ EA Rəyasət Heyətinin 1987-ci
ilin oktyabrında keçirilən yubiley iclasında
seolitlər üzərində oksidləşdirici die hid ro -
gen ləşmə sahəsində aparılan tədqiqatlar
ka taliz sahəsində mühüm elmi nəticə kimi
qeyd olunmuşdur. Kataliz sahəsində elmi
uğur ları nəzərə alınaraq azərbaycanlı alim
SSRİ EA-nın Kataliz üzrə Elmi Şurasının
tər kibinə daxil edilmişdir.

Onun "Kristallik alümosilikatlar ka ta -
liz də” monoqrafiyası 1989-cu ildə işıq üzü
gör müşdür. Yeni təşkil olunan SEOLİT
sa hələrarası elmi-texniki kompleksinin baş
di rektoru təyin edilmişdir. Həmin il bir
qrup gənc elmlər doktorlarının təşəbbüsü
ilə təsis olunan Azərbaycan Alimlər İtti fa -
qı nın sədr müavini seçilmişdir. 1990-cı il -
də SSRİ EA-nın nümayəndə heyətinin tər -
ki bində Almaniyada, 1991-ci ildə Bol qa -
rıs tanda elmi ezamiyyətdə olmuş və Hete -
rogen kataliz üzrə VI Beynəlxalq kon-
fransda məruzə ilə çıxış etmışdir. 1992-ci
ildə "Heterogen kataliz neft kimyasında”
mo noqrafiyası çapdan çıxmışdır.

Yüksək səviyyəli mühazirəçi kimi ta -
nı nan Dilqəm Tağıyevi əvvəlcə Azərbaycan
Neft və Kimya İnstitutunun Fiziki və kol -
loid kimya kafedrasının professoru, 1991-
ci ildə isə Azərbaycan Tibb Universitetinin
Ümu mi kimya kafedrasının professoru
seç sələr də, o, eyni zamanda, Azərbaycan
EA-nın Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İns -

ti tu tunda elmi fəaliyyətini davam et dir -
miş dir.

Azərbaycan Tibb Universitetində 1993-
cü ildə Əczaçılıq fakültəsinin dekanı, 1995-
ci ildə isə Ümumi və bioüzvi kimya ka -
fed rasının müdiri seçilmişdi.

1999-cu ildə Azərbaycan EA akademik
Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya
Pro sesləri İnstitutunun direktoru, akademik
Mu sa Rüstəmovun dəvəti ilə kataliz profilli
üç laboratoriyanın birləşməsindən yaranan
"Heterogen kataliz” laboratoriyasına əvəz -
çi liklə müdir təyin edilmişdi. Həmin vaxt -
dan onun elmi tədqiqatları daha geniş vü -
sət almağa başlamış, izomerləşmə, al kil -
ləş mə və oliqomerləşmə prosesləri üçün
ye ni katalitik sistemlərin yaradılması sa -
hə sində aparılan tədqiqatlarda mühüm elmi
nə ticələr əldə edilmişdi. 2000-ci ildə Azər -
bay can Respublikasının "Əməkdar müəl -
li mi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Dilqəm Tağıyev 1994-cü ildə Nyu York
EA-nın, 2001-ci ildə isə Beynəlxalq Seolit
As sosiasiyasının üzvü seçilmiş və Fransanın
Monpelye şəhərində keçirilən 13-cü Bey -
nəl xalq Seolit konfransına dəvət almışdır.
Möhtəşəm tədbirdə nümayəndə qismində
iştirakı gələcək əməkdaşlıq üçün zəmin
ya ratmışdır.

Elmi nailiyyətləri nəzərə alınaraq 2007-
ci ildə o, neft-kimya ixtisası üzrə AMEA-
nın müxbir üzvü seçilmişdir. Dilqəm Ta -
ğı yevin elmi yaradıcılığına və elmi-təşkilati
fəa liyyətinə müxtəlif vaxtlarda Rusiya EA-
nın həqiqi üzvləri H.M.Minaçev,
B.M.Qryaz nov, V.B.Kazanski, A.E.Şilov,
B.N.Par mon, V.V.Lunin, S.N.Xadjiyev,
elə cə də Belorusiya, Ukrayna, Gürcüstan
MEA-nın akademikləri yüksək qiymət ver -
miş dirlər.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320202020 247

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

2010-cu ildə kataliz və neft kimyası
sa həsində elmi fəaliyyəti nəzərə alınaraq
Dilqəm Tağıyev AMEA-nın "Kataliz” üzrə
Prob lem Şurasının sədri təsdiq edilmişdir.
Alim kataliz istiqamətində perspektiv
tədqiqatlar üzrə yeni proqram hazırlamışdır.
Həmin il "Tərəqqi” medalı və AMEA-nın
fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 2012-
ci ildə Beynəlxalq Sokrat Komissiyasının
(Oksford, Böyük Britaniya) təklifi ilə "The
Name in Science” mükafatına və fəxri tit-
uluna layiq görülmüşdür.

O, 2013-cü ildə AMEA-nın ümumi yı -
ğın cağında Kimya Elmləri Bölməsinin
aka demik katibi və Rəyasət Heyətinin üz -
vü vəzifələrini icra etmişdir. Həmin il Ru -
siya Təbiətşünaslıq Akademiyasının üzvü
seçilmiş və Avropa elm-sənaye konsorsi-
umunun mükafatlar üzrə komissiyasının
qərarı ilə "Əmək və biliklə” ordeninə layiq
görülmüşdür.

2014-cü ildə akademik Murtuza Nağıyev
adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsti-
tutunun direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü
seçilmiş, "Azərbaycan kimya jurnalı”nın
baş redaktoru və "Narkomanlığa və narkotik
va sitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı
mü barizə” üzrə Dövlət Komissiyasının üz -
vü təsdiq edilmişdir.

O, institut direktoru olduğu ilk vaxt-
lardan geniş islahatlara başlamış, İnstitutun
strukturu, prioritet istiqamətləri, elmi möv -
zu ları dövrün tələblərinə uyğun təşkil olun -
muşdur. 2014-2019-cu illərdə institutun
bü tün elmi göstəricilərində nəzərəçarpacaq
yük səliş müşahidə olunmuş, 36 mühüm
el mi nəticə AMEA-nın hesabatlarına daxil
edil miş, 310-u Web of Science bazasına
da xil olmaqla 750 məqalə xaricdə çap

edil miş, 40 monoqrafiya, kitab və dərslik
işıq üzü görmüş, 8-i beynəlxalq statuslu
ol maqla 37 qrant alınmış, elmi əsərlərə is -
ti nadların sayı 3000-i keçmişdir. "Azər -
bay can kimya jurnalı”nın redaksiya he yə -
ti nin tərkibi dəyişdirilmiş, redaksiya şurasına
tanınmış xarici alimlər cəlb edilmiş, jurnalın
formatı beynəlxalq jurnalların tələblərinə
uyğun olaraq dəyişdirilmiş və məqalələrin
hamısının ingilis dilində təqdim və çapı
təmin edilmişdir. İnstitutda nəşr edilən
digər jurnal - "Kimya Problemləri” jurnalı
Clarivate Analytics bazasına daxil edilən
AMEA üzrə 4 elmi jurnaldan biri olmuşdur.

İlk dəfə rus dilində "Azərbaycan kimya
elminin korifeyləri” və institutun yubileyinə
həsr olunmuş "Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya
İnstitutu – 80” kitabları Dilqəm Tağıyevin
təşəbbüsü və baş redaktorluğu ilə işıq üzü
görmüşdür. Azərbaycanın görkəmli alimləri
Murtuza Nağıyevin, Heydər Əfəndiyevin
və Xudu Məmmədovun yubileyləri təntənə
ilə qeyd edilmişdir.

Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində
İspaniya, Almaniya və Böyük Britaniya
el mi mərkəzləri və universitetləri ilə müş -
tə rək iki Beynəlxalq laboratoriya təşkil
olun muşdur. İtaliya elm günü ilə bağlı
Azər baycan-İtaliya kimya seminarı, ondan
bir il sonra innovativ polimerlər üzrə Azər -
bay can-İtaliya elmi seminarı keçirilmişdir.

Akademik Dilqəm Tağıyev 750-dən
çox elmi əsərin, həmçinin xaricdə çap olu -
nan 470 məqalə və tezisin, 60 müəlliflik
şə hadətnaməsi və patentin, 21 monoqrafiya,
kitab və dərsliyin, 16 tədris-metodik vəsaitin
müəllifidir. 5 kimya elmləri doktoru və 13
fəlsəfə doktoru yetişdirmişdir. Elmlər dok-
toru və fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə bir
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ne çə doktorant hazırda dissertasiya üzərində
çalışır. O, dəfələrlə Fransa, Almaniya, İs-
paniya, İtaliya, Avstriya, İsveçrə, Şotlandiya,
Bolqarıstan, İsrail, Çexiya, İsveç, Sloveniya,
Türkiyə, Rusiya və başqa ölkələrdə keçirilən
beynəlxalq konqres, konfrans və simpo zi -
um  larda iştirak etmişdir.

AMEA Kimya Elmləri Bölməsinin elmi
fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün akademik
Dilqəm Tağıyev bölmənin akademik-katibi
və AMEA-nın Rəyasət Heyətinin üzvü ki -
mi mühüm işlər görmüş, bölmə ins ti tut la -
rının yeni prioritet istiqamətlər üzrə fəa -
liy yəti naminə ciddi səylər göstərmişdir.

AMEA-nın fəaliyyətini cəmiyyət qar -
şı sında işıqlandırmaq və təbliğ etmək məq -
sə dilə Dilqəm Tağıyev dəfələrlə "Elm və
in novasiya”, "Media və zaman”, "Geriyə
ba xanda” və "Səhər” verilişlərinin qonağı
ol muş, mətbuatda məqalələr dərc et dir -
miş dir. Bir çox nüfuzlu konqreslər və kon-
franslara dəvət almış, onların bəzilərinin
təşkilat komitəsinin üzvü olmuşdur. 2016-
cı ildə Respublika Elmi Əlaqələndirmə
Şu rasının üzvü və AMEA Rəyasət He yə -
ti nin nəzdində "Yalançı elmə qarşı mü ba -
ri zə” komissiyasının sədri təyin olunmuşdur.

Akademik Dilqəm Tağıyev 2016-cı ilin
de kabrında AMEA-nın vitse-prezidenti
vəzifəsinə təyin olunmuş və akademik
katib vəzifəsi də ona həvalə edilməklə
2017-ci ilin iyununda AMEA-nın ümumi
yı ğıncağında vitse-prezident seçilmişdi.

UNESCO-nun Baş konfransında elm
ko missiyalarının işində fəal iştirak edərək
ko missiyaların sədrləri Kristof Vanden-
berq və Patrik Mc Kiver ilə Azərbaycanda
qlo bal geoparkların yaradılması isti qa mə -
tin də müzakirələr aparmış, lazımi ma te -

rial ları komissiyaya təqdim etmiş və ilkin
ra zılaşmaya nail olmuşdur.

Dilqəm Tağıyev Avropa Birliyinin ke -
çir diyi Horizon-2020 Beynəlxalq qrant
mü sabiqəsində Belçikanın Gent Univer-
sitetinin professoru Joris Tibotun təklifi
əsasında beynəlxalq qrupun tərkibinə
qoşulmuşdur. Onun namizədliyini, J.Tibot
məktubunda yazdığı kimi, Lionun (Fransa)
"Kataliz və Ekoloji Tədqiqatlar İnstitutu”
və Norveçin SİNTEF şirkətləri tövsiyə
etmişdir. İki mərhələdə həyata keçirilən
qrant müsabiqəsində Avropanın 7 dövlətinin
11 elmi qurumu daxil olan beynəlxalq
qrup, eləcə də partnyor təşkilat kimi Azər -
baycan Milli Elmlər Akademiyası və onun
koordinatoru Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya
İnstitutunun direktoru Dilqəm Tağıyev nü-
fuzlu beynəlxalq ekspert komissiyasının
qərarı ilə qrant müsabiqəsinin qalibi ol -
muş dur.

Elm yolunda çəkilən zəhmət nura dönür,
neçələri bu işıqdan istiqamət alaraq gələcəyə
üz tutur. Ömrünün böyük hissəsini elmi
təd qiqatlara və pedaqoji fəaliyyətə həsr
edən, Azərbaycan kimya elminin inkişafı
yo lunda yorulmadan çalışan akademik Dil -
qəm Tağıyev də belə, çoxları üçün örnək
olan, yol göstərən şəxsiyyətlərdən biridir.
Onu şərəfli yubiley yaşı münasibəti ilə
təbrik edirik və dəyərli alimə kimya elminin
gələcəyi üçün yeni-yeni yaradıcılıq uğurları
arzulayırıq.

Vaqif FƏRZƏLİYEV,
Azərbaycan Milli Elmlər Aka de mi -
ya sı Kimya Elmləri Bölməsinin aka -
de mik katibi, akademik.
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Ölkəmizin tanınmış iqtisadçı alim -
lə rindən biri Azərbaycan Res pub -

li kası Auditorlar Palatasının sədri Vahid
Tap dıq oğlu Novruzovun bu günlərdə 70
yaşı tamam oldu. O, 1950-ci il yanvarın 7-
də Qərbi Azərbaycanın Allahverdi rayonunda
mü əllim ailəsində anadan olmuşdur. Elə o
uzaq illərdə erməni sıxma-boğmaları ilə
üz ləşən bütün digər azərbaycanlılar kimi,
mək təb direktoru işləyən Tapdıq müəllim
də ailəsinin, balalarının gələcəyini düşünərək,
1964-cü ildə Bakı şəhərinə köçmüşdür. Ye -
ni yetmə Vahid də burada təhsilini davam
et dirmiş və 1966-cı ildə 31 nömrəli orta
mək təbi bitirmişdir. Elə həmin il Azərbaycan
Döv lət Universitetinə daxil olmuşdur. 1971-
ci ildə ADU-nu, 1999-cu ildə isə Bakı Asi -
ya Universitetini bitirmişdir. Elmi ya ra dı -
cı lı ğa möhkəm həvəsi onu təhsilini davam
et dirməyə ruhlandırmış və o, aspiranturada
təh sil almışdır. 1978-ci ildə Q.V.Plexanov
adı na Moskva Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda
“Xid mət sferasının maddi-texniki təc hi za -

tı nın planlaşdırılmasının nor mativ
bazasının tək milləşdirilməsi” möv -

zu sunda namizədlik dis sertasiyası müdafiə
edə rək iqtisad elmləri na mizədi, 1990-cı
il də isə həmin institutda “Müt təfiq respubli -
ka larda sosial-məişət in fra strukturunun in -
kişaf problemləri” möv zu sunda doktorluq
dis sertasiyası müdafiə edə rək iqtisad elmləri
dok toru alimlik də rə cəsinə yiyələnmişdir.
2000-ci ildə ona pro fessor elmi adı ve ril -
miş dir.1994-cü ildə Bey nəlxalq Ekoener-
getika Akademiyasının hə qiqi üzvü se çil -
miş dir.

1972-1992-ci illərdə Dövlət Plan Ko -
mi  təsi yanında Elmi Tədqiqat İqtisadiyyat
İns  titutunda laborant, iqtisadçı, kiçik elmi
iş  çi, bölmə müdiri və şöbə müdiri və zi fə -
lə  rində işləyən V.Novruzov iki il də Əhaliyə
Məi  şət Xidməti Nazirliyi yanında Layihə
Kons  truktor Texnologiya İnstitutunda elmi
iş lər üzrə direktor müavini vəzifəsində ça -
lış  mış dır.

1992-ci ildə Milli Məclis Aparatında
iş ləməyə dəvət almış və 1996-cı ilin ap re -
li  nədək burada İqtisadi qanunvericilik şö -

V.T.NOVRUZOVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ 
TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasında  auditor xidməti sahəsində uzunmüddətli səmərəli
fəaliyyətinə görə Vahid Tapdıq oğlu Novruzov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bakı şəhəri, 6 yanvar 2020-ci il

ŞƏRƏFLİ ÖMÜR YOLU
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bə sində bölmə müdiri, şöbə müdirinin bi -
rin ci müavini və şöbə müdiri vəzifələrində
döv lət müstəqilliyini bərpa etmiş res pub li -
kanın iqtisadi qanunvericiliyinin əsaslarının
iş lənib hazırlanması naminə səylə ça lış -
mış dır. 1996-cı ilin aprel ayında Azərbaycan
Res publikasının Milli Məclisi tərəfindən
Au ditorlar Palatasının sədri vəzifəsinə təyin
olun muş, həmin vaxtdan etibarən bütün
qüv və və bacarığını maliyyə nəzarətinin
bü tün dünyada mütərəqqi növü kimi də -
yər ləndirilən audit sisteminin Azərbaycanda
tə şəkkülü, inkişafı və tənzimlənməsi işinə
sərf etmiş, onun rəhbərliyi və bilavasitə iş -
ti rakı ilə auditə dair mükəmməl hüquqi və
el mi-metodik baza işlənib hazırlanmış və
au dit praktikasında tətbiq edilməkdədir.
Bun lara misal olaraq “Auditin əsasları” ki -
ta bını, “Audit (izahlı lüğəti)”, indiyədək 9
cil di çap olunmuş “Audit. Qanunvericilik
və normativ sənədlər” toplusunu, Təhsil
Na zirliyi tərəfindən ali məktəblər üçün dərs
və saiti kimi təsdiq edilmiş “Audit” və “Da -
xi li audit” tədris və tədris-praktika və sait -
lə rini, 50-dən artıq normativ-hüquqi sənədi
gös tərmək olar.

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, şəffaflığı
yük sək olan maliyyə sisteminin səmərəliliyi
şəf faf olmayan, kölgəyə meyilli sistemdən
qat-qat yüksək olur, iqtisadiyyatın idarə
olun masında optimal qərarların qəbul edil -
mə si təkcə sahibkarların deyil, bütövlükdə
cə miyyətin mənafelərinin qorunması sa hə -
sin də real zəmin yaranır. Şəffaflığın tə mi -
nat çısı kimi səmərəli və stimullaşdırıcı nə -
za rət sisteminin yaradılması hər bir ölkədə
so sial-iqtisadi inkişafa təminatın vacib amil -
lə rindən biri hesab edilir. Bu mənada çox
sə ciyyəvidir ki, Azərbaycanda mövcud nə -

za rət sisteminin təkmilləşdirilməsi ulu ön -
də rimiz Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu
si yasətində daim diqqət mərkəzində sax la -
nı lan məsələlərdən olmuşdur.

Təsadüfi deyildir ki, yenidən Azər bay -
can da siyasi hakimiyyətə qayıtdığı ilk vaxt -
lar dövlətin iqtisadi və siyasi əsaslarının
təh lükəsizliyi, vətəndaşların mülkiyyət hü -
quq ları əleyhinə cinayətlər, maliyyə-kredit
fı rıldaqları və iqtisadi xarakterli başqa po -
zun tular çoxalaraq, cəmiyyət üçün təhlükəli
bir həddə gəlib çatdığı bir dönəmdə ulu
ön dər hələ 1993-cü il dekabrın 8-də keçirilən
mü şavirədə çıxış edərkən demişdi: “Res -
pub likamız ağır bir dövr keçirir, iqtisadiyyat
böh ran vəziyyətindədir. Maliyyə bizim üçün
əsas lı bir sahədir. Əgər bu sahədə işləyən
şəxs lər ayrı-ayrı kooperativlərin, as so si a -
si yaların, şirkətlərin mənafeyini, yaxud da
on larla əlaqəli olaraq öz şəxsi mənafelərini
öl kənin, xalqın, dövlətin mənafeyindən üs -
tün tutursa və cürbəcür qeyri-qanuni yollarla
ge dirlərsə, bütün bunlar dəhşət doğurur və
bir daha sübut edir ki, son illərdə respublika
iq tisadiyyatının, çox mühüm sahə olan ma -
liy yənin dağılmasının, böhran halına düş -
mə sinin səbəbləri də birinci növbədə bu ra -
da dır”.

“Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin güc -
lən dirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qay -
da sının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haq -
qın da” Prezidentin imzaladığı 1994-cü il 9
av qust tarixli fərman, “İstehsal, xidmət,
ma liyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin
qay daya salınması və əsassız yoxlamaların
qa dağan edilməsi barədə” 1996-cı il 17
iyun tarixli fərman və “Azərbaycan Res -
pub likasında iqtisadi cinayətkarlığa qarşı
mü barizə sahəsində bəzi tədbirlər haqqında”
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1998-ci il 27 yanvar tarixli sərəncam Azər -
bay can Respublikasının müstəqil, de mok -
ra tik inkişaf yoluna qədəm qoymasından
son ra ölkədə həyata keçirilən radikal islahat -
lar və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi
öl kədə beynəlxalq standartlara cavab verən
ma liyyə nəzarəti sisteminin qurulmasını
zə rurətə çevirdi və maliyyə nəzarətinin bü -
tün dünyada geniş yayılmış, mütərəqqi for -
ma sı olan auditin (auditor xidmətinin) Azər -
bay canda da tətbiqini həyati tələbata dön -
dər di.

Həmin illərdə Azərbaycan Res pub li ka -
sın da beynəlxalq meyarlara uyğun müstəqil
audit sisteminin bərqərar olması isti qa mə -
tin də də mühüm əhəmiyyət kəsb edən nor-
mativ-hüquqi aktlar, o cümlədən 1994-cü
il sentyabrın 16-da “Auditor xidməti haq -
qın da” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
qə bul edildi. Yeri gəlmişkən, Vətənimizin
bu günü və sabahı üçün qanuni iftixar hissi
do ğuran bütün nailiyyətlər kimi, “Auditor
xid məti haqqında” Qanunun qəbul edilməsi
və bunun əsasında ölkədə audit sisteminin
for malaşıb inkişaf etməsi də bilavasitə ulu
ön dərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan
Res publikası Qanununun qəbul edilməsinin
10 illiyi ilə əlaqədar 2004-cü ildə təşkil
edil miş “Keçid iqtisadiyyatı ölkələrində
au ditin inkişaf problemləri” mövzusunda
bey nəlxalq elmi-praktik konfransın işti rak -
çı larına təbrik məktubunda Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev ölkədə milli auditin təşəkkülü və
in kişafı üçün hüquqi baza olan “Auditor
xid məti haqqında” Qanunun qəbul edil mə -
si ni “ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
ba zar iqtisadiyyatına keçid istiqamətində

hə yata keçirdiyi siyasətin, cəmiyyətdə ma -
liyyə şəffaflığının təmin olunmasında və
ba zar infrastrukturları sistemində auditə
ver diyi qiymətin parlaq təzahürü” kimi də -
yər ləndirərək, Azərbaycanda auditor xid -
mə tinin iqtisadi siyasətin aparılmasında
mü hüm rol oynadığını qeyd etmişdir.

Həqiqətən də, “Auditor xidməti haq -
qın da” Qanunun qəbul olunması ümummilli
li derimiz Heydər Əliyevin demokratik dünya
də yərlərinə sədaqətinin, bazar iqtisadi infra -
struk turları sistemində auditə verdiyi dəyər
və əhəmiyyətin parlaq təzahürü idi.

Ölkədə auditor xidmətinin dövlət tən -
zim lənməsini təşkil etmək, bu sahədə olan
və Azərbaycan Respublikasında auditor
xid mətinin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə
yö nəlmiş normativ-hüquqi aktların layi hə -
lə rini, tədbirlər sistemini hazırlamaq, döv -
lə tin, təsərrüfat subyektlərinin və auditorların
(audi tor təşkilatlarının) mənafelərini müdafiə
et mək, öz fəaliyyətində “Auditor xidməti
haq qında” Qanundan, digər qanunvericilik
və normativ-hüquqi aktlardan irəli gələn
tə ləblərə auditorlar (auditor təşkilatları) tə -
rə findən riayət edilməsinə nəzarət etmək
məq sədilə yaradılan və 1996-cı il aprelin
5-dən fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Res -
pub likasının Auditorlar Palatası ötən illər
ər zində Azərbaycanda auditor xidmətini
mü tərəqqi dünya təcrübəsinə uyğun şəkildə
təş kil etmək və tənzimləmək, milli audit
sis teminin inkişafını təmin etmək üçün ən
əv vəl, mükəmməl normativ-hüquqi bazanın
ya radılması qayğısına qalmış və bu məsələni
daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Bütün
bu işlər isə bilavasitə V.Novruzovun rəh -
bər liyi və iştirakı ilə həyata keçirilmişdir.
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Nə ticədə Azərbaycan xalqının ümummilli
li deri Heydər Əliyevin maliyyə nəzarəti
si yasətinin əsasını təşkil edən auditin tən -
zim lənməsinin Azərbaycan modeli xarici
pe şəkar qurumlar tərəfindən tanınmış və
tən zimlənmənin peşəkar orqana həvalə edil -
mə si yolu ilə müstəqilliyin təmin olunması
bey nəlxalq audit praktikası üçün böyük
ma raq kəsb etməkdədir. Müasir şəraitdə
şəf faflığın artırılması və bununla bilavasitə
bağ lı olan kölgə iqtisadiyyatı və korrupsiyaya
qar şı mübarizə dünyəvi bir problem olaraq,
bü tün ölkələrdə xüsusi diqqət tələb edir.

Xüsusilə əlamətdardır ki, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə şəf -
faf lığın təmin edilməsi, iqtisadi inkişaf
üçün maneələr törədən, qanunun aliliyini
və sosial ədalət prinsiplərini pozan korrup -
si yaya qarşı mübarizə sahəsində ardıcıl gö -
rü lən tədbirlər – maliyyə vəsaitlərindən sə -
mərəli istifadə edilməsi, təkmil nəzarət me -
xanizminin tətbiqi və bütövlükdə maliyyə
in tizamının möhkəmləndirilməsi ölkədə so -
si al-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinin
mü hüm bir istiqaməti kimi təsbit olun muş -
dur.

Auditor xidmətinin hüquqi bazasının
tək milləşdirilməsi də möhtərəm Prezidenti -
miz İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olan
mə sələlərdəndir. MDB ölkələri arasında
bi rinci olaraq Azərbaycanda daxili auditor
fəa liyyətinin həyata keçirilməsi qanun ve -
ri cilikdə hüquqi təsbitini tapmışdır. “Daxili
audit haqqında” Qanun Azərbaycan Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin şəffaflığın təmin
olun ması və korrupsiyaya qarşı mübarizə
stra tegiyasının hüquqi təməlində özü nə -
məx sus yer tutmaqla, ölkəmizin beynəlxalq

aləm də nüfuzunun artmasına da əvəzedilməz
bir töhfədir.

İlkin layihəsi Auditorlar Palatası tə rə -
fin dən hazırlanmış başqa bir qanun – Azər -
baycan Respublikasında auditor xidməti
gös tərən fiziki və hüquqi şəxslərin auditin
sub yekti qarşısında peşə məsuliyyətinin ic -
bari sığortası sahəsində münasibətləri tən -
zim ləyən, onun təşkilati, hüquqi və iqtisadi
əsas larını müəyyənləşdirən “Auditorun peşə
mə suliyyətinin icbari sığortası haqqında”
2007-ci il 22 may tarixli Qanun da bilavasitə
döv lətimizin başçısının qanunvericilik tə -
şəb büsünün nəticəsi, auditorun əməyinə
ver diyi yüksək qiymətin ifadəsidir.

“Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari
sı ğortası haqqında” Azərbaycan Res pub li -
ka sının Qanunu auditorların və təsərrüfat
sub yektlərinin hüquqi müdafiəsinin ar tı rıl -
ma sı, həmçinin, auditin aparılması ilə əla -
qə dar baş verə biləcək istənilən sığorta ha -
di səsi zamanı təsərrüfat subyektinə dəyən
zə rərin ödənilməsi üçün münbit şəraitin ya -
 radılmasının təmin edilməsini nəzərdə tu tur.

Ümumiyyətlə isə Azərbaycanda auditə
döv lət qayğısının əsasında ölkə Prezidentinin
audi tə verdiyi önəm dayanır. Bu mənada
döv lət başçısı cənab İlham Əliyevin aşa ğı -
dakı sözləri çox xarakterikdir: “Azərbaycan
Res publikasının iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə
və onun dünya təsərrüfat sisteminə inteq -
ra siyası gücləndikcə iqtisadi-maliyyə mü -
na sibətlərində şəffaflığın təmin olunmasında,
iq tisadi cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı
mü barizədə auditin imkanlarından daha ge -
niş istifadə etmək zərurəti yaranır. Bunun
üçün müstəqil maliyyə nəzarəti sahəsində
mü tərəqqi dünya təcrübəsini öyrənmək və
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mil li iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini nəzərə
al maqla ölkəmizdə tətbiqini genişləndirmək
çox vacibdir”.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Pa -
la tasının məqsədyönlü səyləri nəticəsində
ötən illərdə ölkənin bütün ərazisi auditor
xid mətləri ilə əhatə olunmuş, xidmət gös -
tə rilməsinə dair yerinə yetirilmiş mü qa vi -
lə lərin sayı 25 dəfə, xidmətin həcmi isə 40
də fəyə qədər artmışdır.

Palata özünün beynəlxalq əlaqələrinin
qu rulması üzrə fəaliyyətinə — beynəlxalq
və regional peşə qurumlarında təmsilçiliyə,
iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin qu rul ma -
sı na və inkişaf etdirilməsinə mütərəqqi xa -
rici audit təcrübəsinin öyrənilməsi, milli
kadr lara çatdırılması və yerli xüsusiyyətlər
nə zərə alınmaqla ölkədə tətbiq edilməsi
ba xımından yanaşır. Palatanın nüfuzlu peşə
qu rumlarında – 1977-ci ildə təsis edilmiş,
ha zırda 130 ölkə və yurisdiksiyada fəaliyyət
gös tərən 175 tamhüquqlu və assosiativ üzv -
dən ibarət olan Beynəlxalq Mühasiblər Fe -
de rasiyasında (IFAC), Mühasiblərin və
Audi torların “Avrasiya” Beynəlxalq Regio -
nal Federasiyasında, Avropa Mühasiblər
və Auditorlar Federasiyasında tamhüquqlu
üzv, Sertifikatlı Mühasiblərin və Auditorların
Av rasiya Şurasında isə assosiativ üzv sifətilə
təm silçiliyi, habelə 60-dan çox ölkənin
audit və mühasibatlıq qurumları ilə əmək -
daş lıq barədə saziş və niyyət protokollarının
im zalanması, intensiv işgüzar əlaqələrin
qu rulması Azərbaycan auditorlarının peşə-
ix tisas səviyyəsinin müntəzəm olaraq tək -
mil ləşdirilməsi məqsədlərinə xidmət etməklə
bə rabər Vahid müəllimin bu istiqamətdə
ar dıcıl olaraq həyata keçirdiyi məqsədyönlü
təd birlərin nəticəsidir.

Xarici ölkələrin audit təcrübəsinin öy -
rə nilməsi Azərbaycanda auditor xidmətinin
in kişafına və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə,
elə cə də auditor xidmətinin qanunvericilik
ba zasının daha da təkmilləşdirilməsinə ciddi
kö mək edir. Bununla əlaqədar Auditorlar
Pa latası beynəlxalq audit praktikası əsasında
au ditin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dair
ge niş tədbirlər planı hazırlamış və həmin
pla nı mərhələlər üzrə həyata keçirir.

Ölkəmizin tanınmış iqtisadçı alimlərindən
olan Vahid Novruzov müəlliflər qrupu ilə
bir likdə 1998-ci ildə “Heydər Əliyev və
Azər baycan iqtisadiyyatı” kitabını işləyib
ha zırlamış və çap etdirmişdir. Onun qə lə -
min dən çıxan “İnkişaf və tərəqqinin Heydər
Əliyev modeli” kitabı da təkcə mütəxəssislər
tə rəfindən deyil, geniş oxucu kütlələri tə -
rə findən də maraqla qarşılanmışdır. Onun
ar dıcıl olaraq Azərbaycan və MDB mə ka -
nın da nəşr olunan mətbuat orqanlarında
dərc olunmuş “Yeni Azərbaycan qu ru cu lu -
ğun da yeni mərhələ”, “Heydər Əliyevin
iq tisadi inkişaf strategiyası Azərbaycanın
tə minatlı uğur faktorudur”, “Prezident İlham
Əliyevin dövlət quruculuğu siyasətində iq -
ti sadi təhlükəsizlik amilləri”, “Heydər Əli -
ye vin iqtisadi təhlükəsizlik siyasəti yeni
mər hələdə”, “İqtisadiyyatın idarə edil mə -
sin də maliyyə nəzarətinin rolu”, “Azər bay -
can iqtisadiyyatında maliyyə şəffaflığı
proble mi və onun həlli yolları”, “İqtisadi
de mokratiyanın təmin edilməsinin mühüm
alə ti: audit”, “Qeyri-dövlət nəzarəti: şəf -
faf lığın artırılmasında mühüm amil kimi”,
“İq tisadi inkişaf və demokratiya: Azərbaycan
mo deli haqqında mülahizələr”, “Azər bay -
can da audit: təşəkküldən beynəlxalq standart -
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lara doğru”, “Sosial-iqtisadi inkişafın Azər -
bay can modelində şəffaflıq amili”, “Azər -
bay canın inkişaf modeli: maliyyə nəzarətinin
kon sepsiyası”, “Korrupsiyaya qarşı mü ba -
ri zə: bu günün və sabahın prioritet məsələsi”,
“Cə miyyətin demokratikləşməsi iqtisadi
in kişafın əsasıdır”, “Davos-2019: uğurlar,
və zifələr və perspektivlər”, “İqtisadiyyatın
ida rə edilməsində maliyyə nəzarətinin rolu”,
“Şəf faflığın artırılması və korrupsiyaya qar -
şı mübarizə Azərbaycan Respublikasında
döv lət quruculuğunun əsas istiqaməti kimi”,
“Can lı bağlantı və ya ictimai nəzarət dövrün
tə ləbidir”, “İslahatlara alternativ yoxdur”
ki mi 100-dən artıq məqaləsi müasir Azər -
bay canda gedən əzəmətli quruculuq si ya -
sə tini və onun mahiyyətini açan, təbliğ
edən elmi-kütləvi nəşrlər kimi son dərəcə
qiy mətlidir.

Vahid Novruzov Azərbaycan Res pub li -
ka sı Prezidentinin 1998-ci il 29 dekabr ta -
rix li “Azərbaycan Respublikasının dövlət
ida rəetmə sistemində islahatlar aparılması
üz rə Dövlət Komissiyasının yaradılması
haq qında” fərmanına uyğun olaraq ya ra -
dıl mış “Audit sisteminin islahatı üzrə İşçi
Qru pu”nun tərkibinə daxil edilmiş və onun
rəh bərliyi altında “Azərbaycan Res pub li -
ka sında audit sisteminin konsepsiyası” iş -
lə nib hazırlanmışdır. Növbəti belə kon sep -
si yanı Vahid müəllim Azərbaycan Res pub -
li kasında auditor xidmətinin inkişaf kon -
sep siyası (2012-2020-ci illər)” fəaliyyət
pla nına uyğun olaraq işləyib hazırlamışdır.

Vahid müəllim ölkəmizdə və xaricdə
ke çirilən elmi konfrans və seminarlarda
fə al iştirak edir. Audit və bazar iqtisadiyyatı
in frastrukturunun problemləri üzrə dissertant

və magistrlərə elmi rəhbərlik edir. O, eyni
za manda, ABŞ Daxili Auditorlar İnstitutunun
Azər baycanda yaradılmış “Audit-Azər bay -
can” bölməsinin prezidenti və Müsahiblərin
və Auditorların “Avrasiya” Regional Fe -
de rasiyası Şurasının idarə heyətinin üzvüdür.

Auditorlar Palatasının arxada qalmış il -
lərdə fəaliyyətinə fikrən nəzər saldıqda,
Va hid müəllimin rəhbərliyi altında ölkə au -
di torlarının və audit mütəxəssislərinin, bü -
tövlükdə isə Auditorlar Palatası əmək daş -
la rının və üzvlərinin qarşıda dayanan və zi -
fə lərinin öhdəsindən ləyaqətlə gələcəyinə,
ulu öndərimiz Heydər Əliyevin mü əy yən -
ləş dirdiyi və Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti cənab İlham Əliyevin qətiyyətlə,
ar dıcıllıqla və uğurla davam etdirdiyi yeni
Azər baycan quruculuğu strategiyasının real -
laş dırılmasına şəxsi töhfələrini verəcəklərinə
əmi nik.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cə nab İlham Əliyevin 6 yanvar 2020-ci ta -
rix li sərəncamı ilə Azərbaycan Res pub li -
ka sında auditor xidməti sahəsində uzun -
müd dətli səmərəli fəaliyyətinə görə Vahid
Tap dıq oğlu Novruzov “Şöhrət” ordeni ilə
təl tif edilmişdir. Bu münasibətlə Vahid mü -
əl limi təbrik edir, uzun ömür, işlərində ye -
ni-yeni uğurlar arzu edirik.

Ziyad SƏMƏDZADƏ,
akademik.

Akif MUSAYEV,
AMEA-nın müxbir üzvü.

Qorxmaz İMANOV,
AMEA-nın müxbir üzvü.
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Sevimli müəllimimiz Şirməmməd öm-
rünün 60 ildən çoxunu mətbu zir və -

lərin daha mükəmməl tanıdılması naminə
ar xivlərdə keçirən, onların bənzərsiz irsinə
ikinci həyat verən mətbuat tədqiqatçılarından
olub. Deyirəm nə yaxşı ki, tale bu zaman
kəsiyində onu xalqımıza bəxş etmişdi. Yoxsa
hələ də həmin dövrün zirvəsinə kim haqq
edir sualı uzun müddət cavabsız qalacaqdı.

Əlbəttə, zirvə o zaman daha möhtəşəm
gö rünür ki, sağında-solunda əzəmətli müt -
tə fiqləri dayansın. Ötən əsrin ikinci yarısından
bəri mediamız kimləri itirmədi, onların yerləri
boş görünəndə Nəsir İmanquliyev, Nurəddin
Babayev, Nəriman Zeynalov, Qulu Xəlilov
sinələrini irəli verdilər. Yazdılar, yaratdılar,
mətbuat tarixini, nəzəriyyəsini tədris etdilər.
Pub lisistik məqalələri ilə nədən, necə yaz -
ma ğın praktik nümunələrini ərsəyə gətirdilər.
Hə min illərdə mətbuatımız ona görə in di -
kin dən daha cazibədar görünürdü ki, sükanı
ar xasında adlarını sadaladığım insanlar da -

yan mışdılar. Onların müha zi rə -
lə rini dinləmək üçün nəzərə çarp-
madan auditoriyalarda görün -
mə yi təhsil aldığım Filologiya
fa kültəsinin tələbələri zirəkliyin
bir forması olaraq də yər lən di -
rir dilər. Şirməmməd müəllim
tək-tək pedaqoqlardan idi ki, xə -
fif təbəssümü ilə bunu gör məz -
li yə vururdu. İkinci kursda Ulu
Ön dərimiz Heydər Əliyevin sa -
yəsində Moskva Dövlət Univer-
sitetinin Jurnalistika fakültəsində

təhsilimi davam etdirmək üçün göndəriləndə
arzu və inadıma dəstək verən Şirməmməd
müəllimin xeyirxah məsləhətlərini min nət -
dar lıqla xatırlayıram.

Ola bilsin kimsə Şirməmməd müəllimin
ün vanına işlətdiyim jurnalistikamızda son
50 ilin zirvəsi ifadəsini bir qədər mübahisəli
sa ysın. İstərdim sözlərimi konkret məqamlarla
əsas landırım.

Jurnalist simasını, ilk növbədə, sə ciy yə -
lən dirən yaradıcılığı, yazılarıdır. O heç vaxt
janr lardan, üslubiyyatdan dərs demədi. Fəqət
irsi nədən, necə yazmağın gör-götür nü mu -
nə ləri oldu. Ustadın şirin ləhcəsi, zəngin lü -
ğət fondu fikir və məqsədin çatdırılmasının
necə geniş imkanlara malik olduğuna diqqət
çəkirdi. İş qalırdı bundan yerli-yerində fayda -
lanmaq bacarığına.

Şirməmməd müəllim yazılarında fərdlərin
yox, bütövlükdə cəmiyyətin maraqlarını əsas
götürürdü. Ustada xas xüsusiyyətlər ölkədə
obyektiv, cəsarətli, duyumlu-düşüncəli jur -

ŞİRMƏMMƏD HÜSEYNOV – 95

MİLLİ MƏTBUATIMIZIN UNUDULMAZ PATRİARXI

145 yaşını haqlamaqda olan Azərbaycan mediası
bütün mərhələlərində xalqa, milli jurnalistikamıza,
tariximizə baş ucalığı gətirən görkəmli simalar
yetişdirib. Bizlər bu uzun, keşməkeşli yolun hər
dönəmində misilsiz xidmətləri olan isimləri yaxşı
tanıyırıq. Hesab edirəm ki, milli mətbuatımızın
banisi Həsən bəy Zərdabidən tutmuş günümüzədək
müxtəlif mərhələlərdə Cəlil Məmmədquluzadə,
Məmmədağa Şaxtaxtinski, Üzeyir Hacıbəyli... kimi
silinməz izləri qalan dühaları daim xatırlamaq
hamımızın borcudur.
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na listlərin bütöv bir nəslinin formalaşmasına
tə sirsiz ötüşmədi. Yetirmələri indiyədək ha -
lallıq haqqına sədaqətlərini qürur hissi ilə
di lə gətirirlər. Tələbəsi olmasam da, özümü
hə min sırada sayıram.

Şirməmməd müəllimin prinsipiallığı, sözü
düz gözün içinə qədər deməsi təbiidir ki,
heç də hamının xoşuna gəlmirdi. Yoldaşlıqla,
dost luqla ədalət prinsipini qarışdırmamağı
məs ləhət görürdü. Biliyinə, mövcud po ten -
sia lına bələd olanlar deyəcəkləri sözü, təklifi
fi kir süzgəcindən keçirəndən sonra ustada
ye tirirdilər. Tələbələrinin həyata, istehsalata
ha zırlıqlı, cəsarətli qədəm qoymalarında xü-
susi maraqlı idi. Çünki bu adamlar dövrün
sal naməsini yaradanların sıralarına belə key -
fiy yətləri əxz etmədən qətiyyən qatıla bil -
məz dilər. Həmkarlarım müəllimlərinin dekan
iş lədiyi 1971-1976-cı illəri Jurnalistika fa -
kül təsinin qızıl dövrü olaraq xarakterizə
edir lər. Bu, tələbəli, müəllimli hamı üçün
ləz zət edən məsuliyyətin cavabdehliklə, tə -
şəb büskarlığın həssas münasibətlə vəhdətdə
olduğu daha yaradıcı, canlı mühit idi. Sonralar
hət ta narazılar belə xiffətini çəkdilər. Ən
əsa sı o idi ki, universitetdə Jurnalistika fa -
kül təsinin timsalında vətəndaş cəmiyyəti
üçün layiqli, fəal həyat mövqeyinə malik
kadr lar hazırlayan model formalaşdırılmışdı.

Tanınmış jurnalistlərdən biri o illəri xa -
tır layarkən diqqəti özünün diplom mü da fiə -
si nə çəkir: "Günlərin birində "1905-1911-ci
il lərin Azərbaycan mətbuatı” mövzusunda
işi mi tanışlıq üçün diplom rəhbərim Şir -
məm məd müəllimə təqdim etdim. Görəndə
ki, Mirzə Ələkbər Sabirin əsərlərində olmayan
bir şeirini tapmışam, çox sevindi. "Bax, bu
əsl tələbə təhqiqatıdır, dedi. İnşallah "Hop -
hop namə”nin yeni nəşrinə daxil edilməsinə
ça lışarıq”. İstifadə olunan ədəbiyyatın təhlilinə

nə zər salanda qaşlarını çatıb təəccüblə mənə
bax dı. Şirin ləhcəsi ilə soruşdu: "Balası, 3
mü əllimini birdən tənqid edibsən, sözünün
ar xasında dayana biləcəksənmi”. Tələbəsinin
"buradan azı 3 qiymətinin iyi gəlir” sözündən
məmnun qalan dekan: "Onda getdik döyüşə”
dedi.

Müdafiə 1 saatdan çox çəkdi. Sonda tə -
lə bəni içəri dəvət edərək belə mənalı mü za -
ki rələrə görə təşəkkürlərini bildirdilər, diplom
işini əla qiymətləndirdilər. Bəli, bu həmin
beş ilə xas auradan, mənzərələrdən yalnız
bi ridir”.

1990-cı ildən sonra Jurnalistika fa kül tə -
sin də də yarpaq tökdü dövrü başladı. Şir -
məm məd müəllim üçün uzun illər birgə ça -
lış dığı insanların dünyalarını dəyişmələri ol -
duqca ağır itki idi. Hər birinə xoş münasibət
bəs ləyirdi. Xüsusilə on illər boyu çiyin-çi -
yi nə işlədiyi, "Bakı-Baku” qəzetlərinin baş
re daktoru professor Nəsir İmanquliyevin it -
kisindən uzun müddət özünə gələ bilmədi.
Bəlkə də buna görə idi ki, təsəllisini arxivlərdə
tapırdı, dost itkisini evdə yazı masası ar xa -
sın da keçirdiyi yuxusuz gecələrdə konpensa -
siya etməyə çalışırdı.

Bu rejim onun demək olar gündəlik həyat
tərzi idi. O, rahat düşünür, yazıb-yaradırdı.
Hə yat yoldaşı, məqalələrinin, əsərlərinin il -
kin oxucusu, korrektoru, redaktoru Ülkər
xa nım isə bezmədən, giley-güzarsız yanını
kəs dirirdi. Bir dəfə nəciblik, dözüm, iradə
sa hibi kimi formalaşmış anamıza sual verdim:
"Çə tin deyilmi?” (Ağsaqqalımız tələbəsi
olan xanıma auditoriyada vurulmuş, sözün
əsl mənasında doşab almışdı, bal çıxmışdı.
Ş.Hüseynovun həmkarlarından şux, səliqəli
ge yimi ilə seçilməsində, nikbinliyində bu
ami lin əvəzsiz rolu var idi). Gülümsündü:
"Bir adamın ki, qayəsi xalqa, dövlətə xid -
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mət dir, indiki və gələcək nəsillərə parlaq irs
ya digar qoymaqdır, onun cinahında dayanmaq
in sana yorğunluq gətirməz” dedi.

Şirməmməd müəllim gülümsəyərək bil -
di rirdi ki, "görüləsi mühüm işlərin həcmi o
qədər böyükdür, bir ömür çərçivəsinə sığmaz.
Onsuz da yatmağa kifayət qədər vaxtımız
olacaq. Yazmaq-yaratmaq üçün öhdəmizdə
az müddət qalır”. Həmin sözlər vasitəsilə
müd rik insanın 70-dən sonra işə, arxivlərə,
elmi-təhqiqat müəssisələrinə, görüşlərə, mü -
sahibələr verməyə gedərkən yalnız taksidən
ist ifadə etməsinin fəlsəfəsinə vardım.

Professor ilk baxışda zəhmli, çox ciddi
adam təsiri bağışlayırdı. Amma tezliklə du -
yur dun ki, bu görüntünün arxasında nəcib,
xe yirxah insan dayanır. Bizim qarşılıqlı əla -
qə lərimiz, diskussiyalarımız əsasən 2005-ci
ilin iyun ayından daha da intensivləşdi. Milli
mət buatımızın 130 illik yubileyinə ha zır la -
şır dıq. Mediada sanballı xidmətləri olan jur -
na listlərimizin geniş miqyasda mü ka fat lan -
dı rılması üçün Mətbuat Şurasına da öz na -
mi zədlərini irəli sürmə səlahiyyəti verilmişdi.
Zən glərə Şirməmməd müəllimdən başladım.
Vaxt azlığına görə gecə saat 11-də evinə
zəng vurdum. Dəstəyi Ülkər xanım götürdü.
Səs tonundan həyəcanlandığımı hiss edən
xa nım səmimiyyətlə: "Narahat olma, Əflatun
mü əllim, – dedi, – oyaqdır”. Xəbəri dinləyib
sakitcə: "Məsləhət prezidentimizindir”, –
dedi. Dilinə xahiş, minnət gətirmədi. Belə
hallar xarakterindən çox-çox uzaq idi.
Maraqlanıb mükafatlar kolleksiyasına nəzər
saldım. Güman edirdim ki, orden-medalları
pen cəyinə sığmayacaq. Təsəvvürümdə ya -
nıl mışdım. Cəmi bir dövlət mükafatı var
idi. 1988-ci ildə Əməkdar jurnalist adına la -
yiq görülmüşdü. Vəssalam!

Digərləri ötən əsrin 60-70-ci illərinin
bəzəyi "Qızıl qələm”, Zərdabi, Y.Məm məd -
əl iyev, M.Rəsulzadə adına mükafatlar idi.

Müəllimimiz dövlət başçısının sərəncamı
ilə Prezident təqaüdünə layiq görüldü. Bir
də fə təqaüdünü hara xərclədiyi ilə ma raq -
lan dım. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin
1992-ci ildən bəri tərtib etdiyi əsərlərinin 5
cild liyini göstərdi. Vəsaitsizliyə görə çe şid -
lənmiş halda illər boyu kitab rəfində yatıb
qal mışdı. Sponsor axtarışını şəxsiyyətinə
sığışdırmayan professor bundan sonra kitabın
ça pına təqaüdü hesabına başladı. 2018-ci
ildə işi yekunlaşdıranda rahat nəfəs aldı.
Fəxr etdi ki, Azərbaycan Xalq Cüm hu riy -
yə tinin 100 illik yubileyinə, ulu Məhəmməd
Əmi nin xatirəsinə ərməğanı var. Maraqlısı
bu idi ki, Ş.Hüseynov hər dəfə söhbətlərində
Tan rıdan işləri yekunlaşdırmaq üçün möhlət
is tədiyini rica edirdi. Bu arzusuna da qo vu -
şanda: "İndi rahat nəfəs ala bilərəm” tə şək -
kü rünü dilə gətirməkdən zövq alırdı.

"Şərəf” ordenli professor elm adamı idi.
La kin daha çox filosof təsiri bağışlayırdı.
Türkdilli ölkələrin jurnalist təşkilatlarının
Ba kıda keçirilən qurultayında rus dilində
mə ruzəsi ilə hamını heyrətə gətirmişdi. Biz
onun 100 yaşına çatmasını istəyirdik. "Allahın
işi nə qarışmayın” deyirdi.

Müraciətlərimdə mətbuatımızın patriarxını
"Ali Ruh” adlandırırdım. Belə yanaşma ulu
H.Zərdabinin dəfn mərasimində Əhməd bəy
Ağaoglu tərəfindən böyük mütəfəkkirin ün -
vanına səslənmişdi. O da eyni tərzdə mənə
mü raciət edirdi. İndi qulaqlarım yenə so -
raq dadır...

Əflatun AMAŞOV,
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri,
Əməkdar jurnalist.

www.presscoincil.az
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Əsl ziyalılıq və alimlik möv qe -
yin dən çıxış edərək özünün 60

ilə yaxın elmi yaradıcılığının böyük bir
his səsini ulu öndərin inkişaf stra te gi -
yasının əsas istiqamətlərinin və onun so -
sial-iqtisadi və demoqrafik nəticələrinin
təd qiqinə və təbliğinə həsr etmiş professor

Şah baz Muradov oxucu-
lara təqdim etdiyi həmin
ki tabının əvvəlində ilk
növ bədə Heydər Əliyevin
onun həyatında oynadığı
rol dan və həm də özünün
hə lə keçmiş SSRİ EA Rə -
ya sət Heyəti nəzdində
fəa liyyət göstərmiş “Əha -
li sakinliyinin sosial-iq -
tisa di problemləri” Elmi
Şu rasının üzvü olarkən
bu xətlə SSRİ-nin müx -
tə lif ərazilərində – istər
Mos kvada, Leninqradda,
Ki yev, Minskdə, Aş qa -
bad da, Daşkənddə, Riqa-
da, doğma Bakımızın və
res publikamızın müxtəlif
re gionlarında keçirilmiş
on larca simpozium, kon-
qres, konfrans və semi-
narlarda ulu öndərin iq -

tisa di və sosial siyasətinin mahiyyəti və
onun şəxsi keyfiyyətlərinin ictimaiyyətə
çat dırılması sahəsindəki xidmətlərindən,
ha belə keçən əsrin 80-ci illərində ulu
ön dər Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər
So veti sədrinin birinci müavini və Sov.

YENİ KİTABLAR

“ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVIN İNKİŞAF 
STRATEGİYASININ TƏNTƏNƏSİ”NƏ HƏSR 

EDİLMİŞ DƏYƏRLİ TƏDQİQAT

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müasir
müstəqil Azərbaycanın quruluşu, görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif
tərəfləri ilə bağlı çoxsaylı kitablar, məqalələr, bədii
əsərlər, sənədli oçerklər və sair yazılmasına baxma-
yaraq, onun inkişaf strategiyasının sosial-iqtisadi və
demoqrafik nəticələrini özündə tam şəkildə əks etdirən
kompleks xarakter daşıyan tədqiqat əsərləri hələlik
kifayət qədər deyildir. Bu baxımdan, tanınmış iqtisadçı
alim, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Şahbaz Mu-
radovun ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə
və onun Azərbaycan respublikasının rəhbəri vəzifəsinə
birinci dəfə gəlməsinin 50 illiyinə həsr olunmuş və bu
yaxınlarda oxuculara təqdim edilmiş “Ulu öndər
Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının təntənəsi:
tənəzzüldən tərəqqiyə yüksələn 50 illik çətin yolun
sosial-iqtisadi nəticələri (1969-2019-cu illər)” (Bakı,
“Avrora” nəşriyyatı, 2019) adlı əsəri xüsusi maraq
doğurur və böyük elmi-təcrübəvi əhəmiyyət kəsb
edir.
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İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvü və -
zifələrində çalışdığı vaxtlarda erməni
ma fıyasından və onların dəyirmanına su
tö kən bəzi üzdəniraq milli satqınlar tə -
rə findən onun əleyhinə yazılıb Moskvaya
gön dərilən çoxsaylı anonim məktublarda,
Mos kva və Bakıda çap edilən bəzi qə -
zet lərdə yer almış böhtan və yalanlara
qar şı apardığı mübarizəsindən və qa ra -
yax maları necə ifşa etməsindən bəhs edir
və bununla da təqdim edilən kitabın ya -
zıl masında mənəvi haqqı olduğunu oxu -
cu larının diqqətinə çatdırmış olur. Bunu
elə ulu öndərin özünün professor Şahbaz
Mu radov haqqında 24 avqust 1995-ci il -
də professorun da üzvü olduğu Azərbaycar
Res publikasının Ali Sovetinə seçkilər
üz rə Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzv -
lə ri ilə görüşündə dediyi aşağıdakı fikirləri
də təsdiq edir. “1988-ci ildə Əbdürrəhman
Və zirov Azərbaycana rəhbərliyə gəldikdən
son ra gəlib burada mənim fəaliyyətimə
qa ra yaxmağa başladığı vaxt Moskvada
nəşr olunan “Voprosı gkonomiki” adlı
çox nüfuzlu jurnalın 6-cı nömrəsində
Şah baz Muradovun məqaləsi çap edilmiş
və o, həmin məqalədə mənim res pub li -
ka dakı fəaliyyətim haqqında çox müsbət
fi kirlər yazmışdır. Görünür ki, ədalətli
adam lar da var imiş”. Təqdirəlayiq haldır
ki, müəllif həmin məqaləni təqdim edilən
bu kitabın 67-93 səhifələrində yenidən
çap etdirərək oxucuların diqqətinə çat -
dır mışdır. Sonra Şahbaz Muradov həmin
əsə rində dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin

tü kənməz və əvəzsiz xidmətləri, reallıqları
əks etdirən zəngin rəsmi statistik mə lu -
mat ların toplanması və təhlil edilib ümu -
mi ləşdirilməsi əsasında son 50 il ərzində
öl kə iqtisadiyyatında və onun mühüm
sa hələrinin inkişafında, o cümlədən əha -
li nin təkrar istehsalı, miqrasiya prosesləri,
yaş-cins tərkibi, etno-demoqrafık qu ru -
luşu, ömür uzunluğu, sağlamlığı, demo-
qrafik inkişaf göstəriciləri, məşğulluq və
işsizlik səviyyəsi, elm və təhsilin inkişafı
və əhalinin yaşayış səviyyəsi və həyat
keyfiyyətində baş vermiş köklü inqilabi
dəyişikliklərdə ulu öndər Heydər Əliyevin
inkişaf strategiyası və siyasi kursunun
və bu gün Prezident İlham Əliyev tə rə -
findən uğurla həyata keçirilən yeganə
do ğ ru və müstəqil siyasətin rol və əhə -
miyyəti kompleks halında tədqiq edilib
aş kara çıxarılaraq elmi ictimaiyyətin,
döv lət və hakimiyyət orqanlarında ça lı -
şan ların və geniş oxucu kütləsinin diq -
qə tinə çatdırmışdır. Professor qeyd edir
ki, ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyə
gəl diyi hər iki dövr ölkənin ən ağır və
böh ranlı vəziyyət keçirdiyi illərə təsadüf
et mişdir. Onun Azərbaycana rəhbərliyə
gəl diyi birinci dövr (1969-1982-ci illər)
res publika iqtisadiyyatının bərpası və di -
na mik inkişafı dövrü, ikinci dövr (1993-
2003-cü illər) isə Azərbaycanın “ölüm,
ya olum” dilemmasından xilas edilməsi
və onun qurtuluşu kimi tarixin yaddaşına
həkk olunmuşdur. Ulu öndər Heydər Əli -
yev hər iki dövrdə Azərbaycan xalqının
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və dövlətinin maraqlarını, mənafelərini
mü dafiə və təmin edən ən düzgün siyasi
qə rarlar qəbul edib həyata keçirməklə
öl kəni duşdüyü ağır vəziyyətdən çıxara
bil mişdir. Müəllif xüsusi olaraq qeyd
edir ki: “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
me marı, yeni Azərbaycanın qurucusu
olan və xalqından heç nəyi əsirgəməyən
bu böyük insan sözün əsl mənasında
öm rünü öz xalqının yolunda şam kimi
ərit di, demək olar ki, şəhid oldu”. Müəllif
ki tabda xalqımızın arzusunu reallığa çe -
v ir miş ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik
et diyi iki dövrün təsnifatını verərək qeyd
edir ki, onun Azərbaycana bilavasitə rəh -
bərlik etdiyi 23 ilin 13 ili (1969-1982-ci
il lər) Sovet hakimiyyəti zamanın, 10 ili
(1993-2003-cü illər) isə Azərbaycanın
müs təqillik illərinin payına düşür. Heydər
Əli yevin ilk dəfə Azərbaycana rəhbərlik
et məyə başladığı vaxtdan keçən 50 ilin
16 ili isə (2003-2019-cu illər) cənab
İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik
et diyi dövrdür. Ümumiyyətlə, gö tü rül -
dük də isə bu 50 illik dövrün 22 ili (1969-
1991-ci illər) Sovet hakimiyyəti illərinin,
28 ili isə müstəqillik illərinə aiddir.
Ümum milli liderin respublikamıza rəh -
bərlik etdiyi hər iki dövr Azərbaycanda
in kişafın yeni mərhələləri - bərpa və di-
namik inkişaf mərhələləri; cənab İlham
Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi
dövr isə ölkə inkişafının keyfiyyətcə ye -
ni mərhələsi kimi tarixə düşmüşdür. Be -
lə liklə, Azərbaycanın müasir tarixi, dahi

şəx siyyət, ümummilli liderimiz Heydər
Əli yev və onun layiqli davamçısı, dün -
ya nın ən islahatçı prezidenti İlham Əli -
ye vin adları və fəaliyyətləri ilə bağlıdır.

Kitabda diqqətiçəkən ən mühüm mə -
sələlərdən biri də onun araşdırmanın
kom pleks xarakter daşıması və ulu öndər
Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının
nəinki sosial-iqtisadi və həm də sosial-
demoqrafik nəticələrinin dərindən tədqiq
edilib öyrənilməsindən ibarətdir. Bundan
başqa, həmçinin müxtəlif illərdə rəsmi
dövlət qəzetlərində və müstəqil mətbuat
orqanlarında, eyni zamanda, ulu öndərə
həsr edilmiş kitablarda “Heydər Əliyevin
iq tisadi siyasəti qalib gəlir: İqtisadi yük -
sə lişin zirvəsinə doğru inamlı addımlar”
(1998-ci il); “Azərbaycan iqtisadiyyatı
müs təqillik illərində: əsas dəyişikliklər,
in kişaf meylləri və problemlər” (2000-
ci il); “Müstəqilliyimizin və milli mə nə -
viy yatımızın qarantı” (2001-ci il); “Müs -
tə qillik illərində iqtisadiyyatın inkişaf
et dirilməsi Azərbaycanın postsovet mə -
ka nında öncüllər sırasına çıxması ilə nə -
ti cələnmişdir” (2001-ci il); “Heydər
Əliyev təcrübəsinə söykənən iqtisadiyyat”
(2001-ci il); “Elmi həqiqətin təntənəsi”
(2002-ci il); “Azərbaycan Elmlər Aka -
de miyasının inkişafında Heydər Əliyev
mər hələsi” (2003-cü il); “Heydər Əliyev
döv lət müstəqilliyimizin və iqtisadi yük -
sə lişimizin memarıdır” (2003-cü il);
“Hey dər Əliyev Azərbaycan elminin ha -
misi və böyük mütəfəkkiri idi” (2004-
cü il); “Heydər Əliyevin elmi həqiqətlərə
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söy kənən iqtisadi inkişaf strategiyasının
tən tənəsi” (2006-cı il); “Heydər Əliyevin
in kişaf strategiyası bu gün də uğurla hə -
ya ta keçirilməkdədir” (2009-cu il); “Hey -
dər Əliyevin ideyalarına söykənən demoq -
rafiya siyasəti və demoqrafik proseslərin
ni zamlanması istiqamətləri” (2011-ci il);
“Demoqrafik proseslər və məşğulluq
prob lemlərinin həlli” (2016-cı il); “Heydər
Əliyev müstəqilliyimizin və Azərbaycan
xal qının əbədiyaşar lideridir” (2018-ci
il) və digər müxtəlif adda məqalələr də
özü nə yer tapmışdır. Kitabda iftixar hissi
ilə o da qeyd olunur ki, ulu öndər Heydər
Əli yevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi
bi rinci dövrdə (1969-1982-ci illər) Azər -
bay can Respublikası ardıcıl olaraq 13 il
So vet dövlətinin ən yüksək mükafatı sa -
yı lan – SSRİ-nin Keçici Qırmızı bay -
raq ları ilə təltif olunmuş; 1 milyon 95
min nəfərdən çox vətəndaşımız keçmiş
SSRİ-nin müxtəlif orden və medalları
ilə, o cümlədən 1007 nəfəri “Lenin” or-
deni, 10 min 130 nəfəri “Qırmızı Əmək
Bay rağı”, 1422 nəfəri “Oktyabr İnqilabı”,
1153 nəfəri Xalqlar Dostluğu Ordeni ilə
təl tif edilmiş; 108 nəfəri, onlardan bir
ne çəsi, o cümlədən Heydər Əliyev isə
ikin ci dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
adı na layiq görülmüş; SSRİ-nin 50-dən
ar tıq böyük şəhərlərinin, o cümlədən
Mos kva, Leninqrad, Kiyev və digər şə -
hər lərin 170-dən artıq ən qabaqcıl ali
mək təblərində 244-ə yaxın ixtisas üzrə
18 min nəfər azərbaycanlı gənc təhsili
al mışdır. Bu siyasət ulu öndərin layiqli

da vamçısı İlham Əliyev tərəfindən indi
də uğurla davam etdirilir.

Professor Şahbaz Muradov kitabda
ulu öndərlə bağlı xatirələrini də qələmə
ala raq yazır ki, bu böyük şəxsiyyətlə də -
fə lərlə ünsiyyətdə olmuş və ondan öz
ün vanına xoş sözlər eşitmişdir. Müəllif
vur ğulayır ki, bu dahi şəxsiyyətlə dəfələrlə
ün siyyətdə olması və ondan xoş sözlər
eşit məsi onun həyatının ən yaddaqalan
an larıdır. Kitabla yaxından tanış olduqda
o da aydın olur ki, alimin həm Azər bay -
can da və həm də müxtəlif xarici ölkələrin
mət buat orqanlarında çap edilmiş 500-
dən artıq monoqrafiya, kitab və mə qa lə -
lə rində ulu öndərin şəxsiyyəti, apardığı
ye ganə doğru siyasət və quruculuq işləri
ye tərincə öz əksini tapmış və geniş oxucu
küt ləsi tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.

Bir sözlə, AMEA-nm müxbir üzvü,
Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri
dok toru, “Şöhrət” ordenli Şahbaz Mura -
dovun bu ilin ortalarında çap edilərək
ge niş oxucu kütləsinə təqdim edilmiş
“Ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf stra -
te giyasının təntənəsi: tənəzzüldən tə rəq -
qi yə yüksələn 50 illik çətin yolun sosial-
iq tisadi nəticələri (1969-2019-cu illər)”
ad lı bu kitabı ümummilli liderimizin
zən gin irsinin öyrənilməsində gənc nəsil
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əyani
və sait kimi də çox əhəmiyyətlidir.

Ataş CƏBRAYILOV,
www.respublica-news.az
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Sovetlər birliyinin gözü qarşısında
süqut etməsinə, keçid, daha sonra

müstəqillik illəri dövrünü yaşayan, hər üç
dövrün qanunları ilə işləməli olan müs -
təntiq, prokuror-dövlət ittihamçısı və hakim-
məhkəmə sədri kimi çalışan mü əllifin
fikrincə, sərt döngələri olan, eniş li-yoxuşlu,
çala-çuxurlu, tozlu-torpaqlı yo lu müxtəlif
iqlim şəraitində dəf etmək, mən zil başına
büdrəmədən çatmaq elə də asan məsələ
olmayıb.

Memuar ədə biy ya -
tın da qələmə alınan xa -
ti rələrdə cəmiyyətə bəl li
olmayan, lakin böyük
əhə miyyət kəsb edən ha -
disə və olaylara, tari xi
proseslərə aydınlıq gə -
tirilməlidir. Bu, za man -
la şayiələr nə ti cə sin də
əhalinin müəyyən bir
təbəqəsində for ma laş -
mış yanlış olan mə lu -
matların aradan qal dı -
rılmasında da müsbət
nə ticələr verir. Və bu
qə bildən olan kitablarda
məqsəd ilk növbədə keç -
diyin həyat yolunu, ya -
şadıqlarını, gör dük lə rini
gənc nəslə çat dır maq,
zamanında rast laşdığın,
ətrafında cərəyan edən
bəzi ha disələri xa tır la -

maq la bu və ya digər for mada onları dü -
şün dürmək, özləri üçün düz gün nəticə çı -
xar mağa sövq etməkdir. Heç şübhəsiz, in -
sa nın yaşadığı hər dövrün özü konkret ta -
rixi hadisələrlə zəngindir. Ona görə də hər
bir xatirənin zamanın mü əyyən hadisələri
ilə bağlılığı olur. Ha disələrə müxtəlif ba -
xış ların və ya naş ma ların olması müm kün -
dür, bu, istisna edil mir. Və tarixi dövr fakt
ola raq qalır. Ne cə ki, baba və nənələrimizin,

NƏZƏRİYYƏ VƏ TƏCRÜBƏNİN VƏHDƏTİ

“ZİRVƏDƏN ZİRVƏYƏ...” KİTABLARI 
HAQQINDA QEYDLƏR

“Zirvədən zirvəyə...” kitablarının müəllifi uzun illər
Azərbaycanın prokurorluq orqanlarında və məhkəmə
sistemində rəhbər vəzifələrdə çalışarkən yüksək peşəkarlıq,
səriştəlilik göstərən, öz işində insanpərvərlik və humanizm
nümayiş etdirən tanınmış hüquqşünas İkram Kərimovdur.
Birinci kitabda İkram Heydər oğlu Kərimovun həyat
yolu - hüquqşünas-müstəntiq olmaq arzusunun necə
reallaşması işıqlandırılıb. Zamanında ittifaq və respublika
miqyasında istintaq edilən dövlət əhəmiyyətli bir sıra
cinayət işlərinin adı açıqlanmayan müəllifinin kimliyi
bu kitab vasitəsilə bəlli olur. Eyni zamanda, oxucu
üstübağlı, ağır, çoxepizodlu və mürəkkəb cinayət işlərinin
istintaqının gedişi, çətinlikləri, cinayəti işlətmiş şəxslərin
ifşası üçün çəkilən əzab-əziyyətlərin, yuxusuz gecələrin
necə bəhrə verməsi və qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar
arxiv materialları ilə tanış olacaqdır. Bu nəfis tərtibatlı
nəşrdə hadisələrin cərəyan etdiyi tarixi dövrün xatırlanması,
analitik təhlili, bir çox qaranlıq məqamlara aydınlıq
gətirilməsi də maraqlıdır və xüsusən də gənc hüquqşünaslar
və müstəntiqlər üçün çox əhəmiyyətlidir.
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ata və ana larımızın həyata qədəm basdıqları
za manlar kommunist rejiminin möh kəm -
lən məsi və inkişafı dövrünə, bizim ya şa -
dığımız illər isə gözlərimizin önündə im -
periyanın çökməsini, süqutunu mü şa hi də
etməyə təsadüf etmişdi. Şərh olunan larla
yanaşı müəllif hesab edir ki, belə bir
kitabın yazılmasında, araya-ərsəyə gəl -
məsində bir başqa məqsəd barəsində mə -
lumatı olan, zamanın tanınmış hü quq -
şünaslarını xatırlamaqla, onları imkanı da -
xilində yaddaşlara köçürməkdir. Fə dai -
lərin xatırlanması kimlərəsə təsəlli ola
bilər, kimlərsə yaxşı mənada fayda lanar.
Hüquq işçilərinə olan yanaşma tər zinə
görə barələrində olan boşluqların dam la
qədər olsa da doldurulmasına xid mət edər.

Nəzərə çatdıraq ki, kitabın adında ifa -
də sini tapan söylənən məqsəd və məramı
işıq landıran bu mükəmməl və əhatəli nəş -
rin ilk dörd fəslində ata-ana yurdu Kür -
dəmirdə, doğmalar və qohum-əq rə ba larla,
orta məktəb və tələbəlik illəri ilə, ilk
səyahətlərlə bağlı yazılara yer ve rilib. Bu,
tanışlıq oxucuda kitabın çox ma raqlı bir
şəxsiyyətin həyat və fəa liy yə tinə həsr
olunması haqqında böyük əmin lik yaradır.
Hüquqşünas-müstəntiq işi nə sevginin faktı
olan İkram Kərimovun bu kitabı uğurlu
istintaq və tamamlanan ci nayət işləri
materiallarını təqdim etməklə ya naşı, həm
də memuar ədəbiyyatı nü mu nəsidir.
Hüquqşünas ömrünün müxtəlif an larını
bu və ya digər rakursdan qabardan canlı
həyat lövhələri real və gerçək ha di sələrin
təzahürüdür. Belə ki, bir-birindən ma raqlı
universitet illərində fakültənin el mi şurası
(31 mart 1967-ci il) İkram Kə rimovun is-

tehsalatdan ayrılmaqla aspiranturaya qəbul
olunmasına dair qərar qəbul edir. Həmin
dövrün qanunlarına gö rə universiteti
bitirdikdən sonra isteh sa latda ən azı iki il
işləməyənlər aspiran tu raya qəbul edilə
bilməzdilər, istisna yal nız elmi şuranın
tövsiyə etdiyi şəxslərə aid idi. Belə fürsəti
isə o, əldən verə bil məz di. Odur ki, həvəslə
aspiranturaya qə bul olunmaq üçün ha zır -
laşmağa baş la yır. Toplayıb təqdim edəcəyi
sənədlərin sı rasında xasiyyətnamə də
nəzərdə tutulur. La kin onu almaq problemə
çevrilir. Və bir cinayət işinin istintaqı ilə
əlaqədar qey ri-müəyyən müddətə SSRİ
Pro ku ror luğuna ezam olunur. Yola düşmək
ərə fəsində istintaq hissəsinin rəisi ona de -
yir: “Neyləyirsən aspiranturanı, biz he sab
edirik ki, səndən gələcəkdə yaxşı is tintaqçı
ola bilər. Hər üstünü açdığın ci nayət işi,
tərtib etdiyin ittiham aktı bir el mi əsərdir.
Nəzəri məsələlərə həmişə vaxt taparsan.
Get Moskvaya. Həbsdə olan müqəssir
(sabiq nazir) deyir ki, qa dın dan rüşvət pul
almamışam. Moskvada ona verdiyim borc
pulu poçt vasitəsilə ge ri almışam. Fərasət
göstər bu epizodu araş dır, gör pul rüşvətin
predmetidir, yox sa, qaytarılan borcdur.
Nəticəsi elə bir dissertasiyadır. Unutma
ki, bu adi ci na yət işi deyil, SSRİ Baş pro -
ku rorunun xü susi nəzarətində olan işdir.
Bu iş ta le yin də rol oynaya bilər. Sonda
biz səni gön dərərik hüquq fakültəsinə, tə -
lə bələrə mü hazirə oxuyaraq, işin açıl ma -
sın dan hə vəslə da nı şır san”.

Həyatda insan elə məqamlarla, elə şəxs -
lərlə rastlaşır ki, bu onun gələcək hə yat
yolunun istiqamətinin müəyyən edil məsində
həlledici olur. O, fakültənin gös tərdiyi eti-
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madla, işlədiyi nüfuzlu təş ki latın göstərdiyi
etimadın ayrıcında qalır. Bəl lidir ki, ikinci
yolu seçir. Üstüörtülü ci nayət işlərinin
açılması deyərdim ki, doğ rudan da bir
elmi əsərdir, – qənaətində olan müəllif
ya zır: “Moskvadan bir dostum mənə hazır
dis sertasiya gətirmişdi. Mən onu qəbul
etmədim. Bir yaxın ta nı şım bunu bildi və
həmin dissertasiyanı ələ keçirdi, elmlər
namizədi oldu. Üs tün dən xeyli müddət
keçmişdi. Həmin şəxs bir məclisdə elmdən,
elm lər namizədi ol masından, yara dı cı lı -
ğın dan pafosla da nı şırdı. Yanında əy ləş -
miş dim. O, şahidi olduğum hadisədəki
“iş tirakımı” unut muş du. Bu baxımdan he -
sab edirəm ki, ta mamladığım cinayət iş lə -
rinin bəziləri mə nim üçün öz həllini tapmış
el mi əsər lər dir. Gizli qalmış cinayət ha di -
sə sinin üs tünün açılması – kəşfdir. Qaranlıq
mə  sə lələrə aydınlığın gətirilməsi, tarixə
dön  müş bəlli olmayan hadisənin bərpa
olu  nub aşkarlanması, ədalətin öz yerini
tap  masına nail olunması kəşfin bəhrəsidir.
Təc  rübədə doğulan belə işlər elmin in ki -
şa fına və onun düzgün məcraya yö nəl dil -
məsinə töhfədir”.

Kitabda toplanmış “Prokurorluğun kan -
da rında”, “Təyinatlar”, “Motosiklet K-
750”, “Taxıl məhsulları nazirinin həb si”,
“Xaç maz əhvalatları”, “Qusarla bağlı xa -
ti rələr”, “Qatil güllələndi”, “Həbibovlar
ailə  sinin qətli”, “Prokuror və onun ailəsinə
edi  lən qəsd”, “Rayon partiya komitəsinin
bi  rinci katibinin həbsi”, “Üç nəfər tə lə bə -
nin əkin sahəsində qətlə yetirilməsi”, “Şıx lı
kəndində Kür çayından çıxan meyit” və s.
yazıları oxuyub İkram Kərimovun ömür
yoluna bələd olduqca, görürük ki, o, həyat

yolunun ilk pilləsindən başlayaraq bu günə
qədər qanun və qanunçuluğun ke şiyində
mübarizələrlə dolu günlər, ay lar, illər
yaşayıb.

“Müstəntiqlərə tövsiyələrim” mə qa lə -
sində müəllif yazır ki, hər bir cinayət fər -
didir. Bütün məqamları görmək çə tin dir.
Bəzən ağlasığmaz vəziyyətlə üz ləş məli
olursan. Belə halda düz yolu tap maq müs -
təntiqin səriştəsi, peşəkarlığı və dünya -
görüşündən asılıdır. İkram Kə ri mov cinayət
işi istintaqının ümumi is ti qamətlərini və
müstəntiqin başlıca və zi fələrini aşağıdakı
kimi müəyyən edir:

1) ...İstintaq planının, sirrinin qo run -
ması, qanunsuz müdaxilələrə yol ver mə -
mək əsas şərtlərdəndir. İdarəetmə əl dən
verilməməlidir. Sənədlər savadlı tər tib
olunmalı, maddi və prosessual hüquq nor -
malarının tətbiqində səhv bu ra xıl ma ma -
lıdır. İstintaqın tam, obyektiv və hər tə rəfli
araşdırılması təmin edilməklə, iş ti rakçıların
hər birinin rolu dürüst mü əy yənləşdi ril -
mə lidir.

...İstintaqin təmasda olduğu bütün şəxs -
lərlə münasibətlər düzgün qu rul ma lı dır.
Mövqeyi tələsik açıqlamaq düzgün de yil.
Əməliyyatçılarla işləmək bacarığına yi -
yələnmək lazımdır. Qarşı tərəfin dü şün cə
və mühakimələrinə hörmətlə ya na şılmalı,
daxil olan məlumatların işin fak tiki hallarına
uy ğunluğu təhlil edilib qiy mət lən di ril mə -
lidir.

...Cinayət işinin istintaqı zamanı işin
fak tiki hallarının düzgün müəyyən edil -
mə si mühüm və əsas faktordur. Sübutlar
nö vündən asılı olmayaraq işin faktiki hal -
larına uyğun gəlməli və ona söy kən mə -
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 lidir. İttiham aktında toplanmış sü but  ların
mötəbərliyinə dəlalət kimi onun işin faktiki
hallarına uyğun gəlməsi vur ğu lanmalıdır.
Əks halda belə dəlillər sü but kimi qəbul
edilə bilməz. Necə ki, mə n  bəyi olmayan
məlumatlar sübut kimi qə  bul olunmur.

...Dindirmə protokolu müstəntiq tə -
rəfindən tərtib olunmalıdır. Bu vəzifənin
din dirilən şəxsin öhdəsinə buraxılması qə -
tiyyən düzgün deyil. Protokolla tanış olan
şəxs öz xətti ilə ona əlavə və dü zə liş lər
etmək hüququna malikdir. Bunun üçün
ona şərait yaradılmalıdır. İttiham ak tında
şəxsin ifadəsini özünün yazması xü susi
olaraq mənfi haldır. Belə mövqe müs -
təntiqin tərtib etdiyi protokolun mö tə -
bərliyini, düzgün yazılışını şübhə altına
al mağa işarə kimi qəbul edilə bilər.

2) ...Müstəntiq ekspertlə işləmək vər -
dişinə yiyələnməli, lazım gəldikdə məs lə -
hətləşməli, ekspertizanın keçirilməsində
iş tirak etməlidir. Maddi sübutlar düzgün
qab laşdırılmalı, onların korlanmasına, iti -
rilməsinə yol verilməməlidir. Meyitin təd -
qiqində müstəntiqin iştirakı vacibdir. Eks -
pertizanın keçirilməsini ekspertin ümi dinə
buraxmaq düzgün deyil. Onunla əla qəli
işləmək lazımdır. Düz nəticəyə gə linməsi
üçün ekspert cinayət işinin ma terialları ilə
tanış olmalıdır. Rəy işin fak tiki halları ilə
ziddiyyət təşkil edə bil məz.

...İstər şəxsin, istərsə də əşyanın ta nın -
ması mühüm institutdur. Bu istintaq hə -
rəkətini yerinə yetirən müstəntiqin təc rü -
bəsizliyi, naşılığı, səhvi toplana biləcək
sü butun əldən qaçırılması ilə nəticələnə
bi lər. Tanınma keçirilməzdən öncə proses -
sual qaydalarla bir daha tanış olmaq la -

zımdır. “Bilirəm” deməklə kifayətlənmək
ol maz. Orada göstərilən bütün şərtlərə dü -
rüst riayət olunmalı və bu protokolda ək -
sini düzgün tapmalıdır. Müsbət nəticəyə
nail olmaq üçün ön istintaq hərəkətləri
ye rinə yetirildikdən sonra texniki cəhətdən
ta nınmaya ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Şəx -
sin, əşyanın maksimum bənzərliyi göz -
lənilməlidir. Sırada hansı yerdə dayanma
məsələsini tanınan şəxs özü müəyyən et -
məlidir. Bu prosesin icrasından sonra ota -
ğı heç kim tərk etməməlidir. Tanımağa
də vət olunan şəxsi kimsə bayıra çıxıb ça -
ğırmamalıdır. Təmasa yol vermək olmaz.
O, telefon rabitəsi vasitəsilə dəvət al -
malıdır. Bu şərtlər əşyanın tanınmaya təq -
dim edilməsi zamanı da göz lə nil mə li dir.
Canlı şəxsin tanınmaya təqdim edil mə si
öncəsi, onun fotoşəklinin tanınmaya təq -
dimi yolverilməzdir.

3) ...Müstəntiqin daxili inamı önəmli
mə sələdir. Bu inamın müstəntiqin tə fək -
kü ründə düzgün formalaşması üçün top -
lan mış sübutların mötəbərliyi əsas rol oy -
nayır. Yenə qayıdaq işin faktiki hal la rı nın
düzgün müəyyən edilməsinə. Top lan mış
sübutların işin faktiki hallarına söy -
kənməsinə əks hal qeyri-məqbuldur. Şüb -
həli amillər işin xeyrinə işləyə bilməz.
Eks pertlərin səriştəliliyi, prosessual nor-
malara qeyd-şərtsiz riayət olunması, sax -
ta karlığa yol verilməməsi və belə cəhd lə -
rin qarşısının alınması, əməliyyat mə lu -
matlarının dəfələrlə süzgəcdən ke çi ril məsi,
istintaq taktikasının düzgün qu rul ması,
yerinə yetiriləcək istintaq hə rə kət lərinin
ardıcıllığının düzgün sı ra lan ma sı, din dir -
mələrin və sualların verilməsi za manın
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se çilmiş dindirmə taktikasına uy ğun mü -
əyyən edilməsi, tələskənliyə və gecikməyə
yol verilmədən ay dın laş dı rılmalı halların
vax tında araşdırılması va cib məsə lə lər -
dən dir.

...İstintaqla əlaqəli şəxslərin əhval-ru -
hiyyəsinin, psixoloji durumunun öy rə -
nilməsi, onun təhsilinə, mədəniyyətinə,
səh hətinə, dünyagörüşünə, maraq dai rə si -
nə, etik və davranış tərzinə, ailə və ziy yə -
tinə, əhatəsində olan adamlara, keç mi şinə,
rəftarına, uyğun münasibətlərin qu rulması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu rada hər
amili görüb sadalamaq qeyri-müm kündür.
Hər fərdə uyğun düzgün se çim edilməlidir.
Şərh olunanlardan da xi li inamın forma -
laş ması qaynaqlanır. Bu inam kənar şəxsin
müdaxiləsi, töv si yəsi olmadan müstəntiqin
daxilində ye tiş məlidir.

...Dindirilən şəxs yalan ifadə verdikdə,
onu şifahi söhbətlərlə düzgün məcraya yö -
nəltmək səhv taktikadır. İmkan ve ril mə -
lidir ki, o, yalan ifadəsini rəsmən ta mam -
lasın, ürəyini boşaltsın. Növbəti is tin taqda
onun yalan ifadəsi xırdalıqlarla araş dırılaraq
düzgün olmaması müəyyən edil məlidir.
Bundan sonra toplanmış sü but lar əsasında
onun əlavə olaraq yenidən din dirilməsi və
ifşa edilərək tərk-silah olun ması mərhələsi
gəlir. Son olaraq tək zib olunmaz dəlillər
altında düzgün ifadə ver məyə məcbur ola-
caq.

Birinci kitabda “Xatirələr” silsiləsindən
ve rilmiş 50-yə yaxın məqalə də İkram Kə -
rimovun sözü ilə əməlinin bir olması, iş -
güzarlığı, hər yerdə sayğı və məhəbbətlə
qar şılanması, hüquq işçisi kimi özünəxas
xa rakterik obrazı, aydın və parlaq şəkildə
ək sini tapır. Təqdim edilən bu məqalələrdə

mü əllifin həyat və fəaliyyətini sərgiləyən
(nü munə olaraq) aşağıdakı kimi göstərilən
epi zodlar geniş yer alır:

– “Direktoru olduğum “Samsung” şir -
kətinin mağazalarının birində təsadüfən
onun la rastlaşdım. Aradan uzun illər keç -
mə sinə baxmayaraq, mən onu dərhal ta nı -
dım, qarşısında durdum və “salam, İk ram
müəllim” dedim. O, diqqətlə mənə bax dı,
birdən üzündə xoş bir təbəssüm ya randı
və zarafatyana “necəsən stxa”, yə ni ləzgi
dilində qardaş dedi. Sanki bü tün dünyanı
mənə verdilər. Bu, onun Qu sar zonasında
işləyərkən işlətdiyi ən xoş sözlərdən idi.
Bu da onun necə güclü yad daşa malik
olduğunu göstərirdi”;

“Məcbur olub işi aparan müstəntiqə
zəng etdim. İşdən görünürdü ki, adı İk -
ram Kərimovdur. Düzü onu şəxsən ta nı -
mır dım. Həmin vaxt o hansısa ağır bir ci -
nayət işi ilə əlaqədar yaradılmış istintaq
qru punun rəhbəri idi. Heç Bakıda da de -
yildi. Telefonda dedim ki, ay İkram mü -
əllim, müttəhim tərəfindən belə bir fər -
ziy yə irəli sürülür. Onun cavabı qısa ol du:
“Firudin müəllim, filan cildi siz əhə miy -
yətsiz iş kimi kənara qoymusunuz. Hə min
cildi oxuyun, orada hər şey ya zı lıb”. Mən
həmin cildi tapıb oxudum. Doğ rudan da,
orada hər bir şey incəliyənə qə dər araşdırılıb
sənədləşdirilmişdi. Müs tən tiqin peşəkarlığı
göz qabağında idi. Qeyd lərimi aparıb,
növbəti məhkəmə ba xışında sübutları
müttəhimə elan etdim. Fakt lar qarşısında
onun deməyə sözü ol ma dı və hər şeyi
boynuna almağa məcbur ol du”.

“Böyük fikir adamları yaxşı deyirlər
ki, ədalətli olmağın bəhrəsi ruhi sakitliyi
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tə min etməyə xidmət edir. Bütün həyatı
bo yu ədalətin keşiyində dayanan İkram
mü  əllim bu gün ədalətin simvolu kimi
gənc  lərimizə bir örnəkdir, onu müşahidə
et  mişəm. Görmüşəm ki, vəzifə yük sə li şi -
nə, rəhbərliyinə baxmayaraq, ta be çi li yin -
də olan işçilərə, dostları ilə, yoldaşları ilə
sə mimi münasibət saxlamaqla öz üs tün -
lüyünü büruzə vermir. Əksinə, qay ğı keşliyi
və diqqəti ilə öz ucalığını bir da ha təsdiq
edir. Onunla təmasda olarkən məş hur sufi
şey xi Mövlanə İsmayıl Si ra cəddin Şir va -
ni nin onun yerlisi – kür də mirli olduğunu
de dim. İkram müəllim bu na böyük maraq
göstərdi və həmin ki tabı əldə etdi, kitabı
oxu yub qürur hissi ilə dəfələrlə mənə tə -
şək kür etdi və Si ra cəd din əfəndinin bağının
ha zırda da Möv la nə bağı adı ilə Kürdəmir
rayonunda qal dığı barədə məlumat verdi.
Mən İkram mü əllimin böyük vətənpərvər
və həm də elmi dəyərlərə yüksək qiymət
ver  di yi nin bir daha şahidi oldum”.

İkinci kitab İkram Kərimovun prokuror
və zifəsində işlədiyi dövrü əhatə edir. Ki -
tab da Sovet məkanında prokurorun fəa -
liy yət dairəsi barədə oxuculara dolğun mə -
lumatlar verilməklə yanaşı, müstəntiq və -
zifəsi ilə vidalaşdıqdan sonra pro ku ro run
ibtidai istintaqa nəzarətinin həyata ke -
çirilməsi ilə bağlı maraqlı məqamlara diq -
qət yetirilir. Prokurorun xidməti döv rün -
də rastlaşdığı bəzi cinayət hadisələri və
əhvalatlar qələmə alınır.

İkram Kərimovun bu kitabında gedən
mə qalələri içərisində oxucu üçün böyük
ma raq doğura biləcək bir yazıya diqqət
ay rılmasını məqsədəuyğun hesab edirəm.
Müa sir çoxqütblü dünyada daha da kəs -

kin ləşən geosiyasi və geoiqtisadi mə sə lə -
lərin həllinin aktuallığının daha da art dığı
yeni tarixi dönəmdə ictimaiyyətə in diyə
qədər ya məlum olmayan ya da az məlum
olan hər bir faktın öyrənilməsi və təh lil çi -
lərin diqqətinə çatdırılması er məni prob-
leminin öyrənilməsi üçün daha ye ni imkan-
lar açır. “Sərkis Yeqanyan haq qında” və
“Baqramyan kimdir?” ya zı ları bu mənada
çox əhəmiyyətlidir. “Baq ramyan kimdir?”
məqaləsində qeyd edi lir ki, “Hayastan”
nəş riyyatının 1980-ci ildə İrəvanda çap
et diyi İ.X.Baq ram ya nın “Mənim xatirələrim
ki tabı” mü əl li fin yazdığına görə Şərqi Er -
mə nistanın Ru siyanın tərkibinə daxil ol -
ma sının 150 il liyinə həsr olunub. Elə bura -
daca iş lə dil miş ifadəyə diqqət yetirin: “Şər -
qi Er mə nistan”.

Sonrakı ifadələri: “1920-ci ildə rus qar -
daşlarımızın dostluq köməyi və ya rat dığı
zəruri şərait sayəsində Er mə nis ta nın dir -
çəl məsi və yenilməsi təmin olun du. Nəhayət
er mənilər şimal qonşularının qar daşlıq yar -
dımı nəticəsində əsrlər boyu ar zuladıqları
məq sədlərinə çataraq türk zül mündən xilas
ola bildilər”.

Azərbaycanda anadan olmasını kinayə
ilə vurğulayaraq valideynlərinin Gədəbəy,
Şam xor, Yevlax və Ağstafada işləmələrini,
özü nün isə Kirovabad (Elizavetpol) şə hə -
rində təhsil aldığını qeyd etməsinə bax -
mayaraq, kitabı tarixi öz xeyirlərinə təh rif
edən ifadələrlə doldurmuş, türklərə olan
nifrətini gizlətməmiş, ruslar qar şı sın da
yaltaqlığını yüksək zirvəyə çat dı r mış dı.

O, kitabda Andraniki qəhrəman hesab
et məklə, onun “Qərbi Ermənistan” uğ run -
da vuruşduğunu xüsusilə qeyd edir. Ma -
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raq doğuran faktlardan biri də 21-ci sə -
hifədəki fikirdir: “Son dərəcə əhə miy yətli
və mühüm olan o idi ki, Andranikin si -
lahlı dəstəsində olan gənc Anastas İva no -
viç Mikoyan türklərə qarşı igidliklə dö -
yüşürdü”(!). Baqramyan Andraniklə gö -
rüşünün onda dərin təəssürat yaratdığını
gös tərərək, eyni zamanda bütün kitab bo -
yu öz iç üzünü hiss etmədən açıb-tö kür.
Özünün türklərə qarşı vuruşmasından fəxr -
lə yazır.

Baqramyanla əlaqəli daha bir maraqlı
yazı: “M.V.Frunze adına Hərbi Aka de mi -
yanın rəisi Robert Petroviç Eydman on -
dan soruşur:

– Siz Azərbaycan dilində danışırsınız?
– Əlbəttə, – cavab verdim mən.
– Bu dil haqqında Lermontov nə deyib

bilirsinizmi?
– Yox, – pərt və səksəkəli halda etiraf

etdim.
– Qərbdə fransız dili nə qədər iş lək dir -

sə, o qədər də Azərbaycan dili Şərqdə iş -
ləkdir...”.

İkram Kərimov şərh olunanları nə üçün
yazmalı olduğuna işarə edir; İ.X.Baq -
ramyan bizlərə qarşı nifrətini 100 min
tirajla yaydığı kitabında aşkar su rətdə
bildirdiyi və tarixi faktları təhrif et diyi
halda, onu ifşa etməyə təşəbbüs be lə gös -
tərmədik!

Şərh olunan qeydlərimə marşalın süf -
rə sinin başında oturduğu əxlaqsız erməni
ilə dostluğunu həmin erməninin L.P.B e -
riya başda olmaqla, yüksək çinli şəxsləri
qa dınlarla təmin etməsi faktları ilə əla qə -
dar SSRİ Baş prokuroru R.A.Rudenkonun
ondan aldığı rəsmi ifadəsini və bu işin

üstü açılıb, erməni polkovnik həbs edil -
dikdən sonra Baqramyanın əl-ayağa dü -
şüb ölkə rəhbərliyindən imdad is tə mə sinə
dair müraciətlərini əlavə edirəm.

Təqdim olunan həmin sənədlərdən bir
daha bəlli olur ki, ermənilər müntəzəm
ola raq hakimiyyətin bütün qollarında öz
adam larını məharətlə yerləşdirməklə daim
bu üsuldan mənfur siyasətlərinin həyata
ke çirilməsində ustalıqla istifadə etmişlər.

Kitabda yer almış məqalə və sənədlər
təs diq edir ki, Azərbaycanın tanınmış hü -
quqşünası İkram Kərimov memuar jan -
rında daha geniş miqyasda fakt, sənəd və
materiallardan istifadə etməklə çox də -
yərli və əhəmiyyətli ikicildlik toplu ər -
səyə gətirmişdir. Bu baxımdan “L.P.Be ri -
yanın həbsi ilə əlaqədar mülahizələrim”
bö yük diqqət çəkir. Müəllifin fikrincə,
İosif Stalini L.P.Beriya əvəzləsəydi, müt -
təfiq respublikalar daha tez və itkisiz müs -
təqillik əldə edəcəkdirlər. Eyni zaman da
onların rus xalqı ilə əlaqələri və mü na -
sibətləri daha sıx və möhkəm olacaqdı.
Bu  nun üçün əziyyət çəkib çox uzağa get -
mək lazım deyil. Stalinin ölümü ilə Be -
riyanın aradan götürüldüyü dövr ər zin də
sonuncunun fəaliyyətini öyrənmək, onun
Siyasi Büroya ünvanladığı mək tub ları,
işlədiyi bütün sahələri əhatə edən və
saxlanılmış gündəliklərini təhlil etmək,
qiy mətləndirmək kifayətdir. Gələn dal ğa -
nın qarşısında islanmamaq mümkün de -
yil. Stalinin erasında onun vəziyyəti məhz
belə olmuşdur.

Müəllif etiraf edir ki, bu yazı şəxsi qə -
naətini isbat etmək məqsədi daşımır. Ya -
zıda qarşıya qoyulan məqsəd Beriyanın
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həb sə alınması məsələsinə hüquqi ba xım -
dan yanaşma ilə bağlıdır. Belə ki, L.P.Be -
riya həbs edilən vaxt SSRİ Baş pro kuroru
vəzifəsini Q.N.Safanov tuturdu. O, 4 fevral
1948-ci ildə həmin vəzifəyə gə tirilmiş və
30 iyun 1953-cü ilədək öl kə nin Baş
prokuroru vəzifəsini yerinə ye tirmişdi.
İ.Stalinin ölümündən sonra L.P.Be riya –
SSRİ Nazirlər Sovetinin səd rinin birinci
müavini, SSRİ Xalq Da xi li İşlər Komissarı
vəzifəsini daşımaqla, ey ni zamanda Siyasi
Büronun üzvü idi. Öl kənin ən əsas
fiqurlarında biri olan Lav renti Pavloviç
26 iyun 1953-cü ildə həbs edildi.

Diqqət yetirin. Əsas qanunun tə ləb lə -
rinə görə, SSRİ Baş prokuroru SSRİ Ali
Sovetinin sessiyasında vəzifəyə təyin edi -
lir və işdən azad olunur. L.P.Beriyanın
həb sindən sonra dərhal növbədənkənar
SSRİ Ali Sovetinin sessiyası çağırılır və
30 iyun 1950-ci ildə Baş prokuror əvəz lə -
nir. Sessiyanın qərarı ilə Ukraynanın pro -
kuroru Roman Andreyeviç Rudenko SSRİ
Baş prokuroru vəzifəsinə təyin edi lir.
Həmin qərarlarda Beriyanın ba rə sin də
ibtidai istintaqın aparılması da R.A.Ru -
denkoya tapşırılır. Tələm-tələsik hə yata
keçirilən bu vəzifə dəyişikliyi han sı zə ru -
rət dən qaynaqlanırdı? L.P.Be ri ya ilə bağlı
xey li kitablar yazılıb.

Bu kitabların bəzilərini oxuduğunu bil -
dirən müəllif Beriya barəsində səslənən
müx təlif mövqelər, ziddiyyətli mə qam la -
rın bir hüquqşünas kimi onu çox dü şün -
dürdüyünü vurğulayır: “Çox güman ki,
Baş prokuror vəzifəsində işləyən şəxs
həbs  lə razılaşmayıb və ya istintaqın apa -
rıl ması ona etibar edilməyib. Məsələ öl -

kə nin siyasi rəhbərinin Baş prokurorun
əvəz edilməsinə nail olması ilə öz həllini
ta pıb. Yarım ilə qədər davam edən cinayət
işi nə məhkəmə heyəti 18-23 dekabr 1953-
cü il tarixlərdə Sovet İttifaqı marşalı İ.S.Ko -
nevin sədrliyi ilə baxmış və L.P.Be ri yanı
ölüm cəzasına məhkum etmişdi. Hökm
elə həmin gün – 23 dekabr 1953-cü il ta -
rix də icra olunmuşdu. General-pol kovnik
P.F.Batitski güllələnməni öz tə şəbbüsü ilə
şəxsi silahı vasitəsilə həyata ke çirmişdir”.

Müəllif prokuror fəaliyyəti ilə bağlı
mü  lahizələrini bu yolun ilk günlərindən
baş  layaraq bu günə qədərki fəaliyyəti döv -
ründə gördüklərini, arayıb araş dır dıq larını,
nəzəri fikirlərini, son nəticədə gəl diyi
qənaətlərini sözügedən bu iki ki tab da tarixi
ar dıcıllıqla qələmə alıb. Əl bət tə, bu nəfis
tər tibatlı toplularda cə miy yətdə hüquq iş -
çi sinin yeri, mövqeyi və ən nəhayət əməli
fəa liyyəti haqqında söz fikir işığında oxucu
dü şüncəsinə ay dınlıq gətirməsilə çox əhə -
miyyətlidir. “Onlar unudulmamalıdır” və
“Bunları bil mək maraqlıdır” fəsilləri oxu -
cu ların mə lumat dairəsini zənginləşdirməklə
bu iki kitabın əhəmiyyətini daha da artırır.
Bü  tövlükdə, bu gün də aktuallığını itir -
mə yən müstəntiq-istintaqçı-prokuror döv -
lət ittihamçısı münasibətlərinin tən zim -
lən məsi baxımından hər iki kitab bu sa hə -
də çalışan hüquqşünaslar üçün mü kəm -
məl vəsaitdir və nəzəriyyə ilə təc rü bə nin
vəh dəti kimi faydalıdır.

Şükür ƏLİZADƏ.
www.respublica-news.az
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