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Dövlətçilik və müstəqillik 
təfəkkürünün formalaşması

Azərbaycanda dövlət quruculuğundan
və döv lət müstəqilliyindən danışarkən, heç
şüb həsiz, Heydər Əliyevin bu sahədəki da -
nıl maz fəaliyyəti və əsasını qoyduğu siyasi
xətt yada düşür. Müasir Azərbaycan tarixinin
20 ildən artıq bir dövründə respublikamıza
rəh bərlik etmiş Heydər Əliyevin dövlətçilik
və müstəqillik təfəkkürü elə bir tükənməz
irs yaratmışdır ki, bununla bağlı onun stra -
teji düşüncələrinin və fəaliyyətinin bütün
tə rəflərini əsrlər boyu öyrənməyə, təhlil və
təb liğ etməyə ehtiyac olacaqdır.

Məhz 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azər -
bay cana rəhbər seçildikdən sonra respubli -
kada şərait tədricən müsbət istiqamətdə də -
yişməyə başladı. Artıq həmin dövrdən baş -
la yaraq digər sahələrdə olduğu kimi, Azər -

bay canda dövlətçilik ənə nə lə -
rinin inkişafına tə kan ve rildi,
döv lət idarəçiliyində ye ni, mü -
kəmməl və səmərəli me todlar
tətbiq olunmağa baş ladı. Bu si -
yasi kursun əsas qa yə si ilk növ -
bədə iqtisadi im kan ların əha -
linin maddi ri fa hı nın yük səl -
dil məsinə yö nəl dil mə si, onun
el  mi potensialının ar tırılması,
Azər  baycanın inkişaf edən qa -
baq cıl respublika kimi ta  nı dıl -
ma sı idi. Bunun üçün Heydər
Əli yev bütün çə tin lik lə rə və
ma  neələrə sinə gərərək şəxsi
nü  fu zun dan və SSRİ rəhbərliyi

ilə müna si bət lə rindən məharətlə bəh rələnərək
mərkəzin müt təfiq res publikalar üçün
nəzərdə tutduğu böl güdə Azər baycanın
payını artırmağa nail oldu. Be ləliklə, 1969-
1982-ci illər ər zin də Heydər Əliyevin titanik
səyləri nəti cə sində Azər bay can geridə qalmış
aqrar res publikadan SSRİ məkanında özünü
təmin edən iki res publikadan birinə çevrildi.
"22 il bundan ön cə biz bilmirdik ki, Azər -
bay can müs təqil döv lət olacaqdır. Lakin
mən o vaxt Azər bay canın müstəqilliyi fikri
ilə ya şa yır dım", – de yən və bununla res -
pub  li ka mı zın perspektiv müs təqilliyini proq -
noz  laş dıran Heydər Əliyev fitri istedadı,
yük sək təş kilatçılıq ba carığı və siyasi uzaq -
gö rənliyi he sabına iq tisadiyyatın inkişafına,
yük  sək sə viyyəli el mi biliklərə malik milli
kadr po tensialının for malaşmasına, rüş vət -
xor luq ki mi neqativ me yillərlə mübarizəyə

HEYDƏR ƏLİYEVİN DÖVLƏTÇİLİK SALNAMƏSİ 
QARABAĞ ZƏFƏRİ İŞIĞINDA

Mayın 10-da ölkə ictimaiyyəti xilaskarlıq missiyası
ilə Tanrı  və zaman tərəfindən Azərbaycan xalqının
taleyinə yazılmış nadir şəxsiyyətlərdən biri olan Heydər
Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünü böyük
qürur və ruh yüksəkliyi ilə qeyd edir. Azərbaycançılıq
ideologiyasının banisi olan Ümummilli Liderin doğum
günü ərəfəsində xaricdə yaşayan soydaşlarımızın növbəti
forumlarını keçirmək üçün ilk dəfə olaraq azad Şuşada
möhtəşəm Zəfərin işığına toplaşması da bu baxımdan
çox əlamətdardır və rəmzi məna daşıyır. Çünki bu dahi
insan təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütövlükdə dünya
azərbaycanlılarının qan və qəlb yaddaşına qurucu və
xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq məhəbbətini
qazanan öndər kimi həkk olunmuşdur.
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prio ritet əhəmiyyət ver məklə insanların əx -
la qi key fiy yətlərinin yük səldilməsinə, sivil
cə  miy yə tin bərqərar ol masına böyük diqqət
ye ti rirdi. Onun xü su silə hərbi quruculuq
mə  sə lələrinə son də rəcə vacib yer verməsi
də tə sadüfi deyildi. O dövrdə milli hərbi
kadr  la rın hazırlanması sa həsində atılmış
uzaq  gö rən addımların il lər sonra 44 günlük
Və  tən müharibəsinə ne cə misilsiz töhfə
ver  di yinin bir daha şa hi di olduq. Ötən əsrin
70-ci illərində böyük səy lər nəticəsində ya -
ra dılmış Cəmşid Nax çı vanski adına mək -
tə bin müdavimləri olan za bitlər artıq bu
gün müstəqil Azərbaycanın Si lahlı Qüv və -
lə  rinin komandirləri, ge ne ral la rıdır.         

Separatizm meyilləri qarşısına 
çəkilmiş aşılmaz sipər

Heydər Əliyev dünyanın müxtəlif dai -
rə lərinin himayə etdiyi qurama "erməni
mə sələsi"nin mahiyyətini, erməni mil lət -
çi lərinin xalqımıza qarşı davamlı xəyanət
və cinayətlərinin tarixini dərindən bildiyinə
gö rə respublikaya rəhbərliyinin birinci döv -
rün dən başlayaraq Ermənistanın Azər bay -
ca na qarşı gizli formalarda təzahür edən
əra zi iddialarının, Dağlıq Qarabağdakı er -
mə ni riyakarlıqlarının qarşısını qətiyyətlə
kəs mişdi. Dərin zəkası, müstəsna liderlik
ba carığı ilə respublikanı yumruq kimi bir -
ləş dirən Ulu Öndər daim məqam gözləyən
er məni separatizminin baş qaldırmasına
im kan verməmək üçün bütün zəruri mənəvi-
si yasi, sosial-iqtisadi və inzibati tədbirləri
mə harətlə gerçəkləşdirmişdi.

Bütün bunların nəticəsi idi ki, tarixi
Azər baycan torpaqlarında bolşeviklərin hi -
ma yəsi ilə özlərinə respublika qurmuş, son -
ra kı dövrdə də ərazilərimizi qoparmağa,

soy daşlarımızın tarixi vətənlərindən növbəti
de portasiyasına nail olmuş ermənilərin
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra
əli boşda, niyyətləri gözlərində qalmışdı.
Ulu Öndərin Dağlıq Qarabağda erməni se -
pa ratizminə qarşı mübarizəsi düşünülmüş,
mil li maraqları əks etdirən siyasətə əsas la -
nır dı. Heydər Əliyev hələ Azərbaycan Döv -
lət Təhlükəsizliyi Komitəsində işləyərkən
er mənilərin keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vi layətində (DQMV) gizli fəaliyyətlərindən
xə bərdar olmuş, onlara qarşı lazımi tədbirlər
gö rülməsi üçün ciddi təşəbbüslər gös tər -
miş di. Təsadüfi deyil ki, Ermənistanın Azər -
bay cana qarşı ərazi iddiası məhz Ümummilli
Li der ali sovet rəhbərliyindən uzaqlaşdırılıb
cid di nəzarət altında yaşamağa məhkum
edi ləndən sonra baş qaldırmışdı. Prezident
İlham Əliyevin dediyi kimi: "Heydər Əliyev
və zifədən uzaqlaşdırılandan sonra bu me -
yil lər daha da gücləndi və Azərbaycana
qar şı açıq ərazi iddiası prosesi başlandı.
Əf suslar olsun ki, bu prosesə başçılıq edən
ovaxt kı sovet rəhbərliyi idi. Əgər sovet
rəh bərliyinin bu işlərdə əli olmasaydı, Cə -
nubi Qafqazda heç vaxt münaqişə ya ran -
maz dı".

Qarabağın işğalını şərtləndirən amillər

Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyindən
get məsi məqamını gözləyən erməni mil -
lət çiləri, guya, sosial vəziyyətin pisləşməsini
və buna görə də Azərbaycan hökumətinin
rəh bərliyi altında yaşamağın mümkünsüz -
lü yünü özlərinə şüar edib Ermənistanda və
keçmiş Dağ lıq Qarabağda ictimai fikri çaş -
dı raraq açıq separatizmə başladılar. Res -
pub lika rəh bərləri isə muxtar vilayətdə sü -
rət lə ge niş lənən anti-Azərbaycan hərəkatının



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 220222022 5

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

qar  şı sını almaq üçün ciddi tədbirlər görə
bil  mə dilər.

Böyük rəhbər Azərbaycandan gedəndən
son ra respublikanın başında duran şəxslərin
kö lə psixologiyası, prinsipsizliyi, qətiy yət -
siz liyi və düşünülməmiş kor-koranə ad -
dım ları Azərbaycanı getdikcə tənəzzülə
doğ ru apardı. Dağlıq Qarabağda baş verən
pro seslərə seyrçi münasibət bəsləyən ba -
ca rıqsız və iradəsiz yerli rəhbərlər keçmiş
vi layətdə baş verən mərkəzdənqaçma me -
yil lərinin qarşısını almaq əvəzinə fəa liy -
yət sizlik göstərdilər. Ardınca, daha dəqiq
de sək, 1988-ci ildə 300 mindən artıq soy -
da şımız Ermənistandan kütləvi şəkildə de -
por tasiya olundu.

Həmin dövrdə Azərbaycanda də rin ləş -
mək də olan içtimai-siyasi böhran, ha ki -
miyyətdə olan rəhbərliyin qorxaqlığı, həm -
çinin cəbhəçilərin təxribatçı davranışları
So vet qoşunlarının Bakıya yeridilməsi və
1990-cı il qanlı 20 Yanvar faciəsi ilə nəti -
cə ləndi. Bu hadisəyə ilk olaraq kəskin eti -
ra zını bildirən və ən cəsarətli, dəqiq və ob -
yek tiv siyasi qiyməti verən də Heydər
Əliyev oldu. Onun bəyanatından ruhlanan
Azər baycan xalqının milli azadlıq hərəkatı
ge niş vüsət aldı. Bu gün Azərbaycan cə -
miy yəti birmənalı olaraq bu fikirdədir ki,
əgər həmin dövrdə Heydər Əliyev Azər -
bay canın rəhbərliyində olsaydı, nə Dağlıq
Qa rabağ işğal olunardı, nə də ölkə müs tə -
qil liyinin ilk illərində böhran yaşayardı.
Təəs süf ki, biz bu tarixi şansdan yararlana
bil mədik və bunun acı nəticələrini gördük.

Vətən çağırır: Heydər Əliyevin 
fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü

Bu nəticələrin mənbəyi isə ona bağlı
idi ki, xilaskar kimi Ulu Öndəri hakimiyyətdə

gör mək arzusu ilə yaşayan xalqın iradəsinə
zidd olaraq hər vəchlə Heydər Əliyevin
Mos kvadan Bakıya gəlməsinə mərkəzi ha -
ki miyyət, Bakıda qalmasına isə milli xə -
ya nətkarlar imkan vermirdilər. Amma
Heydər Əliyev belə bir mürəkkəb şəraitdə
da ğılmaqda olan sovet imperiyasının mər -
kə zində ciddi nəzarət altında yaşamağa
məh kum edilsə də, çətinliklə imkan tapıb
Və tənin harayına yetişdi.

20 iyul 1990-cı ildə Bakıya gələn Heydər
Əliyev burada da təhdidlərlə üzləşdiyinə
gö rə iki gündən sonra Naxçıvana getdi.
Hə min il noyabrın 17-də Muxtar Res pub -
li ka nın Ali Məclisinin Sədri seçildikdən
son ra siyasi fəaliyyətini orada davam et -
dir məyə, faktiki olaraq blokada vəziyyətinə
düş müş Naxçıvanın ağır problemləri ilə
məş ğul olmağa başladı. Heydər Əliyev fəa -
liy yətinin bu dönəmində ən çətin mə qam -
lar da əsl liderlərə məxsus fövqəladə və
bən zərsiz üstün keyfiyyətlərini ortaya qoya -
raq yüksək-səviyyəli dövlətçilik və idarəçilik
nü munələri ilə böyük dövlətlərin diqqətini
Nax çıvanın problemlərinə cəlb etməyə nail
ol du.

Həmin ərəfədə Ermənistan silahlı qüv -
və lərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına
qar şı irimiqyaslı təcavüzə başlaması daxili
və ziyyəti olduqca gərginləşdirirdi. Bakıda
si yasi qüvvələrin başının hakimiyyət uğrunda
mü barizəyə qarışdığı bir vaxtda Naxçıvanın
mü dafiəsinin təşkili bütünlüklə Heydər
Əliyevin üzərinə düşmüşdü.  Çətin və mü -
rək kəb proseslərlə müşayiət olunan həmin
mə qamlarda Heydər Əliyevin Naxçıvanı
iş ğal təhlükəsindən xilas etmək üçün atdığı
təş kilati, siyasi və diplomatik addımların
çox mühüm əhəmiyyəti olmuşdur.
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1991-ci ilin oktyabrında SSRİ-nin da -
ğıl ması ilə formal olaraq müstəqilliyini
bər pa etmiş Azərbaycan bu tarixi nailiyyəti
itir mək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə
ki, o dövrdə daxildəki vətəndaş müharibəsi
də rəcəsinə yüksəlmiş qarşıdurmalar nəinki
döv lət müstəqilliyimizi, hətta milli var lı ğı -
mızı belə birbaşa hədəfə almışdı. Hadisələri
düz gün qiymətləndirə bilməyən ovaxtkı iq -
ti dar isə əhali arasında gündən-günə nüfu -
zu nu itirir, baş vermiş proseslərdən düzgün
nə ticə çıxara bilmirdi.

Digər tərəfdən, təcavüzkar Ermənistanın
öl kəmizə qarşı torpaq iddiaları ilə müşayiət
olu nan Dağlıq Qarabağ problemi ağır yük
ki mi Azərbaycanın başı üzərində dururdu.
Hər kəsin var gücü ilə xarici düşmənə qarşı
həm rəylik nümayiş etdirməli olduğu belə
bir şəraitdə ayrı-ayrı mafioz qruplarda bir -
ləş miş hakimiyyət hərisləri özlərinin şəxsi
ma raqlarına xidmət edən fəaliyyətlə məşğul
idi lər.

Bundan sonrakı mərhələdə - 1992-ci
ilin yaz aylarından başlanan daxili hərc-
mərc lik, siyasi qüvvələrin çəkişməsi cəbhə
böl gəsinin nəzarətdən kənar qalmasına və
Qa rabağ savaşında ermənilərin üstünlüyü
ələ almasına gətirib çıxardı. Nəticədə AXC-
Mü savat cütlüyü Qarabağ kartından istifadə
et məklə meydan hərakatının dalğası üzərində
ha kimiyyəti zəbt etdi.

Olduqca gərgin, bütün sahələrdə tənəzzül
və böhranın hökm sürdüyü belə bir dövrdə –
1992-ci ilin oktyabrında bir qrup ziyalının
mü raciəti əsasında Yeni Azərbaycan Partiyası
ya radıldı. Sonrakı hadisələr isə sübut etdi
ki, Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan bu
par tiyanın yaradılması Ümummilli Liderin
Azər baycan xalqı qarşısındakı ən böyük
xid mətlərindən biridır. Müxalifət partiyası

ki mi siyasi səhnəyə çıxmış YAP qısa müddət
ər zində ümumxalq partiyasına çevrilərək
Azər baycanın inkişafinin ideoloji sütununa
çev rildi və Azərbaycan xalqının iradəsi
əsa sında ölkəmizin həyatında tamamilə ye -
ni mərhələnin başlanmasına ideoloji zəmin
ya ratdı.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi 
real təhlükə ilə üz-üzə

AXC-Müsavat siyasi tandeminin siması
bir il ərzində hakimiyyətdə olduğu zaman
bəl li oldu. Cəbhəçilər Heydər Əliyevin
ötən əsrin 70-80-ci illəri ərzində yaratdığı
fun damental nailiyyətləri qısa müddətdə
məhv etdilər, sərvətlər talan edildi, işbazlar
tə rəfindən xaricə satıldı. Ölkənin maliyyə
im kanları tamamıilə tükəndi. 1992-1993-
cü illərdə inflyasiya 1100-1200 faiz arasında
də yişirdi. Ümumiyyətlə, o dövrdə ölkə kri -
minal, mafioz qruplar, silahlı birləşmələr
tə rəfindən idarə olunurdu.

Qarabağ məsələsi isə milli maraqlar çər -
çi və sindən çıxaraq şəxsi mənafe predmetinə
çev rildi. 1992-ci ilin mayında Şuşa, ardınca
La çın rayonu işğal olunduqdan sonra Dağlıq
Qa rabağ faktiki olaraq Ermənistanla birləşdi.
Azər baycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş
Ko mandan İlham Əliyev 2021-ci il yanvarın
15-də Şuşa şəhərində hərbçilərlə görüşərkən
et diyi çıxışda AXC-Müsavat cütlüyünün
xə yanətkar mahiyyətini bir daha ifşa edərək
onu  səciyyələndirən məqamlarla bağlı be -
lə demişdir: "...Onlar bu xəyanəti tö rət di -
lər, ondan sonra da qorxaqcasına qaçıb giz -
lən dilər, fərarilik etdilər, Şuşanı sat dı lar...
Hər kəs bu tarixi görə bilər, bu, yaxın ta -
rixdir. Xalq Cəbhəsi-Müsavat ancaq ha ki -
miyyətə gəlmək üçün xəyanət, satqınlıq,
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ci nayət törədib. Sonra nə edib? Sonra da
Azər baycanda talançılığı dövlət siyasətinə
çe virib, rüşvətxorluğu öz ideoloji prinsipi
elan edib, satqınlığı, fərariliyi Azərbaycan
xal qının tarixinə bir ləkə kimi yapışdırıb.
Xalq Cəbhəsi-Müsavat satqınları xalqımızı
dün yanın gözü qarşısında rəzil etmişlər,
bia bır etmişlər".

Hadisələrin bu yöndə inkişafı sonda öz
mən tiqi nəticəsini verdi. Gəncə şəhərində
baş vermiş 1993-cü il 4 iyun hadisələri
Azər baycanı vətəndaş müharibəsinə sü rük -
lə di. Bundan sonra xalq yeganə çıxış yolu
ki mi Heydər Əliyevin hakimiyyətə dəvət
olun masında gördü.

Milli qurtuluş günü dövlətçiliyimizin
və xalqımızın nicat təqvimidir

Heydər Əliyev tarixi zərurəti düzgün
də yərləndirərək xalqın və respublikanın
ha kim dairələrinin təkidli dəvətini qəbul
edib iyunun 9-da Bakıya gəldi. Bakıda ha -
ki miyyət davasının getdiyi bir vaxtda o,
hə yatını təhlükə altında qoyaraq dərhal
Gən cəyə yollandı.

Gəncə qiyamı ağıllı siyasi gedişlər və
bö yük şəxsi nüfuz hesabına sülh yolu ilə
ya  tırıldıqdan sonra 1993-cü il iyunun 15-
də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin Sədri seçildiyi zaman prob -
lem lərin həlli üçün ilk növbədə ölkədə və -
tən daş həmrəyliyinin, sabitliyin son dərəcə
va cib olduğu barədə qənaətini açıqladı:
"Əgər respublikada ictimai-siyasi sabitlik
ol masa, sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa,
heç bir sosial-iqtisadi proqramdan, yaxud
prob lemlərin həll edilməsindən söhbət gedə
bil məz", – söyləyərək xalqın qurtuluşu mis -
si yasını cəsarətlə öz üzərinə götürdü.

Təəssüf ki, ən azından həyatda və si ya -
sətdə qaldıqlarına görə Heydər Əliyevə
borc lu olan cəbhəçilər və müsavatçılar
ümum xalq məqsədləri naminə legitim ha -
ki miyyətə dəstək verməli olduqları halda
öz nankor xislətlərini bu dəfə də ortaya
qoy dular. Onlar hər vəchlə, xüsusilə də ye -
nə Qarabağ kartından istifadə etməklə
Heydər Əliyevin müstəqilliyimizin qo run -
ma sı və dövlət quruculuğu istiqamətində
baş ladığı fəaliyyətə mane olmağa, onun
gör düyü taleyüklü işləri gözdən salmağa
cəhd lər etməyə başladılar.

Şuşanı və Laçını düşmənə təslim etməklə
ha kimiyyətə gəlmiş AXC-Müsavat cütlüyü
bu dəfə digər rayonların işğalına şərait ya -
rat maqla hakimiyyətdə qalmaq kimi mənfur
niy yətlərini həyata keçirmək istəyirdilər.
Bu məqsədlə də faktiki olaraq cəbhəçilərin
nə zarətində olan silahlı birləşmələr döyüş
zo nalarından uzaqlaşdırılır və orduda hərc-
mər c lik yaradılırdı. Heydər Əliyevin güclü
və müstəqil bir siyasətçi olduğunu bilən
xa  rici qüvvələr də bu ərəfədə işğalçı Er -
mə nistana dəstək verirdilər. Nəticədə 1993-
cü ilin iyul-avqust aylarında Ağdərə, Ağdam,
Cəb rayıl, Füzuli, Qubadlı rayonları işğal
olun du.

Azərbaycanda dövlət orqanlarının fəa -
liy yətini və dövlətçiliyi bərpa etmək məq -
sə dilə 1993-cü il oktyabr ayının 3-də ke çi -
ri lən seçkilərdə xalqın böyük etimadı ilə
Pre zident seçilən Heydər Əliyev dövrün
xü susiyyətlərinə və zamanın tələblərinə
mü vafiq olaraq növbəti mərhələ üçün öl -
kə mizin inkişaf paradiqmalarını müəy yən -
ləş dirdi. 10 oktyabr 1993-cü il tarixdə ke -
çi rilmiş andiçmə mərasimində o, həyatının
qa lan hissəsini də Azərbaycan xalqının xoş -
bəxt liyi naminə sərf edəcəyini bəyan etdi:
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"Azər baycan xalqı öz tarixinin ən mürəkkəb,
fa ciəli dövrünü yaşayır... Azərbaycan xal -
qı nın mənə bəslədiyi ümidlər məni bu və -
zi fəni üzərimə götürməyə məcbur edibdir.
Əmin etmək istəyirəm ki, bu ümidləri doğ -
rult maq üçün əlimdən gələni əsir gə mə yə -
cə yəm".

Dahi siyasət qrosmeysterinin 
uğurlu gedişləri

Heydər Əliyevin Azərbaycana rəh bər li -
yi nin ikinci dönəmində çox önəmli bir is ti -
qa mə ti keçmiş Dağlıq Qarabağda Azər -
bay canın suverenliyinin təmin edilməsi təş -
kil etmişdir. İşğalın daha da genişlənməsinin
qar şısını almaq məqsədi ilə Ulu Öndər dü -
şü nülmüş və müsbət nəticəyə hesablanmış
ad dımlar atmışdır.

Heydər Əliyev 1993-cü ilin dekabr ayın -
da xalqa müraciət edərək bütün daxili çə -
kiş mələri kənara qoyub torpaqları azad et -
mək naminə səfərbər olmağa çağırdı. Məhz
onun birbaşa rəhbərliyi altında Azərbaycan
Or dusunun böyük uğurla yerinə yetirdiyi
"Ho radiz əməliyyatı" nəticəsində 1994-cü
ilin fevralınadək Füzuli rayonunun böyük
bir hissəsi - 23 yaşayış məntəqəsi işğaldan
azad edildi. Öz havadarlarına arxayın olan
və Azərbaycanı hərbi cəhətdən zəif və ba -
ca rıqsız hesab edən rəsmi Yerevanın bu
məğ lubiyyətdən sonra atəşkəs rejiminə imza
at maqdan başqa çıxış yolu qalmadı. Azər -
bay can xalqının və əsgərinin isə öz Ali
Baş Komandanına və ordunun gücünə inamı
da ha da artdı, insanlarda böyük ruh yük -
sək liyi, vətənpərvərlik hissi daha yüksək
sə viyyədə formalaşmağa başladı.

Atəşkəs rejiminin yaratdığı imkanlardan
mə harətlə istifadə etməklə Heydər Əliyev

qı sa zaman kəsiyində Azərbaycanın in ki -
şa fında, nizami milli ordunun for ma laş -
ma sında əhəmiyyətli dönüş yarada bildi,
öl kənin bir sıra ciddi problemləri öz həllini
tap dı. Bunlardan biri respublikamızda sabit-
lik və təhlükəsizlik mühitinin təmin olun -
ma sı dır. Ona görə də 1994-cü ilin may ayı -
nın 5-də Bişkekdə imzalanmış protokola
əsa sən, Qarabağ cəbhəsində atəşkəs barədə
ra zılığın əldə edilməsi də məhz Heydər
Əli yevin uzağa tuşlanmış sərrast siyasi-
tak tiki gedişlərindən biri kimi də yər lən di -
ril mə lidir.

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 
beynəlxalq müstəvidə

Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ proble -
mi nin nizama salınması ilə bağlı proseslərin
ge dişində heç vaxt təşəbbüsü əldən ver -
mə mişdir. Ulu Öndər dünya dövlətləri, o
cüm lədən aparıcı ölkələrlə, habelə BMT,
ATƏT və onun Minsk qrupu, digər nüfuzlu
bey nəlxalq təşkilatlar səviyyəsində bu möv -
zuda danışıqlar apararaq Azərbaycanın ərazi
bü tövlüyünü dəstəkləyən və Ermənistanın
iş ğalçılıq siyasətini pisləyən qətnamələrin
və bəyanatların qəbul olunmasına nail ol -
muş dur.

Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirə
olun duğu 1996-cı il ATƏT-in Lissabon
sam mitində Heydər Əliyevin diplomatik
ge dişləri sayəsində Ermənistan pat və ziy -
yə tinə düşdükdən sonra zaman Azərbaycanın
xey rinə işləməyə başladı. Münaqişənin dinc
yol la həllinə çalışan Heydər Əliyev eyni
za manda vasitəçi rolunu oynayan ATƏT-
in Minsk qrupunun və digər beynəlxalq
təş kilatların ikili standartlarla müşayiət olu -
nan fəaliyyətlərini hər zaman tənqid hə də -
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fində saxlamağa başladı. Bununla belə, Ulu
Öndər ərazi bütövlüyümüzün bərpa edi -
ləcəyinə inamını gizlətmədi. "Biz Azər -
bay can torpağının bir qarışını da heç kimə
ver məyəcəyik!", "Azərbaycanın ərazi bü -
töv lüyü istənilən yolla mütləq bərpa edi lə -
cək dir!" deyə bu məsələdə qətiyyətli möv -
qe yini və iradəsini hər zaman hər yerdə or -
ta ya qoyaraq dünyaya ismarış verdi.

"Azərbaycançılıq" ideologiyasının mü -
əl lifi olan Heydər Əliyev bu istiqamətdə
qar şıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün
mil li birliyin müstəsna əhəmiyyətə malik
ol duğunu hamıdan yaxşı bilirdi. Onun 10
no yabr 2001-ci il tarixdə Bakıda keçirilən
Dün ya Azərbaycanlılarının I Qurultayında
de diyi "Bütün dünyaya səpələnmiş azər -
bay canlıların birliyi, həmrəyliyi indi həm
bi zim üçün, həm də dünyanın müxtəlif öl -
kə lərində yaşayan azərbaycanlılar üçün xü-
susi əhəmiyyət kəsb edir" sözləri də məhz
bu mövqeyin ifadəsidir.

Siyasi varisliyin uğuru xalqımıza 
Qarabağ Zəfərini yaşadır

Beləliklə, nəticə bundan ibarətdir ki, il -
lər sonra qazandığımız böyük Qələbənin
si yasi və beynəlxalq hüquqi əsaslarının for -
ma laşması üçün sanballı zəmini də məhz
Ulu Öndər yaratmışdır. Ulu Öndərin inamını
və xalqın böyük etimadını hər zaman öz
fəa l iyyəti ilə doğruldan cənab İlham Əliyev
2003-cü ildə Prezident seçildikdən sonra
res publikamızın inkişafında yeni bir mər -
hə lənin əsası qoyuldu. Azərbaycan öz iqtisa -
di, siyasi gücü, hərbi qüdrəti ilə, xalqımızın
mü barizə ruhu və əzmi ilə yeni zirvələri
fəth etməyə doğru inamla irəliləməyə baş -
ladı.

Tarixi paralellər aparsaq, görərik ki,
əgər Heydər Əliyev Azərbaycanı bir dövlət
ki mi müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən
xi las etmişdisə, İlham Əliyev ölkəni ərazi
bü tövlüyünün itirilməsi təhlükəsindən qur -
tar dı. Bunların hər ikisi -müstəqillik və
əra zi bütövlüyü tarixi xilaskarlıq missiyasının
bir-birini tamamlayan qoşa qanadlarıdır.
Çün ki dövlətin mövcudluğu baxımından
vəh dətdə olmalı bu iki şərtin birini digərsiz
tə səvvür etmək mümkün deyil. Bu, siyasi
va risliyin ən bariz nümunəsidir.

Möhtəşəm Qarabağ Zəfəri isə Ali Baş
Ko mandan cənab İlham Əliyevin Ulu Ön -
də rin vəsiyyətinə əməl edərək və xalqımızın
30 illik torpaq nisgilinə son qoymaqla Azər -
bay can dövləti və xalqı üçün yazdığı milli
döv lətçilik tariximizin ən şərəfli qürur sə -
hi fəsidir. Artıq ölkəmiz üçün yeni reallıqlar,
ye ni quruculuq, azad edilmiş ərazilərimizin
bər pası və inkişaf dövrüdür.

Şuşada keçirilmiş tarixi Zəfər qu rul ta -
yın dakı çıxışı zamanı dövlət başçısı bundan
son ra alnı-açıq, üzüağ və qürurlu xalq kimi
gə ləcəyə doğru addımlayacağımıza inamını
ifa də edərək demişdir: "...Mən tam əminəm
ki, bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər
xalq kimi əbədi yaşayacaq, Azərbaycan
döv ləti qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq.
Biz öz torpaqlarımızdayıq, bu torpaqda
möh kəm dayanmışıq və heç kim heç vaxt
bu torpaqlardan bizi tərpədə bilməz.

Yaşasın Şuşa! Yaşasın Qarabağ!"

Əli HÜSEYNLİ,
Milli Məclis Sədrinin birinci 

müavini, Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin sədri, 

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.



Ulu öndərin bütün nəsillərə örnək
olan ömür yolunun hər bir səhifəsi,

hər bir anı xalqımızın rifahına, dövlətimizin
və dövlətçiliyimizin hərtərəfli inkişafı na həsr
olunub. Müdrik rəhbərimizin həyatının məq -
sə di, başlıca amalı doğma xalqının xoşbəxtliyi
idi. Dahi şəxsiyyət heç bir ölçüyə sığmayan
be lə mənəvi keyfiyyətlərinə görə qədirbilən
xal qımız tərəfindən, haqlı olaraq, ümummilli
li der adlandırılır.

Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi
Heydər Əliyev hələ ötən əsrin 70-ci illərindən
tək cə gördüyü işlərlə deyil, tarixi yaradan
şəx siyyət kimi XX əsrin əvvəllərində dövlət
müs təqilliyini itirmiş, ağır məhrumiyyətlərə,
ümid sizliyə düçar olmuş xalqımızın suve -
renlik arzularının yenidən boy atmasında
nə hayətsiz xidmətlər göstərirdi. Sovet ha ki -
miyyətinin ən kəskin dövrlərində ulu öndər
Azər baycanın həyatında yeni mərhələnin tə -
məlini qoydu, müstəqil dövlət quruculuğuna
ge dən yolun strate giyasını müəyyənləşdirdi.

Sovet imperiyasının amansız təqib və
təz yiqlərinə baxmayaraq, ötən əsrin 70–80-
ci illərində ulu öndər Heydər Əliyev xalqmızın
mil li ruhunun dirçəlməsi, tarixi yaddaşımızın
bər pası, soy-kökümüzə qayıdışla bağlı əvəzsiz
xid mətlər göstərdi. Məhz həmin illərdə bu

da hi şəxsiyyətin səyləri nə -
ti cəsində Azərbaycan Sovet
İttifaqının geridə qalmış kənd
tə sərrüfatı respublikasından
sə nayenin inkişaf etdiyi bir
res publikaya çevrildi. Qısa
za man ərzində Azərbaycan
iq tisadi artım sürətinə görə
or ta ittifaq səviyyəsini ötüb
keç di. 1969–1982-ci illərdə

res publikada milli gəlir 2,5 dəfə, sənaye
məh sulları istehsalının real həcmi 2,7 dəfə,
kənd təsərrüfatının ümu mi məhsulu 2,3 dəfə
art dı, 173-dən çox yeni sənaye müəssisəsi
ti kilib istifadəyə verildi, mövcud müəssisələr
ye nidən qurularaq genişləndirildi və yeni
is tehsal sahələri istismara verildi.

Xalqımızın dahi oğlunun hərtərəfli diqqət
və qayğısı ilə əhatə olunan sahələrdən biri
də hər bir xalqın inki şafının məhək daşı he -
sab olunan elm və təhsil sahələri idi. Məhz
ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq res -
pub likada yüzlərlə yeni məktəb istifadəyə
ve rildi, ali təhsil müəssisələrinin sayı və on -
ların qəbul planları artırıldı, tələbə qəbulunda
şəf faflıq və ədalətlilik təmin olun du.

Ulu öndər ötən əsrin 70–80-ci illərində
Azər baycanda təhsilin məzmununun, key -
fiy yətinin yüksəldilməsi, elm və təhsil mühi-
tinin sağlamlaşdırılması ilə paralel olaraq
bu sahənin öz dövrü üçün ən müasir maddi-
tex niki baza ilə təmin olunması na da nail
ol muşdu. Bunun nəticəsində elmi-tədqiqat
ins titutlarında və ali təhsil müəssisələrində
o dövrün müasir ava danlıqlarla, cihazlara
təc hiz edilmiş elmi-tədqiqat laboratoriyaları
və mərkəzləri ölkədə fundamental elmi
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Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, əziz və un-
udulmaz xatirəsi hər zaman bizimlə olan ümummilli lid-
erimiz Heydər Əliyevin anadan olmasından 99 il ötür.
Ulu öndərimizin əbədiyaşar mənəvi ömrünün 99-cu
zirvəsindən ötən illərə baxdıq ca, bir daha şahid oluruq
ki, XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ölkəmizin əldə
etdiyi bütün nailiyyətlərin təməlində məhz Heydər Əliyev
fenomeni, bu nadir şəxsiyyətin parlaq fəaliyyəti dayanır.
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istiqamətlərin inkişafında müstəsna rol
oynadılar.

Bütün bu islahatların məntiqi nəticəsi
kimi cəmiyyətdə elm sahəsinə böyük maraq
formalaşdı, istedadlı gənclərin elmə üz
tutmasına stimul yarandı. Elmi-tədqiqat
institutlarında və ali məktəblərdə elmlər
namizədlərinin və elmlər doktorlarının sayında
əhəmiyyətli artım müşahidə olunmağa
başlandı. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 1969-
cu ildə respublikada 329 elmlər doktoru, 3
min elmlər namizədi var idisə, 1980-ci illərin
əvvəllərində müvafiq olaraq 900-dən çox
elmlər doktoru və 8 mindən çox elmlər
namizədi qeydə alınmışdı. Bu faktın özü
elmi kadr hazırlığının ulu öndərimiz üçün
nə dərəcədə prioritet istiqamət olduğunun
bariz və parlaq nümunəsidir.

1970–1980-ci illərdə respublika rəhbərinin
şəxsi nüfuzu və yüksək təşkilatçılıq məharəti
hesabına yüzlərlə azərbaycanlı gənc keçmiş
ittifaqın nümunəvi elm və təhsil ocaqlarına
göndərildi. Statistikaya nəzər sal saq, görərik
ki, həmin dövrdə keçmiş SSRİ-nin 50-dən
çox böyük şəhərində yerləşən 170 qabaqcıl
ali təhsil və elm müəssisəsinə 15 mindən
artıq istedadlı gənc soydaşımız təhsil alma -
ğa göndərilmişdi. Bu, həmin dövrdə misli
görünməmiş və digər ittifaq respublikaları
ilə müqayisədə oldu qüca böyük göstərici
idi. Məhz həmin gənclər ən müxtəlif, xüsusilə
zəruri peşələrə yiyələnərək sonradan müstəqil
Azərbaycanda elm və təhsilin, sənayenin
in kişafına böyük töhfələr verdilər.

Ulu öndərin böyük səyləri nəticəsində
çarizm dövründə hərbi xidmətə aparıl mayan,
sovet dövründə isə əsasən tikinti taborlarında
xidmət keçməyə məhkum edilən və beləliklə,
məqsədli şəkildə hərb sənətindən uz aq laş -
dı rılan azərbaycanlı gənclərin hərb sənətinə

yi yələnməsi üçün, ən əsası – gələcəkdə müs -
təqil Azərbaycanın Ordusunu peşəkar, milli
ruh lu, vətənpərvər zabitlərlə təmin etmək
məq sədilə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
Mək təb yaradıldı. Bu hərbi məktəbdə yetişən
və tənpərvər zabitlərin müstəqil Azərbaycan
Or dusunun zabit korpusunun for ma laş ma -
sın dakı müstəsna rolunu, Qarabağ savaşındakı
əvəz siz xidmətlərini göz önünə gətirəndə
onun böyük çətinliklərdən, maneələrdən ke -
çə rək yaradılması barədə müdrik qərarın ta -
ri xi əhəmiyyətini daha aydın təsəvvür etmək
olur. Məhz həmin hərbi məktəbdə yetişmiş,
for malaşmış zabitlər müstəqil Azərbaycan
Or dusunun quru cuları oldular. Bu ixtisaslı
hərbçilər nəsli Birinci Qarabağ müharibəsində
və tarixi zəfərlə başa çatan Vətən mü ha ri -
bə sində öz peşəkarlıqlarını, və tən pər vər lik -
lə rini nümayiş etdirdilər, qəhrəmanlıqlar
gös tərdilər.

1982-ci ildə Sov. İKP MK Siyasi Bürosuna
üzv seçilən, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin
bi rinci müavini vəzifəsinə təyin olunan
Heydər Əliyev Sovet İttifaqında siyasi ha -
ki miyyətin zirvəsinə yüksəlməklə, bütün im -
kan lardan yararla naraq doğma xalqının tə -
rəq qisinə çalış dı. Xalıqmızın qeyrətli oğlu
Azər baycanın iqtisadi, sosial, mədəni inkişafı
üçün misilsiz işlər gördü, ölkəmizdə elmin
və təhsilin inkişafına böyük töhfələr verdi.
Onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, ulu
ön dərin bütün sahələrdə olduğu kimi, elm
və təhsil sahəsindəki yüksək idarəçilik mə -
ha rətinə və müstəsna təşkilatçılığına görə
ötən əsrin 80-ci illərinin əvvələrində, keçmiş
SSRİ-də təhsil islahatlarının həyata keçirilməsi
Na zirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi
məhz ona tapşırılmışdı.

Hər zaman səmimiliyi və eyni zaman da
cə sarəti ilə seçilən nadir siyasətçi Heydər
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Əliyev 1987-ci ildə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin
və şəxsən M.Qorbaçovun yanlış siyasətinə
etiraz olaraq tutduğu bütün vəzifələrdən
istefa verdi. La kin xalqına güvənən böyük
şəxsiyyət bir an belə xalqının taleyi ilə bağlı
məsələlərdən kənarda qalmadı. Doğma Və -
tə ninə tükənməz sevgisi, ali ehtira mı onu
da ha inamla, əzmlə çalışmağa sövq etdi.
Müd rik rəhbərin Moskvadan Azərbaycana
qa yıdaraq, doğulub-böyüdüyü Naxçıvan
Mux tar Respublika sı Ali Məclisinin sədri
se çilməsi xalqımı zın taleyində yeni mər hə -
lə nin başlanğıcı oldu.

Məhz bu dövrdə böyük rəhbərin məq -
səd yönlü və ardıcıl siyasəti nəticəsində bloka-
da şəraitində yaşayan Naxçıvan sözün əsl
mə nasında xilas edildi. Ulu öndər Naxçıvana
rəh bərlik et diyi dövrdə – ölkəmiz hələ müs -
tə qilliyini əldə etməmişdən əvvəl böyük cə -
sa rət nümayiş etdirərək Xalq Cümhuriyyətinin
döv lət atributlarını muxtar respublika nın rəs -
mi rəmzləri kimi təsdiq etdi. Bu cəsarətli
ad dım müstəqilliyimizə gedən yolda dönüş
nöq təsi idi. 1992-ci ildə Naxçıvanda sonradan,
bü tünlüklə, regi onun ən böyük və monolit
si yasi partiya sına çevriləcək Yeni Azərbaycan
Par tiya sını yaratmaqla ümummilli lider
Heydər Əliyev ölkəmizin o illərdəki hərc-
mərc lik, özbaşınalıq axınındakı səbatsız, da -
ğı nıq siyasi həyatına yeni siyasi sistem gə -
tir di.

1993-cü ildə xalqın çağırışına səs verən
Heydər Əliyevin ölkəmizdə yenidən siyasi
ha kimiyyətə qayıtdığı 15 iyun tarixi Azər -
bay canın müasir dövrünün dönüş nöqtəsi
ol du. Məhz bu qayıdış Azərbaycanı bir dövlət
ki mi yox olmaq təhlükəsindən birdəfəlik xi -
las etdi. Bu mənada, qədirbilən xalqımız
haq lı olaraq həmin tarixi hər il Milli Qurtuluş
Gü nü kimi qeyd edir. Ümummilli lider

Heydər Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə si -
ya si hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkəmizdə
iq tisadiyyatın və sənayenin bütün sahələri
sü rətlə inkişaf etdi, əhalinin rifahı yaxşılaşdı,
öl kəmiz diplo matik cəbhədə böyük uğurlar
qa zandı.

Ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə peşəkar
or dunun formalaşdırılması, silahlı qüvvələrin
va hid komandanlıq altında səfərbər olunması,
cəb hədə uğurlu dö yüş əməliyyatlarının apa -
rıl ması düşməni atəşkəs sazişini imzalamağa
məc bur etdi. Atəşkəs dövründə peşəkar ordu
qu  ruculuğu, diplomatik savaşda qazanılmış
uğur lar və ölkəmizin iqtisadi cəhətdən inkişafı
Azər baycanın mövqelərini günbəgün möh -
kəm ləndirdi. 1994-cü il sentyabrın 20-də
“Əs rin müqaviləsi”nin imzalanması və digər
iq tisadi layihələrlə dövlətimizin rifah halı
yük səldi.

90-cı illərin gərgin ictimai-siyasi şəraitinə
bax mayaraq, elm və təhsil sahəsi ulu öndər
Heydər Əliyevin yüksək diqqət və qayğısı
ilə əhatə olunurdu. “Təhsil millətin gə lə cə -
yi dir” – şüarını irəli sürən dövlət başçısı ye -
ni dən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra mü tə -
ma di olaraq alimlərlə, peda qoqlarla görüşür,
öl kənin gələcək qu ruculuğu ilə bağlı səmərəli
mü zakirələr aparırdı. Bütün bunların nə ti -
cə sində elm və təhsil sahəsində əsaslı islahat -
lar həyata keçirildi, respublikamızın bey -
nəl xalq nüfuzu yüksəldi, ölkənin elm və
təh sil potensialı gücləndi.

Ölkə rəhbəri tərəfindən 1998-ci ildə
“Azər baycan Respublikasında təhsil sahəsində
is lahatlar üzrə dövlət ko missiyasının ya ra -
dıl ması haqqında” Sərəncam imzalandı, bu
sa hənin hüquqi bazası yaradıldı, konseptual
əsas ları for malaşdırıldı. Ölkəmizdə akademik
el mi mühitin, təhsil sferasının müasir dünya -
da təsdiqini tapmış beynəlxalq standart lara
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uy ğunlaşdırılması istiqamətində əməli ad -
dım lar atıldı.

Dünya şöhrətli ulu öndər Heydər Əliyev
mə zunu olduğu, qürurla “Mən fəxr edirəm
ki, Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyam”
kə lamı ilə adını, şöhrətini zirvələrə ucaltdığı,
“Azər baycan xalqı nın, Azərbaycan Res pub -
li kasının milli sərvəti, milli iftixarı” ad lan -
dır dığı, elmi mizin və təhsilimizin flaqmanı
olan Bakı Dövlət Universitetinə (BDU) hər
za man qayğı ilə yanaşmışdır. Universitetdə
təh silin inkişafı, elmi mühitin formalaş dı -
rıl ması hər zaman ulu öndərin diqqət mər -
kə zində olmuşdur.

Azərbaycan rəhbəri Heydər Əliyev istər
so vet dövründə, istərsə də müstəqillik illərində
uni versitetin kadr potensialının, maddi-texniki
ba zasının güclənməsinə əvəzsiz töhfələr ver -
mişdir. Ümummilli liderin təhsil illəri və
son ralar bu təhsil ocağı ilə sıx əlaqələri
BDU-nun şanlı tarixinin bütöv bir mərhələsini
təş kil edir. Bu tarixi mərhələnin hər bir anı
uni versitetimizin qədirbilən kollektivi və
mil li ruhlu tələbələri üçün doğmadır, əzizdir.
Bu gün fəxrlə söyləyirik ki, BDU-nun ən
bö yük, dünya şöhrətli məzunu ulu öndərimiz
Heydər Əliyevdir.

Ulu öndərin ötən əsrin 70-ci illərindən
mün təzəm qayğısı ilə əhatə olunan doğma
uni versitetimiz son 19 ildə isə Prezident
İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Möh tərəm Prezidentimizin sərəncamı ilə
Ba kı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi -
nin 2019-cu ildə təntənəli şəkildə qeyd edil -
mə si, alimlərimizin əməyinə yüksək qiymətin
ve rilməsi, onların ali dövlət mükafatları ilə
təl tif edilməsi universi tetin 100 illik tarixinin
sə hifələrinə qızıl hərflərlə yazılmışdır.

Universitet kollektivi həmişə olduğu kimi,
bu gün də ulu öndərin siyasətini, cənab Pre -

zi dentimizin müəyyənləşdirdiyi prioritetləri
rəh bər tutaraq öz fəaliyyətini davam etdirir
və ölkəmizin inkişafı naminə əzmlə çalışır.
Uni versitetin çoxminli kollektivi və tələbələri
Və tən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi
zə fərdən ilhamlanaraq Azərbaycanda elmin,
təh silin inkişafına, vətəndaş cəmiyyəti qu -
ru culuğuna öz töhfələrini verməkdə davam
edir.

Kollektivimiz, tələbələrimiz res pub li ka -
mız da dövlətçiliyin daha da möh kəm lən di -
ril məsində, ulu öndər Heydər Əliyevin mü -
əy yənləşdirdiyi inkişaf doktrinasının parlaq
şə kildə həyata keçirilməsində öz missiyasını
ye rinə yetirir, Prezident İlham Əliyevin və
Bi rinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın diqqət və qayğısı ilə əhatə oluna -
raq elmimizə və təhsilimizə xidmət gös tər -
mək dən şərəf duyur.

Bu gün ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin bütün arzuları, ideyaları Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla həyata
ke çirilir. Əminliklə deyə bilərik ki, anadan
ol masının 99-cu ildönümündə ulu öndərin
ru hu şaddır. Çünki müstəqil Azərbaycan
döv lətinin qurucusunun ən böyük arzusu
ger çəkləşib.

Müqəddəs ata vəsiyyətini şərəflə yerinə
ye tirən möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyev müzəffər
or dusu, müzəffər xalqı ilə birlikdə 44 günlük
Və tən müharibəsində tarixi qələbə qazanıb.
Ta rixi zəfərdən keçən qısa dövr ərzində azad
Qa raba ğımızda misilsiz quruculuq işləri hə -
yata keçirilir, düşmənin xarabaya çevirdiyi
tor paqlarımıza yeni ruh, yeni nəfəs gəlir.

Elçin BABAYEV,
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru.
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Hər bir xalq yaratdıqlarına görə ta -
ri xə düşür. Hər bir tarixi şəxsiyyət

də xidmətlərinə görə tanınır və dillər əzbəri
olur. Azərbaycan xalqı da tarix boyu əda -
lə tinə və tolerantlığına görə dünya xalqları
içə risində seçi lib və böyük nüfuz qazanıb.

Dünyanın qədim dövlətləri sırasında
yer alan Manna, Albaniya, Atropatena öz
müs təqilliklərini qorumaq üçün düşmənə
hər cür müqavimət göstərmiş və bu gün
xal qımızın öyünməsi üçün şərəfli bir tarix
mi ras qoymuşlar. Orta əsrlərin Eldənizlər,
Qa raqoyunlu, Ağqoyunlu və nəhayət, Sə -

fə vilər dövləti Şərqin ən
qüd rətli dövlətləri sırasında
sa yılıb-seçilmişlər. Səfəvilər
bir az da irəli gedərək, impe -
ri ya yaratmağa nail oldu.
Azər baycan xalqı bu döv -
lə tin yaradıcısı Şah İsmayıl
Xə taini min illərdir ki, tari -
xi mizin qəhrəmanı kimi anır
və müstəqilliyimiz döv rün -
də onun şərəfinə abidələr
ucal dır. Azərbaycan Xalq
Cüm huriyyətinin qurucuları
olan milli-de mokratik zi -
ya lı la rımız Müsəlman Şər -
qin də ilk parlamentli res -
pub likanın qurucuları kimi
ta rixə düşdülər. İyirmi üç
ay yaşayan bu dövlət 350
il kə imza atmağa müvəffəq

ol du.
1920-ci ilin aprelindən sonra Azərbaycan

müstəqil dövlət kimi yox, müttəfiq res -
pub lika kimi fəaliyyət göstərdi. Hər bir
müt təfiq respublika nəhəng Sovet İttifaqına
ya rarlanmaq istəyirdi. Bu daha çox müttəfiq
res publikanın rəhbərindən asılı idi. Heydər
Əlirza oğlu Əliyev 1969-cu il iyulun 14-
dən Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladı.
Hə min ilin martında rəsmi Moskvanın tap -
şı rığı ilə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rə -
ya sət Heyəti dörd min kvadrat kilometr
Azər baycan torpağının Ermənistana ve -

HEYDƏR ƏLİYEV – MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN 
TARİXİMİZİN MEMARI

Heydər Əliyev Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində
ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Bu günlərdə Amerika Birləşmiş
Ştatları və Azərbaycanın bəhrələndiyi dostluq əlaqələrinin
qurulmasında və Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasında
onun şəxsi səyləri həyati əhəmiyyət daşımışdır. Məhz onun
rəhbərliyi altında Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan,
Əfqanıstan və İraqdakı əməliyyatlar da daxil olmaqla,
terrorizmə qarşı mübarizədə tərəfdaş olmuşlar. Dağlıq
Qarabağ faciəsinin sülh danışıqları vasitəsilə ədalətli və
uzunmüddətli həllinə nail olmaq sahəsində onun nümayiş
etdir diyi qətiyyət regionda sülh və sabitliyin saxlanmasında
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Eyni zamanda, onun
mövqeyi və göstərdiyi səylər Azərbaycanın iqtisadi inkişafını
möhkəmləndirən böyük həcmli xarici sərmayələrin cəlb
olunmasında əsas rol oynamışdır. Bu nailiyyətlər milyonlarla
azərbaycanlının həyatını yaxşılaşdırmış və Azərbaycanın
iyirmi birinci əsrə müasir dövlət kimi daxil olmasına imkan
yaratmışdır.

Corc BUŞ,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti
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ril məsi haqqında qərar çıxardı. Heydər
Əliyev bütün hakimiyyəti dövründə bu
qə rarın icra olunmasına imkan vermədi.

1919-cu ildə əsası qoyulan Bakı Dövlət
Uni versitetinin 50 illik yubileyi 1969-cu
il də keçirildi. Yubiley toplantı sına rəhbərlik
edən Heydər Əliyev öz nitqinə Azərbaycan
di lində başladı. Bu, o dövr üçün çox böyük
si yasi hadisə idi. Azərbaycanı aqrar ölkədən
sə naye-aqrar ölkəsinə çevirən respublika
rəh bəri ölkədə hərbi məktəb yaratmaq
üçün uzun illər mübarizə apardı və 1971-
ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
Mək təbin yaradılmasına nail oldu. Azər -
bay canda keyfiyyətli ziyalı ordusu yaratmaq
üçün hər il minlərlə Azərbaycan gəncini
öl kənin ən nüfuzlu ali məktəblərinə gön -
dər məyə nail oldu.

1977-ci ildə SSRİ-nin növbəti Kons -
titusiyası qəbul edildi. Məqsəd ondan ibarət
idi ki, müttəfiq dövlətlər milli dil mə sə lə -
sin də israr etməsinlər. Heydər Əliyev Mos -
kva nın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq,
1978-ci il Konstitusiyasında Azərbaycan
di linin dövlət dili kimi təsbit olunmasına
nail oldu.

Ulu öndərə qədər Azərbaycan xalqının
mil li sərvəti olan neft və qaz qonşu res -
pub likalara onların ata malı kimi verilirdi.
Heydər Əliyev Mərkəzin bu siyasətini res -
pub likanın xeyrinə dəyişməyə nail oldu.

Heydər Əliyevə qədər hərbi xidmətə
çağ rılan azərbaycanlı gənclərin, demək
olar ki, əksəriyyəti tikinti batalyonlarına
gön dərilirdi. Heydər Əliyev bu sahədə də

dö nüş yarada bildi. Azərbaycanlı gənclər
də ali hərbi təhsil almağa, müasir silahlarla
təc hiz edilən hərbi hissələrdə xidmət etməyə
baş ladılar. Azərbaycan neftinin gələcək
ta leyini uzaqgörən siyasəti ilə müəyyən
edən Heydər Əliyev Dərin Özüllər Zavo-
dunun tikilməsinə nail oldu. Azərbaycan
ye nidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa et -
dikdən sonra Heydər Əliyevin bu sahədə
uzaq görən siyasətinə heyran olmamaq
müm kün deyil.

Müdrik siyasəti ilə müttəfiq res publika

li derləri arasında birincilərdən edən Heydər

Əliyevin sovet dövlətinin idarəçiliyində

də müstəsna xidmətlər göstərmişdir. Heydər

Əliyev yeganə müsəlman türkdür ki, 70

il dən çox fəaliyyət göstərən bu dövləti

ida rə edənlərdən biri olmuşdur. Əgər imkan

ver səydilər, bu dövləti idarə edən birinci

şəxs də ola bilərdi.

Lakin Sovet İttifaqının süqutundan son -

ra Heydər Əliyev Moskvada yox, Azər -

bay canda öz xalqının yanında olmaq is tə -

yir di.1990-cı il 20 Yanvar qırğını göstərdi

ki, Azərbaycan xalqı köməksiz və ziy yət -

də dir. Xalqın tələbi ilə hakimiyyətin istəyi

üst-üstə düşmürdü. Düşmən tərəf öz ha -

va darlarının gücündən istifadə edərək Azər -

bay canın tarixi torpaq larına sahib olmaq

is təyirdi. Hakimiyyət bunları fikirləşə bil -

mir, Heydər Əliyevin Azərbaycana dö nü -

şü nü əngəlləmək üçün planlar qururdu.
Azərbaycandan uzaq düşən Nax çıvan

ağır blokada həyatı yaşamaqda idi. Heydər
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Əliyev Naxçıvanın harayına çatdı, bütün
çə tinliklərə baxmayaraq, əhalini ağır və -
ziy yətdən qurtara bildi. Qısa müddət ərzində
qon şu dövlətlərlə səmimi münasibətlər
qurmağa nail oldu. Muxtar respublikanın
əhalisini inandıra bildi ki, Naxçıvanın bir
qarış torpağını da düşmənə güzəştə get -
mə yəcək. Bakıda hakimiyyət uğrunda mü -
ba rizə qızışan vaxtda Heydər Əliyev Azər -
bay can Xalq Cümhuriyyətinin dövlət rəmz -
lə rinin bərpası haqqında Naxçıvan Ali
Məc lisinin qərarını qəbul etdi.

1991-ci ilin oktyabrında Dövlət müs -
tə qilliyi haqqında Konstitusiya Aktını qəbul
edən Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin ya yı -
na dək çətin günlərini yaşayırdı. Düşmən
Şu şanı, Laçını, Kəlbəcəri işğal etdi, Qarabağ
və ətraf rayonlar üçün böyük təhlükə ya -
ran dı. 20 Yanvar qırğını barədə həqiqətləri
dün yaya çatdırmamış, Xocalı soyqırımını
ya şamağa məcbur edildik. Vətəndaş mü -
ha ribəsinin ilk işar tıları Azərbaycanı təhdid
et məyə başladı. Hakimiyyət hərisləri ölkəni
par çalanmaq və işğal təhlükəsi ilə üz-üzə
qoy dular. Hamı, hətta siyasi hakimiyyət
də ümidini Naxçıvana bağlayır və nicat
yo lunu orada axtarırdı.

Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə Azər -
bay canı qurtarmaq üçün Bakıya gəldi.
Azər baycanın, onun bölgələrinin parçalan-
maq təhlükəsindən qurtarmaq üçün Bakıya
kö məyə çağırıldı. Düşmən yeni torpaqlar
iş ğal edə bilməsin deyə, güclü liderə, Ali
Baş Komandana ehtiyac var idi. Cüm hu -
riy yətin acı taleyini yaşa mamaq üçün qüd -

rətli dövlət başçısına ehtiyac var idi. Nax -
çı vanda yenidən qaldırılan və bütün Azər -
bay cana şərəf gətirən üçrəngli bayrağı əbə -
di etmək üçün Heydər Əliyevə hava – su
qə dər ehtiyac var idi. Heydər Əliyev də
gəl di. İllərlə rəhbərlik etdiyi xalqının ən
çə tin günlərində onun yanında oldu. Heç
bir təhlükə və heç bir təhdid onu yolundan
dön dərə bilmədi.

Heydər Əliyev dağılmaq təhlükəsi ilə
üz-üzə qalan dövlətimizin sükanı arxasına
keç di və bu yolda əngəl olan bütün ma -
neə ləri öz zəngin təcrübəsi və bacarığı ilə
ara dan qaldırdı. Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın Prezidenti İlham Əliyev bu barədə
ya zırdı: “Əgər o vaxt, 1993-cü ildə Heydər
Əliyev xalqın tələbi ilə Azərbaycana ha -
ki miyyətə qayıtmasaydı, ölkə parçalana
bi lərdi. Demək olar ki, ölkə dünyada gedən
bü tün proseslərdən təcrid olunmuş və ziy -
yət də idi. O çətin dövrdə, çətin vəziyyətdə
onun nə silahı, nə or dusu, nə də dəstəsi
var idi. Yalnız siyasi iradəsi, bir də xalqın
ina mı, dəstəyi var idi. O, bu dəstəyə arxala -
na raq, on il ərzində Azərbaycanı böhrandan
tə rəqqiyə gətirdi. Bu gün Azərbaycan inam -
la irəliləyir, Azərbaycanın bütün sahələri
in kişaf edir.”

Heydər Əliyev 1993-cü ilin 15 iyunu -
na gələn yolu qət etdiyi kimi, Qutruluş
Gü  nündən sonra da şərəfli bir tarixin əsa -
sı nı qoydu. Ölkədə daxili sabitliyə nail ol -
du, dövlət çevrilişlərinə cəhdləri zə rər siz -
ləş dirdi, təcavüzkar Ermənistanla atəşkəsə,
Ba kı neftini dünya bazarına çıxarmaq üçün
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“Əs rin müqaviləsi”ni imza lamağa nail ol -
du, Azərbaycanı müəyyən təhdidlərdən
qo rumaq üçün Müstəqil Dövlətlər Birliyinə
üzv qəbul etdirdi. 1990-cı il 20 Yanvar və
Xo calı soyqırımına siyasi qiymət ve ril -
mə sinə nail oldu. 31 Martın Azər bay can -
lıların Soyqırım Günü kimi təsbit olun -
ma sına, azərbaycanlıların Ermənistan SSR-
dən deportasiya olun ması haqqında fər -
ma n ların verilməsinə, Azərbaycanda ölüm
hök münün və senzuranın ləğv edilməsinə
nail oldu. ATƏT-in Lissabon Sammitində
bu beynəlxalq təşkilatın 54 üzvündən 53-
nün (Ermənistandan başqa) Dağlıq Qara -
bağ probleminin həllində Azərbaycanın
mil li maraqlarına uyğun prinsiplərin açıq
şə kildə müdafiə olunmasını, Azərbaycanın
Av ropa Parlament Şurasına üzv qəbul edil -
mə sini, müstəqil dövlətin ilk Konstitu si -
ya sının yaradılmasını və ilk parlament
seç kilərinin keçirilməsini reallaşdırdı.

Aqrar islahat həyata keçirməklə torpağın
tə mənnasız olaraq kəndlilərə verilməsinə,
qon şu dövlətlər, o cümlədən dünyanın nü-
fuzlu dövlətləri ilə balanslaş dırılmış si ya -
sətin həyata keçirilməsinə, dünyanın, o
cüm lədən BMT-nin ali tribu nasından Er -
mə nistanın Azərbaycana qar şı təcavüzkar
si yasətinin ifşa edilməsini, ordu quruculuğu
sa həsində uğurlar qazanmaq və düşməni
öz torpaqlarımız dan çıxarmaq üçün ali
hər bi məktəblərin yaradılmasına, azər bay -
can çılıq ideologi yasının və “bir millət, iki
döv lət” konsepsi yasının həyata vəsiqə al -
ma sına nail oldu. Azərbaycanın müs tə qil -

li yini əbədi etmək üçün bütün gücünü və
ba carığını bu işə səfərbər edə bildi.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı tə ca -
vü zünə qarşı mübarizə Heydər Əliyev si -
ya sətinin ardıcıl davamçısı, Azərbaycanın
döv lət başçısı İlham Əliyev tərəfindən
uğur la davam etdirilir. Ermənistanın tə ca -
vüz kar siyasətinin kəskin tənqidi, Azər -
bay canın haqq işinin nüfuzlu beynəlxalq
təş kilatlar tərəfindən müdafiə olunması,
güc lü orduya və müasir silahlara malik
ol mağımız, xalq tərəfindən dövlətin si ya -
sə tinə hərtərəfli dəstək 2020-ci il sentyabrın
son ların da Azərbaycanı öz ərazi bütövlüyü -
nün təminatı üçün Vətən müharibəsini
baş lamağa məcbur etdi. 44 günlük Vətən
mü haribəsi nəticəsində Azərbaycan öz əra -
zi bütövlüyünü təmin etdi. Müzəffər Azər -
bay can Ordusu düşməni diz çökdürərək,
onu qeyd-şərtsiz bəyanata imza atmağa
məc bur etdi.

Bünövrəsi ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan və dövlət başçı -
mız İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
et dirilən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğ  runda mübarizə öz tarixi nəticəsini ver-
di.

Bu gün ümummilli lider Heydər
Əliyevin böyük dövlətçilik siyasəti döv -
lə timizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən
uğur la davam etdirilir. Qarabağ Azər bay -
can dır!”

Anar İSGƏNDƏROV,
Milli Məclisin deputatı, 

tarix elmləri doktoru, professor.
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Lider fenomeni
Millətin nü ma yən də ləri öz -

lə rini o vaxt xoş bəxt hesab edə
bi  lər lər ki, uca Allah onla ra za -
manın da mü qəd də rat la rını düz -
gün mü əy  yənləşdirən müd rik
li der əta edir. Tan rı nın Heydər
Əliyev kimi nə həng şəxsiyyət
bəxş et diyi azərbaycanlılar da
xoş  bəxtdirlər.

Tarixdən hər bi ri mi zə bəllidir
ki, istənilən xal  qın müəyyən əl -
ve  riş li məqamda milli-et nik soy -
kö künə qayı dışı, tarix boyu əxz
et diyi mil  li-mənəvi də yər lər və
tə fəkkür-tərzi sis te  minə söy kə -
nən özü nəməxsusluğunu bərpa və bəyan et -
mə si əsa sən lider fenome ninin föv  qəladə
mis siyası ilə şərtlənir. Azərbaycan xal  qı ilə
bağ lı bu şə rəfli missiyanı məhz ümum  milli
lider Heydər Əliyev həyata ke çir   mişdir. Belə
şəxs  lər tarixin ən çətin və keş  məkeşli dövr -
lə rində mil li ruhun ener ji sin dən, xalqın tari -
xi-si yasi tə ləbatından və ge  netik potensialın -
dan püx tə ləşir. Azər bay ca na günəş kimi do -
ğa raq bən zərsiz dühası ilə xalqını və vətənini
qa  ran lıqdan çıxarmaqla nu ra qərq edən uzaq -
gö rən siyasi xadimin föv  qəlbəşərliyi, milləti
və dövləti qarşısın dakı müstəsna xidmətləri
za man keçdikcə da  ha aydın görünür.

Ali bəşəri xüsusiyyətləri özündə cəm -
ləş  dirən, vətəninə və millətinə ürəkdən bağlı
olan, azərbaycançılıq ideyalarını və milli
döv  lətçiliyi hər şeydən üstün tutan müdrik
li  derin ən əsas istəyi xalqın birliyinə, dünya
azər baycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq
və buna söykənən müstəqil, qüdrətli, müasir
döv lət qurmaq olmuşdur. Buna görə də ulu

ön dər Heydər Əliyev səlahiyyət sahibi olduğu
ilk günlərdən tarixi ənənə və soykökün təməl
prin sipləri üzərində milli şüurun düzgün for -
ma laşması, onun tərəqqisi naminə misilsiz
xid mətlər göstərmiş, xalqa məxsus adət-
ənənə və dəyərlər sistemini qloballaşmanın
sərt təsirlərindən qorumağı bacarmış, nəticədə
pro seslərin düzgün məcrada inkişaf etməsinə,
azər baycançılığın milli ideologiyaya çev ril -
mə sinə, millətin həmrəyliyinə və mənəvi
bü tövlüyünə nail olmuşdur. Bu isə millətin
tə kamülündə və monolitliyində aparıcı amil
ol maqla yana şı, həm də xalqın öz rəhbərinin
ət rafında birləşməsinə, bununla da milli birli -
yin daha da möhkəmlənməsinə və əzəmətli
döv lətin yaranmasına rəvac vermişdir.

Nadir şəxsiyyətlərdən olan Heydər Əliyev
ha kimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə hər
cür ideoloji-siyasi və digər maneələrə sinə
gə rərək, Azərbaycan xalqının milli özünüdərki
üçün zəruri tədbirləri həyata keçirmiş, cə -
miy yəti bütün sahələr üzrə gələcək mənəvi

HEYDƏR ƏLİYEV – ƏFSANƏYƏ ÇEVRİLMİŞ 
BÖYÜK DÖVLƏT XADİMİ

Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım qədər
sevdi yim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin
iqtisa di, siyasi, mədəni inkişafına xidmət olub.

Heydər ƏLİYEV
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim,
Şuşanı azad etdik! Bu, böyük qələbədir! Bu gün
şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır! Gözün aydın
olsun, Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun, dünya
azərbaycanlıları!

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
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yük səlişlərə ruhlandırmağa müvəffəq ol -
muş dur. Ulu öndər xalqın şanlı keç mişini,
soy kökünü qaytarmaq, habelə zəngin mə -
də niyyətini, incəsənətini, adət-ənənələrini
ya şatmaq, eləcə də ana dilini inkişaf etdirmək
üçün böyük işlər görmüşdür.

Ötən əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində
Azər baycanın əksər göstəriciləri aşa ğı, həm -
çi nin sənaye potensialı zəif olduğu üçün,
öl kəmiz Sovet İttifaqında geridə qalmış kənd
tə sərrüfatı res publikası kimi tanınırdı. Ölkəni
böh ran vəziyyətdən çıxarmaq üçün liderə
bö yük ehtiyac duyulurdu. 1969-cu il iyulun
14-də Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gələn
da hi şəxsiyyət Heydər Əliyev məqsədyönlü
təd birlər görərək, hərtərəfli islahatlar həyata
ke çirərək respublikamızı qısa müddətdə sü -
rət lə inkişaf etdirdi və bütün bunların nə ti -
cə sində Azərbaycan geridə qalmış kənd tə -
sər rüfatı ölkəsindən aqrar-sənaye res pub li -
ka sına çevrilərək, bir çox cəhətdən özünü
tə min edən və ümumittifaq büdcəsinə töhfələr
ve rən iki respublikadan biri oldu.

1982-ci ildə ulu öndərimizin ittifaq rəh -
bər liyinin ən yüksək pillələrindən birinə–
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin bi rinci müavini
və zifəsinə irəli çəkilməsi və Mərkəzi Ko -
mi tənin Siyasi Bürosuna üzv seçilməsi, eyni
za manda müxtəlif fəxri adlar alması er mə -
ni lərin ciddi narahatlığı na səbəb oldu. Yeni
və zifənin öhdəsindən məharətlə gələn müdrik
in sanın uğurları bəzi rəhbər vəzifəli şəxslərdə
də ona qarşı qısqanclıq hissləri yaradır və
bu ermənipərəst Qorbaçovun hakimiyyətə
gə lişindən sonra daha qabarıq nəzərə çarpırdı.
Ya ranmış fürsətdən istifadə edən ermənilər
onun vəzifədən uzaqlaş dırılması planını işə
sa laraq, bu prosesə dünyada məşhur olan
er məni lobbisini də cəlb edirdi. Heydər Əli -
ye vin 1987-ci ilin oktyabrında vəzifədən is -
te fa verməsindən sonra, vətənin və xalqın

mə şəqqətli günləri başlayır. Əvvəlcə, Azər -
bay canın tarixi ərazilərini Ermənistana bir -
ləş dirmək ideyası meydana çıxır ki, bu da
tor paq larımızın işğal edilməsi ilə nəticələnir,
bir müddət sonra isə “Qanlı yanvar” faciəsi
tö rədilir. Sözsüz ki, o zaman Heydər Əliyev
ha kimiyyətdə olsaydı bu hadisələrin heç biri
baş verməzdi.

Yenidən fəal siyasətlə məşğul olmaq niy -
yə ti olmayan ümummilli lider, baş verənlərə
bi ganə qala bilmədiyi üçün hər bir təhlükəni
göz altına almaqla, heç nədən və heç kəsdən
çə kinmədən 1990-cı ilin sərt qış günlərinin
bi rində oğlu İlham Əliyevlə birlikdə Azər -
bay canın Moskvadakı Daimi Nü ma yən də -
li yi nə gələrək, respublikada “20 Yanvar”
qır  ğınını törətmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyini
kəs kin şəkildə ittiham edən son dərəcə cə -
sa rətli və qətiyyətli bəyanatla çıxış etməklə,
hər zaman Azərbaycan xal qının yanında ol -
du ğunu bəyan edir. Bu, yeni tarixi epoxanın
baş lanğıcında Heydər Əliyevin müstəqillik
uğ rundakı mübarizəsinin şərəfli səhifəsi ol-
maqla çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Bun dan sonra ona qarşı təzyiqlər və təxribatlar
kam paniyası geniş vüsət alır. Bütün bunlara
bax mayaraq, doğma yurduna qayıdan və -
tən pərvər insana Bakıda ya şamağa imkan
ve rilmədiyi üçün doğulub boya-başa çatdığı
Nax çıvana qayıdır və orada xalq onu, o, isə
xal qını qoruyur.

Vurğulanmalıdır ki, həmin vaxt er mə ni -
lə rin məkirli niyyəti, həmçinin Naxçıvanın
da işğalına yönəlsə də, Heydər Əliyev buna
imkan vermir və eyni zamanda müstəqilliyin
əldə edilməsi üçün həlledici addımlar atmağa
başlayır. Məhz onun təşəbbüsü ilə ilk dəfə
ola raq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
bay ra ğı Naxçıvanda dövlət bayrağı elan edi -
lir və Azərbaycanın Ali Məclisinə bu bay ra -
ğın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə
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və satət göndərilir. Bununla yanaşı, Naxçıvan
Mux tar Sovet Sosialist Respublikasının adın -
dan “Sovet Sosia list” sözləri çıxarılır.

Göründüyü kimi, Azərbaycanın dövlət
müs təqilliyinə gedən yol böyük şəxsiyyətin
tə şəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvandan baş -
la mışdır. 1992-ci ilin noyabrında bilavasitə
onun liderli yi ilə siyasi platforması Azər -
bay canın parlaq gələcəyindən xəbər verən
Ye ni Azərbaycan Partiyası yaradılır. Müxalifət
par tiyası kimi yaradılmış partiyanın siyasi
are naya gəlməsi bütün məsələlərin demokratik
və sivil qaydada həll edilməsi üçün xüsusi
əhə miyyətə malik olan çox mühüm bir hadisə
idi. Hazırda nəinki Azərbaycanda, eləcə də
cə nubi Qafqazda ən böyük partiya olan Yeni
Azər baycan Partiyası bilavasitə xalqa və
mil li maraqlara xidməti sayəsində qısa zaman
kə siyində, 1993-cü ildə iqtidar partiyasına
çev rilir və bununla da hər şey müsbətə doğru
də yişir.

Xalqın böyük etimadı
Müstəqilliyimizin ilk illərində bir tərəfdən

öl kədə yaranmış özbaşınalıq, anarxiya, xaos,
ha kimiyyət zəifliyi, xalq ilə iqtidar arasında
ya ranmış uçurum, digər tərəfdən isə Er mə -
nistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi id -
dia larının reallaşdı rılması ölkəmiz üçün ciddi
çə tinliklər yara dır. SSRİ-nin süqutu ilə əla -
qə dar yaran mış tarixi şəraiti düzgün qiy -
mət ləndirən müdrik və əzmkar xalqımız
1991-ci ildə ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini
əl də etmiş olsa da, AXC-Müsavat iqtidarı
təm silçilərinin şəxsi ambisiyaları, eləcə də
sə riştəsizlikləri və torpaqlarımızın işğalı ilə
mü şayiət olunan müharibə çox qısa müddətdə
is tiqlalımızı uçurumun kənarına gətirib çıxarır.
Ni catın yalnız Heydər Əliyevdə olduğuna
əmin olan Azərbaycan xalqı doğru seçim
edə rək öz sınanmış rəhbərinə üz tutur və

müd rik liderin hakimiyyətə gəlməsini israrla
tə ləb edir.

Vətənini və xalqını canından çox sevən
ulu öndər heç bir təhlükəyə məhəl qoymadan
xal qın çağırışını qəbul edərək Naxçıvandan
Ba kıya gəlir və 15 iyun 1993-cü il tarixdə
Azər baycan Respub likası Ali Sovetinin Sədri
se çilir. Böyük qayıdışından sonra ölkəni də -
rin böhran dan, əslində dövlətçiliyi süquta
uğ ramaq dan və müstəqilliyi itirmək təh lü -
kə sindən xilas etmək üçün qısa müddət ər -
zin də Respublika ərazisinə səpələnmiş silah lı
ci nayətkar dəstələr zərərsizləşdirilir, vətəndaş
mü haribəsinin qarşısı alınır, separatçı me -
yil lərə son qoyulur, ictimai-siyasi sabitlik
bər qərar edilir ki, bütün bunlar hərtərəfli is -
la hatların başlanması na zəmin yaradır.

İndi sağlam düşüncəli hər bir Azərbaycan
və təndaşı çox yaxşı dərk edir ki, ölkəmizin
müa sir tarixinin həlledici dönüş nöqtəsi he -
sab edilən həmin zamanda Heydər Əliyev
xal qın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəl mə -
səy di, nəinki bugünkü qüdrətli Azərbaycan
ol mazdı, ümumiyyətlə onun mövcudluğu
şüb hə altına düşə bilərdi. Yeri gəlmişkən,
al man filosofu İmmanuel Kantın dediyi “sü -
rət lə öz siyasi süqutuna yaxınlaşan xalqın
ta leyini yalnız dahi şəxs dəyişə bilər” fikri
müs təqilliyin ilk illərində ulu öndərin tim -
sa lında bir daha öz təsdiqini tapdı.

Beləliklə də, ölkəsini olduqca ağır və -
ziy yətdən yüksək məharətlə çıxar mış ümum -
mil li lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
rəh bərliyi ilə ölkədə hərtərəfli rişəli islahatlar
hə yata keçirilməyə başlanıldı. Dahi rəhbərin
mü əyyən etdiyi bütün sahələrdə islahatlar
apar maq yolu ilə ölkə iqtisadiyyatını inki -
şaf etdirmək və mövcud iqtisadi potensi al -
dan istifadənin səmərəsini artırmaqla onu
xal qın bütün təbəqələrinin həyat tərzinin
yax şılaşdırılmasına yönəltmək kimi bir-birini
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ta mamlayan iki istiqamət ölkənin müasir
in kişaf gerçəkliyinin obyektiv nəzəri-praktiki
tə məli olmaqla, Respublikamızın tərəqqisinə
və xalqın rifahının yaxşılaşmasına böyük
tə kan ver di. İslahatların uğurla həyata ke çi -
ril məsi sözsüz ki, Heydər Əliyev dühasının
bəh rəsi idi.

Heydər Əliyev yeni iqtisadi sistemə keçid
pro sesində iqtisadi potensialın ilk növbədə
xal qın rifahına yönəldilməsini, əhalinin sosial
ma raqlarının təminatını, xüsusən aztəminatlı
in sanların sosial müdafiəsini dövlət qarşısında
mü hüm vəzifələrdən biri kimi müəyyən edir -
di. Mövcud imkanlardan, o cümlədən təbii
sər vətlərdən və iqtisadi potensialdan səmərəli
is tifadə etmək üçün hər gün, hər ay, hər rüb
və hər il yorulmadan çalışmağın zəruri ol -
du ğunu vurğu layan Heydər Əliyev, bunu
iq tisadiy yatın inkişafının, nəticədə ölkəmizin
qüd rətlənməsinin və vətəndaşlarımızın ri fa -
hı nın yüksəldilməsinin əsası kimi qiy mət -
lən dirirdi.

Dünya təcrübəsi təsdiq edir ki, is lahatların
mü vəffəqiyyəti düşünülmüş, əsaslandırılmış
stra tegiya və taktikadan baş qa, bir çox sosial-
si yasi və ideoloji amillərdən də asılıdır.
Ümum milli liderin hakimiyyətə qayıdışından
son ra Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin
bər qərar olun ması iqtisadi inkişafın da vam -
lı lı ğına və yeni hədəflərə rəvac verməklə
ya naşı, tərəfdaşlar qazanılmasına da zəmin
ya ratdı. Ulu öndərin ikinci dəfə res pub li ka -
mı za rəhbərliyinin ilk illərində ölkəmiz və -
tən daş müharibəsindən yenicə qurtulduğu,
atəş kəs rejimini təzəcə əldə etdiyi üçün, hə -
min dövrdə investorları Azərbaycana sərmayə
qoy maq üçün həvəsləndirmək, onların eti -
ma dını qazan maq həddindən artıq çətin, de -
mək olar ki, mümkünsüz bir məsələ idi. Bu -
nun la belə, ulu öndər 1994-cü ilin sentyabr
ayın da ölkəmizin qüdrətlənməsində mühüm

əhə miyyəti olan, Azərbaycanın Dövlət Neft
Şir kəti ilə dünyanın 11 böyük neft şirkəti
ara sında Xəzər dənizinin Azərbaycan sek -
to rundakı "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının
is tifadə edilməsi barədə “Əsrin müqaviləsi”
ki mi möhtəşəm bir müqavilənin bağ la nıl -
ma sına nail oldu.

Sözsüz ki, Azərbaycan neftinin dünya
ba zarlarına çıxmasında müstəsna rolu olan
Ba kı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ərsəyə
gəl məsi, Azərbaycanı dünya da böyük qaz
po tensialına malik olan bir dövlət kimi ta nı -
dan “Şahdəniz”in reallaşması da bu böyük
şəx siyyətin misilsiz xidmətlərinin nəticəsi
idi. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, türk
dün yası nın bir-biri ilə, eləcə də bütün dünya
ilə birləşdirilməsinə xidmət edən tarixi “İpək
Yo lu” layihəsində də Heydər Əliyevin tə -
şəb büsü ilə görülən işlər müstəsna əhəmiyyət
kəsb etmişdir. Əsas məqsədi Orta Asiya və
Qaf qaz ölkələrinin dünya iqtisadiyyatına
fəal qoşulmasını təmin etməkdən ibarət olan
bu böyük layihənin reallaşdırılmasında Bakı-
Tbi lisi-Ceyhan boru xəttinin mühüm əhə -
mi y yətini nəzərə alan müdrik lider, bu sə -
bəb dən əvvəlcə bütün qüvvəsini həmin xətt
la yihəsinə yönəltmişdir. Tarix onun növbəti
uzaq görənliyini təsdiq etdi və göstərdi ki,
Ba kı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru xəttinin,
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin, Bakı-Tbi li -
si-Qars dəmir yolunun inşası və qədim “İpək
Yo lu”nun bərpası Heydər Əliyevin Azər -
bay can iqtisadiyyatının qüdrətlənməsinə yö -
nə lən müdrik siyasəti olmaqla bərabər, həm
də türk dünyasının birləşdirilməsinə he sab -
lan mışdır.

Sadalananlar qəti əminliklə onu deməyə
əsas verir ki, müasir şəraitdə dövlət müs tə -
qil liyimiz üçün vacib olan iqtisadi po ten sia -
lı mızın əsası Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəh bərlik etdiyi illərdə qoyulmuşdur. Azər -
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bay canın son inkişaf tarixi bariz şəkildə gös -
tər di ki, Heydər Əliyev məntiqindəki "müs -
tə qillik-iqtisadiyyat" dialektikası öz dərinliyi,
ye ni liyi və konkretliyi ilə hər zaman aktualdır.
Mö h tərəm Prezident cənab İlham Əliyev
de mişdir: “...1993-2003-cü illər sabitlik, in -
ki şaf illəri olmuşdur. Heydər Əliyev bir daha
gös tərdi ki, ən ağır, böhranlı vəziyyətdən
çı xış yolu var. O da düşü nülmüş siyasətdir,
cə sarətdir, müstəqil siyasət və addımlardır...”.

Qüdrətlənən Azərbaycan
Ulu öndərin sürətli iqtisadi inkişaf kon -

sep siyasını uğurla davam etdirən möhtərəm
Pre zidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycanda nəhəng transmilli energetika
və nəqliyyat layihələri həyata keçirilir, həm -
çi nin iqtisadiyyatımızın daha da güclənməsinə
xid mət edən digər əhəmiyyətli işlər görülür,
tə rəqqinin davamlılığı təmin olunur. Belə
ki, 2006-cı ildə Xəzər və Aralıq dənizlərini
bir ləşdirən Bakı–Tbi lisi–Ceyhan əsas ixrac
neft kəməri, 2007-ci ildə Bakı–Tbilisi–Ər -
zu rum qaz kəməri istifadəyə verilmişdir.
Bun dan başqa, 2018-ci ildə Avropanın enerji
təh lükəsizliyinin, həmçinin Azərbaycanın
pers pektiv inkişafının və iqtisadi ma raqlarının
tə min edilməsində mühüm rol oynayan Cə -
nub Qaz Dəhlizinin və onun tərkib hissəsi
olan TANAP boru kəmərinin Bakıda rəsmi
açı lış mərasimləri keçirilmişdir.

Bundan əlavə, 20 sentyabr 1994-cü il ta -
ri xində Bakıda imzalanmış "Xəzər dənizinin
Azər baycan sektorunda yerləşən "Azəri",
"Çı raq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının
də rinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş"in
müd dəti 2017-ci ilin sentyabr ayının 14-də
ye ni, ölkəmiz üçün daha əlverişli şərtlərlə
2050-ci ilə qədər uzadılmış, bu isə Azər -
bay canda bundan sonra da uzun illər neftin

ha silat səviyyəsinin sabit qal masına, neft
sek toruna xarici investisiya qoyuluşunun tə -
min olunmasına zəmin yaratmışdır. Xüsusi
vur ğulamaq lazımdır ki, praqmatik lider cə -
nab İlham Əliyevin yürütdüyü son dərəcə
təm kinli, səbirli, balanslaşdırılmış siyasət
sa yəsində 12 avqust 2018-ci il tarixdə Qa -
za xıstanın Aktau şəhərində 5 Xəzəryanı döv -
lət başçılarının iştirakı ilə imzalanan tarixi
Ak tau Konvensiyası ilə 1996-cı ildən davam
edən Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı 22 il -
lik danışıqlar milli maraqlarımı zı qane edən
son luqla bitmiş və Xəzərin hüquqi statusunun
mü əyyənləşdirilməsi birdəfəlik öz həllini
tap mışdır.

2018-ci ilin oktyabr ayının 19-da Azər -
bay can–Türkiyə qardaşlığının təzahürü olaraq
bir gə səylərlə reallaşdı rılan, hər iki ölkənin
iq tisadi inkişafına, bütövlükdə regionun tə -
rəqqisinə böyük töhfə olan «STAR» neft
ema lı zavo dunun açılışı da neft strategiyasının
uğur larından olmuşdur. Azərbaycandan Av -
ro pa bazarlarına təbii qazı ixrac etmək üçün
ən qısa və birbaşa yol kimi seçilmiş, Cənub
Qaz Dəhlizinin sonuncu seqmenti olan TAP
la yihəsi də yekunlaşdırılmışdır. Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Avropa və Asi -
ya nı birləşdirən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
bey nəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması
is tiqamətində də müstəsna əhəmiyyətli işlər
gö rül müşdür. Belə ki, təməli 2007-ci ildə
qo yulmuş Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun
2017-ci il oktyabrın 30-da Bakıda rəsmi
açı lışı olmuşdur. 2018-ci il sentyabrın 18-
də isə yeni Ələt-Astara-İran İslam Res pub -
li kası magistral av tomobil yolunun istifadəyə
ve rilməsi ilə Azərbaycan ərazisində "Şimal-
Cə nub" nəqliyyat dəhlizi layihəsinin real -
laş ması üçün işlər başa çatdırılmışdır. Sözsüz
ki, bu uğurları iqtisadi islahatların siyasi is -
la hatlarla paralel şəkildə və yüksək pe şə -
kar lıqla aparılması şərtləndirmişdir.
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Fərəhləndirici və qürurverici haldır ki,
xal qımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
müd rik və zamanı önləyən siyasətini dövrün
tə ləblərinə uyğun uğur la davam etdirən döv -
lət başçısı cənab İlham Əliyevin zəngin elmi
bi likləri, mükəmməl siyasi strategiyası, sarsıl -
maz qətiyyəti, polad iradəsi, yorulmaz fəa -
liy yəti və xalqla iqtidar arasında olan sıx
bir liyin sayəsində planetimizin üzləşdiyi
çox saylı qlobal çətinliklərə, ümumbəşəri
cid di və mürəkkəb problemlərə, eləcə də
Yer kürəsini bürüyən koronavirus (COVID-
19) pandemiyasına, həmçinin müharibədən
ye ni çıxmış ölkə olmasına rəğmən, bu gün
də respublikamızda iqtisadiyyat güclənir,
bü tün sahələrdə mütəmadi ola raq mütərəqqi
is lahatlar həyata keçirilir, regionların tarazlı
in kişafının davamlı lığı təmin olunur, hər bir
is tiqamət üzrə ardıcıl uğurlar əldə edilir ki,
nə ticədə dövlətimiz daha da qüdrətlənir və
doğ ma Azərbaycanımız durmadan çiçəklənir.
Möh tərəm Prezident cənab İlham Əliyevin
rəh bərliyi ilə ölkəmizdə nəhəng layihələr
real laşdırılır, qeyri-neft məhsullarının is teh -
sa lının və ixracının artırılması üzrə kompleks
sti mullaşdı rıcı tədbirlər görülür, dövlət-sa -
hib kar münasibətlərinin və biznes-investisiya
mü hitinin daha da sağlamlaşdırılması, özəl
sek torda təşviq alətlərinin tətbiqi, aqrar sekto -
ra, kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyi
daim diqqət mərkəzində saxlanılır.

Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorları
üz rə strateji yol xəritələri, konsepsiyalar və
di gər dövlət proqram ları çərçivəsində mü -
əy yən olunmuş tədbirlərin icrası uğurla hə -
ya ta keçirilir. Dünyada gedən neqativ pro -
ses lərlə əlaqədar olaraq yaranmış beynəlxalq
iq tisadi böhran vəziyyətinin fəsadları Azər -
bay can iqtisadiyyatına az da olsa sirayət et -
sə də, sevindirici haldır ki, dövlət başçısının
ope rativ və səmərəli iqtisadi siyasəti, bilavasitə

onun tap şırığı ilə görülən qabaqlayıcı tədbirlər
nə ticəsində ciddi təsir göstərməmişdir. Real -
laş dırılması nəzərdə tutulan tədbirlərdən və
iş lərdən heç birinin, o cümlədən hər hansı
bir sosial layihənin icrasının təxirə salın ma -
ma sı da bunun bariz təcəssümüdür.

Dövlətlərarası münasibətlər sistemində
bə rabərhüquqlu əməkdaşlığı dəstəkləyən və
təb liğ edən Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq
are nada da möhkəmlənmişdir. Təsadüfi deyil
ki, 120 üzvlə BMT-dən sonra ikinci ən böyük
tə sisat olan Qoşulmama hərəkatına üzv döv -
lət lərin hamısı ötən il böyük etimad göstərərək
öl kəmizin sədrlik müddətini yekdilliklə daha
bir il uzatmışlar. Azərbaycan Türk Şurasına
sədr liyini də uğurla başa vurmuşdur. İslam
Əmək daşlıq Təşkilatı ənənəvi ola raq öl kə -
mi zin haqlı mövqeyini müdafiə edir. Döv -
lə ti miz NATO tərəfindən də dəstəklənir. Di -
gər dövlətlərlə, xüsusən də qonşu ölkələrlə
qu rulmuş mükəmməl əlaqələrin davamlılığı
uğur la təmin olunur.

Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Türkiyə ilə
qar daşlıq münasibətləri, Türkiyə-Azərbaycan
əla qələri 15 iyun 2021-ci il tarixdə “Azə r -
bay can Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
ara sında müttəfiqlik münasibətləri haqqında
Şu şa Bəyannaməsi”nin imzalanması ilə key -
fiy yətcə yeni mərhələyə qədəm qoyaraq rəs -
mən müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Ru siya ilə olan əlaqələrin də uğurla davam
et dirilməsi “Azərbaycan Respublikası ilə
Ru siya Federasiyası arasında müttəfiqlik
qar şılıqlı fəaliyyəti haqqında” 22 fevral
2022-ci il tarixli Bəyannamə ilə bir daha öz
təs diqini tapmışdır. İran və Gürcüstanla daim
tə maslar və fikir mübadiləsi əsnasında dostluq
və tərəfdaşlıq əlaqələri inkişaf etməkdədir.
Bü tün bunlar təbii ki, milli maraqlara uyğun
hə yata keçirilən müdrik xarici siyasətin nə -
ti cə sidir.
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Göründüyü kimi, ölkə başçısı cənab İlham
Əli yevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu
da xili və xarici siyasət nəticəsində res pub li -
ka mızda ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür,
döv lətimiz yüksək templə inkişaf edir, bey -
nəl xalq əlaqələr genişlənir və vətənimiz
Azər baycan dünya ölkələri sırasın da tutduğu
la yiqli mövqeyini daha da möhkəmləndirir.

Zəfərə doğru gedən yol
Ümummilli liderin zəngin və çoxşaxəli

fəa liyyətinin prioritet istiqamətlərindən birini
də Azərbaycanın təhlükəsiz gələcəyinə, müs -
tə qilliyinə və ərazi bütövlüyünə zəmanət
ve rən ordu quruculuğu təşkil edirdi. Azər -
bay can Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan
son ra ölkəmizdə bu sahədə yaran mış tə nəz -
zü lə ulu öndərin birinci dəfə hakimiyyətə
gə lişindən sonra son qoyuldu. Azərbaycanda
SSRİ müdafiə sənayesinin on bir böyük za -
vo dunun tikilməsi, bu zavodlarda o dövrün
ən müasir texnologiyalarının tətbiq olun -
ması Azərbaycan Respublikasının müdafiə
sə nayesi istehsalında keyfiyyətli məhsulların
həc mini dəfələrlə artırırdı ki, bu da müs tə -
qil liyə doğru gedən yolda vacib amillərdən
idi.

Bununla yanaşı, milli hərbi kadrla rın ha -
zır lanması prosesi də vüsət aldı. Müxtəlif
sa hələrdə, o cümlədən hərbi sahədə ixtisaslı
mil li mütəxəssislərin yetişdirilməsi isti qa -
mə tində Heydər Əliyevin gördüyü böyük
iş lər bu müd rik şəxsiyyətin uzaqgörənliyinin
par  laq sübutu idi. Ordu qururculuğunda key -
fiy yətli hərbi təhsilin formalaşdırıl masının
və ixtisaslı gənc hərbi kadrların püx tə ləş di -
ril məsinin son dərəcə strateji əhəmiyyətli
mə sələ olduğunu hər zaman qeyd edən ulu
ön dər, bu sahəni də daim diqqət mərkəzində
sax layırdı. Bu məsələnin vacibliyini nəzərə
alan ümum milli lider Heydər Əliyev hələ

So vetlər dönəmində, SSRİ-nin iflas təhlükəsi
heç kimin ağılına gəlmədiyi bir vaxtda milli
kadr ların, xüsusilə peşəkar hərbçilərin ha -
zır lanması istiqamətində misilsiz işlər görürdü.
Be lə ki, o, azərbaycanlı gənclərin hərtərəfli
for malaşması üçün onların ali təhsil, o cüm -
lə dən xaricdə təhsil almalarına xüsusi önəm
ver məklə yüzlərlə şəxsin müxtəlif dövlətlərin
ali təhsil müəssisələrində, həmçinin ali hərbi
mək təblərində təhsil almaları istiqamətində
əmə li tədbirlər həyata keçirirdi.

Ümummilli liderin şəxsi müdaxiləsi və
qay ğısı ilə ötən əsrin 70-ci illərindən baş la -
ya raq ali hərbi məktəblərə qəbul olunan
gənc lərin sırasında azərbaycanlıların sayı
in tensiv şəkildə artmağa başladı və bu sahədə
də milliləşdirmə prosesi sürətləndi. Digər
is tiqamət isə ölkə daxilində milli təhsil mü -
əs sisələrinin təkmilləşdirilməsi və yeni təhsil
ocaq larının yaradılması idi. Bakıda hərbi
mək təbin açılmasına mərkəzi hakimiyyətdən
ica zə almaq çox çətin olsa da, ulu öndər bu -
na nail oldu və məhz onun əzmi sayəsində
19 iyul 1971-ci il tarixində silahlı qüvvələrin
pe şəkar milli hərbçi heyəti ilə kom plekt ləş -
di rilməsində müstəsna əhəmiyyəti olan Cəm -
şid Naxçıvanski adına Hərbi Lisey yaradıldı.
Sö zügedən hərbi məktəbin fəaliyyətə baş -
laması Azərbaycanda hərb sahəsinə marağın
da ha da güclənməsinə təkan verdi.

Böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev növbəti
də fə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə
öl kəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi, or -
du quruculuğunda da köklü islahatlar həyata
ke çirildi. Silah lı qüvvələrin beynəlxalq əla -
qə lərinin genişləndirilməsini də hər zaman
diq qətində saxlayan Ali Baş Komandan Hey -
dər Əliyev, onu müasirləşdirmək üçün sovet
hərb sistemini dəyişib, NATO standartlarını
tət biq etməyin zəruriliyini, Şimali Atlantika
Al yansının isə beynəlxalq münasibətlər sis -



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 220222022 25

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

te mində yeri və rolunu nəzərə alaraq, öl kə -
mi zin NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
proq ramına qoşulması barədə qətiyyətli qərar
ver di və 4 may 1994-cü ildə Brüsseldə təş -
ki latın çərçivə sazişini imzaladı. Bundan
son ra, digər ölkələrin qanunvericiliyindən
və təcrübəsindən bəhrələnilməklə, eləcə də
hərb tariximizə əsaslanılmaqla mükəmməl
hər bi qanunvericilik bazası yaradılması pro -
se si başladı, həyata keçirilən mühüm tədbirlər
sa yəsində çağırış və səfərbərlik işi də xeyli
tək milləşdirildi, həmçinin hərbi hissələrdə
in tizam möhkəmləndi və qanunun aliliyi
prin sipi bərqərar oldu. Bununla da, görülən
iş lər qısa zaman da öz bəhrəsini verdi və
Azər baycanın qüdrətli ordusu formalaşmağa
baş ladı.

Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qo yulmuş və onun layiqli davamçısı möh tə -
rəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin
uğur la davam etdirdiyi ordu quruculuğu sa -
hə sində həyata keçirilən köklü islahatların
və kompleks tədbirlərin nəticəsi olaraq silahlı
qüv vələrimizin maddi-texniki bazası möh -
kəm ləndirildi, arsenalı ən müasir silah-sursat
və hərbi texnika ilə zənginləşdirildi, hərbi
qul luqçuların nəzəri və peşə bilikləri, mənəvi-
psi xoloji hazırlığı artırıldı, bir sözlə müasir
tə ləblərə tam cavab verən, istənilən döyüş
tap şırığını ən yüksək səviyyədə yerinə ye -
tir məyə qadir və işğal altında kı torpaqlarımızı
azad etməyə hər an hazır olan Azərbaycan
Si lahlı Qüvvələri formalaşdı.

Təsadüfi deyildir ki, “Global Fi repower”
təş kilatının dünya ölkələri ordularının gücü
ilə bağlı müxtəlif illərdə hazırladığı hesabatlar -
da da Azərbaycan Ordusunun Cənubi Qaf -
qa zın ən güclü ordusu olması qeyd edilirdi.
Hər bi qulluqçuların xidmət şəraitinin müa -
sir ləş dirilməsi, əsgərlərin məişət işlərindən
azad edilməsi, yüksək tələblərə cavab verən

əs gər yataqxa nalarının istifadəyə verilməsi,
hər cür infrastrukturu olan hərbi şəhərciklərin
ti kilməsi, hərbi qulluqçuların sosial mə sə lə -
lə rinin həlli, əmək haqlarının davamlı olaraq
ar tırılması, verilən imtiyaz və güzəştlərin
miq yasının genişləndirilməsi, həmçinin on -
la rın ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin güc -
lən dirilməsi, mənzil-məişət problemlərinin
həl li də bir daha sübut edirdi ki, həyatını
Və təni müdafiə etmək kimi şərəfli peşəyə
həsr edən hərbi qulluqçular hərtərəfli dövlət
qay ğısı ilə əhatə olunublar.

Bütün bunlar silahlı qüvvələrdə nizam-
in tizamı daha da möhkəmləndirir, hərbçilərin
dö yüş ruhunu və qabiliyyətini artırır, əzmini
yük səldirdi ki, bu da Vətən müharibəsindəki
qə ləbəmizi şərtləndirdi.

Möhtəşəm qələbə
Məlum olduğu kimi, 27 sentyabr 2020-

ci il tarixdə səhər saatlarında Ermənistan si -
lah lı qüvvələrinin növbəti dəfə təxribat tö -
rə dərək genişmiqyaslı şəkildə cəbhəboyu
zo nada yerləşən Azərbaycan Ordusunun
möv qelərini və yaşayış məntəqələrini iriçaplı
si lahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artil -
le riya qurğularından intensiv atəşə tutması
or dumuzu mənfur düşmənin layiqli cavabını
ver məyə vadar etdiyindən Azərbaycan Silahlı
Qüv vələri əks-hücum əməliyyatları həyata
ke çirdi və bununla da İkinci Qarabağ mü -
ha ribəsi başladı. Böyükdən kiçiyə hər kəs
Və tən müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasını
qar şıya məqsəd qoydu. Dövlət başçısı cənab
İlham Əliyevə olan sonsuz inam xalqı öz li -
de rinin ətrafında daha da sıx birləşdirdi. Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə silahlı qüv -
vələrimiz tərəfindən işğal altında olan əra -
zi lərimizin bir birinin ardınca qısa zamanda
er məni qəsbkarlarından təmizlənməsi düş -
mə nin zəbt etdiyi tarixi torpaqlarımızın tez -
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lik lə tam azad ediləcəyindən və ərazi bü -
töv lüyümüzün bərpa olunacağından xəbər
ve rirdi ki, bu da xalqın mübarizə əzmini, o
cüm lədən orduda olan ruh yüksəkliyini daha
da artırırdı.

Xalqımız tam əmin idi ki, möhtərəm Pre -
zi dentimizin rəhbərliyi ilə işğal altında olan
ta rixi torpaqlarımız tezliklə azad edilməklə,
doğ ma yurdumuzun hər bir guşəsində Azər -
bay can bayrağı dalğalanacaqdır və bu belə
də oldu. Elə ilk günlərdən düşmənə sarsıdıcı
zər bələr vuran qəhrəman övladların ardıcıl
zə fərlər qazanmaqla kəndlərimizi, qə sə bə -
lə ri mizi, yaşayış məntəqələrimizi, eləcə də
şə hərlərimizi, o cümlədən 4 oktyabrda Cəb -
ra yıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda
Zən gilan, 25 oktyabr da Qubadlı və nəhayət
8 noyabrda Şuşa şəhərini işğaldan azad et -
mə si Ermənistanı sülhə sövq etdi və bu düş -
mə nin kapitulyasiya aktını imzalama sı ilə
nə ticələndi. Ardınca 20 noyabrda Ağdam,
25 noyabrda Kəlbəcər və 1 dekabrda Laçın
iş ğaldan azad olundu.

Bununla da, haqq mübarizəsi hərbi-siyasi
qə ləbəmizlə başa çatdı və ədalət bərpa edildi.
Tə bii ki, bütün bunlar müzəffər Ali Baş Ko -
man danın mükəmməl siyasətinin və sarsılmaz
qə tiyyətinin, dövlətimizin qüdrətinin, silahlı
qüv vələrimizin gücünün, hərbi qul luq çu la -
rı mızın qəhrəmanlığının və xalqımızın mü -
ba rizliyinin sıx vəhdətinin nəticəsində müm -
kün olmuşdur. Qazan dığımız tarixi zəfər
mil lətimizin ruhunu dəyişdi, vüqarını və qü -
ru ru nu daha da artırdı, alnını açıq, üzünü
ağ, başını uca etdi, milli məğrurluğumuzu
da ha da möhkəmləndirdi. Fürsətdən istifadə
edib, uca Allahdan bütün şəhidlərimizə rəh -
mət, yaralılarımıza isə şəfa diləyirəm.

Qürurvericidir ki, Ermənistanın növbəti
təx ribatlarının qarşısını almaq və düşməni
sül hə məcbur etmək məqsədi ilə gedən 44

gün lük müharibədə müd rik və qətiyyətli Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qüdrətli Azər -
bay can Silahlı Qüvvələrinin hərbçilərinin
şü caəti hərb tariximizin qəhrəmanlıq sal na -
mə sini yaratmağa müvəffəq oldu. Təsadüfi
de yil ki, NATO, eləcə də ABŞ, Bö yük Brita -
niya, Almaniya, Ukrayna və digər ölkələrin
hərb çiləri Azərbaycanın Vətən müharibəsi
təc rübəsindən bəhrələnmək, bununla əlaqədar
öz ordu larında müəyyən dəyişikliklər aparmaq
fi kirlərində olduqlarını açıq etiraf etdilər.

Məsləkdaş dəstəyi
Ulu öndər Heydər Əliyevin layiq li siyasi

va risi cənab İlham Əliyevin prezidentlik
döv rü Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsi,
xal qın rifahının hərtərəfli yaxşılaşdırılması,
elə cə də ardıcıl uğurları ilə səciyyələnmiş
və bu müsbət tendensiya yüksələn xətlə da -
vam etməkdədir. Bütün bunları şərtləndirən
isə ümummilli lider Heydər Əliyevin mü -
kəm məl və uzaqgörən siyasəti, bu siyasəti
döv rün tələbləri ilə uzlaşdıraraq yüksək mə -
ha rətlə davam etdirən möhtərəm Prezident
cə nab İlham Əliyevin dühası, onun etibarlı
məs ləkdaşı Mehriban xanım Əliyevanın dəs -
təyi və millətimizin müdrikliyi, eləcə də
sar sılmaz xalq-iqtidar birliyidir.

Vurğulanmalıdır ki, ölkəmizin tərəqqisində
və əldə olunan uğurlar da, eləcə də döv lə ti -
mi zin beynəlxalq əlaqələrinin inkişaf et di -
ril məsində, milli-mənəvi dəyərlərimizin və
mə dəniyyətimizin bütün dünyaya tanı dıl -
ma sında yüksək erudisiya ya, dərin düşüncəyə
və mükəmməl idarəçilik qabiliyyətinə malik
nə cib insanın – Azərbaycan Respublikasının
Bi rinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əli -
ye vanın zəngin və yorulmaz fəaliyyəti mühüm
əhə miyyət kəsb etməkdədir. Onun Res pub -
li ka mızda təhsilin, elmin, səhiyyənin, mə -
də niyyətin, idmanın və digər sahələrin in ki -
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şa fında xidmətləri, milli-mənəvi dəyərlərin
qo runması və beynəlxalq səviyyədə geniş
təb liği istiqamətində gördüyü böyük işlər
döv lətimizin daha da qüdrətlənməsinə və
xal qın rifahının hərtərəfli yaxşılaşdırıl masına
töh fələr verməkdədir.

Qeyd olunanlar, eləcə də sadəliyi, tə va -
zö karlığı, səmimiliyi, vətəninə və xal qına
bağ lılığı, bütün məsələlərə ədalətli yanaşması,
cə miyyətdə mənəvi aşınma yaradan, eləcə
də saf və ali dəyərləri ucuzlaşdıran mənfi
meyl lərə qarşı barışmaz mövqe tutması, in -
san lı ğın təntənəsinə xidmət edən təşəbbüsləri
və saysız-hesabsız xeyirxah əməlləri Mehrib-
an xanıma sonsuz xalq məhəbbəti qa zan dır -
mış dır. Onun bəşər mədəniyyətinin inkişafı
is tiqamətindəki səriştəli fəaliyyəti, döv lət -
lər arası dialoq prosesinə verdiyi töhfələr və
dün yanın müxtəlif yerlərində həyata keçirdiyi
hu manitar tədbirlər isə Birinci xanıma Azər -
bay can xalqının sevgisi ilə bərabər, bir sıra
xa rici ölkə vətəndaşlarının da rəğbətini qa -
zan dırmışdır. Fərəhləndiricidir ki, Mehriban
xa nımın xüsusən də Şərqlə Qərb arasında
mə dəni dialoqa nail olmaq, fərqli sivili za si -
yaları ümumbəşəri maraqlar naminə bir araya
gə tirmək, dini tolerantlığı, multikulturalizmi
güc ləndirmək, gender bərabərliyini təmin
et mək istiqamətindəki fədakar fəaliyyəti
bey nəlxalq səviyyədə təqdir olunur. Təsadüfi
de yil ki, şöhrəti respublikamızın hü dud la -
rın dan kənara çıxan Birinci vitse-prezidentin
gör düyü böyük işlərin sədası dünyanın ən
nü fuzlu kütləvi informasiya vasitələrindən
gə lir və onun səmərəli fəaliyyəti digər ölkələr
tə r əfindən də ali dövlət mükafatları verilməklə
yük sək qiymətləndirilir.

Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan
Res publikasının Prezi denti cənab İlham
Əliyevlə birlikdə Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın şəhid ailələri,

mü haribə əlilləri və veteranları ilə mütəmadi
ola raq görüşmələri, onların qayğıları ilə ma -
raq lanmaları, problemlərini həll etmələri və -
tən uğrunda, xalq yolunda öz qanını və ca -
nı nı əsirgəməyən, bu yolda xidmətləri olan
in sanlara qarşı yüksək diqqətin təcəssümü
ol maqla bərabər, həmçinin hərbi qul luq çu -
la rı mızda ruh yüksəkliyi yaradaraq döyüş
əz mini artırırdı ki, bu da haqq mübarizəsində
qə ləbəmizə böyük töhfə oldu. Aprel dö yüş -
lə rində yaralanan və yüksək tex nologiyalı
pro tezlərlə təmin edilmiş hərbi qulluqçularla
03 aprel 2019-cu il tarixdə keçirilən görüşdə
Mehriban xanım Əliyeva onlara “qardaşlarım”
de yərək müraciət etməklə söyləmişdir: “...Be -
lə xalqla, belə əsgərlərlə biz Qarabağı mütləq
qay taracağıq...”. Bəli, bu, belə də oldu.

Qeyd etmək zəruridir ki, cənab Prezidentin
ən sadiq silahdaşı Mehriban xanım Əliyevanın
yo rulmaz fəaliyyəti Vətən müharibəsi zamanı
da diqqəti cəlb etmişdir. Birinci vitse-prezident
öl kəmizin ədalətli mübarizəsi barədə hə qi -
qət lərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması
üçün vətənpərvər çağırışları ilə hər bir azər -
bay canlını informasiya platformala rında mü -
ba rizəyə səfərbər etməyi uğurla bacardı.
Cəb hədə döyüşən qəhrəman hərbçilərimizə,
elə cə də yaralılarımıza hərtərəfli dəstəyi və
dua ları ilə yardımçı olan, şəhidlərimizin
əziz lərinin ağrı-acı sına şərik çıxaraq bir ana,
bir bacı, bir övlad kimi doğma və qayğılı
mü nasibəti ilə onları ovunduran, hər bir mə -
qam da dövlət başçısının yanında olan Mehri -
ban xanım xalqımıza və ölkə rəhbərinə bö -
yük dəstək verdi.

Möhtəşəm tarixi qələbədən sonra müzəffər
Ali Baş Komandanın və birinci xanımın iş -
ğal dan azad olunmuş torpaq larımızda sevinc
və qürur dolu davra nışları, səmimi pay la -
şım ları xalqımız tərəfindən böyük maraq və
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fə rəhlə qarşı lanmaqla hər birimizdə sözlə
ifa də oluna bilməyən iftixar hissləri yaradır.

Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın
əra zi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak
ol muş hərbçilərimizə, qətlə yetirilən mülki
və təndaşlarımıza və itkin düşmüş soy daş la -
rı mı za ehtiram əlaməti olaraq möhtərəm
Pre zidentimiz cənab İlham Əliyevin və Bi -
rin ci vitse-prezident Mehriban xanım Əli -
ye vanın iştirakı ilə keçirilmiş yürüş hər kəsi
duy ğulandırmaqla bərabər qəlblərdə unudul-
maz izlər buraxdı.

Mehriban xanım Əliyevanın Vətənin və
xal qın taleyində bundan sonra da misilsiz
rol oynayacağına, ölkənin sürətli və davamlı
in kişafına, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə
res publikamızda həyata keçirilən hərtərəfli
is lahatlara, görülən nəhəng işlərə böyük dəs -
tək verəcəyinə hər kəs əmindir. Bu əminliyi
ya radan başlıca amil isə vətənpərvər insanın
hər zaman azərbaycançılıq məfkurəsinin in -
ki şaf etdirilməsi, ölkəmizin davamlı tərəqqisi
üçün yeni yollar axtarışında olması, xalqa
və dövlətçiliyə xidmətin onun həyat amalının
qa yəsini təşkil etməsidir.

Gülüstana çevrilən Vətən
Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaq -

gö rən siyasətini yeni müstəvidə yüksək mə -
ha rətlə davam etdirən möhtərəm Prezident
cə nab İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi
uğur lu 19 il hərtərəfli köklü islahatların hə -
ya ta keçirilməsi, dövlətimiz üçün strateji
əhə miyyət kəsb edən inkişaf proqram larının
ha zırlanaraq işlək mexanizmlər əsasında mü -
vəf fəqiyyətlə icra edilməsi və bütün sahələrdə
tə rəqqi prosesinin vüsət alması ilə sə ciy yə -
lən mişdir. Qeyd olunan dövr ərzində də rin -
lə şən islahat lar fonunda Azərbaycan sürətli
in kişaf tempini qoruyub saxlamış, iqti sa -

diy yatını uğurla şaxələndirmiş, regional və
qlo bal məsələlərdə sabitləşdirici faktor kimi
çı xış etmişdir. Neft strategiyasının milli mə -
nafelərə uyğun davam etdirilməsi, eyni za-
manda qeyri-neft sektorunun ümumi daxili
məh suldakı çəkisinin artırılması, regionların
da vamlı inkişafı, yeni istehsal müəssisələrinin
açıl ması, əhalinin sosial müdafiəsi təd bir -
lərinin gücləndirilməsi ötən müddətdə dövlət
baş çısının iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil
et mişdir.

Müdrik liderin yürütdüyü siyasətin mü -
kəm məlliyi, obyektiv gerçəkliyə adekvatlığı,
mil li maraqları əks etdirməsi, qayəsinin in -
san amili olması və nəticədə qazanılan hər -
tə rəfli uğurlar hər bir Azərbaycan vətəndaşını
fə rəhləndirir, qürurlandırır, onda daha firavan
gə ləcəyə böyük inam və əminlik yaradır ki,
bu nunla da cənab Prezidentə olan sonsuz
xalq sevgisi dərinləşir.

Bu gün respublikamızın digər bölgələri
ilə bərabər, işğaldan azad edilmiş vaxtilə
er mənilər tərəfindən viran qoyulmuş kənd
və şəhərlərimizdə sürətli abadılıq-quruculuq
iş ləri aparılır və həyata keçirilən siyasətin
prio ritet istiqamətlərindən olan bu proses
döv lət başçısının şəxsi nəzarəti ilə uğurla
real laşdırılır ki, bunun da nəticəsində Vətənin
hər bir guşəsi gülüstana çevrilir. Möhtərəm
cə nab Prezident artıq bir neçə dəfə Birinci
vit se-prezidentlə birlikdə iş ğaldan azad olun -
muş tarixi ərazilərimizə səfər edərək, ye ni -
dən qurma işləri ilə şəxsən tanış olmuş, bu -
nun la əlaqədar öz dəyərli məsləhətlərini ver -
miş və bir neçə müxtəlif infrastruktur la yi -
hə lə rinin təməlqoyma və açılış mərasimlərini
ke çirmişdir. Təkcə ötən il 7-si Şuşa ya olmaqla,
32, o cümlədən dekabrın 24-də, məhz doğum
gü nündə Xocavənd rayonunun Hadrut qə -
sə bə sinə və Şuşa şəhərinə olan səfər dövlət
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baş çısının, eləcə də birinci xanımın və onların
öv ladlarının Vətənə, yurda, torpağa və xalqa
bağ lılığının təcəssümüdür.

Ölkə rəhbərinin Şuşaya növbəti səfəri
za manı, 22 aprel 2022-ci il tarixində Azər -
bay canın mədəniyyət paytaxtında keçirilən
Dün ya Azərbaycanlılarının V Qurultayı –
Zə fər Qurultayı isə hər bir azərbaycanlını
se vindirməklə bərabər, millətin özü nə gü -
vən liyini daha da artırdı. Yeri gəlmişkən,
ulu öndər Heydər Əliyevin 23 may 2001-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən, həmin ilin 9-
10 noyabrnda keçirilmiş Dünya Azər bay -
can lılarının I Qurultayında çıxış edən ulu
ön dər demişdir: “...İşğal olunmuş torpaqlar
azad ediləcək və Azərbaycanın ərazi bü töv -
lü yü bərpa olunacaqdır...”.

Hazırda geniş tikinti-quruculuq meydanına
çev rilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dövlət
baş çısının tapşırıqları və tövsiyələri əsasında
“Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” kon sep si ya -
la rı nın reallaşdı rılması, bütün infrastrukturların
ye nidən qurulması, avtomobil və dəmir yol -
la rının, elektrik, su və qaz xətlərinin çəkilməsi,
ha va limanlarının, tunellərin, körpülərin,
müa sir yaşayış komplekslərinin, məktəblərin,
xəs təxanaların, su-elektrik stansiyalarının ti -
kil məsi, eyni zamanda Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə rəhbəri olduğu və
ulu öndərin xeyir xah ideyalarını layiqincə
da vam etdirən Heydər Əliyev Fondu tərə -
fin dən tarixi-mədəni və dini abidələrimizin
bər pa edilməsi prosesi uğurla davam etdirilir
ki, bu da dünya iqtisadiyyatında böyük prob -
lem lərin yarandığı bir dövrdə res publikamızın
qüd rətini və iqtisadi gücünü sübut edən növ -
bəti bariz nümunədir. Bütün bunlar düşmən
tap dağından azad edilmiş dədə-baba tor paq -
la rımızda yeni tarixi mərhələnin, mütərəqqi
bir dövrün başlanmasını müjdələyərək, bölgə

üçün yeni imkanlar və perspektivlər vəd
edir.

Bütün bunlardan göründüyü kimi, hələ
sağ lığında canlı əfsanəyə çevril miş dünya
şöh rətli siyasətçi, nəhəng dövlət xadimi
Heydər Əliyevin mütərəqqi ideyaları onları
hər zaman fəaliyyətində rəhbər tutan möh -
tə rəm Prezident cənab İlham Əliyevin yürüt -
dü yü mükəmməl siyasətdə yaşayır və dövrün
tə ləblərinə uyğun uğurla həyata keçirilir ki,
bu da Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsini
və xalqın rifahının hərtərəfli yaxşılaşma sını
şərtləndirir.

Bu gün cənab Prezidentə ünvanlanan
min nətdarlıq məktublarının ardı-arasının kə -
sil məməsi, Mehriban xanımın saysız-hesabsız
xe yirxah təşəbbüslərinə görə insanların məm -
nun luq hissləri ilə dolu təşşəkkürlərini ifadə
edən müraciətlərinin səngiməməsi ölkədə
za manla uz laşdırılaraq uğurla həyata keçirilən
Heydər Əliyev siyasətinin qədirbilən xalq
tə rəfindən dəyərləndirilməsinin və dəst ək -
lə nil məsinin təcəssümü, ulu öndərə, eləcə
də dövlət başçısına və Birinci vitse-prezidentə
olan misilsiz xalq məhəbbətinin təzahürüdür.

Bunlar isə qəti əminliklə onu deməyə
əsas verir ki, nə qədər Azərbaycan dövləti
və mil ləti varsa dünya miqyaslı böyük tarixi
şəx siyyət Heydər Əliyevin parlaq siması qə -
dirbilən insanların qəlbində hər zaman ya -
şa yacaq, onun əziz və unudulmaz xatirəsi
hə mişə yüksək ehtiramla anılacaqdır.

Xanlar VƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikası Baş

prokurorunun müavini – Azərbaycan
Respublikasının Hərbi prokuroru,

ədliyyə general-leytenantı,
respublikanın Əməkdar hüquqşünası,

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 2 2022202230

Ключевые слова: общенациональный
лидер, государственный деятель, великий
вождь, мудрый человек. 

Прежде всего следует от-
метить, что богатая

био графия общенационального
лидера Гейдара Алиева насы-
щена яркими и значимыми со-
бытиями, которые касались и
его личной жизни, и вместе с
тем, судьбы всего азербайджан-
ского народа. Он занимал вы-
сокие государственные посты,
был первым лицом в респуб-
лике, а затем – в независимом

Азербайджанском государстве. 
Он никогда не стоял над людьми,

а находился рядом с ними, среди
них. Гейдар Алиев всегда был чутким
и отзывчивым человеком, вниматель-
ным к нуждам простого народа.
Именно этим он и снискал к себе
огромную всенародную любовь. Сам
же Гейдар Алиев всегда верил в твор-
ческую, созидательную силу народа. 

Его мудрая жизненная философия
постоянно подтверждалась его ве-
ликими делами. Проявляя заботу о
будущем Азербайджана, Гейдар Али-
ев заложил фундамент такой бесцен-
ной традиции в области образования,
как направление азербайджанских
молодых людей на учебу в престиж-
ных высших учебных заведениях
мира. «Будущий прогресс нашего об-

щества, – говорил Гейдар Алиев, – во
многом будет зависеть от того, чему и
как мы учим молодежь сегодня».

В ЗАВЕТОМ ГЕЙДАРА АЛИЕВА СОЛИДАРНОСТЯМ 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ – НАРОД, АРМИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ВОЗНИКЛА НОВАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ – ЮРИДИЧЕСКИЕ УРОКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Ариф Джамиль оглу Гулиев, 
доктор юридических наук, профессор кафедры
конституционного, международного права и
публично-правовых дисциплин Киевского инс -
ти тута интеллектуальный собственности и
права, Национального Университета «Одесский
юридический академии», Заслуженный работ-
ник образование Украины, академик Высший
образование Национальный Академия Наук
Украины.

Для государственных деятелей и
политиков слова, зажигательные и мудрые,
абсолютно бесполезны, если за ними не сле-
дует действие. С именем Гейдара Алиева
связано множество положительных собы-
тий в жизни азербайджанского народа.
Трудно даже представить, как бы сложи-
лась судьба молодого государства, если бы
его не возглавил этот великий, мудрый и
мужественный человек.

Богатая биография общенационального
лидера Гейдара Алиева насыщена яркими и
значимыми событиями, которые касались
и его личной жизни, и вместе с тем, судьбы
всего азербайджанского народа. Он занимал
высокие государственные посты, был пер-
вым лицом в республике, а затем – в неза-
висимом Азербайджанском государстве. 

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 220222022 31

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

Традиции и наследие

В центре особого внимания общена-
ционального лидера находился азербай-
джанский язык. Он был твердо убежден
в том, что только «родным языком созда-
ется каждый народ». Гейдар Алиев до-
бился предоставления азербайджанскому
языку статуса государственного языка,
что было законодательно закреплено в
Конституции 1978 года. В то время такой
шаг равнялся как героизму. 

Оценивая политическую деятельность
Гейдара Алиева в этот период, следует
отметить, что ему в довольно короткие
сроки удалось превратить в то время от-
сталую аграрную Азербайджанскую Рес-
публику, производящую лишь сырье, в
развитую промышленную страну, заняв-
шую лидирующие позиции по производ-
ству нефти и хлопка. В те годы под руко-
водством Гейдара Алиева удалось создать
сильную экономическую базу, заложить
основы будущей независимости Азербай-
джана. В итоге, за короткий исторический
срок в республике произошли существен-
ные изменения в лучшую сторону: по-
строены новые заводы, фабрики, элек-
тростанции, нефтепромыслы, ороситель-
ные и транспортные системы. 

Гейдар Алиев, благодаря своему бес-
страшию, решительной и твердой воле,
создал в Азербайджане такую обстановку,
которая предоставляла творческим лицам
возможность свободно мыслить, пол-
ностью реализовывать задуманное. Он
всегда был уверен в том, что только
«народ, обладающий высокой культурой,
всегда будет идти вперед, будет жить и
развиваться». В те годы в Баку были по-
строены архитектурные комплексы, ин-

ституты, издательства, возведены памят-
ники выдающимся людям, созданы дома-
музеи великих исторических личностей. 

Испытания судьбы и стезя к успеху

Последующие годы стали для Гейдара
Алиева испытанием на прочность и пре-
данность своему народу. В октябре 1987
года он был смещен с занимаемой долж-
ности. Осуществляемый под руководством
Михаила Горбачева план по устранению
Алиева, сопровождался гонениями и кле-
ветой. Как вспоминал впоследствии сам
Гейдар Алиев, самым ужасным для него
в этот период было то, что «Комитет Го-
сударственной Безопасности, в котором
он проработал тридцать лет, стал отно-
ситься к нему как к врагу советского
строя».

Однако все эти гонения не смогли за-
ставить стойкого и мужественного поли-
тического лидера пасть духом и отказаться
от своих политических и моральных убеж-
дений. Сохранение территориальной це-
лостности Азербайджана превратилось
для него в первоочередную жизненно
важную задачу. Из опыта тех сложных
лет он вынес как моральный принцип то,
что «можно находиться в оппозиции к
власти, но нельзя быть в оппозиции к Ро-
дине, народу, нравственности и высоким
идеалам».

После известных кровавых январских
событий в г. Баку, находившийся тогда в
опале Гейдар Алиев, подвергая свою
жизнь опасности, выступил в постоянном
представительстве Азербайджана в Моск-
ве перед журналистами и обществен-
ностью с резким заявлением, осуждая и
требуя наказать тех, кто учинил страшное
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преступление против азербайджанского
народа. Тем самым он проявил мужество,
стойкость, преданность родному народу.
Он был одним из первых, кто с высокой
трибуны бесстрашно бросил справедливые
обвинения в адрес руководителей бывшего
советского государства, выступил на за-
щиту территориальной целостности своей
Родины. 

Однако ситуация уже изменилась, азер-
байджанский народ верил в своего вели-
кого сына и настойчиво требовал его воз-
вращения на родину. Гейдар Алиев на
самолете прилетел в Баку, и это возвра-
щение усилило веру народа в него, на
центральной площади Нахичевани свыше
80 тысяч человек приветствовали своего
великого лидера.

К началу 1993 года политическая си-
туация в Азербайджане крайне обостри-
лась, часть территории Азербайджана
была без зазрения совести оккупирована
армянскими вооруженными формирова-
ниями, тысячи азербайджанцев превра-
тились в беженцев, страна находилась на
грани гражданской войны, ее государст-
венности угрожала опасность. В те страш-
ные и тяжелые дни азербайджанцы начали
терять веру в будущее. Они нуждались в
сильном лидере, способном стабилизи-
ровать обстановку и защитить свой народ
от нависшей беды. Таким лидером и стал
Гейдар Алиев. В нем азербайджанский
народ увидел свой путь к спасению и на-
стойчиво потребовал смены существую-
щей власти, желая доверить свою судьбу
Гейдару Алиеву.

Видя страдания своего народа, Алиев
вновь вернулся к руководству страной. В
октябре 1993 года азербайджанский народ
избрал его президентом Азербайджанской
Республики.

Общенациональный лидер Гейдар Али-
ев в очень короткие сроки вывел Азер-
байджан на путь развития и процветания.
Подтвердив каждым своим шагом ска-
занные им 10 октября 1993 года на цере-
монии инаугурации слова: «Азербайджан-
ский народ переживает сложнейший, тра-
гический период своей истории. Я глубоко
осознаю степень ответственности, которая
возложена на меня в это сложное время,
и хочу заверить, что всей своей деятель-
ностью, всей своей жизнью постараюсь
оправдать высокое доверие, надежды на-
рода».

Нефтяные контракты и установление
внутри страны стабильности и спокой-
ствия, проведение экономических реформ
и подъем культуры, наконец, прекращение
огня в войне с Арменией и первые успехи
азербайджанской дипломатии по урегу-
лированию конфликта. Все это результат
величия слова и дела Гейдара Алиева.

Корифей дипломатии

С возвращением к власти в 1993 году
Гейдара Алиева произошел решительный
поворот во всех сферах жизни Азербай-
джана. В республике установилось об-
щественно-политическое спокойствие, ис-
чезла угроза распада и государственного
переворота, и, прежде всего, Гейдар Алиев
добился национального согласия, он сумел
сплотить свой родной народ, вселить в
него чувство веры в завтрашний день. 

В результате предпринятых Гейдаром
Алиевым шагов на пути к построению
независимого и стабильного государства
была сформирована Национальная армия,
способная стоять на страже национальных
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интересов Азербайджана, лично обратил
внимание создание монолитных диаспор-
ских организации каждого страна. 

Гейдар Алиев сделал все, чтобы со-
хранить независимость Азербайджана, а
в мае 1994 года он добился прекращения
огня, к мирному и справедливому урегу-
лированию армяно-азербайджанского ка-
рабахского конфликта. «Дипломатия – не
поле битвы, – говорил он, – здесь нужно
проявлять не агрессивность, а доброже-
лательность и доверие к оппоненту, не
отдаваться стихии страстей, а проявлять
мудрость и терпение, не быть инстру-
ментом в руках политиков, а проявлять
волю и стойкость в проведении само-
стоятельного политического курса». 

Такие подходы к проблеме азербай-
джанского лидера, позволили выработать
наиболее оптимальную модель развития
процессов по урегулированию конфликта
и, в конечном счете, приблизить перспек-
тивы мира во всех горячих точках Южного
Кавказа.

Почетного гражданина 
города Киева

Во время пребывания Гейдара Алиева
в высшем руководстве советского прави-
тельства он сделал очень многое и для
Украины. В конце 80-х годов появился
проект о соединении Дуная с Днепром,
что могло привести к крупной экологи-
ческой катастрофе. Гейдар Алиев сумел
убедить авторов проекта отказаться от
этой затеи. Кроме того, при его содействии
был построен и сдан в эксплуатацию
завод «Оболонь», фабрика детского пи-
тания, благоустроены культурные объекты

Украины, а также он оказал помощь в
строительстве киевского метрополитена. 

Гейдар Алиев удостоен звания Почет-
ного гражданина города Киева, Почетного
доктора Национального Академии госу-
дарственного управления при Президенте
Украины. Его именем назван новый парк
в городе Киеве возле Посольства Азер-
байджанской Республики в Украине, а
также Институт Межрегиональная Ака-
демия управления персоналом. Первый
в мире памятник Гейдару Алиеву уста-
новлен тоже в городе Киеве. В честь 80 –
летного юбилея Гейдара Алиева нашими
инициативами в Киеве переименовано
улица «Азербайджан» и «Бакинский».

О жизни и деятельности Гейдара Алие-
ва известно многим. Когда в какой-либо
точке мира в т.ч. Украине о нем говорят,
то тут же вспоминают Азербайджан, а
если говорят об Азербайджане, то обяза-
тельно вспоминают Гейдара Алиева. Он
не был просто героем своего времени, он
стал человеком-эпохой. Изучение его жиз-
ненного пути, исполненного уроками ис-
торического характера и имеющими боль-
шое воспитательное значение, наряду с
оценкой нашего прошлого, определяет и
наш путь в будущее, а именно: жить так,
как жил Гейдар Алиев, любить родину
так, как это делал он.

Такие ЛЮДИ рождаются 
раз в тысячу лет

Блестящий ораторский талант Гейдара
Алиева сочетался с умением четко и твер-
до, шаг за шагом, следовать к намеченной
цели. Руководитель государственного мас-
штаба с высочайшим интеллектуальным
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потенциалом, лидер с прекрасными че-
ловеческими качествами. Его принципи-
альность и самоотверженность, доброта
и благородство проявлялись во всех жиз-
ненных ситуациях. Он всегда был уверен
в том, что «в жизни каждый сам выбирает
славу или бесславие, личное благополучие
или общественный долг, корыстолюбие
или совестливость». Все мы помним все-
гдасодержательные, четкие, умные, от-
личающиеся железной логикой, реши-
тельностью публичные выступления на-
шего выдающегося лидера.

Есть известная притча, в которой го-
ворится, что мужчина в своей жизни дол-
жен сделать три вещи: построить дом,
посадить дерево, вырастить сына. Только
тогда можно считать его жизнь состо-
явшейся. Гейдар Алиев построил страну
– независимый Азербайджан, превратил
его в цветущий сад, воспитал достойного
преемника, который продолжил путь стра-
ны к прогрессу и счастью.

Ним всегда руководила безмерная лю-
бовь к Родине, к своему народу, стремле-
ние видеть его счастливым, живущим в
мире и согласии, а также человечность и
справедливость. Сегодня нет такой сферы,
которой бы не коснулись преобразования,
начатые Гейдаром Алиевым. Он оставил
огромное политическое наследие и под-
готовил достойных продолжателей своего
политического курса. 

Выполняя заветы отца Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев сам создал новую
реальность в международно-правовой
практике безопасности и сотрудничества
в регионе для настоящего и будущего.
Поэтому победа Азербайджана – это ис-
торическая Победа. 

Каждая встреча с лидером — 
особенная (воспоминания автора)

Замечу не без гордости, что доводилось
и мне много раз встречаться с этим вели-
ким человеком, и даже трижды выступать
перед ним. Его, тогдашнего руководителя
страны, отличали доступность и откры-
тость для общения и в целом доброжела-
тельное отношение к людям. Именно Гей-
дар Алиев утвердил мою кандидатуру и
дал добро на учебу в Бакинской партшколе.
После встречи с ним в Ялте он выдвинул
мою кандидатуру на должность дипломата
тогдашнего Министра иностранных дел.
Я считаю себя его учеником.

Талант и воля — ключевые качества
личности Алиева. Высочайшая органи-
зованность и требовательность — прежде
всего к себе. Умение слушать и слышать
одного человека и понимать устремления
всех, кого объединяет емкое понятие —
«народ», «нация». В нем сочетались про-
роческая дальновидность большого по-
литика и отвага полководца. Глубокая об-
разованность и дарованное природой тон-
кое эстетическое чувство. 

Он сумел определить конкретные на-
правления стратегического развития, четко
указать перспективы дальнейшего разви-
тия Азербайджанской Республики и за-
ложил фундамент будущих достижений
страны. Одной из самых больших заслуг
общенационального лидера является раз-
работка новой нефтяной стратегии. Ог-
ромную роль в экономическом развитии
Азербайджана сыграло подписание в сен-
тябре 1994 года так называемого «Конт-
ракта века» – первого нефтяного договора
и продление срока с крупнейшими неф-
тяными компаниями мира, стал законо-
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мерным этапом развития Азербайджана,
а легендарный нефтепровод Баку-Тбили-
си-Джейхан, железнодорожный путь Баку-
Тбилиси - Карс ведущие мировые поли-
тологи и экономисты впоследствии назовут
гарантией независимости Азербайджана. 

В это же время широкий размах в
стране приобрело создание независимых
государственных институтов. Полным хо-
дом шел процесс государственного строи-
тельства, в основе которого была принятая
независимым Азербайджаном первая Кон-
ституция. Дальнейшее укрепление госу-
дарственности и установление демокра-
тических принципов, успешное построе-
ние правового, демократического госу-
дарства неразрывно связано с именем
Гейдара Алиева, который вел азербай-
джанский народ по этому пути, будучи
твердо убежденным в том, что «демокра-
тия – это изменение в сознание людей.
Это изменение происходит не револю-
ционным, а эволюционным путем, по-
степенно…». Общенациональный лидер
заложил основу новой идеологии, которая
выносит на первое место такие общече-
ловеческие ценности, как независимость,
государственность, справедливость, де-
мократия, национальный прогресс и свет-
скость. ПроводимаяГейдаром Алиевым
внутренняя политика была направлена
на обеспечение каждого гражданина Азер-
байджана правом на свободную жизнь и
создание возможностей для улучшения
собственного благосостояния. 

Вопросам внешней политики Гейдар
Алиев придавал особое значение: «Ни
одна страна, даже самая большая, не смо-
жет развивать свою экономику на должном
уровне изолированно, оставаясь только в
собственных рамках». Благодаря мудрой

дипломатии общенационального лидера,
усилилось влияние Азербайджана на меж-
дународной арене, он занял достойные
позиции в мире, успешно развивая отно-
шения со многими государствами. 

Следует особо отметить заслугу Гей-
дара Алиева в реализации важного проекта
«Восток–Запад». В 1998 году по его ини-
циативе состоялся международный форум
«Восстановление Шелкового пути» с уча-
стием лидеров восьми стран и делегаций
более тридцати государств. Этот сыграло
важную роль в упрочении международного
имиджа Азербайджана, в интенсификации
его сотрудничества как с западными, так
и восточными странами. 

Его главный приоритет – 
успех и развитие Азербайджана

Разговаривать с народом так, чтобы
каждый гражданин твоей страны воспри-
нимал сказанное как обращение лично к
нему, – не каждому дано. Гейдару Алиеву
дано. Равно как и потрясающая точность
реагирования на мельчайшие нюансы на-
строения собеседника. Равно как и ог-
ромное чувство внутреннего такта, да-
рующее ему способность проникнуться
болью и тревогой каждого. 

За долгие годы, отделяющие нас от
эпохи Гейдара Алиева, было много сказано
о его глубоком интеллекте, феноменальной
памяти, волевых качествах, но самым
мощным «алиевским» оружием, было
слово. Гейдар Алиев умел разговаривать
с народом, представителем диаспорских
организации Азербайджана так, что каж-
дый гражданин воспринимал сказанное
как обращение лично к нему. Тонкий пси-
холог и дипломат, он умел улавливать



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 2 2022202236

мельчайшие нюансы настроения собе-
седника. Гейдар Алиев был руководителем
государственногомасштаба с высочайшим
интеллектуальным потенциалом и пре-
красными человеческими качествами.
Гейдар Алиев был уверен, что «в жизни
каждый сам выбирает славу или бесславие,
личное благополучие или общественный
долг, корыстолюбие или совестливость». 

Свой выбор он тоже сделал

Нынешнее Азербайджанское государст-
во продолжает реализовывать политику,
основы которой были заложены Гейдаром
Алиевым. Выработанный им стратегиче-
ский курс дал мощный импульс развитию
во всех областях политической, эконо-
мической, общественной и культурной
жизни, а его богатый политический опыт
стал подлинной школой государственного
управления. Сегодня политико-экономи-
ческий курс Гейдара Алиева, выражающий
интересы всех слоев общества, защи-
щающий права и свободу людей, интересы
национально-государственной структуры
и наивысшие ценности открытого обще-
ства, успешно продолжается нынешним
Президентом Азербайджанской Респуб-
лики Ильхамом Алиевым.

Политологи и журналисты иногда на-
зывали его "мастером власти". В ответ
Алиев улыбался и говорил, что есть лишь
один источник власти – это народ. Во
всех сферах своей деятельности Гейдар
Алиев опирался на принципы обеспечения
защиты и укрепления государственной
независимости Азербайджанской Респуб-
лики, а в 1999 году Совет директоров
Кембриджского международного биогра-
фического центра за проведение миро-

любивой политики и большой вклад в
развитие демократии присвоил Гейдару
Алиеву звание «Выдающийся деятель XX
века».

Послесловие

Если взглянуть на многочисленные
конфликты и войны в мире, можно уви-
деть, что последнюю точку всегда ставит
сильная сторона. Самым свежим примером
этому является 44-дневная Отечественная
война азербайджанского народа за Кара-
бах. Конец тридцатилетней оккупации,
несправедливости был положен за 44 дня.
Азербайджанские силы увидел не только
враг; ее увидел весь мир. Безусловно, по-
бедитель – Азербайджан будет усиливаться
с каждым днем, с каждым годом. Мудрый
Президент, Победоносный Верховный
главнокомандующий Ильхам Алиев уве-
ренно поведет народ от победы к победе. 

В солидарности Азербайджане Народ,
Армия, Президент, Международного права
возникла новая реальность Азербайджан-
ские поучительные юридические уроки
— международного сообщества. Высоко
профессиональная разработка планов бое-
вых операций, применение высоких тех-
нологий, эффективная координация дей-
ствий различных видов войск, абсолютное
превосходство в воздухе, маневренность
и другие тактико-стратегические преиму-
щества Азербайджанской армии суще-
ственно снизили потери в личном составе. 

Эту реальность создал новый Азер-
байджан, который изгнали врага – агрес-
сора с наших оккупированных 20 % зе-
мель, выполнили 4 резолюции Совета
Безопасности ООН, которые на протяже-
нии 30 лет эти резолюции для многих яв-
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лялись просто клочком бумаги - не только
для Армении, но и для других. Азербай-
джан говорила, что международное право
на нашей стороне, что резолюции Совета
Безопасности ООН требуют вывода ок-
купационных сил с наших земель. Однако
это не имело результата. 

Если говорить искренне, сожалению,
высокопоставленные официальные лица
стран Минский группы предоставленного
им ОБСЕ мандата., течение 27-и леть ис-
пользовали своими полномочиями не на-
шедшими свое подтверждение «инфор-
мациями» и слухами. А работали как «ту-
ристы», не как дипломаты…

Ознакомление с мировым научным и
практическим опытом правового регули-
рования в сфере борьбы с терроризмом,
реализованных 44-дневная Отечественная
война особенностями деятельности Пре-
зидента Азербайджанской Республики в
этом направлении может помочь и Украине
в поиске эффективных путей развития ее
системы национальной безопасности, в
совершенствовании стратегии внешней
политики в решении данной проблемы.

Заслуги Гейдара Алиева перед Азер-
байджаном и азербайджанским народом
настолько велики, что, сколько бы поко-
лений ни сменилось, благодарные потомки
всегда будут говорить о нем как об отце
нации, общенациональном лидере, вы-
дающейся личности, великом азербай-
джанце. Его имя – бессмертно, оно уже
стало историей, частью азербайджанского
народа. Его великие дела, созданное им
государство, светлые идеи будут жить
вечно…
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HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN - XALQ, ORDU, PREZİDENT,
BEYNƏLXALQ HÜQUQ HƏMRƏYLİYİNƏ DAİR VƏSİYYƏTİNDƏ 

YENİ  REALLIQLAR - BEYNƏLXALQ İCTİMAİYYƏTIN 
HÜQUQİ DƏRSLƏRİ

Arif Cəmil oğlu Quliyev, 
hüquq üzrə elmlər doktoru, professor, Ukraynanın əməkdar təhsil işçisi, 
Ukrayna Ali Təhsil Milli Elmlər Akademiyasının akademiki.

Dövlət xadimləri və siyasətçilər üçün hərarətli və müdrik sözlər əməllə müşayiət
olunmasa, tamamilə faydasızdır. Azərbaycan xalqının həyatında bir çox müsbət hadisələr
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əgər bu böyük, müdrik və cəsur şəxsiyyət ölkəyə
rəhbərlik etməsəydi, gənc dövlətin taleyinin necə inkişaf edəcəyini təsəvvür etmək belə
çətindir. 
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin tərcümeyi-halı həm onun şəxsi həyatı, həm
də, eyni zamanda, bütün Azərbaycan xalqının taleyi ilə bağlı parlaq və əlamətdar hadisələrlə
zəngindir. O, yüksək dövlət vəzifələrində çalışıb, respublikada, sonra isə müstəqil
Azərbaycan dövlətində birinci şəxs olub.

Açar sözlər: ümummilli lider, dövlət xadimi, ulu öndər, müdrik insan.

NEW REALITIES IN HEYDAR ALIYEV'S WILL TO AZERBAIJAN - PEOPLE,
ARMY, PRESIDENT, INTERNATIONAL LEGAL SOLIDARITY - LEGAL

COURSES OF THE INTERNATIONAL SOCIETY

Arif Jamil oglu Guliyev, 
Doctor of Law, Professor, Honored Educator of Ukraine, Academician 
of the National Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine. 

Warm and wise words are completely useless for statesmen and politicians if they are
not accompanied by action. All positive events in the life of the Azerbaijani people are
connected with the name of Heydar Aliyev. It is difficult to imagine the fate of the young
state if this great, wise and courageous person did not lead the country.

The rich biography of the national leader Heydar Aliyev is full of bright and significant
events that concerned both his personal life and, at the same time, the fate of the entire
Azerbaijani people. He held high government positions, was the first person in the
republic, and then in the independent state of Azerbaijan.

Key words: national leader, statesman, great leader, wise man.

HEYDAR ALİYEV'İN AZERBAYCAN'A VASİYƏTİNDƏ YENİ GERÇEKLER -
İNSANLAR, ORDU, CUMHURBAŞKANI, ULUSLARARASI HUKUKİ

DAYANIŞMA - ULUSLARARASI TOPLUM HUKUK DERSLERİ

Arif Jamil oglu Guliyev, 
Hukuk Doktoru, Profesör, Ukrayna Onurlu Eğitimcisi, 
Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Akademisyeni.

Sıcak ve bilge sözler, eyleme eşlik etmedikçe devlet adamları ve politikacılar için
tamamen yararsızdır. Azerbaycan halkının hayatındaki tüm olumlu olaylar Haydar Aliyev'in
adıyla bağlantılıdır. Bu büyük, bilge ve cesur kişi ülkeyi yönetmediyse, genç devletin
kaderini hayal etmek zor. 

Ulusal lider Haydar Aliyev'in zengin biyografisi, hem kişisel hayatını hem de aynı
zamanda tüm Azerbaycan halkının kaderini ilgilendiren parlak ve önemli olaylarla doludur.
Yüksek devlet görevlerinde bulundu, önce cumhuriyette, sonra bağımsız Azerbaycan
devletinde yer aldı.

Anahtar kelimeler: milli lider, devlet adamı, büyük lider, bilge adam.
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Lakin Heydər Əliyeivin adı bir şəx -
siy yət və dövlət xadimi kimi fəa liy -

yə ti isə bir siyasətçi kimi, Azərbaycanın et-
nosiyasi coğrafiyası ilə məhdudlaşmır. O,
istər sovet xalqları, istərsə də bütövlükdə
türk xalqlarının tarixində mühüm rol oynamış
bir siyasətçidir. Heydər Əliyevin tarixin
müxtəlif mərhələlərində aldığı kritik qərarlar
bu gün müasir Türk dünyası xalqlarının və
daha geniş mənada Qrta Asiyadan Avropaya
qədər uzanan böyük siyasi coğrafiyada yer -
lə şən çoxsaylı xalqların müasir sosial-iqtisadi,
mə dəni-humanitar inteqrasiyası və birliyi
kon tekstində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu raya iqtisadi müstəvidə onun əsasını qoy -
du ğu böyük regional enerji layihələri, mədəni
hu manitar müstəvidə isə yaratdığı , daima
sül hü təşviq edən siyasi dəyər və ənənlər
da xil dir.

Azərbaycançılıq ümum-
milli və universal dəyərlər
sistemi kimi
Hazırki tarixi prizmadan bax -

dıq da Heydər Əliyevin fəa liy -
yə tinin bu vaxta qədər təd qi qat -
dan və ümumi kütləvi ya naş -
ma dan kənarda qalan bəzi as -
pekt ləri xüsusi maraq və əhə -
miy yət kəsb edir. Ümumi ya-
naş ma və ortaq ictimai qənaət
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq
ide ologiyasını Azərbaycanda
ikin ci dəfə siyasi hakimiyyətə
gəl dikdən sonra başlatdığı yö -
nün dədir. Ancaq əslində ulu
öndər Heydər Əliyev azər bay -

can çılıq ideo lo  giyasının əsaslarını hələ sovet
döv ründə Azər baycanın Dövlət Təhlükəsizlik
Ko  mi tə sinə rəhbərlik etdiyi zaman baş lat -
mış dır. Biz bilirik ki, Dövlət Təhlükəsizlik
Ko mitəsi so vet dövrünün ideoloji və siyasi
əsas larını for malaşdıran, onu idarə edən və
yön ləndirən əsas orqan idi. Və təəssüf ki,
so vet Azər bay canı dövründə ulu öndər Heydər
Əliyevə qə dər Dövlət Təhlükəsizlik Ko mi -
tə sinə rəh bərlik edən azərbaycanlı olmamışdır.
Azə r  bay can xalqının, Azərbaycan ziyalısının,
Azər  baycan dövlətçiliyinin, Azərbaycanın
dü  şünən beyinlərinin başına gələn faciələrin
bö  yük bir qismi də vaxtilə bu sistemin xal -
qı  mıza qarşı yönələn antimilli fəaliyyəti nə -
ti  cə sində mümkün olmuşdur. Sovet qu ru cu -
lu  ğu prosesində, 1937-ci il repressiyasında,
həm  çinin, ondan sonrakı dövrlərdə Azər -
bay can xalqının ziyalılarına qarşı törətdilən

HEYDƏR ƏLİYEV MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN 
DÖVLƏTİNİN QURUCUSUDUR

Onun adı və fəaliyyəti Azərbaycan etnocoğrafiyası ilə məhdudlaşmır

Azərbaycan xalqının böyük oğlu, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu, Azərbaycan siyasi sisteminin
yaradıcısı, azərbaycançılıq ideologiyasının banisi,
Azərbaycanda milli özünüdərk prosesinin başladıcısı
və idarəedicisi ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan
xalqının dövlətçilik tarixində o qədər böyük yeniliklərə,
o qədər böyük işlərə imza atıb ki, yuxarıda sadaladığımız
titulların heç biri onun titanik fəaliyyətini tam əhatə
etmir. Biz bu gün Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev
erasını yaratmış ulu öndər haqqında danışarkən, adətən,
onu bir ümummilli lider kimi səciyyələndiririk. Əlbəttə,
bu, mübahisəsiz olaraq belədir. Amma bu zaman bizə
elə gəlir ki, Heydər Əliyevin fəaliyyətini bir qədər
məhdudlaşdırmış oluruq. Onun fəaliyyətinə bir qədər
sırf milli kontekstdə yanaşmış oluruq.
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rep ressiyanın mərkəzlərindən biri də təh lü -
kə sizlik orqanları idi. Bu orqanlar milli dü -
şün cəyə qarşı sistemli və amansız bir mü -
ba rizə mexanizminə çevirilmişdi. Ulu öndər
Heydər Əliyev milli təhlükəsizlik orqanlarına
rəh bərlik edənə qədər həmin proses bu və
ya digər dərəcədə davam edirdi. Heydər
Əliyev bu vacib quruma rəhbər təyin edil -
dik dən sonra isə yeni konsepsiya əsasında
ye ni kadr komplektləşməsi apardı. Gizli an -
ti-Azərbaycan mərkəzləri ləğv edildi. Azər -
bay cançılıq ideologiyasının, milli özünüdərk
pro sesinin rüşeymi də elə oradan inkişaf et -
mə yə başladı. Bundan sonrakı mərhələdə
Heydər Əliyev siyasi səhnəyə gəldikdən, yə -
ni, 1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Par -
tiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi se -
çildikdən sonra artıq bu ideoloji ənənə da ha
münbit bir sferaya keçid etməklə küt lə -
viləşməyə başladı. Beləliklə, artıq 1978-ci
ildə ulu öndərin həyata keçirdiyi fəaliyyət
nə ticəsində Azərbaycan dili Azərbaycan So -
vet Sosialist Respublikasının dövlət dili kimi
Azər baycan Konstitusiyasında təsbit olundu.

İdeyanın ideologiyaya çevrilməsi və
kütləvi mənimsənilməsi
Həmin dövrdə artıq azərbaycançılıq ide -

ya sı ideologiyaya çevrilməyə başladı. Təsadüfi
de yil ki, ideologiyaya çevrilmə prosesi də,
məhz, ideya müəllifi tərəfindən həyata keçiril -
di. Bundan sonrakı mərhələdə azərbaycançılıq
ideo logiyasının xalq tərəfindən mənim sə -
nil məsi, dərk olunması prosesi başladı. Bu
is tiqamətdə atılan zəruri addımların nəticəsi
isə, Bakı şəhərinin kosmopolit de moq ra fi -
ya sının azərbaycanlılaşdırılması oldu. Çünki
o dövrdə Bakının universal möhürü bey nəl -
mi ləl şəhər simvolu idi. Beynəlmiləl şəhər
isə kosmopolit sosiologiyanın məntiqi ilə
mil liliyi arxa plana keçirirdi.

Sənayeləşmənin sosiologiyası və Bakı
1969-cu ildən başlayaraq 1970-80-ci il -

lər də Azərbaycanda sənayeləşmənin baş tut -
ması dövrün iqtisadi trendini təşkil edirdi.
Bu prosesdə sənaye müəssisələrinin böyük
bir qismi Bakıda yaradılmağa başladı. Həmin
tarixi mərhələdə Heydər Əliyev tərəfindən
Azər baycanın regionlarından, rayonlarından,
kənd lərindən azərbaycanlıların məhz Bakı
şə hərində məskunlaşdırılması Bakıda yeni
mil li intibah yaratdı. Bu paytaxt əhalisinin
so siologiyasında da demoqrafik balansı milli
zə mində lehimizə dəyişdi. Və əlbəttə ki, bu
pro ses həm iqtisadi, həm siyasi, həm milli
in tellektual müstəvidə baş verirdi. Re gion -
la rımızdan gələn gənclər işlə, yaşayış yeri
ilə təmin olunur, onların məskunlaşması
üçün yeni mikrorayonlar inşa edilirdi. Həmin
dövr də Azərbaycanda həm çoxsaylı və çox -
tə yinatlı sənaye müəssisələri tikildi, həm
ya taqxanalar, yeni qəsəbələr və mikrorayonlar
sa lındı. Beləliklə, Bakı daha da böyüməyə
və gözəlləşməyə başladı.

Heydər Əliyev erası müxtəlif sosial,
iqtisadi və ideoloji qatlardan
ibarətdir
Biz ulu öndərin fəaliyyətinə, Azərbaycan

xalqı qarşısında xidmətlərinə nəzər saldıqda
gö rürük ki, Heydər Əliyev erası müxtəlif
qat lardan və mərhələlərdən ibarətdir. Bu
qat ların və mərhələlərin hər biri Azərbaycan
xal qının tarixində ayrıca səhifədir. Ən əsası
odur ki, bu səhifələr Azərbaycan xalqının
və dövlətinin inkişafını özündə ehtiva edən,
onu stimullaşdıran səhifələrdir. Əlbəttə ki,
ulu öndərin hakimiyyətinin xüsusi bir dövrü
onun SSRİ rəhbərliyinə aparılması ilə bağlıdır.
Bu dövrdə də yenə Azərbaycan daima ulu
ön dərin diqqətində olmaqla respublikamızın
in kişafı başlıca məsələ kimi SSRİ rəh bər li -
yi nin diqqət mərkəzində tutulurdu. Və nəhayət
ulu öndərin sonrakı mərhələdəki fəaliyyəti
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onu artıq müstəqil bir dövlətin, müstəqil bir
xal qın lideri kimi səciyyələndirməyə imkan
ve rir. Genetik olaraq, liderlik keyfiyyətlərinə
və yüksək idarəetmə istedadına sahib olan
Hey dər Əliyev heç kəsin proqnozlaşdıra bil -
mə yəcəyi proseslər baş verərkən, XX əsrin
son larında bunları proqnozlaşdırmağı, həm -
çi nin, öz yeri və mövqeyini bu proseslərin
için də müəyyənləşdirməyi dəqiqliklə baca -
rır dı. Eyni zamanda, onun qəbul etdiyi şəxsi
qə rarlar bir növ Azərbaycan xalqının siyasi
qə rarlarına çevrilirdi. Ən əsası isə bu qərarlar
uzaq görən və məqsədyönlü, konkret hədəfə
doğ ru istiqamətlənmiş olduğu üçün bizim
ümum milli yolumuzu işıqlandıran mayaka
çev rildi.

Azərbaycanda milli özünüdərk 
prosesi və müstəqillik 
uğrunda mübarizə
20 Yanvar faciəsindən sonra Moskvada

Azər baycanın Daimi Nümayəndəliyinə gə -
lə rək, xalqının ağır günündə onun yanında
ol duğunu nümayiş etdirən ulu öndərin bu
ad dımı bütün dünyaya səs saldı. Əslində
bu, Azərbaycanın milli dövlətçilik prin sip -
lə ri nin elan olunması və hədəflərinin gös tə -
ril məsi idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının
mil li özünüdərkinin bərpası və müstəqillik
mü barizəmizin uğurla sona çatması üçün
ulu öndər Heydər Əliyev böyük xidmətlər
gös tərdi. Baxmayaraq ki, o dövrdə, istər si -
y asi baxımdan, istər iqtisadi baxımdan, istərsə
də mənəvi-psixoloji baxımdan daim məh -
du diyyətlər və təzyiqlər altında fəaliyyət
gös tərirdi. Amma Naxçıvana gəldikdən sonra
Azər baycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-
20-ci illərdə dalğalanmış üçrəngli bayrağını
xü susi qərarla Naxçıvan Muxtar Res pub li -
ka sının Ali Sovetinin binası üzərində ucaltdı.
Bu addımın özü xalqın milli azadlıq hə rə -
ka tına yeni keyfiyyət, yeni ruh və optimizm
gə tirdi. Eyni zamanda bu hadisə tariximizin

ən yaddaqalan səhifələrindən birinə çevirildi.
Naxçıvana rəhbərlik etdiyi illərdə ulu

ön dərin fəaliyyət sferası daha da genişlənməyə
baş ladı. Azərbaycandan ilk dəfə olaraq im-
periya əsgərlərinin çıxarılması və xarici döv -
lətlə sərhədlərin qorunmasını öz əlimizə al -
m ağımız da Heydər Əliyev erasında ta ri xi -
mi zə yazılan qızıl səhifələrdəndir.

Müstəqil dövlətimizin tərəqqisi 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Müstəqillik tariximizin ən krtik hadi sə lə -

rin dən biri Azərbaycanda vətəndaş müha ri -
bəsinin qarşısının alınması ilə bağlıdır. Bu,
ol duqca mürəkkəb və təzadlı bir dövr idi.
Azər baycan dövləti parçalanmaq təhlükəsi
ilə üz-üzə qalmışdı. Həmin dövrə diqqətlə
nə zər salsaq görərik ki, ulu öndər Heydər
Əliyev dahi bir dövlət xadimi kimi Azər bay -
can dövlətinin və dövlətçiliyinin mən zə rəsini
çox aydın şəkildə görür və onun struk tur
formulasını müəyyənləşdirərək nəyin, ne cə
olmasını dəqiq cizgilərlə qura bilirdi. Məhz
bunun nəticəsi idi ki, müstəqil Azər bay can
dövləti quruldu. Məhz ulu öndərin hə min
dövrdə həyata keçirdiyi siyasət nə ti cə sində
bu gün Azərbaycan müstəqil dövlət ki mi
tanınır, inkişaf edir və onun yaratdığı si yasi
varislik əsasında Prezident İlham Əli yevin
rəhbərliyi altında tarixi nailiyyətərə im za atır.

Heydər Əliyev böyük müəllim, 
mükəmməl natiq, dahi təbliğatçı idi
Ulu öndərin tarixi şəxsiyyət kimi əsas

key fiyyətlərindən biri də onun böyük müəllim,
da hi təbliğatçı və mükəmməl natiq olması
idi. Heydər Əliyev “ideya, ideologiya və
təb liğat” universal üçlük formulasından çox
mə harətlə istifadə etməyi bacarırdı. O, ideyanı
ve rir, onu ideologiyaya çevirir və həmin
ideo logiyanın toplum tərəfindən mə nim sə -
nil məsini təmin edirdi. Elə Azərbaycanı bir -
ləş dirəcək universal formula olan azər bay -
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can çılıq ideologiyasının da müəllifi, təb li -
ğat çısı və icraedicisi, məhz, ulu öndərimiz
olub. Əslində, bir xalqın vahid ideologiya
ət rafında təşkilatlanması üçün illər keçir.
Yə ni, hər hansı bir ideologiyanın mə nim sə -
nil məsi, öyrənilməsi və xalqın həmin ideo -
lo giyanın daşıyıcısına çevrilmə prosesi uzun
il lər, bəlkə də qərinələr, yüzillər aparır. Am -
ma ulu öndər özünəxas xüsusi çevik üsul və
me todlarla bu prosesi elə həyata keçirdi ki,
qı sa müddətdə azərbaycançılıq ideologiyası
Azər baycanın başlıca milli-siyasi ideo lo gi -
ya sına çevrildi. Bir qədər sonra isə bu, öz
müs bət bəhrəsini verdi. Azərbaycanda bu
ideo logiyanın bərqərar olması və mə nim sə -
nil məsi ilə ölkəmizdə etnik separatçılığa son
qo yuldu.

Heydər Əliyev dövlətin siyasi və
ideoloji varisliyini təmin etdi
Ulu öndər elə böyük dövlət xadimlərindən

və siyasətçilərindən idi ki, dövlətçiliyin si ya -
si-ideoloji əsaslarını yaratmaqla bərabər, ey ni
zamanda, onun varisliliyini də təmin et di. Hər
hansı bir dövlətin var olması üçün müt ləq ide-
oloji-siyasi varislik lazımdır. Əgər bu olmasa,
dövlət bir nüfuza, liderə bağlı ol duqda, o şəxsin
fiziki-bioloji mövcudluğu bit dikdən sonra
dövlətin də ömrü bitir. Məhz bu nu yaxşı bilən
ulu öndər dövlətçiliyimizin si yasi-ideoloji
varisliliyini də təmin etmiş ol du.

Heydər Əliyev üçün biz çoxlu titullar
de yə bilərik. Ümummilli lider, ulu öndər,
Azər baycan Respublikasının siyasi rəhbəri,
So vet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi
Ko mitəsinin Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ
Na zirlər Soveti Sədrinin birinci müavini,
müs təqil Azərbaycan Respublikasının Prezi -
den ti və s. Bunlar əlbəttə ki, hamısı bir titul,
bir vəzifədir. Amma Heydər Əliyev şəxsiyyəti
bü tün bunların hamısının fövqündə duran
bir nümunədir. Yəni, bu bir həqiqətdir ki,

bü tün bu vəzifələrdən və titullardan Heydər
Əliyev Azərbaycan xalqının milli və döv -
lət çilik maraqlarının təmin olunması üçün
is tifadə etdi. O, bir millət mücahidi idi, Azər -
baycan xalqının böyük mücahidi idi, Azər -
baycan xalqını beynəlxalq müna si bət lər də
böyük arenaya çıxarmağı qarşısına məq səd
qoymuşdu. Azərbaycan həqiqətlərini dün yaya
çatdırmağı qarşısına məqsəd qoy muş du.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əbə di olmasını
qarşısına məqsəd qoymşdu. Pre zi dentlikdən
tutmuş digər titul və vəzifələr isə onun üçün,
məhz, bu məqsədləri həyata ke çirmək üçün
bir mexanizm və vasitə idi. Ona görə də, ulu
öndər Heydər Əliyev Azər bay can xalqı
tərəfindən daima hörmətlə anı la caq. Xalqımız
var olduqca, o da ya şa ya caq dır.

Əldə etdiyimiz tarixi zəfər, ərazi bü töv -
lü yümüzün bərpa olunması, qalib xalqa çe -
vi ril məyimiz Heydər Əliyev ideyalarının
tən tənəsidir

Hazırda Azərbaycan xalqı təkcə öz müs -
tə qillik dövrü tarixinin deyil, bütövlükdə
döv lətçilik tarixinin ən əlamətdar bir mər -
hələsinə qədəm qoyub. Bu mərhələ tor paq -
larımızın işğaldan azad edilməsi, xalqımızın
ümum milli arzusunun reallığa çevirilməsi,
in kişaf, tərəqqi, dirçəliş, intibah mərhələsidir.
An caq müstəqillik tariximizin elə kritik sə -
hi fələri var ki, həmin mərhələdə Heydər
Əliyevin qəbul etdiyi uazqgörən strateji qə -
rar lar olmasydı milli dövlətçiliyimiz böhran-
dan xilas edilə, inkişaf edərək hazırkı mər -
hə ləyə çata bilməzdi. Bu gün Heydər Əliyevin
ya ratdığı milli dövlətçilik ənənələri üzrəndə
in kişaf edən müstəqil Azərbaycan Res pub -
li kası bütün dövrlərin ən güclü Azər bay ca -
nı dır.

Hikmət BABAOĞLU,
Milli Məclisin deputatı.
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Как заявил Президент Ильхам Али-
ев: «Азербайджан смог урегули-

ровать карабахский конфликт и Армении

стоит с этим смириться. Карабахский кон-
фликт урегулирован. Мы решили этот во-
прос, и весь мир принимает тот факт, что
карабахский конфликт решен, хочет того
Армения или нет ... Минская группа за-
вершила свою деятельность ... Наступил
постконфликтный период, в котором мы
диктуем повестку дня и добились того,

чего хотели в течение полутора
лет после войны» (1). Особо
подчеркивалось и то, что «под-
писание мирного соглашения
между Баку и Ереваном яв-
ляется одним из главных ре-
гиональных вопросов. При
этом в Ереване приняли базо-
вые принципы по документу,
предложенные со стороны
Баку». «Между Арменией и
Азербайджаном должно быть
подписано мирное соглашение.
Армения пыталась этого избе-

жать. Потому что мирное соглашение
означает взаимное призна-ние террито-
риальной целостности стран. Но в ре-
зультате мы этого добились…».

С международно-правовой точки зре-
ния Победа Азербайджана в Отечествен-
ной войне способствовала как укреплению
известных идей реализации безопасного
мира в регионе Южного Кавказа, так и
обусловила дальнейшее развитие совре-
менного международного права – прежде
всего в силу новаторских предписаний, в
том числе взятых государствами обяза-
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О НЕОТЛОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНО-
АРМЯНСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА В ИНТЕРЕСАХ 

ЮЖНО-КАВКАЗСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

В данной статье рассматриваются не-
которые актуальные проблемы безопасности в
регионе Южного Кавказа в аспекте победонос-
ного завершения Азербайджаном Отечественной
войны в нагорно-карабахском вооружённом кон-
фликте и перспектив подписания и реализации
мирного азербайджано-армянского договора, а
также открывающихся возможностей эконо-
мического взаимовыгодного и равноправного со-
трудничества и партнёрства стран данного
региона.

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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тельств, имеющих преимущественную
силу по отношению к любому другому
международному договору (2). 

Длительная война Армении, оккупи-
ровавшей 20 процентов тер-ритории со-
седнего государства, лишний раз под-
твердила, что без уважения норм между-
народного права мировая система не
может нормально существовать и разви-
ваться. Вместе с тем и в рамках между-
народно-правовой оценки, любая окку-
пация, в том числе армянская, должна
рассматриваться как военная мера, пред-
ставляющий собой один из возможных
результатов военных действий, достаточно
детально регламентированная нормами
международного гуманитарного права, в
частности, Женевской конвенцией о за-
щите гражданского населения во время
войны. Такая мера противоречит как меж-
дународному правосознанию, так и дей-
ствующему международному праву, глав-
ным образом, Уставу ООН.

Очевидно и международно-правовое
значение Победы Азербайджана в Оте-
чественной войне, которое заключается
в том, что она не только кардинально из-
менила статус-кво в южно-кавказском ре-
гионе, но и стала главным, центральным
событием на современном постсоветском
пространстве, безоговорочно положив ко-
нец нагорно-карабахскому, армяно-азер-
байджанскому вооружённому конфликту
– одному из длительных, «замороженных»
конфликтов в мировом масштабе (3). Не-
лишне напомнить и то, что Президент
Азербайджана И. Алиев, после парада
Победы, сделал примирительное заявление
о «…создании единой платформы по раз-

витию южно-кавказского региона в усло-
виях мира, которая предусматривает со-
трудничество России, Азербайджана, Тур-
ции и Ирана. Если Армения сделает вер-
ные выводы из закончившейся войны,
мы можем с Арменией сотрудничать. Нам
нужно положить конец этой вражде, от-
крыть новую страницу».

Поверхностно говоря об истории про-
блемы укрепления южно-кавказской без-
опасности, необходимо подчеркнуть, что
после первой карабахской войны армян-
ское руководство, снизив свою полити-
ко-экономическую значимость и остав-
шись в стороне от всех важных регио-
нальных проектов, фактически, исполь-
зовало время для разграбления как собст-
венной страны, так и оккупированных
территорий. Однако, преодолевая сло-
жившиеся трудности, Азербайджан стре-
мительно и эффективно развивал свою
национальную экономику, последователь-
но придерживаясь приоритетности меж-
дународно-правовых норм и принципов,
считая их как единственным и эффек-
тивным регулятором современных меж-
государственных отношений в условиях
глобального мира (4).

Наша страна, всесторонне оценивая
это обстоятельство, исходила и продолжает
исходить из этого ключевого понятия, ко-
торое характеризует процесс мирового
развития в ХХI в., заключающийся в рез-
ком расширении и усложнении взаимо-
связей и взаимозависимостей государств,
как новое качество социальных связей и
общественных процессов, и международ-
ное право не явилось исключением этого
процесса. Более того, современное меж-
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дународное право подвержено в своей
эволюции общим тенденциям развития
цивилизации, конкретно, гуманизации,
демократизации, а также закреплению
принципа господства, верховенства права,
что относятся к универсальным и неде-
лимым основным ценностям и принципам
ООН. Соответственно эти, в первую оче-
редь демократические, процессы повлияли
как на изменение сущности современного
международного права, так и его струк-
туры за счёт, например, выдвижении про-
блематики вопросов международного гу-
манитарного, уголовного, экологического
и некоторых других отраслей, областей
современного права.

Нельзя не отметить и то обстоятельство,
что сама проблема становления и развития
современного между¬народного права
стала ещё более актуальной, приобрела
принципиальное значение в условиях ско-
ротечного и меняющегося мира. В этом
аспекте очевидно, что одной из основных
задач правоведения ста¬новится доверие
к праву, которое возможно исключительно
при надлежащем соблюдении норм меж-
дународного права всеми государства¬ми,
от чего, в свою очередь, непосредственно
зависит всеобщая безопас¬ность и ста-
бильность во всем мире.

Поэтому в настоящее время проблема
предотвращения современных вооружён-
ных конфликтов и военных преступлений
является наиболее важной в растущей
глобализации межгосударственных отно-
шений. С другой стороны, за последние
годы количество таких конфликтов, в том
числе региональных, которые затрагивают
отдельные государства или группу стран

мирового сообщества, к сожалению, воз-
росла. Увеличилась и их актуальность,
особенно сопровождаемая военными пре-
ступлениями, касается не только южно-
кавказского региона, но и других регионов
земного шара.

Победоносной Отечественной кара-
бахской войне способствовал ряд факторов
политико-экономического, военного и
иного характера. Безусловно, её безого-
ворочное завершение предопределили но-
вейшие направления и приоритеты раз-
вития нашего государства, которые были
закреплены в утверждённом 02.02 2021
г. Президентом И. Алиевым документе –
«Азербайджан 2030: Национальные прио-
ритеты социально-экономического раз-
вития» (5), в котором ключевой проблемой
является полноценное возвращение на
освобождённые территории.

В теории современного международ-
ного права закреплено общепризнанное
мнение, согласно которому победа, до-
стигнутая посредством военных преступ-
лений, практикой захвата территории со-
седних государств, какими международ-
но-правовыми положениями не прикры-
вался и не спекулировал бы противник,
однозначно противоречит основам совре-
менной цивилизации (6). Следовательно,
повышение эффективности борьбы с та-
кого рода правонарушениями обретает
особое значение и смысл, поскольку в
условиях непрекращающихся конфликтов,
в частности, в вооружённом нагорно-ка-
рабахском, с их многочисленными нару-
шениями, такие преступления, приводят
не только к массовой гибели гражданского
населения и военнослужащих, росту числа



беженцев и перемещённых лиц, но и к
грубому нарушению элементарных прав
и свобод человека.

А это, в свою очередь, не только прин-
ципиально тормозит процесс развития
демократических институтов в государст-
вах, но и препятствует усилиям между-
народного сообщества как на универсаль-
ном, так и на региональном и двусторон-
нем уровнях. Такая взаимосвязь и взаи-
мозависимость имеет уникальный харак-
тер, поскольку, как широко известно, де-
мократия, как и права человека и верхо-
венство права, относится к универсальным
и неделимым основным международно-
правовым нормам, принципам и ценно-
стям.

Нельзя не отметить и то, что, в широком
смысле, обеспечение международного
правопорядка возможно исключительно
на основе наличия и имплементации этих
норм, принципов и ценностей, принятых
в рамках всеобщего консенсуса. И, как
правило, чем ближе по ценностям друг к
другу государства, тем легче им находить
этот консенсус по поводу международ-
но-правового регулирования и механизмов
решения споров мирными и демократи-
ческими средствами, закрепленными в
важнейших документах и актах совре-
менного международного права. В этом
заключается определённый залог развития
прогрессивного развития, реальное во-
площение в международном праве прин-
ципа господства права, неразрывно свя-
занного с процессами его демократиза-
ции.

В этом аспекте не устарели слова од-
ного из видных теоретиков современного
международного права Н.А. Ушакова, что

такой миропорядок «должен устанавли-
ваться по взаимному согласию членов
международного сообщества государств,
выражающему их согласованную волю и
взаимный интерес, и поддерживается ин-
дивидуальными и коллективными мерами
государств и их конституционными ме-
ханизмами, международными организа-
циями и их органами» (7).

Таким образом, выглядит не устарев-
шим, а наоборот, известный постулат, что
неукоснительное уважение международ-
ной законности был и остаётся един-
ственно возможным образом деятельности
для каждого государства мирового со-
общества, а любой подход и стремление
действовать с иных, неконструктивных
позиций будет неизбежно генерировать
такие негативные последствия, как меж-
государственная напряжённость, воору-
жённые и иные конфликты и противо-
стояния, угрожать их безопасности. Од-
нако, в сегодняшней реальности, отдавая
дань его памяти, так и оста-ется проро-
ческим мнение, в частности, проф. Л.А.
Алексидзе: «судьбоносная задача совре-
менности – поднять международное право
на более высокую ступень развития, соз-
дать такую систему всеобщей безопас-
ности и коллективной ответственности
государств, которая реально избавила бы
личность, общество от угрозы любых
форм и проявлений опасности» (8).

На наш же взгляд, представляется, что,
несмотря на определённый, и в чём-то
наивный, идеализм данного положения,
как цели, к её реализации и в интересах
всеобщей безопасности международно-
правовыми средствами, в переделах до-
стижимого, следует неустанно и после-
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довательно стремиться. Примечательно
и то, что строить такую безопасность для
одного или группы государств за счёт
безопасности других субъектов невоз-
можно, вооружённые конфликты продол-
жают происходить и их не удаётся ис-
ключить из жизни мирового сообщества.
Поэтому были и остаются приоритетными,
как на универсальном, так и на регио-
нальном уровнях, меры и средства вза-
имного доверия, в первую очередь со-
держащиеся в Уставе ООН как фунда-
ментальные положения для достижения
любых договоров и соглашений на пути
к всеобъемлющей безопасности, включая,
естественно, южно-кавказский регион.
Основами такой безопасности, были и
остаются, не только общепризнанные и
действующие нормы и принципы меж-
дународного права, но фактор разнооб-
разного всестороннего и взаимовыгодного
сотрудничества и партнёрства современ-
ных государств (9).

Применительно к сегодняшнему дню,
после безоговорочной Победы Азербай-
джана в «нагорно-карабахской войне» и
капитуляции оккупационных сил, в ре-
зультате чего произошло возвращение
под свою юрисдикцию значительной части
бывшей своей, территории Азербайджана,
так называемая «южно-кавказская без-
опасность» больше уже не является кол-
лапсом региональной безопасности, и не
производит эффекта «мины замедленного
действия». А это, в свою очередь и как
представляется, непосредственно связано
с тем, что после окончательного урегу-
лирования данного межэтнического во-
оружённого конфликта и заключения азер-

байджано-армянского мирного договора,
реально могут возникнуть не только бла-
гоприятные условия и возможности для
устойчивого экономического развития
стран и территорий данного региона, но
и для масштабных инвестиций, полно-
ценной интеграции Азербайджана, Грузии
и Армении в международное сообщество
и активного, разностороннего экономи-
ческого сотрудничества и партнёрства с
ним.

Немаловажное значение для форми-
рования системы региональной безопас-
ности на южно-кавказском пространстве
имеет и факт непосредственного участия
в ней таких государств, как Российская
Федерация, Турецкая Республика и Ис-
ламская Республика Иран. В реальном и
перспективном планах, при выборе
средств, условий и возможностей для
формирования и укрепления данной без-
опасности, принципиальное значение име-
ет акцент на её мирный характер, на не-
допустимость какой-либо блоковой или
групповой политики с «позиции силы»
использовать международно-правовые
средства и механизмы урегулирования
вооружённых конфликтов. Представляется,
что такой подход имеет исключительное
значение в решении и преодолении про-
блем, например, объединённого проти-
востояния террористическим угрозам, до-
стижения более высокого уровня взаи-
мовыгодного сотрудничества и партнёрст-
ва в рамках данного региона, или проблем
обеспечения устойчивой всеобщей без-
опасности или решения других актуальных
задач заинтересованных государств.
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Безусловно и очевидно, что в решении
подобных задач исключительную роль
играют интеграционные, главным образом,
экономические по своему существу и ха-
рактеру процессы, которые способствуют
активно осуществлять сотрудничество и
партнёрство между странами, в том числе,
в интересах сглаживания, устранении и
предотвращении межэтнических, терри-
ториальных, включая вооруженных, или
иных конфликтов и различий. Однако, в
реальном плане, применительно к завер-
шившемуся конфликту между Арменией
и Азербайджаном, между ними должно
быть подписан мирный договор, озна-
чающий и закрепляющий взаимное при-
знание территориальной целостности этих
стран, что по -существу является одной
из главных региональных проблем.

Логика постконфликтного развития
событий, касающаяся победоносного воз-
вращения после длительного периода вре-
мени оккупированного Карабаха в лоно
Азербайджана, диктует необходимость
подписания такого мирного межгосударст-
венного договора, в котором бы содер-
жалась согласованная воля бывших воюю-
щих сторон, выраженная в законченной
форме. Характерной чертой такого мир-
ного договора, согласно современной
международно-правовой доктрины, долж-
но быть то обстоятельство, что данным
договором должна быть создана опреде-
лённая совокупность норм, представляю-
щих собой органическое целое как с точки
зрения толкования, так и с точки зрения
применения, проникнутых единством за-
креплённой в нем цели. Особо важным
фактором является то требование, что та-

кой мирный договор не должен и не
может противоречить общепризнанным
императивным нормам современного меж-
дународного права.

Нелишне напомнить, что в соответ-
ствии со ст. 2 Венской конвенции о праве
международных договоров /1969 г./ «до-
говор» - это международное соглашение,
заключённое между государствами в пись-
менной форме и регулируемое междуна-
родным правом, независимо от того, со-
держится ли такое соглашение в одном
документе, в двух или нескольких свя-
занных между собой документах, а также
независимо от его конкретного наимено-
вания». Кроме того, в доктрине совре-
менного международного права отмеча-
ется, что в ст. 38 Статута Международного
Суда использован термин 2международные
конвенции», а в других статьях Устава
ООН – «договоры», благодаря чему не-
обходимо отличать первые от вторых. Ис-
ходя из этого, можно подразделять меж-
дународные договоры, например, на «до-
говоры, создающие право (law-making
treaties), предусматривающие права и обя-
зательства государств «общего примене-
ния»- в частности, в области защиты мир-
ного населения в случае вооруженных
конфликтов, которые следует считать ис-
точником международного права (10). 

В конкретно-региональном контексте,
определённой предпосылкой такого до-
говора можно считать не только обмен
мнениями по его заключению, но и пред-
варительно согласованные и подписанные
документы трёхсторонних договорённо-
стей руководителей России, Азербайджана
и Армении (от 09.11 2020 и 11.01 и 26.11.
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2021 г. г.), в том числе, о создании Ко-
миссии по делимитации азербайджано-
армянской границы и проектной деятель-
ности по разблокированию транспортных
и экономических связей в регионе. Так, в
заявлении лидеров данных государств о
прекращении войны в Нагорном Карабахе
и условиях мира между воюющими сто-
ронами, состоящем из девяти пунктов
объявлялось не только о прекращении
военных действий между Сторонами, но
также о том, что занятые армией Азер-
байджана районы останутся под контролем
этой армии.

Так или иначе, лидерами трёх госу-
дарств было заявлено о следующем:

«1. Объявляется о полном прекращении
огня и всех военных действий в зоне 
нагорно-карабахского конфликта с 00
часов 00 минут по московскому времени
10 ноября 2020 г. Азербайджанская Рес-
публика и Республика Армения, далее 
именуемые Сторонами, останавливаются
на занимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и территории,
удерживаемые Армянской Стороной в
Газахском районе Азербайджанской Рес-
публики, возвращаются Азербайджанской
Стороне до 20 ноября 2020 г.

3. Вдоль линии соприкосновения в
Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского
коридора развертывается миротворческий
контингент Российской Федерации в ко-
личестве 1960 военнослужащих со стрел-
ковым оружием, 90 бронетранспортеров,
380 единиц автомобильной и специальной
техники.

4. Миротворческий контингент Рос-
сийской Федерации развёртывается па-

раллельно с выводом армянских воору-
женных сил. Срок пребывания миротвор-
ческого контингента Российской Феде-
рации – 5 лет с автоматическим продле-
нием на очередные 5-летние периоды,
если ни одна из Сторон не заявит за 6
месяцев до истечения срока о намерении
прекратить применение данного положе-
ния.

5. В целях повышения эффективности
контроля за выполнением Сторонами кон-
фликта договоренностей развёртывается
миротворческий центр по контролю за
прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября
2020 года возвращает Азербайджанской
Республике Кельбаджарский район, а до
1 декабря 2020 года – Лачинский район,
оставляя при этом за собой Лачинский
коридор (шириной 5 км), который будет
обеспечивать связь Нагорного Карабаха
с Арменией и при этом не будет затраги-
вать г. Шушу. По согласованию Сторон в
ближайшие три года будет определен
план строительства нового маршрута дви-
жения по Лачинскому коридору, обес-
печивающий связь между Степанакертом
и Арменией, с последу-ющей передис-
локацией российского миротворческого
контингента для охраны этого маршрута.
Азербайджанская Республика гарантирует
безопасность движения по Лачинскому
коридору граждан, транспортных средств
и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и
беженцы возвращаются на территорию
Нагорного Карабаха и прилегающие рай-
оны под контролем Управления верховного
комиссара ООН по делам беженцев.
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8. Производится обмен военноплен-
ными и другими удерживаемыми лицами
и телами погибших.

9. Разблокируются все экономические
и транспортные связи в регионе. Респуб-
лика Армения обеспечивает транспортное
сообщение между западными районами
Азербайджанской Республики и Нахиче-
ванской Автономной Республикой с целью
организации беспрепятственного движе-
ния граждан, транспортных средств и
грузов в обоих направлениях. Контроль
за транспортным сообщением осуществ-
ляют органы Пограничной службы ФСБ
России.

По согласованию Сторон будет обес-
печено строительство новых транспортных
коммуникаций, связывающих Нахичеван-
скую Автономную Республику с запад-
ными районами Азербайджана» (11).

Одной из неотложных и ответственных
задач для позитивного завершения про-
цесса в интересах заключения Мирного
договора между Азербайджаном и Ар-
менией, обеспечения данной региональной
безопасности является проблема дели-
митации и демаркации границ сторон за-
вершившегося возвращением оккупиро-
ванных азербайджан-ских земель в период
вооруженного конфликта. Благо, катего-
рическим успехом, крайне важном шагом,
на основе взаимности и согласия, вперед
явилось создание пограничных Комиссий
на азербайджано-армянской границе ис-
ключительно обязательных для решения
проблем её делимитации и демаркации
(12), носящая, к сожалению, продолжи-
тельный характер.

В соответствии с доктриной совре-
менного международного права под де-

лимитацией границы, как правило, по-
нимается определение общего направления
её прохождения между заинтересован-
ными странами, которая должна опреде-
ляться исключительно в договорно-пра-
вовом порядке. Также, согласно данной
доктрины, принято исходить из того, что
правовые нормы, и другие предписания,
содержащиеся в документах о делимита-
ции госграниц, должны включаться в
Мирный договор или в другие, специ-
альные соглашения о границе.

Действующий ныне международно-
правовой порядок, при осуществлении
пограничной делимитации, как правило,
таков, что должны составляться соответ-
ствующие её описания, которые выпол-
няются на мелкомасштабной карте и,
чаще всего, без проведения каких-либо
специальных работ на спорной местности.
По согласованию Сторон, граница должна
наноситься на карту и вместе с описанием
прилагается к такому, заключительному
договору.

Что касается демаркации границы, то
под ней понимается проведение её на
местности с обозначением специальными
пограничными знаками. Общепризнанно,
что демаркация границы должна прово-
диться в соответствии с материалами де-
лимитации при непосредственном участии
(смешанных) Комиссий, создаваемых на
паритетных началах, заинтересованными
Сторонами (13). Примечательно, что в
результате вооружённого конфликта и
последовавшего за ним перемирия могут
быть применены так называемые демар-
кационные линии, которые, как правило,
отличаются от государственных границ.
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В межгосударственных отношениях
такая линия, имеющая временный харак-
тер, определяет линию размежевания во-
оружённых сил конфликта для создания
демилитаризованных зон, с целью пред-
отвращения возникновения новых кон-
фликтных инцидентов. Данная мера, в
отдельных случаях, может иметь целью
не только прекраще-ние огня, вооружён-
ного противостояния, но и создать опре-
делённые условия и возможности для по-
иска мирного решения спорных проблем;
такие линии могут поддерживаться и с
участием других стран, их миротворче-
ского контингента.

Так или иначе, заключение любого
Мирного договора остаётся основной
международно-правовой формой прекра-
щения состояния войны, включающего
такие принципиальные положения, как
прекращение состояния войны, восста-
новление мирных, даже дружественных,
взаимоотношений. Наряду с этим в такой
договор должны быть включены и такие
важные положения, как ответственность
за военные преступления, разрешение
территориальных проблем, обмен воен-
нопленными, возмещение убытков, воз-
вращение имущества, и другие вопросы.
В современной практике межгосударст-
венных отношений имеются примеры
прекращения вооруженного конфликта,
состояния войны между конфликтовав-
шими странами прекращения не только
посредством принятия односторонней
декларации, по инициативе одной стороны,
но и заключения двусторонней деклара-
ции, когда состояние войны прекращается
в результате переговоров. Вместе с тем,

в теории современного международного
права отсутствуют нормы, которые на
практике могут определять устную или
письменную форму Мирного договора,
учитывая исключительную важность этого
судьбоносного документа и системы тех
межгосударственных отношений, которые
он должен регулировать. 

При всех обстоятельствах, окончание
вооружённого противстояния, войны пред-
ставляет собой важный и решающий фак-
тор для развития послевоенных отноше-
ний, при котором бывшие противоборст-
вующие Стороны могут пытаться и стре-
миться к установлению прерванных вой-
ной дипломатических отношений, а также
активизировать внешнеэкономическую
деятельность, региональное и иное раз-
нообразное, многосторонне сотрудниче-
ство и партнёрство, но уже на ином меж-
дународно-правовом фундаменте, рассчи-
танном на мирные связи.

С учётом данных обстоятельств и тре-
бований, в Брюсселе (апрель 2022 г.) про-
шла встреча президента Азербайджана
И. Алиева с главой Совета Европейского
Союза Ш. Мишелем и премьер-министром
Армении Н. Пашиняном, в ходе которой
Стороны договорились о проведении со-
вместного заседания пограничных комис-
сий на азербайджано-армянской границе
в контексте процесса делимитации и де-
маркации. Одновременно Сторонами были
согласованы принципы регулирования
транзита между Азербайджаном и На-
хичеваном, а также между отдельными
частями Армении через азербайджанскую
территорию, достигнуто согласие по прин-
ципам пограничного контроля, обеспече-
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ния региональной безопасности, тарифам,
а также таможенным пошлинам в сфере
международных транспортных перево-
зок.

Важный акцент был сделан на про-
блему разблокирования региональных
коммуникаций, начала работ по делими-
тации и демаркации азербайджано-ар-
мянской госграницы и других вопросов
по процессу окончательного урегулиро-
вания нагорно-карабахского конфликта.
Все это, как и многое другое имеет прио-
ритетное значение, например, для воз-
обновления источников энергии на осво-
бождённых территориях с целью создания
в регионе «зелёных» экономических зон,
что является одним из направлений взаи-
мовыгодного сотрудничества и партнёрст-
ва Азербайджана с заинтересованными
странами, будет иметь важное значение
для его развития, восстановления временно
потерянных инфраструктур.

Несмотря на некоторые относительно
благоприятные условия для заключения
Мирного договора есть определённые,
трудности, в первую очередь, временного
характера. Например, сам процесс раз-
блокирования коммуникаций, от строи-
тельства или реконструкции определённых
инфраструктур, на которые потребуются
новые финансовые вложения, до обсуж-
дения всех особенностей обеспечения
безопасности на согласованных маршру-
тах, и другие возможные препятствия.
Однако очевидно, чтобы Стороны систе-
матически подтверждали бы привержен-
ности всеобъемлющему выполнению раз-
личных договорённостей, прежде всего
трехсторонних, в интересах скорейшего

заключения Мирного договора как основы
безопасности на Южном Кавказе. С учётом
данных обстоятельств и соображений
Азербайджан придерживается ясной по-
зиции, которая состоит в том, чтобы в
данном Мирном договоре была однозначно
закреплена норма о взаимном признании
Сторон неделимой территориальной це-
лостности друг от друга, что, в свою оче-
редь и естественно, предполагает при-
знание армянской Стороной также и Ка-
раба-ха, как составной части Азербай-
джана, чему должно способствовать уско-
рен-ное решение проблемы делимитации
и демаркации азербайджано-армянской
госграницы, что должно окончательно
прекратить проявлять надуманные пре-
тензии и притязания на исконные терри-
тории Азербайджана.

Поэтому вполне закономерно желание
безотлагательно заключить такой договор,
в котором нуждается не только весь южно-
кавказский регион, но и другие его со-
предельные страны. Ставя во главу угла
данные обстоятельства, настойчиво реа-
лизуя собственные миротворческие уси-
лия, благоразум-но натаивая на безотла-
гательной необходимости заключения
Мирного дого-вора, наше государство,
даже в постконфликтный период, активно
продолжает предпринимать конкретные
шаги для нормализации соответствующих
межгосударственных отношений. Допол-
нительным доказательством этому яв-
ляются новая инициатвиа, представленные
армянской стороне в виде пяти принципов
(пунктов) возможного Мирного договора,
среди которых:
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«1. Взаимное признание государствами
суверенитета, территориальной целост-
ности, неприкосновенности своих меж-
дународных границ и политической не-
зависимости друг друга;

2. Взаимное подтверждение отсутствия
территориальных претензий государств
друг к другу и принятие юридического
обязательства о том, что такой иск не
будет предъявлен в будущем;

3. Воздерживаться от угрозы безопас-
ности друг друга в межгосударственных
отношениях, использования угроз и силы
против политической независимости и
территориальной целостности, а также
других обстоятельств, не соответствующих
целям Устава ООН;

4. и демаркация государственной гра-
ницы, установление дипломатических от-
ношений;

5. Открытие транспорта и коммуни-
каций, строительство других соответ-
ствующих коммуникаций и налаживание
сотрудничества в других областях, пред-
ставляющих взаимный интерес» (14).

Становится более, чем очевидным тот
факт, что, в конкретном плане, Азербай-
джан действительно заинтересован в мире
и будет принуждать Армению не только
к Мирному договору, но и к экономиче-
скому сотрудничеству, поскольку это свя-
зано с выполнением обязательств, зало-
женных еще в ноябрьском Трехстороннем
заявлении 2020 г. При этом Азербайджан,
фактически, поставил не только Армению,
но и всю евразийскую транспортную си-
стему в известность о том, как много те-
перь зависит от Зангезурского коридора.
Однако, как представляется, отказываясь

от проекта Азербайджана по строительству
Зангезурского коридора, Армения вынуж-
дает Европу и Азию остаться без новой
логистической системы перекачки грузов,
что особо важно с учетом нынешнего,
глобального кризиса. Эта система важна
для всех тюркских стран, особенно для
Ирана и России, еще важнее - для Ки-
тая".

Кроме того, диверсификация имеет
большое значение для достижения целей
в связи с энергетической безопасностью,
и Азербайджан играет основную роль в
региональных усилиях по достижению
этой цели. С точки зрения стабилизации
региональных и глобальных рынков Азер-
байджан является важной страной, бес-
спорно, способствующей реализации ог-
ромного потенциала Транскаспийского
сотрудничества, партнёрства и стабили-
зации энергетической безопасности Ев-
ропы. Что касается развития национальной
транспортной инфраструктуры, как его
составного элемента, то в концептуальном
плане нашего государство имеет уникаль-
ное географическое положение, благо-
приятное для создания и использования
транспортных инфраструктур и систем в
различных направлениях (15).

Однако, как бы то ни было, в идеале
Мирный договор между Азербайджаном
и Арменией, с точки зрения его реальных
последствий – возможная «заморозка» на
длительное время их территориального
спора, поскольку Армения неоднократно
отвергала предложения Азербайджана,
которые якобы "не охватывают всей по-
вестки" переговоров. Под последним
утверждением, фактически, понимается
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отсутствие в предложенных Азербайджа-
ном и полностью соответствующих меж-
дународному праву и практике нормаль-
ных межгосударственных отношений ба-
зовых принципах так называемого "статуса
Нагорного Карабаха", что означает лишь
одно - Армения и не намерена отказаться
от выдвижения территориальных претен-
зий к Азербайджану.

Но ясно и другое, что препятствующие
мирному урегулированию действия Ар-
мении против переговорного процесса и
перспективы заключения мирного дого-
вора, который основан исключительно на
принципах взаимного признания сувере-
нитета и территориальной целостности,
рушатся о непреодолимую позицию Азер-
байджана. В реальном плане, события в
процессе азербайджано-армянского уре-
гулирования, подтверждают независимый
статус Азербайджана в системе совре-
менных международных отношений, его
общепризнанную правосубъектность, чего
нельзя сказать об Армении.

Очевидно и то, что "в дополнение" к
пяти принципам нормализации отноше-
ний, выдвинутым Азербайджаном, Ар-
мения предложила "пункт об окончатель-
ном статусе Нагорного Карабаха", который
она считает необходимым включить в бу-
дущий всеобъемлющий Мирный договор.
Следуя этой позиции, Армения не остав-
ляет попыток разъединить делимитацию
и "статус". Как бы, уточнение межгосу-
дарственной границы и ее взаимное при-
знание сторонами - это одно, а "статус" -
другое. С учетом всех этих конкретных,
провокационных действий и фактов, Ар-
мения и стремится избежать скорейшего

заключения такого договора, который не-
избежно будет подразумевать признание
ею территориальной целостности Азер-
байджана.

Однако Армении надо ясно понимать,
что не следует препятствовать, а, наоборот,
довести и не срывать дело мирного уре-
гулирования, а не до полной её капиту-
ляции... А также, что предложения Азер-
байджана имеют принципиальное значе-
ние, представляют собой безотлагательную
потребность как по окончательному за-
ключению двустороннего Мирного дого-
вора, так и нацелено на гарантии без-
опасности всех государств в южно-кав-
казском регионе.
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CƏNUBİ QAFQAZIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ NAMİNƏ AZƏRBAYCAN-ERMƏNİSTAN
SÜLH MÜQAVİLƏSİNİN BAĞLANMASININ VACİBLİYİ HAQQINDA

O.F. Əfəndiyev, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor.
E.A. Əliyev, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor.

Məqalədə Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsində Vətən Müharibəsinin Azərbaycan tərəfindən
qələbə ilə başa çatması aspektində Cənubi Qafqaz regionunda bəzi aktual təhlükəsizlik məsələləri
və Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanması və həyata keçirilməsi perspektivləri
müzakirə olunur, eləcə də bu region ölkələri arasında iqtisadi qarşılıqlı faydalı və bərabərhüquqlu
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq üçün yaranan imkanlar nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər: Azərbaycanın qələbəsi, Vətən müharibəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Sülh
müqaviləsi, müasir beynəlxalq hüquq, ərazi bütövlüyü, ümumi və regional təhlükəsizlik, BMT
Nizamnaməsinə əməl olunması.

ON THE URGENCY OF CONCLUDING AN AZERBAIJANI-ARMENIAN PEACE
TREATY IN THE INTERESTS OF SOUTH CAUCASIAN SECURITY

O.F. Efendiev, Doctor of Law, Professor.
E.A. Aliyev, Doctor of Law, Professor.

This article discusses some of the current security issues in the South Caucasus region in the
aspect of the victorious end of the Patriotic War in the Nagorno-Karabakh armed conflict by
Azerbaijan and the prospects for the signing and implementation of the Azerbaijani-Armenian
peace treaty, as well as the emerging opportunities for economic mutually beneficial and equal
cooperation and partnership between the countries of this region . 

Key words: Azerbaijan's victory, Patriotic War, Nagorno-Karabakh conflict, Peace Treaty,
modern international law, territorial integrity, general and regional security, observance of the
UN Charter.

GÜNEY KAFKASYA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN AZERBAYCAN-ERMENİ BARIŞ
ANLAŞMASININ İMZALANMASININ ÖNEMİ HAKKINDA

O.F. Efendiyev, Hukuk Doktoru, Profesör.
E.A. Aliyev, Hukuk Doktoru, Profesör. 

Makale, Güney Kafkasya bölgesindeki bazı güncel güvenlik konularını ve Azerbaycan'ın
Dağlık Karabağ ihtilafındaki zaferi bağlamında Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının
imzalanması ve uygulanmasının yanı sıra iki ülke arasında karşılıklı yarara dayalı ve eşit
ekonomik işbirliği ve ortaklığı tartışıyor. bölge ülkeleri. fırsatlar ortaya çıkıyor. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan'ın zaferi, Vatanseverlik Savaşı, Dağlık Karabağ sorunu,
Barış Antlaşması, modern uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü, genel ve bölgesel güvenlik, BM
Şartı'na riayet.
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Eramızdan əvvəl VI əsrdə yaşamış
yu  nan filosofu Pifaqorun irəli sürdüyü

numeralogia nəzəriyyəsində rəqəmlərin insan
ta leyində (hətta bəzən xalqların taleyində)
mü hüm rol oynadığı iddia edilir. Bir nə zə -
riy yənin elmi əsası olmasa da, bəzən müəyyən
qa nunauyğunluqlar müşahidə edilir. Məsələn,
20 rəqəminin ölkəmizin tarixində müəyyən
rol oynadığı müşahidə olunur: Azərbaycan
XX əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə edib,
məhz 1920-ci ildə işğal olunub, 20 yanvar,
20 noyabr hadisələri olub, nəhayət 2020-ci
il də torpaqlarımız düşmən tapdağından azad
edi lib. Belə "qanunauyğunluqlardan" biri də
1990-cı illərə təsadüf edir. 1991-ci ilin ok -
tyabrında ikinci dəfə müstəqillik əldə edən
res publikamızın suverenlik taleyi düz 20
ay dan sonra – 1993-cü ilin iyununda böyük
su al altında idi. 1920-ci ildə baş vermiş ha -
disələr təkrarlanmağa doğru gedirdi – Heydər
Əliyev bu böhranın qarşısını alıb Azər bay -
ca nın taleyini dəyişdirə bildi.

O dövrdə ölkədə xaos və anarxiya hökm
sürürdü. İqtisadiyyat tamamilə dağıdılmış,
in sanlar müxtəlif qanunsuz silahlı birləşmələrə
cəlb edilərək üz-üzə qoyulmuşdu. Azər bay -
ca nın ərazisi müxtəlif "xanlıq" və "nüfuz
dai rələri"nə parçalanmış, Dağlıq Qa rabağda

isə torpaqlarımızın mü dafiəsi ta -
le yin ümidinə bu ra xıl mışdı. Qa-
nunsuz odlu silah gəz dirmək və
tətbiq etmək adi məi şət
hadisəsinə çevrilmişdi. Ağır
zirehli texnikaya və qanunsuz
silahlı dəstələrə sa hib olan si -
yasi partiyalar bir-bi rinə "əzələ"
nü mayiş etdirir və öl kədəki və -
ziy yəti daha da mü rək  kəb ləş di -
rir di. Bəzi yüksək döv lət vəzifəsi

tutanlar mə suliyyətsiz siyasi bəyanatlar
verməklə Azər baycanı həm qonşu dövlətlərlə,
həm də regionda geosiyasi maraqları olan
döv lət lərlə, az qala, müharibə vəziyyətinə
gə tir mişdilər. 1993-cü ilin iyun ayında "milli
qəh rəman" statusuna qaldırılmış Surət Hü -
sey novun Gəncədəki qanunsuz hərəkətləri,
mər kəzi hakimiyyətə tabe olmaması isə öl -
kə dəki hərc-mərcliyin və anarxiyanın xalqın
o za mankı iqtidara qarşı inamsızlığının mən -
ti qi sonluğu oldu. Faktiki olaraq müəyyən
xa rici qüvvələrin dəstəklədiyi bu itaətsizlik
res publikamızın yenicə nail olduğu dövlət
müs təqilliyinə ciddi təhlükə olmaqla yanaşı,
və təndaş müharibəsinə, Azərbaycanın ayrı-
ay rı bölgələrə parçalanmasına zəmin ya rat -
mış dı. Yaranmış münbit şəraitdən istifadə
edən "Sadval" hərəkatı və həmin dövrdə
möv cud olmuş digər etnik-hərbi qruplaşmalar
döv lətçilik əleyhinə təxribatçı fəaliyyətlərini
ge nişləndirirdilər. Cənubda qondarma "Talış-
Mu ğan respublikası"nın elan olunması Azər -
bay canın ərazi bütövlüyünün pozulması, öl -
kə dəki hakimiyyətsizliyin, xaos və anar xi -
ya nın, qanunsuzluğun bariz təcəssümü idi.

Belə bir böhranlı və ağır vəziyyət eynilə
1920-ci ilin yazını xatırladırdı. Azərbaycan
xal qının qabaqcıl, mütəfəkkir insanlarının

MİLLİ ŞÜURDA VƏ XALQIN İRADƏSİNDƏ 
BƏRQƏRAR OLAN İDEOLOGİYA

Məhz Heydər Əliyevin sayəsində müstəqillik ide -
ya ları  həqiqi gerçəkliyə çevrilib. Ümummilli lider
müs təqillik, Azərbaycançılıq ideologiyasını milli şüurda
və psixologiyada, xalqın iradəsində bərqərar etməyə
nail oldu, insanlarda Vətən, dövlət, dövlətçilik, suve -
ren lik hissiyyatları gücləndi, vətənpərvərlik ümummilli
ideo logiya səviyyəsinə qaldırıldı. Azərbaycanda demok -
ra tikləşmə milli inkişafın vacib faktoru kimi dövlət
si yasətinin əsas istiqamətinə çevrildi.
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xid mətləri sayəsində müsəlman Şərqində
qu rulmuş ilk Demokratik Cümhuriyyət 23
ay lıq fəaliyyətdən sonra süqut ərəfəsində
idi. Baxmayaraq ki, onların titanik fəaliyyəti
nə ticəsində dünyanın bir çox dövlətləri ilə
əla qələr qurulmuş, bir sıra dövlət quruculuğu
təd birləri həyata keçirilmiş, ilk dünyəvi uni-
versiteti yaradılmış, Azərbaycan dünyada
müs təqil dövlət kimi tanınmışdı, ancaq daxili
si yasi gərginlik, xarici qüvvələrə işləyən
sat qın mənsəb sahibləri, parlamentdə kəskin
fi kir ayrılıqları, silahlanmış "qoçu dəstələri",
öl kənin daxili problemlərinə xaricdən mü -
da xilə və digər amillər nəticədə çətinliklə
əl də edilmiş milli müstəqilliyi iflasa uğratdı.

1993-cü ilin yayında da təxminən eyni
sse nari hazırlanmışdı, gözlərimiz qarşısında
ta rixin təkrarlanması prosesi gedirdi. 73 illik
fa silədən sonra baş verən bu olayların o za -
man kı hadisələrdən yalnız iki fərqi var idi,
qa lanları – tarixi şərait, adamlar, siyasi və -
ziy yətin adı dəyişikliyə uğramaqla demək
olar ki, eyni idi: birincisi, bu hadisələr müs -
tə qillik elan edildikdən 23 ay yox, 20 ay
son ra baş verirdi, ikincisi tarixin səhnəsində
çox müdrik, cəsarətli, hər şeyi dəqiq he sab -
la ma ğı bacaran siyasətçi Heydər Əliyev var
idi.

Tarix dünya təcrübəsində bir neçə dəfə,
doğ ma Azərbaycanımızın timsalında da sübut
et mişdir ki, müstəqilliyi əldə saxlamaq onu
qa zanmaqdan qat-qat çətindir. Azərbaycan
qa zanılmış müstəqilliyi geriyədönməz milli
sər vətə – müstəqil dövlətə çevirmək üçün
Heydər Əliyevin qayıdışına möhtac idi. Xal -
qın inadlı tələbi ilə bu missiyanı boynuna
gö türən Heydər Əliyevin 1993-cü ilin hə yə -
canlı anlarında möhtəşəm qayıdışından baş -
la nan xilaskarlıq missiyası qüdrətli, "müs -
tə qilliyi əbədi, dönməz və sarsılmaz olan"

Azər baycan dövlətinin qurulması ilə nəti cə -
lən di. Xalq yaxşı anlayırdı ki, müdrik, təc -
rü bəli və qüdrətli şəxsiyyət olmadan ölkəni
əha tə etmiş total böhran, ciddi təhlükələr
mən gənəsi, son həddə çatmış siyasi qeyri-
sa bitlik, sürətli iqtisadi tənəzzül, erməni tə -
ca vüzünün coğrafiyasının genişlənməsi və
di gər bu kimi amillərdən qurtulmaq mümkün
ol mayacaqdır. Məhz Heydər Əliyevin sa yə -
sin də müstəqillik ideyaları həqiqi gerçəkliyə
çev rilib. Ümummilli lider müstəqillik, Azər -
bay cançılıq ideologiyasını milli şüurda və
psi xologiyada, xalqın iradəsində bərqərar
et məyə nail oldu, insanlarda Vətən, dövlət,
döv lətçilik, suverenlik hissiyyatları gücləndi,
və tənpərvərlik ümummilli ideologiya sə viy -
yə si nə qaldırıldı. Azərbaycanda de mok ra -
tik ləşmə milli inkişafın vacib faktoru kimi
döv lət siyasətinin əsas istiqamətinə çevril-
di.

Azərbaycanın XX əsr tarixinin ən möh -
tə şəm hadisələrindən biri olan məşhur tarixi
qa yıdış nəticəsində ölkəni bir neçə il ərzində
ta qətdən salan hərc-mərcliyə qətiyyətlə son
qo yuldu, sabitlik və əmin-amanlıq təmin
edil di, hərtərəfli böhran cilovlandı, erməni
tə cavüzünün Azərbaycanın dərinliklərinə
irə liləməsinin qarşısı alındı. Əslində, Heydər
Əliyev Azərbaycanın düçar olduğu və ziy -
yət dən xilasını geniş planda ölkədə nəinki
ye ni siyasi, həm də yeni iqtisadi və mənəvi
si tuasiyanın yaradılmasında görürdü. Ulu
ön dər özünün xilaskarlıq missiyasını şərəflə
ye rinə yetirərək Azərbaycanın müstəqilliyinin
əbə di, sarsılmaz və dönməzliyini təmin etdi,
müs təqil dövlətçiliyi möhkəmləndirən əsasları
ya ratdı.

Yaradılan dayanıqlı siyasi sabitliyin ar -
dın ca iqtisadiyyatda tənəzzülün cilovlanması,
ma liyyə nizam-intizamının yaradılması, aqrar
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is lahatların həyata keçirilməsi, yeni iqtisadi
sis temə keçidi təmin edən cəsarətli addımların
atıl ması zəruri idi. Ölkəmizə yönəlmiş müx -
tə lif təzyiq və təhlükələrin dəf edilərək bir -
də fəlik neytrallaşmasında Heydər Əliyev
dü hasının məhsulu olan neft strategiyasının
müs təsna rol oynadığını xüsusi qeyd etməyə
eh tiyac var. Məhz onun sayəsində Azərbaycan
uğur lu tarazlaşmış xarici siyasət yeritmək
ma nevri qazandı, iqtisadiyyatını dirçəltmək,
ge nişmiqyaslı sosial layihələri həyata ke çir -
mək üçün güclü dəstək əldə edə bildi. Heç
şüb həsiz ki, ölkəmizin regionda lider dövlətə
çev rilməsi, dünyanın ən dinamik iq ti sa diy -
ya tına malik olan ölkə adını şərəflə daşıması,
Azər baycanın beynəlxalq aləmdə rolunun
və əhəmiyyətinin hissolunan dərəcədə artması
və di gər çoxsaylı uğurlarımız Heydər Əliyevin
neft strategiyası ilə birbaşa bağlıdır. Azər -
bay canın dövlət müstəqilliyinin möh kəm -
lən mə sində və xalqımızın taleyində neft stra -
te giyasının nə qədər böyük əhəmiyyət da şı -
dı ğını Prezidenti İlham Əliyev belə ifadə
et mişdir: "Heydər Əliyevin neft strategiyasının
ic rası nəticəsində ölkəmizə milyardlarla dol -
lar xarici sərmayə gətirilibdir. Əgər 1994-
cü ildə, o çətin şəraitdə "Əsrin müqaviləsi"
im zalanmasaydı, ondan sonrakı dövr ərzində
bü tün infrastruktur layihələri həyata ke çi ril -
mə səydi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin
ti kintisinə başlanmasaydı, bu gün Azər bay -
can da iqtisadi inkişafdan, ümumiyyətlə, söh -
bət gedə bilməzdi. Azərbaycanın bir çox sa -
hə si məhz "Əsrin müqaviləsi"ndən sonra in -
ki şaf etməyə başladı. Bu müqavilə bir növ
bü tün iqtisadi inkişaf üçün möhkəm təkan
ver di. Azərbaycanın qarşısında duran sosial
mə sələlər daha da uğurla həll olunmağa baş -
la dı". Heydər Əliyevin adı tarixə müstəqil
Azər baycan dövlətinin qurucusu kimi daxil

ol du, müstəqil Azərbaycan dövləti isə Heydər
Əliyevin şah əsəri olaraq qəbul edildi.

Yaxşı xatırlayıram, Ankarada böyük Ata -
tür kün Anıtqəbirdəki mavzoleyini ziyarət
edir dik. Bizdən irəlidə xeyli məktəbli ziyarətə
gəl mişdi. Bizə bələdçilik edən kompleksin
yaş lı işçilərindən biri danışırdı ki, 1953-cü
il dən fəaliyyət göstərən bu muzeyi hər il
mil yonlarla adam ziyarət edir. Biz sta tis ti -
ka sını aparırıq, məlum olub ki, ümumi ziya -
rət çilərin sayı ilə yanaşı, gənclərin, mək təb -
li lərin sayı ildən-ilə artır. Səbəbini soruşanda
be lə izah etdi ki, dahilərin xoşbəxtliyi və di -
gər adamlardan bir fərqi də odur ki, onlar
za man etibarilə uzaqlaşdıqca, daha çox se -
vi lirlər, insanlar onları daha dərindən dərk
edir, onların xidmətləri, gördükləri işlər daha
ay dın görünür. İndi o xatirəni yadıma salanda
dü şünürəm ki, bizim gənclərin də Heydər
Əliyevə sevgisi, rəğbəti onu daha dərindən,
da ha böyük məsafədən, tarixin müqayisəli
priz masından görməsi ilə bağlıdır. Bizim
ya şıdlarımız o çətin günləri, hərc-mərcliyin,
anar xiyanın hökm sürdüyü dövrləri, vətəndaş
mü haribəsinin xofunu, çörək növbələrinin
fa ciəsini, tariximizin bəlkə də ən çətin mər -
hə ləsini addım-addım yaşamışıq deyə, bizim
üçün o hadisələr adiləşib. Ancaq yeni nəsillər
ta rixin ayrı-ayrı dövrlərini müqayisə edib,
son otuz ildə haradan haraya gəldiyimizi,
ne cə bir inkişaf yolu keçdiyimizi, Asiyanın
ge ri qalmış nizamsız ölkəsindən Avropanın
mə dəniyyət paytaxtlarından birinə çevrilmiş
Azər baycanın qazandığı uğurların miqyasını
da ha aydın görə bilirlər. Bunun necə əldə
edil diyini, hansı çətinliklərdən keçildiyini,
bu rulğanların, tufanların hansı diplomatik
üsul larla, siyasi manevrlərlə yatırıldığını
oxu yaraq, öyrənərək bizdən də yaxşı bilirlər,
bu inanılmaz qəhrəmanlıqların müəllifini
yax şı tanıyırlar.
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Heydər Əliyev canlı məktəb, canlı klassi -
ka, tarixin canlı örnəyi idi. Dəmir məntiqi,
par laq zəkası, iti mühakimə qabiliyyəti, fitri
is te dad sayılacaq fenomenal yaddaşı, möhkəm
xa rakteri, ən çıxılmaz vəziyyətlərdən, mü -
rək kəb situasiyalardan çıxmaq bacarığı onu
ha mıdan fərqləndirirdi. O, anadangəlmə li -
der, misilsiz təşkilatçı, mükəmməl və universal
şəx siyyət idi. İctimai həyatın elə aparıcı sa -
həsi yox idi ki, Heydər Əliyev ona dair ən
zə ruri biliklərə malik olmasın. Böyük iqtisadçı
ki mi ölkənin sosial-iqtisadi həyatının bütün
sa hələri məhz onun kursu əsasında inkişaf
edir di... Hüquq nəzəriyyəçisi kimi dövlət
qu ruculuğunun əsas yükü onun çiyinlərində
idi... Usta diplomat kimi ölkəmizin dünya
bir liyində layiqli yer tutması onun müstəsna
xid mətləri idi... Böyük sərkərdə kimi Azər -
bay canın bu gün bizi doğma torpaqlarımıza
qo vuşduran Milli Ordusunu o qurmuşdu...
Mil li mədəniyyətimizin, milli-mənəvi də -
yər lərimizin, dilimizin, dinimizin ən böyük
bi licisi kimi bu dəyərlərin ən böyük hamisi
o idi...

Bəzən təəccüblənməmək olmur: o, bütün
bun ları, kiçik bir insan ömrünə necə sığışdıra
bi lirdi? Amma bu suala cavab var. Bu cavab
ulu öndərin "Xalqın, vətənin taleyi hər bir
in sanın öz taleyinə çevrilməlidir" kəlamında
giz lənir. Heydər Əliyev heç vaxt öz şəxsi
hə yatını yaşamadı. Azərbaycanın taleyini öz
ta leyinə çevirdi, həyatını bu xalqın, bu öl -
kə nin yolunda şam kimi əritdi.

Heydər Əliyev Vətəni, milləti, dövləti
sev məyin, ona təmənnasız xidmət etməyin
can lı nümunəsi idi. Və elə bunlara görə də
hər bir azərbaycanlının qəlbini, düşüncəsini
fəth edə bildi. Onun milli qürur, fəxr-fəxarət
ün vanına çevrildi. O, Azərbaycanın simvolu
idi. Azərbaycanı əksər hallarda ona görə ta -
nı yır dılar. "Heydər Əliyev" və "Azərbaycan" –

bu iki məfhum bir çox hallarda sinonim ki -
mi işlədilirdi. Mən dəfələrlə xarici ölkələrdə
bu fikrin səslənməsinin şahidi olmuşam.
Açıq demək lazımdır ki, dünyanın böyük
döv lətlərində bəzən kiçik ölkələrə Ma ya -
kov skinin "Pasport" şeirində olduğu kimi,
bir növ, yuxarıdan aşağı, "əcəba, coğrafi ye-
nilik?!" fəlsəfəsi ilə yanaşırlar. Ancaq bizim
res publikamız təqdim olunanda ən tanınmış
si yasi xadimlərin dilindən "oooo, Azərbaycan!
Heydər Əliyev! Heydər Əliyev! Böyük şəx -
siyyət!" sözlərini dəfələrlə eşitmişəm.

Ulu öndərin fəaliyyətinə sovet dövrü və
müs təqillik illəri kimi iki fərqli tarixi şərait
nöq teyi-nəzərindən yanaşanda çox mühüm
bir tarixi gerçəyi qətiyyən unutmaq və ya
gö zardı etmək olmaz. O da budur: Heydər
Əliyev "Azərbaycan" və "azərbaycanlı" məf -
hu m larının sosial-siyasi statusunu dəyişdirdi.
Bu məfhumların bəlli siyasi şərtlər üzündən
çox vaxt alt qatlarda gizli qalan, təhrif edilən
ger çək mahiyyətini üst qata çıxara, onları
ol duğu kimi təqdim, təmsil və tərənnüm edə
bil di. Məsələn, bir faktı yaxşı xatırlayıram.
SSRİ dönəmində Azərbaycana ittifaq miq -
yasında ögey münasibət vardı. Bu ayrı-seç -
ki lik ustalıqla gizlədilsə də, hər halda sezilirdi.
O da bu idi ki, SSRİ-nin ali dövlət mü ka -
fatlarına Azərbaycandan bir qayda olaraq
sa də peşə adamlarını - pambıqçıları, ba ra -
ma çıları, sağıcıları, çobanları, fəhlələri layiq
gö rür, onları deputat seçirdilər. Bunun alt
mə nası da vardı. Mərkəzi hakimiyyət bununla
gös tərmək istəyirdi ki, azərbaycanlılar elə
sa dəcə təsərrüfat işlərində uğur qazanmaq
gü cünə malikdirlər, bundan artığına qadir
de yillər. Heydər Əliyev isə Sov. İKP MK-
nın Siyasi Bürosundakı mövqeyindən və
şəx si nüfuzundan istifadə edərək Qara Qa -
ra yev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Rəşid Behbu-
dov, Mirzə İbrahimov, Rəsul Rza, Süleyman
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Rüs təm, Süleyman Rəhimov, Mustafa Top -
çu başov və başqalarına o dövrün ən yüksək
ti tulu olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı fəxri
adı nın, Zeynəb Xanlarova, Lütfiyar İmanov,
Rauf Hacıyev, Arif Məlikov, Mehdi Məm -
mə dov, İsmayıl Dağıstanlı, Fidan Qasımova
və başqalarına SSRİ Xalq artisti kimi yüksək
adın verilməsinə nail olaraq Azərbaycan el -
mi nin, səhiyyəsinin, mədəniyyətinin, ədə -
biy yatının SSRİ səviyyəsində qəbul olun -
ma sına və təsdiqinə nail oldu. O, kommunist
re jimi dövründə doğma xalqına qarşı baş
ver miş haqsızlıqlar əleyhinə özündən başqa
heç kəsin apara bilməyəcəyi mübarizəni
apar dı, Kreml rejiminin ağır təqibləri şə rai -
tin də xalqının çəkdiyi əzablara cavab ola -
raq, Azərbaycanın gələcəyi naminə olduqca
uzaq görən və çox cəsarətli addımlar atdı.

Vətənin bütün guşələrində Azərbaycanın
haq qı tapdalanmış böyük şəxsiyyətlərin –
Nə riman Nərimanovların, Cəfər Cabbarlıların
hey kəllərini ucaltdırdı, repressiya qurbanı
ol muş böyük Hüseyn Cavidi ölümündən il -
lər keçdikdən sonra Vətənə qaytardı, Kerçdə,
Krım da həlak olmuş minlərlə azərbaycanlının
şə rəfinə Sapun Qora yaxınlığında əzəmətli
abi də ucaltdırdı...

Heydər Əliyev görkəmli elm və ədəbiyyat
xa dimləri akademik Ziya Bünyadov, professor
Ab bas Zamanov, şair Bəxtiyar Vahabzadə,
Xə lil Rza Ulutürk kimi böyük vətəndaşlıq
möv qeyinə və milli ideallara malik olan
Azər baycan ziyalılarını baş verə biləcək hər
bir təhlükədən nəinki müdafiə etmiş, həm
də onların elmi və bədii yaradıcılığının daha
in tensiv inkişaf etdirilməsinə hər cür şərait
ya ratmış, onlara fəxri adlar, Dövlət mü ka -
fat ları verdirmişdi.

Bu gün dünyanın 5 min xalqının arasında
sa yı cəmi 200 olan o xoşbəxt xalqlardanıq
ki, bizim müstəqil dövlətimiz var.

Həqiqətən, düşünəndə ki, dünyada hər
25 xalqdan yalnız birinin dövləti var, adam
qü rurlanır. Bu dövlətin hansı çətinliklərin,
keş məkeşlərin hesabına başa gəldiyini dü -
şü nəndə isə onun hər qarışını sevmək, onu
göz bəbəyi kimi qorumaq arzusu daha da
ar tır.

Mən artıq yaşa dolmuş bir insanam. Azər -
bay canın yaxın-uzaq tarixinə bələd olan təc -
rü bəli bir insan kimi hər zaman tam mə su -
liy yətimlə deyirəm ki, Azərbaycanı ötən əs -
rin 90-cı illərinin burulğanlarından çıxarmağa
qa dir yeganə şəxsiyyət məhz Heydər Əliyev
idi. O məqamlarda Heydər Əliyevdən başqa
heç kim bu taleyüklü işin öhdəsindən belə
mə harətlə gələ bilməzdi.

Ulu öndər Azərbaycanı demək olar ki,
tə məldən başlayaraq yenidən qurdu. Ölkəni
aya ğa qaldırdı və ömrünün sonlarına doğru
ha kimiyyət sükanını layiqli davamçısına ver-
di.

Heydər Əliyev Azərbaycan üçün çox iş -
lər görüb. Onun bu xalqa, bu dövlətə ən bö -
yük xidmətlərindən biri də Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
tim salında ölkənin taleyini Azərbaycanın
müs təqilliyini qoruyan, onu tarixinin ən qüd -
rətli mərhələsinə yetirən güclü liderə əmanət
et m əsidir.

Mən ulu öndərin dahiliyini, hərtərəfli
şəx siyyət, yüksək intellektli, parlaq zəkalı,
uni kal yaddaşlı, həm də çox həssas, humanist,
və tənpərvər bir insan olduğunu əyani görmüş
xoş bəxt adamlardanam. Ona görə də bu qey -
ri-adi şəxsiyyətlə bağlı bəzi xatirələrimi bö -
lüş mək istəyirəm ki, bizdən sonra gələn nə -
sil lər Heydər Əliyevi yalnız böyük siyasətçi,
çə tin vəziyyətlərin qrossmeysteri, xalqın xi -
las karı kimi yox, həm də mənəvi cəhətdən
zən gin, milli dəyərlərin daşıyıcısı olan böyük
və təndaş olduğuna bir daha əmin olsunlar.
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1997-ci ilin yazı idi. O zaman Bakı Döv -
lət Universitetinin rektoru idim və universitet
qə zetinin redaktoruna göstəriş vermişdim
ki, bir il əvvəl dünyasını dəyişmiş Sabir Xə -
li lo vun anım günü münasibətilə məqalə ha -
zır lasın. Sabir Xəlilov aspirantura şöbəsinin
rəh bəri idi. Vaxtilə Heydər Əliyevi dəs tək -
lə yən məşhur "91-lər"dən olmuşdu. Məqalə
qə zetdə dərc olunan gün Heydər Əliyev mə -
nə zəng vurdu, ciddi tonda soruşdu:

– Sabir Xəlilovun vəfatını niyə mənə xə -
bər eləməmisən? Bu cür insanları sağlığında
qiy mətləndirmək, həyatdan köçəndə isə bö -
yük ehtiramla yola salmaq lazımdır.

Bildirdim ki, o, rəhmətə gedəndə mən
rek tor deyildim. Bu zaman Prezident dedi:

– Bu xəbəri bu gün universitet qəzetindən
oxu muşam. Gec də olsa, Sabir müəllimin
ailə sinə mənim başsağlığımı çatdır. Onun
qəb ri üstünə gedin və ailəsinə lazım olan
kö məyi göstərin.

Bu söhbətdən həm təəccübləndim, məəttəl
qal dım ki, bu qədər işin arasında o boyda
bö yük bir şəxsiyyət vaxt tapıb bütün qəzetləri,
o cümlədən bir universitet qəzetini də oxuyur,
həm də çox təsirləndim ki, sıravi bir müəllimə
bu qədər diqqət göstərə bilir. Elə həmin gün
Pre zidentin sözlərini mərhumun ailəsinə,
elə cə də universitetin Elmi Şura üzvlərinə
çat dırdım. Yalnız Prezidentin tapşırığını ye -
ri nə yetirdikdən sonra bir qədər rahatlıq tap -
dım.

1996-cı ildə universitetin qocaman müəl -
limi, professor Tofiq Bəktaşi dünyasını də -
yiş di. Tofiq müəllim bir müddət Naxçıvanda
iş ləmişdi. Sonra uzun müddət Bakı Dövlət
Uni versitetinin Nəzəri-mexanika kafedrasında
ça lışmışdı. 1965-ci ildə mən tələbə olanda
bi zə nəzəri mexanika fənnini tədris etmişdi.
Heydər Əliyev Tofiq Bəktaşinin vəfatı barədə

eşi dən kimi o zaman BDU-nun rektoru Mur-
tuz Ələsgərova zəng vurmuş və mərhumun
dəf nini xüsusi ehtiramla təşkil etməyi tap -
şır mışdı:

– Tofiq Bəktaşi vaxtilə Naxçıvanda müəl -
li mim olub. Onu son mənzilə ehtiramla yola
sal maq lazımdır.

Ulu öndərin müəllimlərə həssas mü na si -
bə tinin bir örnəyi də Naxçıvan Muxtar Res -
pub likasının yubileyi münasibətilə bir saatlıq
çı xışının əsas hissəsinin məhz təhsilə, məktəbə
və müəllimlərə həsr olunması idi. Heydər
Əliyev vaxtilə ona dərs demiş bütün müəl -
lim lərin adlarını çıxışında böyük ehtiramla
ya da saldı. Onun unikal yaddaşına, müəl -
lim lərinə olan sevgisinə elə heyran qalmışdım
ki, mən də öz müəllimlərimin adlarını xa tır -
la ma ğa başladım və bu adları heç vaxt unut -
ma dım.

1999-cu ildə Heydər Əliyev Xətai rayonu
əra zisində onun tapşırığı ilə yaradılmış SOS
Uşaq Kəndinin açılışında iştirak edirdi. Azər -
bay canda belə bir mərkəzin yaradılması yeni
ha disə idi. Prezident xarici qonaqlarla mər -
kə zin otaqlarından birinə daxil oldu. Həmişəki
ki mi balacalarla söhbət etməyə başladı. Axır -
da uşaqlardan soruşdu ki, Azərbaycanın him -
ni ni oxuya bilərsinizmi? Onlar səs-səsə ve -
rə rək himni çox gözəl oxudular. Prezidentin
hət ta gözləri doldu və bizə - kənarda dayanıb
bu mənzərəni seyr edən bir neçə nazirə mü -
ra ciət etdi:

– Baxın, siz himni belə oxuya bilərdiniz?
Bu uşaqlar Azərbaycanın xoşbəxt gə lə cə yi -
dir lər.

1998-ci il sentyabrın 25-də müstəqil Azər -
bay can müəllimlərinin birinci qurultayı keçiri -
lirdi. Heydər Əliyev onun üçün ayrılmış xü-
susi lojada yox, gəlib ağsaqqal müəllimlər,
öl kəmizin hörmətli ziyalılarının arasında əy -
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ləşdi. Fasilədə foyedə qurulmuş sərgiyə tərəf
get dik. Burada izdiham toplaşmışdı. Mü ha -
fi zə çilər sədd yaratmışdılar ki, nümayəndələr
Pre zidentin eksponatlara baxmasına mane
ol masın. Heydər Əliyev bunu görüb şəxsi
mü hafizə dəstəsinin rəisini yanına çağırıb
eti raz etdi:

– Sən niyə müəllimlərlə mənim aramda
sədd yaradırsan? Adamlarını oradan yığışdır.
Məni müəllimlərdən qorumaq lazım deyil.

Pedaqoqlar bir anda Heydər Əliyevi əha -
tə yə aldılar. Onlarla səmimi ünsiyyət həm
mü əllimlər üçün, həm də Heydər Əliyevə
çox xoş oldu.

Həmin qurultayda müəllimlərin arzusu
ilə ona "Azərbaycanın xalq müəllimi" fəxri
adı nın verilməsini planlaşdırmışdıq. Ancaq
bi lirdik ki, ona bir neçə fəxri ad, o cümlədən
Fəx r i akademik, Fəxri doktor və digər bu
ki mi adlardan verilməsini təklif edəndə etiraz
et mişdi. Bütün belə titullardan imtina edən
ulu öndər "Azərbaycanın xalq müəllimi"
fəx ri adına etiraz etmədi. Fikrimcə, bu,
ümum milli liderin şərəfli müəllim adına,
ümu mən təhsil işçilərinə olan böyük hörmət
və ehtiramının təcəssümü və onun böyük
mək təb olmasının ifadəsi idi.

Bəli, ümummilli lider Heydər Əliyev
Azər baycan tarixinin ən böyük müəl lim lə -
rin dən biri olmuşdur. Tarixi yarada-yarada
onu öyrədən, onun mürəkkəbliyini və bu
çə tinlikləri necə şərəflə dəf etməyi tədris
edən, dəyanətdən, ləyaqətdən, idarəçilikdən,
iq tisadiyyatdan, cəsarətdən, mədəniyyətdən,
həss aslıqdan və daha neçə-neçə müxtəlif
fən lərdən dərs deyən, özü də sadə dərs yox –
yüksək səviyyəli master klass dərs deyən
müəl limə bənzəyirdi. Bu 10 milyonluq (bəlkə
də daha çox) auditoriyada onun dərslərinin
azad dinləyicilər, qiyabiçi tələbələr, fikri ay -
rı işlərdə qalıb pis oxuyanlar da var idi,

onun hər kəlməsinə, hər hərəkətinə, jestinə
diq qət kəsilib mənimsəməyə çalışan əlaçılar
da. Ancaq heç şübhəsiz bu auditoriyanın ən
diq qətli, ən çox öyrənməyə çalışan, ən əlaçı
tə ləbəsi İlham Əliyev idi.

Prezident İlham Əliyev öz xatirələrində
qeyd edir ki, "atam çox zəhmli, tələbkar,
cid di bir adam idi. Belə olması ilə yanaşı,
uşaq yaşlarımdan onun evdə ailə üzvləri ilə
qay ğıkeş münasibətləri, anama və bizə həs -
sas lığı mənim diqqətimi çəkirdi. O, bizə
ailə də sağlam mühitin zəruriliyi haqda nə si -
hət lər vermirdi, bunu əyani göstərib öyrədirdi.
Mən həyatda ən çox ondan, onun şəxsi nü -
munədə göstərdiklərindən öyrənmişəm".

Sonralar Ulu Öndərin dəstəyi ilə böyük
si yasət meydanı ilə tanışlığı onda ən mürəkkəb
mə qamlarda düzgün qərarlar vermək, ləyaqət
və şərəfi hər şeydən uca tutmaq, fədakarlıq,
mil li maraqları müqəddəs hesab etmək, bö -
yük amallara sədaqət kimi nəcib keyfiyyətləri
da ha da inkişaf etdirdi. Hələ sağlığında əf -
sa nələşən, sarsılmaz iradəyə malik olan, bü -
tün mənalarda zamanı qabaqlayan, xalqımızın
yad daşına Ulu Öndər kimi həkk olunan
Heydər Əliyev fenomeni Azərbaycanın son
50 ildən çoxunun, xüsusilə müstəqillik dö -
nə minin tarixini yazarkən onunla çiyin-çi -
yinə addımlayan möhtərəm Prezidentimiz
hərf-hərf nəqş edilən bu yazıların incəliklərini
mə nimsəmişdir. Dahi rəhbər xalqımızın ən
çə tin anında – sovet imperiyasının dağıldığı,
öl kənin parçalandığı, xalqın ruhdan düşdüyü
bir dövrdə siyasi meydana xalqın xilaskarı
ki mi daxil olarkən, torpaqların itirildiyi, qaç -
qın və köçkünlərin artdığı bir zamanda Azər -
bay can xalqına ruh verərkən, XX əsrin 60-
cı illərindən ömrünün sonuna qədər məq -
səd yönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərərək in -
san larda azadlıq, müstəqillik ideyaları for -
ma laşdırarkən, təhlükə qarşısında qalan müs -
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tə qilliyimizi qorumaq və möhkəmləndirmək
üçün özünü qadir sərkərdəyə, xalqı isə cəsur
əs gərə çevirərkən cənab İlham Əliyev onun
hə yat məktəbini ən yaxşı tələbəsi kimi öy -
rə nirdi. Sonralar bu öyrəndikləri ona Azər -
bay canı regionun aparıcı dövlətinə çe vir -
mək də, xalqın maddi rifah halının yük səl -
mə sində, 44 günlük müharibədə şanlı qə lə -
bə nin əldə edilməsində çox yardımçı olacaqdı.

Heydər Əliyev Azərbaycana ölkənin da -
ğılma təhlükəsi qarşısında olduğu zaman
gəl di və Azərbaycanı nəinki xilas etdi, onu
həm də yalnız regionun yox, bütün türk
dün yasının qabaqcıl məmləkətlərindən birinə
çe virdi. Ulu öndərin "Türkiyə Cümhuriyyəti
Ata türkün yalnız fəaliyyəti nəticəsində deyil,
həm də qəhrəmanlığı nəticəsində yaranmışdır"
söz ləri eyni zamanda Heydər Əliyevin tarixi
xid mətlərini də ifadə edir.

Ümummilli lider Heydər Əliyev yalnız
mən sub olduğu Azərbaycan xalqının deyil,
bü tün dünya xalqlarının təsəvvüründə özünün
mü kəmməl obrazını, aydın cizgiləri ilə seçilən
möh təşəm portretini yaratmış, hər dövrü,
hər mərhələsi həqiqi məktəb olan qeyri-adi
bir ömür yaşamışdır. Bu məktəbin ən qüdrətli
mə zunu olan cənab İlham Əliyev ötən illərdə
xal qımızın inkişaf və tərəqqisində əvəzsiz
xid mətlər göstərmiş, onun firavan gələcəyi
üçün uğurlu təməl hazırlamış ulu öndər
Heydər Əliyevin irəli sürdüyü ideyaları daha
da inkişaf etdirmişdir. Bu gün müstəqil Azər -
bay can qarşısında duran ümummilli məq -
səd ləri dəqiq müəyyən edərək, onların ger -
çək ləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl, sistemli
fəa liyyət göstərən ölkə kimi dünyanın yeni
iq tisadi fenomeninə çevrilmişdir. Çünki Pre -
zi dent İlham Əliyev ulu öndərin məktəbinin
ye tirməsi, qurucu, birləşdirici, Azərbaycan
xal qının bütün istək və arzularını həyata ke -

çi rən, öz siyasətində Azərbaycan dövlətinin
və xalqının maraqlarını ən ali məqsəd kimi
gö rən və bütün qüvvəsini bu istiqamətdə
sə fərbər edən, xalqın birmənalı şəkildə dəs -
tək lədiyi, etimad göstərdiyi və etibar etdiyi
li derdir. Prezident İlham Əliyev həm də
praq matik siyasətçidir, hadisələri, prosesləri
də qiq qiymətləndirir, mühüm məsələlərin
el mi cəhətdən əsaslandırılmış həlli yollarını
təq dim edir, verdiyi bütün vədləri ger çək -
ləş dirir: "Biz 30 ilə yaxın idi ki, həmişə de -
yir dik ki, gün gələcək doğma ata-baba tor -
paq larımıza qayıdacağıq." Ancaq indi Prezi-
dentimizin uzaqgörən, qətiyyətli siyasəti nə -
ti cəsində biz bu gün həmin torpaqları erməni
üz dəniraqlarından, faşistlərindən geri almışıq.
Bö yük qələbəni al qanı ilə yazan şə hid lə ri -
mi zin intiqamının alınması ilə əldə edilən
zə fəri, qalibiyyəti Azərbaycan xalqına bəxş
et məklə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev həm də həyatını Azərbaycana həsr
edən, "Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azər -
bay can yoxdur" - deyən ulu öndərin arzusunu
real laşdırdı. Bununla da Prezident İlham
Əli yev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bər -
pa edən lider kimi adını əbədi olaraq tarixə
yaz dırdı, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq
sal naməsini yaratdı və 44 günlük Vətən mü -
ha ribəsinin əsl qəhrəmanına çevrildi. Həm -
çi nin, bütün dünya Azərbaycan dövlətinin
əda lətli mübarizəsinin bir daha şahidi oldu.

Bu qələbə də indiyədək iqtisadiyyat, si -
ya sət, mədəniyyət, elm, təhsil, idman, səhiyyə
və digər sahələrdə qazanılmış uğurların əsası
olan Heydər Əliyev məktəbinin daha bir
qə ləbəsi kimi tarixə yazıldı.

Misir MƏRDANOV,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor.
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Azərbaycanın çağdaş tarixində bu fe -
no men Heydər Əliyevin adı ilə bağ -

lı dır. Məhz müdrik dövlət xadimi Heydər
Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini permanent
xaos və böhran məngənəsindən çıxarmış,
ümum milli fəlakətin – vətəndaş müharibəsinin
qar şısını almış, döyüş cəbhəsində məğ lu -
biy yətlər seriyasına son qoymuş və atəşkəs
re jiminin tətbiqinə nail olmuş, bir sözlə,
xal qımızın taleyində misilsiz xilaskar mis -
si ya sını şərəflə yerinə yetirmişdir.

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının milli
sər vətidir. Aforizmə çevrilmiş bu ifadə Heydər
Əliyev şəxsiyyətinə verilmiş ən lakonik və
düz gün qiyməti əks etdirir. O, xalqa və Və -
tə nə sonsuz sevgisi, dövlətçiliyə hədsiz sə -
da qə ti ilə indiki və gələcək nəsillərə örnək
ola biləcək bir fəaliyyət nümunəsi, ölkəmizin
da vamlı inkişafının uzu nömürlüyünü təmin
edən təkmil irs, siyasi məktəb miras qoy -
muş dur.

O, ölkə həyatının bütün sahələrində qu -
ru culuğun, davam lı inkişafın və islahatların
ba nisi olmuşdur. İqtisadiyyatın yenidən qu -
rul ması, kənd təsərrüfatının dirçəlişi, peşəkar

or dunun yaradılması, çevik
və balanslaşdırılmış xarici
si yasət kursunun həyata ke -
çi rilməsi, səhiyyə, elm, təh -
sil, mədəniyyət, incəsənət
sa hələrinin tərəqqisi, hü qu -
qi və demokratik dövlət qu -
ru culu ğu məhz onun adı ilə
bağ lıdır.

Fransa müqavimət hə -
rə katının lideri Şarl de Qoll
fa şistlərin viran qoyuduğu

və xarabazara çevirdiyi Paris şə hərinə 1944-
cü ildə qədəm qoyarkən ürək ağ rısı ilə bu
sözləri söyləmişdi: “Fransada döv lətçilik
yoxdur, deməli, heç nə yoxdur”. O,
fransızların itirilmiş dövlətçiliyini bərpa et -
di, “asayişə hə, xaosa yox dedi”. Fransızlar
döv lətçilik qarşısın da bu misilsiz xidmətinə
gö rə əbədi olaraq Şarl de Qolla min nət dar -
dır lar.

Ümummilli lider Heydər Əliyev də 1993-
cü ilin 9 iyununda Bakı şəhərinə qədəm qo-
yaraq, ilk növbədə, Azərbaycanı perma nent
xaos vəziyyətindən çıxardı, vətəndaş mü ha -
ri bəsinin qarşısını aldı, ölkədə milli barışığa
nail oldu, bütün sahələrdə dinamik inkişaf
ten densiyalarının əsasını qoydu. Azər bay -
can da siyasi sabitlik və inkişaf dövrü başlandı.
Azər baycan xalqı da dövlətçilik qarşısında
müs təsna və misilsiz xidmətlərinə görə zə -
ma nəmizin dühası Heydər Əliyevə əbədi
ola raq minnətdardır.

Təsadüfi deyildir ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik et -
diyi coşqun yüksəliş illəri “Milli intibah
döv rü” kimi xarakterizə olunur. Bu dövrün

HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN XALQININ 
ƏZƏMƏTİNİN SİMVOLUDUR

Bu, bir həqiqətdir ki, dövlətin beynəlxalq koordinatlar
sis temində tutduğu mövqeni şərtləndirən parametrlər sı -
ra sında coğrafi şərait, əhalinin sayı, təbii ehtiyatlar, iqtisadi
güc, müdafiə qüdrəti, milli əxlaq və diplomatiyanın rolu
ki fayət qədər böyükdür. Burada digər həqiqət ondan iba -
rət dir ki, bu parametrlər dövlətin statusunun təyinatında
nə qədər əhəmiyyətli olsa da, heç də həlledici deyildir. Bu
sta tusda məhz dövlətin şəksiz lideri olan unikal şəxsiyyət
fe nomeni çıxış edir. Xarizmatik lider mövcudluğu təhlükə
al tında olan dövlətin xilaskarı funksiyasını yerinə yetirir,
onun sonrakı inkişafının təminatçısı olur.

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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hər iki mərhələsi (1969-1982 və 1993-2003-
cü illər) bir-birindən zaman və ictimai-siyasi
for masiya baxımından fərqlənsə də, zə ma -
nə mizin dühasının xalqa, Vətənə xidməti və
ha kimiyyətin hər iki mərhələsində qazandığı
bö yük uğurlar baxımından olduqca oxşardır.
Tək cə bir faktı qeyd edək ki, 1969-1982-ci
il lərdə respublika iqtisadiyyatına 32 milyard
rubl dan çox kapital qoyulmuşdu ki, bu gös -
tərici 1920-ci ildən başlayaraq Azərbaycan
iq tisadiyyatına yatırı lan investisiyadan 2,3
də fə çox idi. Azərbaycan həmin illərdə 65
öl kəyə 350 adda məhsullar ixrac edən sənaye
res publikası kimi özünü təsdiqləmişdi.

Heydər Əliyev 1982-1987-ci illərdə SSRİ
Na zirlər Soveti Sədrinin birinci müavini və -
zi fəsini icra etdiyi müddətdə də öz doğma
res publika sının vəziyəti ilə daim maraqlanmış,
ona xüsusi diqqət və qayğı göstərmişdir. Bu
dövr də Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən
iri miqyaslı sərmayələr, xüsusilə neft və neft-
kim ya sənayesi, kənd təsərrüfatı və emaledici
sə naye sahələrinin sürətli inkişafı, tikilib is -
ti fa dəyə verilən yüzlərcə istehsal müəssisələri,
ic timai-mədəni və sosial obyektlər, hazırlanan
yük sək ixtisaslı kadr lar, açılan yeni iş yerləri
və s. bu münasibətin əyani sübutudur.

SSRİ-nin birinci və sonuncu prezidenti
Mi xail Qorbaçovun qatı ermənipərəst möv -
qe də dayanma sı və bu xüsusda Heydər
Əliyev şəxsiyyətinə münasibətdə qərəzli və
qıs  qanc davranışı 1987-ci il 21 okt yabr ta ri -
xində bu nadir şəxsiyyətin tutduğu vəzifədən
is tefa verməsinə səbəb oldu.

1990-cı ilin 20 iyul tarixində Moskvadan
Ba kıya, 2 gün sonra isə Naxçıvana qayıdan
Heydər Əliyev, sözün həqiqi mənasında, bu
qə dim Azərbaycan torpağını erməni işğalından
hifz edə bildi. Qədirbilən Naxçıvan əhalisi
bir yumruq kimi ulu öndərin ətrafında birləşdi.

Bu birlik sayəsində Naxçıvan şəhəri Azər -
bay canın qurtuluşuna gedən tarixi proseslərin
mər kəzinə çev rildi. 1990-cı il 17 noyabr ta -
ri xində Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Nax çı -
van parlamentinin sessiyasında Muxtar Res -
publikanın adından “Sovet Sosialist” sözləri
gö türüldü. “Ali Sovet” sözü “Ali Məclis”
sö zü ilə əvəz olundu. Azərbaycan Xalq Cüm -
hu riyyətinin  (AXC) üçrəngli bayrağı dövlət
bay rağı kimi təsdiqləndi. Dövlət gerbi haq -
qın da qərar qəbul edildi ki, məsələ araşdı -
rılsın və konkret təkliflər Ali Məclisin mü -
za kirəsinə verilsin. Eyni zaman da AXC-nin
üç rəngli dövlət bayrağı nın bütövlükdə Azər -
bay can SSR-in dövlət rəmzi kimi təsis edil -
mə si və digər dövlət atributlarının bərpası
mə sələsinin qanunvericilik təşəbbüsü qay -
da sında Azərbaycan Respublikası Ali Soveti
qar şısında qaldırılması haqqında qərar qəbul
edil di.

Nəticədə 1991-ci il fevralın 5-də ulu ön -
dər Heydər Əliyevin tarixi təşəbbüsü reallaşdı.
Be lə ki, həmin gün Azərbaycan Res pub li -
ka sı nın Ali Sovetinin sessiyası “Azərbaycan
SSR” adının “Azərbaycan Res publikası” ad -
lan dırılması, AXC-nin bayrağının Dövlət
Bay rağı kimi təsis edilməsi haqqında qərar
ver di.

1991-ci il 17 mart tarixində SSRİ-nin
sax lanılmasına dair Azərbaycanda referendum
ke çirilən zaman ümummili lider Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda ümumxalq
səs verməsi keçirilmədi. Bu addımı ilə zə -
ma nəmizin dühası olan Heydər Əliyev növbəti
ta rixi uzaqgörənliyə imza atdı, böyük qorx -
maz lıq və cəsarət nümunəsi sərgiləmiş oldu.

Eyni cəsarət, prinsipiallıq və vətənsevərliyi
ulu öndər Heydər Əliyev 1990-cı il 20 Yan -
var faciəsinə münasibətdə bir daha nümayiş
et dirdi. Faciənin səhərisi günü Heydər Əliyev

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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özü nün və ailə üzvlərinin həyatını təhlükəyə
qo yaraq Azərbaycanın Moskvadakı nü ma -
yan dəliyinə gəldi və 20 Yanvar faciəsini tö -
rə  dənlərə qarşı açıq ittihamlarla çıxış etdi.
Qət liama görə birbaşa məsuliyyət daşıyan
SSRİ və Azərbaycan rəhbərliyini ifşa
etdi.

Beləliklə, 20 Yanvar faciəsində qanlı tə -
ca vüzə məruz qalmış Azərbaycan xalqının
haqq səsini dünya ictimaiyyətinə çatdıran
ye ganə şəxsiyyət ümummilli lider Heydər
Əliyev oldu. Məhz xalqımıza qarşı bu amansız
hər bi təcavüz cinayətinə cavab olaraq Heydər
Əliyev Sovet İttifaqı Kommunust Partiyasının
sı ralarını tərk etdi. 1991-ci il iyulun 19-da
Heydər Əliyev partiya sıralarından çıxmaq
ba rədə SSRİ Nazirlər Kabinetinin partiya
təş kilatına müraciət etməklə bu addımı rəs -
mi  ləşdirdi.

Xüsusilə dövlətçilik tariximizdə müstəsna
əhə miyyətə malik olan ikinci mərhələnin ən
başlıca nailiyyəti odur ki, ölkəmizin dövlət
müstəqilliyi qorunub saxlanmış, daha da
möhkəmləndirilmiş və inkişaf etdirilmişdir.
Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu,
de  mokratiyanın inkişafı, insan hü quq və
azad lıqlarının qorunması, işlək bazar iqti sa -
diy yatına keçid istiqamətində mühüm uğur-
la rın əldə edilməsi bu çox mürəkkəb və son
dərəcə məsuliyyətli dövrün xarakte rik cə -
hət lərindəndir.

Ulu öndər Heydər Əliyev xalqın təkidli
xa hişi və tələbi ilə Bakıya gəldi və 1993-cü
il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası
Ali Soveti nin sədri vəzifəsinə seçildi. Be lə -
lik lə, 15 iyun tariximizə Milli Qurtuluş Günü
ki mi daxil oldu. Xalqın tələbi ilə Milli Məclis
1997-ci ilin iyununda bu günü bayram elan
et di.

Bu dövr ulu öndərin təbirincə desək,
“müs təqilliyin əldə edilməsindən daha çətin
olan onun qorunması və möhkəmləndirilməsi”
ilə xarakterizə olunurdu. Həmin dövrdə Ru -
si yanın siyasi-hərbi elita sında formalaşmış
mövqeyə görə, ərazisindən hərbi bazaları
çı xarılan və birmənalı olaraq Qərbə inteq ra -
siya xəttini seçən Azərbaycan regionda Krem-
lin uzağagedən plan ları üçün birbaşa təhlükə
mənbəyi rolunu oynayırdı. Həmin mərhələdə
hakimiyyətdə olan Müsavat–AXC cütlüyünün
hə yata keçirdiyi səbatsız daxili və xarici si -
ya sət kursu Rusi yanın Azərbaycana müna -
si bətdə məlum sərt mövqeyinin formalaş -
ma sında az rol oynamadı. Nəticədə məhz
hə min illərdə Rusiyanın himayəsi ilə tor -
paq larımızın Ermənistan tərəfindən işğalı
hə yata keçirildi.Yeri gəlmişkən, burada bir
hə qiqəti də xüsusi olaraq qeyd edək ki,
Azər baycan xalqının ən ağır dərdi olan Dağ-
lıq Qarabağ problemi ilə bağlı ulu öndər
Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə həyata
ke çirdiyi siyasətin nəticəsində bu dövrdə
er məni millətçiləri bir dəfə də olsun ölkəmizə
qar şı ərazi iddialarını açıq şəkildə dilə gə -
tir məyə cəsarət etmədilər və buna imkan
ve rilmədi.

Prezident Ilham Əliiyevin Sumqayıtın
70 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə qeyd etdiyi
ki mi, “1987-ci ildə Heydər Əliyev vəzifədən
ge dəndən sonra iki həftə keçməmiş erməni
mil lətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan
ayı rıb Ermənistana vermək haqqında bey -
nəl xalq mətbuatda və sovet mətbuatında mə -
sələ qaldırmışlar. Artıq Dağlıq Qarabağda
se paratçı meyillərə elə bil ki, yaşıl işıq yan -
dı rıldı. Heydər Əliyev vəzifədən gedəndən
3 ay sonra Sumqayıt hadisələri baş vermişdir.
Sum qayıt hadisələri də məkrli planın tərkib
his-səsi idi. Plan ondan ibarət idi ki, Heydər
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Əliyev hakimiyyətdən getsin. Çünki onun
Si yasi Büronun üzvü kimi fəaliyyəti erməni
mil lətçilərə imkan vermirdi ki, məsələ qal -
dır sınlar”.

Müsavat–AXC cütlüyünün mövcud şəraitə
adek vat olmayan məqamda “Cənubi Azər -
bay can” problemini qaldırması nəticəsində
İran la da münasibətlər son dərəcə kəs kin -
ləşmişdi. Bu siyasətin nəticəsində faktiki
ola raq Azərbaycan həm şimaldan, həm də
cə nubdan ağır təzyiq altına düşmüş dü. ABŞ
Kon qresi isə Azərbaycanı dövlət səviyyəsində
hər cür yardım dan məhrum edən “907-ci
əla və”ni qəbul etmişdi.

Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz üçün ən təh -
lü kəli proses separatizm və onun nəticəsində
ərazi bütövlü yümüzün növbəti dəfə pozulması
idi. Erməni işğalçılarının aramsız hücumları,
Cənubda “Talış Muğan Respublikası”nın
elan edilməsi, şimalda “Sadval” təşkilatının
ərazi iddiaları və Gəncədə Surət Hü seynova
məxsus hərbi hissənin dövlət çevrilişinə
cəhd etməsi həmin dövrdə ölkəmizin dəhşətli
siyasi kataklizmlər mərhələsində olduğunu
bir daha təsdiqləyir. Əslində respublikamız
real vətəndaş müharibəsi astanasına idi.
Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos hökm
sürürdü. İnfilyasiya 1992-ci ildə 1174 faiz,
1993-cü ildə isə 1080 faizə çatmışdı. 1993-
cü ildə ÜDM 31,4 milyon manat, dövlət
büd cəsi 10,7 milyon manat təşkil edirdi. Bu
məqamda Prezident İlham Əliyevin həmin
dövrü tam xarakterizə edən fikirlərinə diqqəti
cəlb etmək yerinə düşər: “1991-ci ilin oktyabr
ayın dan 1992-ci ilin yay aylarına qədər olan
dövr itirilmiş imkanlar, itkilər dövrü idi...
1992-ci ilin yay aylarından 1993-cü ilin
iyun ayına qədərki dövr biabırçılıq, rüs vay -
çı lıq, fəlakət dövrü idi.”

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız
ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü
ildə xalqın tələbi və xahişi ilə hakimiyyətə
qa yıdı şından sonra hədəfinə çevrildiyi miz
bu ağır problemlər öz həllini tapmağa başladı.
La kin bu prose sin özü də hamar yol ilə get -
mə di. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin
mart aylarında Azərbaycanın müstəqilliyini
is təməyən xarici qüvvələrin himayəsi ilə
res publika mızda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər
edil di. Prezident Heydər Əliyevlə xalqın
sar sılmaz birliyi bu sınaq lardan da uğurlu
çı xışı təmin etdi. Zəmanəmizin dühası olan
Hey dər Əliyev xalqımızın və dövlətçiliyimizin
ta rixində, əgər bir sözlə ifadə etmək müm -
kün sə, məhz Xilaskar missiya sını yerinə ye-
tirdi.

Məlum olduğu kimi, 1997-ci ildə Prezident
Heydər Əliyevin ABŞ-a ilk rəsmi səfəri za -
ma nı ona bu dövlətin ən məşhur 4 pre zi den -
tindən biri olan (C.Vaşinqton, T.Cefferson
F.D. Ruzveltlə birlikdə) Avraam Linkolnun
büs tü bağışlanmışdı. Bu, təsadüfi olmayıb,
rəm zi mənası olan bir hadisə idi. Prezident
A.Linkoln ABŞ-ın bütövlüyünün qorunması
na minə separatçı Cənub ştatları ilə mübarizə
apar malı olmuş və nəticədə ölkə miqyasında
600 mindən artıq itkilərin verilməsinə bax-
mayaraq, dövlətçiliyin məhvinin qarşısını
ala bilmişdi. Amerika lılar indiyədək seçdikləri
bü tün prezidentlər içərisində yalnız dördünə
hey kəl qoyublar. Həmin prezidentlərdən biri
də məhz A.Linkolndur. Zənnimizcə, ameri -
ka lıların Heydər Əliyevlə Avraam Linkoln
ara sında paralel aparma larının motivi gün
ki mi aydındır. Hər ikisi öz xalqları və döv -
lət lərinin xilaskarlarıdırlar.

Ümummilli lider Azərbaycanda de mok -
ra tik inkişaf proseslərinin də əsasını qoydu.

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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Məhz onun təşəbbüsi və siyasi iradəsinin
nə ticəsi olaraq qəbul edilmiş 1995-ci il kons -
ti tu siyası və ona edil miş əlavə və düzəlişlər
öl kə mizdə hüquqi dövlət quruculuğu və və -
tən daş cəmiyyətinin formalaşma sı prosesində
müs təsna rol oynadı. Ölkəmizdə şəxsiyyətin
azad lığı və toxunulmazlığı, habelə hüquqi
mü dafiəsi təmin edildi, çoxpartiya lı sistem
üçün əsaslar yaradıldı, siyasi plüralizm, vic -
dan və etiqad azadlığı, azlıqların hüquqları,
qa nun qarşısında bərabərlik təmin edildi.
Azər baycan Respublikasının qa nunvericilik
akt larında əks olunan, onun ayrılmaz kompo -
nenti olan təqsirsizlik prezumpsiyası təmin
edil di. Bundan savayı, Konstitusiya Məh -
kə mə si, üçpilləli məhkəmə sis temi, yeni
məh kəmə korpusu yara dıldı, məhkəmələrin
müs təqilliyi və prosedur qaydalarının şəffaf -
laş ması təmin edildi, on minlərlə insana am -
nistiya tətbiq edildi və böyük sayda məhkum
əfv olundu, senzura ləğv edildi, KİV-in azad -
lı ğı və QHT-lərin sərbəst fəaliyyəti təmin
edil di.

Bu prosesdə-demokratik dövlət qu ru cu -
lu ğu istiqamətində ümum milli liderin miras
qoy duğu irsin öyrənilməsi, təbliği və tət bi -
qin də uni kal genetik irsə, zəngin təcrübəyə,
bö yük intellektə və geniş təşkilatçılıq qabi -
liy yətinə malik Azərbaycan Respublikasının
Bi rinci vitse-pre zidenti, UNESCO və
İCESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
xa  nım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun xidmətləri müstəsna əhə -
miy yət kəsb edir. Başqa sözlə, ulu öndərin
ir sinin öyrənilməsi istiqamətində irimiqyaslı
proq ramların həyata keçirilməsini dəs tək lə -
mək, Azərbaycan xal qının rifahının yük səl -
dilməsinə yönəldilmiş təşəbbüsləri himayə
et mək, ölkədə elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə

və idmanın inkişafını təmin edən layihələrə
yar  dımçı olmaq, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq
gənc lərin yetişdirilməsinə və digər mühüm
və zifələrin yerinə yetirilməsinə nail olmaq
öl kənin birinci xanımının rəhbərlik etdiyi
təş kilatın genişmiqyaslı fəaliyyətinin prioritet
isti qamətlərini təşkil edir və geniş ictimaiyyət
tə rəfindən olduqca yüksək dəyərləndirilir.
Hör mətli Meh riban xanımın qazandığı ümum -
xalq sevgisinin kökündə dayanan əsas amil
in sanların inamını qazanması ilə bağlıdır.
Meh riban xanım Əliyeva Rusiyanın nüfuzlu
“Ros siya-24” ka nalına müsahibəsində bu
xü susda haqlı olaraq vurğulayır ki, “Üzərimə
dü şən məsuliyyət olduqca böyük dür. Mən
Pre zidentin etimadını doğrultmalıyam və ən
baş lıcası isə inamı, ümidi olan insanların
eti madı nı doğrultmalıyam.”

1993-cü ildən etibarən ümum milli lideri -
miz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və
gər gin fəaliyyəti nəticəsində 1995-ci ildən
baş layaraq ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı
və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası sa -
hə sində çox böyük nailiyyətlərə imza atıldı.
Ən böyük nailiyyət isə ondan ibarətdir ki,
bu dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət
qu ruculuğu prosesində iqtisadi islahatların
və inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni bir
mo deli – Azərbaycan modeli yaradıldı.

Dayanıqlı və dinamik inkişaf tempinə
əsas lanan bu modeli 3 mühüm parametrlə
xa rakterizə etmək olar: 1) sərbəst bazar mü -
na sibətlərinə əsaslanan və özünüinkişaf qa -
bi liyyətinə malik olan sosialyönümlü bütöv
iq tisadi sistemin-müstəqil milli iqtisadiy ya -
tın formalaşdırılması; 2) ölkədə mövcud
olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-
tex niki potensialın fəal surətdə təsərrüfat
döv riyyəsinə cəlb olunması; 3) milli iq ti sa -
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diy yatın dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli
in teqrasiyasının təmin olunması.

Məhz ulu öndərin siyasi iradəsi və səriştəli
rəh bərliyi altında Azərbaycan Respublikasında
qeyd edilən modelin gerçəkləşməsinin rəsmi
ba zası kimi bir çox irimiq yaslı konsepsiya
və proqram lar- ''Azərbaycanda Kiçik və Orta
S a hibkarlığa Dövlət Yardımı Proqramı (1997-
2000-ci illər)'', "Azərbaycan Respublikasında
ki çik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət
Proq ramı (2002-2005-ci illər)", "Azərbaycan
Res publika sında maşınqayırma sənayesinin
in kişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci
il lər)", "Azərbaycan Respub likasında aqrar
böl mənin inkişafının Dövlət Proqramı (2002-
2006-cı illər)", "Azərbaycan Respublikasının
de moqrafik inkişaf konsepsiyası", "Azər -
bay can Respublikasında 2002-2005-ci illərdə
tu rizmin inki şafına dair Dövlət Proqramı"
qə bul olunmuş və uğurla həyata keçiril miş -
dir.

Güclü dövlət ideyasına sadiq qalan Heydər
Əliyev ilk öncə sosial problemlərin həlli sa -
hə sində dövlətin aparıcı rolunun artırılmasına
xü susi diqqət yetirdi. Belə ki, 1994-cü il 15
iyun tarixli “Əhalinin sosial müdafiəsinin
güc ləndirilməsi və iqtisadiyyatın maliyyə
və ziyyətinin sabitləşdirilməsi tədbirləri haq -
qın  da“ və “Əhalinin sosial müdafiəsi sa hə -
sin də əlavə tədbirlər haqqın da” 1994-cü il
24 oktyabr tarixli Fərmanları əhalinin sosial
ri fahının yaxşılaşdırılması üçün mühüm hü -
qu qi-normativ baza yaratdı. Ayrı-ayrı kate-
qoriya üzrə şəxslərin sosial müdafiəsi isti -
qa mətində müxtəlif qanunlar-“Şəhid adının
əbə diləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən
gü zəştlər haqqında”, “Çer nobıl qəzasının
ləğ vində iştirak etmiş və həmin qəza nəti cə -
sin də zərər çəkmiş vətəndaşların statu su və

so sial müdafiəsi haqqında”, “Veteranlar haq -
qın da” və s. hüquqi sənədlər qəbul edildi.
Nə ticədə şəhid ailələrinin, müharibə və 20
Yan var əlillərinin, qaçqın və məcburi köç -
kün lərin, veteranların sosial təminatı daha
da gücləndirildi.

Daxili siyasi sabitlik və iqti sadi inkişafa
nail olan Heydər Əliyev təkcə düzgün daxili
si yasət kursunu deyil, həm də onun davamı
və tamamlanması olan uğurlu xarici siyasət
stra tegiyası nı müəyyənləşdirdi. Balanslı və
çox vektorlu xarici siyasət kursu kimi xa -
rak terizə olunan bu siyasətin prio ritet isti -
qa mətlərindən birini də “yeni neft dip lo ma -
ti ya sı” təşkil edirdi.

Azərbaycanın yeni enerji strategiyasının
me marı ümummilli lider Heydər Əliyevin
otən əsrin 90-cı illərində müəllifi olduğu iki
si yasi qərar ölkəmizin neft-qaz siyasətinin
for malaşmasında həlledici əhəmiyətə malik
ol du, eyni zamanda respublikamızın Avro -
panın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verməyə
ha zır olduğunu nümayiş etdirdi. Daha dəqiq
de sək, 1994-cü il sentyabrın 20-də dünyanın
8 ölkəsinin 12 şirkətinin iştirakı ilə “Əsrin
mü qaviləsi”nin imzalanması ölkəmizin yeni
neft strategiyasının başlanğıcı oldu. 1996-ci
il iyu nun 6-da regionun və Avropanın enerji
təh lükəsizliyində vacib rol oynayan “Şah -
də niz” qaz yatağı nın işlənməsinə dair mü -
qa vilənin imzalanması ilə bu proses dönməz
xa rakter aldı.

Bu gün ölkənin təsdiq edilmiş enerji eh -
ti yatları 1,5-2 mlrd. tondan artıq neft və 2,6
trln. kubmetr qaz dan ibarətdir və 7 kəmərlə
Av ropa və dünya bazarlarına çatdırılır. Bun -
lardan 3-ü neft (Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə
is tiqamətləri) 4-ü isə qaz ( Türkiyə, Gürcüstan,
Ru siya və İran istiqamətləri) kəmərləridir.

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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Bun ların içərisində Heydər Əliyevin adını
da şıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kə -
məri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum (BTƏ) qaz
bo ru kəmərlərinin istifadəyə verilməsi həm
re gi onal, həm də Avropanın enerji təh lü kə -
siz liyi baxımından xüsusi əhəmiyyiyyət kəsb
et mişdir.

Təkcə “Şahdəniz” yatağında təsdiqlənmiş
qaz ehtiyatı 1,2 trln. kubmetr təşkil edir.
Təx minən, Ümid” yatağında 200 milyard
kub metr, “Babək” yatağında 400 milyard
kub metr, “Abşeron” blokun da aşkar edilmiş
ye ni böyük qaz yatağında isə 350 milyard
kub metrə bərabər qaz ehtiyatı vardır. Bu
real lıqlar fonunda Azərbaycan dövləti qar -
şı sında ya yeni qaz bazarlarına çıxış yolları
ax tarmaq, ya da ənənəvi istiqamətlər üzrə
ix racı artırmaq vəzifəsi dururdu. Elə bu və -
zi fədən irəli gələrək ulu öndər Heydər Əli -
ye vin müəllifi olduğu neft diplomatiyasını
uğur la davam etdirən cənab İlham Əliyev
müx təlif obyektiv və subyektiv çətinliklərin
öh dəsindən gələrək 2006-cı ildə “Bakı-Tbili -
si-Ceyhan, 2007-ci ildə “Bakı-Tbilisi-Ər zu -
rum” kimi nəhəng neft və qaz marşrutlarının
real laş masına nail oldu. Dövlət başçısının
qeyd etdiyi kimi, “neft kəmərlərinin, xüsusilə
Ba kı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi
ta rixi hadisə idi. Təkcə ona görə yox ki, ilk
də fə olaraq Xəzər dənizinin nefti Aralıq də -
ni zinin bazarlarına çıxarılırdı. Eyni zamanda,
ona görə ki, bu kəmər yeni bir yol, yeni bir
dəh liz açdı. Söhbət ilk növbədə “Cənub”
qaz dəhlizindən gedir. Onun yaradılma sı is -
ti qamətində ilk addım olaraq 2011-ci ildə
Av ropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında
Stra teji əməkdaşlıq və enerji sahəsində An -
laş ma Memorandumu, növbəti ildə isə
TANAP-ın çəkilişinə dair Azərbaycan və

Tür kiyə arasında tarixi saziş imzalandı. Bu
pro sesdə ən əsas həlqələrdən biri sərmayə
qo yuluşu ilə bağlı idi. 2013-cü ildə bu məsələ
də öz müsbət həllini tap dı. “Şahdəniz-2” la -
yi həsinə inves tisiya qoyuluşuna dair qərar
qə bul edildi. 2014-cü ildə isə “Cənub” qaz
dəh lizinin Bakıda təməlqoyma mərasimi ke -
çi rildi. 2015-ci ildə Qars da TANAP-ın tə -
məl qoyma mərasimi oldu. 2016-cı ildə analoji
ad dım TAP layihəsi ilə bağlı atıldı. Nəhayət,
2018-ci il mayın 29-da “Cənub” qaz dəh li -
zi nin, iyunun 12-də isə TANAP-ın rəsmi
açı lış mərasimləri oldu. 2019-cu ilin 30 no -
yabr tarixində isə TANAP-ın Avropa ilə bir -
lə şən hissəsinin açılışı oldu. Cənub Qaz
Dəh lizinin son hissəsi olan TAP kəməri üzrə
iş lər 2020-ci ilin 15 noyabr tarixində ta -
mam landı. Həmin ilin 31 dekabr tarixində
Azər baycan qazının birbaşa olaraq Avropa
ba za rına çıxışı tam təmin olun du.

Prezident İlham Əliyev “Cənub” qaz dəh -
lizi layihəsinin uğurunu təmin edən sə bəb -
lər dən bəhs edərkən xüsusi olaraq aşağıdakı
amil ləri ön plana çəkmişdir: “Birin cisi, bu
la yihə enerji təhlükəsizliyi, enerji şaxə lən -
di rilməsi və azad rəqabəti özündə ehtiva
edir. İkincisi, bu layihədə istehsalçı, istehlakçı
və tranzit dövlətlər arasında balans yaratmağa
nail olmuşuq. Yəni bura da uduzan tərəf yox-
dur. Üçüncüsü, siyasət və enerji bir-birindən
ay rı olmalıdır. Enerji siyasi alət kimi istifadə
edil məməlidir. Hesab edirəm ki, “Cənub”
qaz dəhlizi sazişində göstərdiyimiz nümunə
nü mayiş etdirir ki, enerji ilə siyasət ayrılanda
uğur əldə edilə bilər.”

2017-ci il sentyabrın 14-də beynəlxalq
ic timaiyyət Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi
sa həsində yeni və tarixi bir səhifə yazdığına
şa hidlik etdi. Həmin gün Azərbaycanın unikal
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ener ji strategiyasının me marı olan Heydər
Əli yevin adını daşıyan mərkəzdə “Azəri”,
“Çı raq” və “Günəşli” yataqları üzrə yeni
sa zişin imzalanması ilə bu yataq ların iş lə -
nil məsi 2050-ci ilə qədər uzadıldı.

Ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi ol -
du ğu və cənab Prezident İlham Əliyevin
uğur la davam et dirdiyi “yeni neft dip lo ma -
ti ya sı”nın möhtəşəm nailiyyətlərinin yu xa -
rı da kı təqdimatı sübut edir ki, Azərbaycan
bü tün sferalarda, xüsusilə də enerji sahəsində
re gionun həlledici aktoru na çevrilmişdir.

Azərbaycan xalqı qəlbində əbədi heykəlini
qoy duğu ulu öndərin doğum gününü onun
si yasi xətti ətrafında daha sıx və monolit
bir lik nümayiş etdirərək qeyd edir. Bu gün
ulu öndərin şah əsəri olan müstəqil Azər -
bay can etibarlı əllərdədir, davamlı və dinamik
in kişaf tempinə malikdir. Zəmanəmizin dü -
ha sın dan “Ona özüm qədər inanıram və gə -
lə cəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”, –qiy -
mə tini alan Pre zident İlham Əliyev Azər -
bay canın bugünkü və gələcək inkişafının
tə minatçısıdır. O, Azərbaycanın çağdaş ta ri -
xi nə yeni missiya ilə daxil olmuşdur. Cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan
son 19 il ərzində özünün milli dövlət qu ru -
cu luğu və idarəçiliyinin növbəti şərəfli mər -
hə ləsini yaşayır. Bu mərhələ Azərbaycanın
si yasi sabitliyində, iqtisadi gücündə, sosial
ri fahında, uğurlu xarici siyasətində, xüsusilə
də tarix yazan güclü or dusunda öz təsdiqini
ta pır. Bu gün müzəffər Azərbaycan ordusu
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
al tında torpaqlarımızı Ermənistanın işğalçı
si lahlı qüvvələrindən azad etmək kimi mü -
qəd dəs vəzifəni şərəflə yerinə yetirmişdir

Məhz Ali Baş Komandanımı zın böyük
sər kərdəlik məharəti, güclü iradəsi və qə -

tiy yəti, müzəffər və yenilməz ordumuzun
şü caəti, xalqın Prezidentinə olan birmənalı
dəs təyi və onun ətrafında mo nolit birliyi,
Tür kiyə kimi güclü qardaş dövlətin Azər -
bay  canın yanında olması və onun atdığı is -
tə  nilən addımı müdafiə etməsi, dost Pakistan
döv  lətinin ölkəmizə kömək etməyə hazır
ol  duğunu bəyan etməsi və digər tərəfdaş
döv  lətlərin haqq işimizi müdafiə etməsi Və -
tən müharibəsində Azərbaycanın tam qə lə -
bə  si ni təmin edən həlledici amillərdir. O qə -
ləbə ki, şəhidlərimizin ruhunu şad edt mişdir,
o qələbə ki, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Zən -
gi lanımızı, Qubad lımızı, Ağdamımızı, Kəl -
bə cərimizi, Laçınımızı, Hadrutumuzu, Su -
qo vu şanımızı, Şuşamızı və bütövlükdə işğal
al tındakı bütün ərazilərimizi öz əbədi sahibinə
– Azərbaycan xalqına qaytarmışdır.

Bu məqamda Rusiyanın ta nınmış ictimai
xa dimi, Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının
rəh bəri Aleksandr Duqinin fikirlərinə istinad
et mək yerinə düşər: “Düşünürəm, hal-hazırda
İlham Əliyev dünyada bir nömrəli siyasətçidir.
Son illər ərzində heç bir siyasi liderə İlham
Əliyev qədər öz xalqı və dövlətinin milli
ma raqlarının müdafiəsi işinin öhdəsindən
be lə parlaq səviyyədə gəlmək nəsib ol ma -
mış dır.” Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur.

Yaşasın Heydər Əliyev siyasi kursu! Ya -
şa sın xilaskar Ali Baş Komandanımız! Yaşasın
mü zəffər ordumuz! Yaşasın qalib xalqımız!

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azər bay can -
dır!

Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı, YAP Təftiş

Komissiyasının üzvü, Dövlət İdarəçilik
Akademiyası Siyasi Araşdırmalar 

İnstitutunun direktoru, siyasi 
elmlər doktoru, professor.
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Amma bütün bunlarla yanaşı, XXI
əsr əfsuslar olsun ki, həm də qlobal

mü naqişələr, böhranlar dövrü olması ilə xa -
tır lanacaq. Həqiqətən, bu gün dünyada baş
ve rənləri nəzərdən keçirəndə, ayrı-ayrı epi -
zod ları eyni zaman müstəvisində birləşdirəndə
bi zə elə gəlir ki, sanki dünya tarixinin heç
bir dövründə indiki qədər savaşlar, təlatümlər,
prob lemlər yaşanmayıb.

Bir tarixçı kimi həmişə sabaha məhz dü -
nənin və bugünün kontekstindən yanaşıram.
Pla netimiz genişmiqyaslı böhranlar mən gə -
nə sin dədir. İqtisadi problemlər, sosial səfalət,
in san sağlamlığına qarşı qlobal təhdidlər
Yer üzünü ağuşuna alıb. Bir tərəfdən də
eko loji kataklizmlər insan həyatı üçün böyük
təh lükəyə çevrilib. Minilliklərlə yaşı olan
döv lətlər süquta uğrayır, sivilizasiyalar təd -
ri cən aşınıb sıradan çıxır. Bir çox dəyərlər
öz əhəmiyyətini itirməyə başlayır. Dünyanın
ən möhtəşəm tarixini yaratmış xalqların təm -
sil çiləri indi miqrant statusu ilə Avropanın
in kişaf etmiş şəhərlərinin küçələrində səfil
hə yatı keçirirlər. Humanizm, insana sevgi,
gə ləcəyə inam öz yerini ksenofobiyaya, fərq li
mə dəniyyətlərə aid insanların bir-birinə qarşı
qey ri-adekvat davranışlarına, dünyamızın
sa bahı ilə bağlı bədgüman suallara verib.
Dün ya sanki öz məhvərindən çı xıb.

Belə bir reallıq içində bi -
zim xalq üçün sevinib qürur
du yası əsas məqam isə odur
ki, bu parçalanan, iflasa sü -
rük lənən, mənəvi ideal la rın -
dan uzaq düşən dünyada
Azər  baycan Respublikasına
ba  xanda ölkəmizi həqiqətən
sa  bitlik adası, inkişaf mə -
ka nı, rifah ünvanı ki mi görə
bi lirik.

Coğrafiya taledir

Belə bir məşhur ifadə var ki, "coğrafiya
ta ledir". Bəli, hər bir xalqın yaşadığı coğrafiya
is tər-istəməz onun taleyini də, bir çox ar xe -
tip lərini də müəyyənləşdirir. Keçmişində,
bu günündə dərin izlər buraxır. Bu fikrin də -
qiq liyini öz xalqımızın yaşadıqlarında aydın
gö rə bilirəm.

Biz strateji baxımdan son dərəcə əhə miy -
yətli bir coğrafiyada yaşayırıq. Tarixən Şər -
qin qapısı sayılan Azərbaycanın - Odlar yur -
dunun təbii sərvətləri bu məkanın dünya üçün
önəmini daha da artırır. Bu üstünlüklər, tə bii
ki, bu Vətənin hər bir övladı üçün bö yük
qürur mənbəyidir. Bununla belə bu cür stra -
teji coğrafiyada yerləşməsi Azərbaycanı əsr -
lər boyu yadellilərin istilalarına, hərbi yü -
rüşlərinə də məruz qoyub. Föv qəl im pe ri ya -
lar daim burada öz maraqlarını təmin et mə yə
çalışıblar. Eyni istəyi müasir döv rü mü zün
fövqəldövlətlərinin davranışlarında da görmək
çətin deyil. Bütün bunların nə ti cə sində xalqımız
tarix boyu amansız tale ya şa yıb, ağır
sınaqlardan keçib, məşəqqətlərə qat laşıb.

Bu bir reallıqdır ki, Azərbaycan kimi
həs sas coğrafiyalarda yaşayan toplumların

İNAMIN GÜCÜ

Hər əsrin ümumi tarixi mənzərəsini müəyyən edən
xarakterik xüsusiyyətlər var. Artıq üçüncü onilliyinə
doğru irəlilədiyimiz əsrimiz də böyük ehtimalla daha çox
texnologiyaların inkişafı, kosmosun geniş miqyasda fəthi,
kainatın sirlərinin insan üçün daha da aydınlaşması,
rəqəmsallaşma prosesləri, innovasiyaların həyatın ən
müxtəlif sahələrində geniş tətbiqi ilə yadda qalacaq. Bu
baxımdan bizim – bu əsrin insanlarının gələcək nəsillər
qarşısında öyünəsi çox nailiyyətlərimiz var.

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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hə yatında lider amili müstəsna rola malikdir.
Xal qı müxtəlif dönəmlərdə üzləşdiyi bə la -
lar dan qurtaran, coğrafiyanın cızdığı keş -
mə keşli taleyin sınaqlarından üzüağ çıxaran,
xi las edən məhz liderlər olur. Belə bir həqiqət
işı ğında – doğum gününü xalqımızın əla -
mət dar bayramı kimi qeyd etdiyimiz Heydər
Əliyev dühası, son üç onillikdə isə Prezident
cə nab İlham Əliyev şəxsiyyəti ön plana çı -
xır.

Tarixinin ən qüdrətli dövrünü
yaşayan Azərbaycan

Azərbaycan dövləti ərazicə o qədər geniş
de yil. Dünyanın fiziki-coğrafi xəritəsində
miq yası nə qədər böyüdürsən böyüt, yenə
də Vətənimizə aid hissə nöqtədən bir qədər
bö yük görünəcək.

Amma dünya tarixi əsrlər boyu bunu da
sü buta yetirib ki, dövlətlərin dünya dü zə -
nin dəki rolu, əhəmiyyəti heç də onların coğ -
ra fi miqyasca böyük-kiçikliyinə bağlı deyil.
Müa sir dünya xəritəsində Azərbaycan coğrafi
an lamda hər nə qədər kiçik görünsə də, öl -
kə mizin qlobal mahiyyəti, siyasi-iqtisadi,
so sial-mədəni miqyası olduqca böyükdür,
ge nişdir, qitələrə sığmayacaq bir şəkildədir.

Tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayan
Azər baycan bu gün qitələrarası mühüm nəq -
liy yat-logistika marşrutlarının yaradıcısıdır.
Özü də eyni zamanda bir deyil, bir neçə
mar şrutun yaradıcısıdır. Bu gün beynəlxalq
iq tisadiyyat üçün qan damarı rolunu oynayan,
öl kələri, mədəniyyətləri bir-birinə qovuşduran
yol lar, marşrutlar, kommunikasiya kanalları
bi zim məmləkətdə birləşir, burada uzlaşır,
Azər baycandan dünyanın fərqli məkanlarına
doğ ru şaxələnir. Bu gün ölkələr, beynəlxalq
aləm Azərbaycan vasitəsilə etibarlı kommuni -
ka siya qurur.

Eyni mənzərə qlobal enerji kanallarına
da aiddir. Tarixən enerji ölkəsi kimi tanınmış
Azər baycan artıq təkcə Avrasiya qitəsinin
de yil, ümumən dünyanın enerji xəritəsini
kor rektə edən əsas aktorlardan birinə çevrilib.
Bu da təbii ki, bir tərəfdən ölkəmizin zəngin
tə bii resursları, burada mövcud olan sabitlik
və inkişaf mühiti hesabınadır. Digər tərəfdən
isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin gələcəyə
ay dın baxışla irəli sürdüyü və bu gün Prezi-
dent İlham Əliyevin yeni təşəbbüslərlə daha
da genişləndirdiyi, möhkəmləndirdiyi qlobal
in frastruktur layihələri sayəsindədir.

Azərbaycan bu gün dünyamız üçün böyük
təh didə çevrilmiş beynəlxalq terrorizmə qarşı
prin sipial və davamlı şəkildə mübarizə aparan,
be lə bir bəlanın aradan qaldırılmasına çalışan
və bu ümumbəşəri mübarizəyə ardıcıl töhfələr
ve rən öncül dövlətlərdəndir.

Azərbaycan dünyada etibarlı part nyor -
lu ğun ən mükəmməl nümunələrindəndir. Tə -
rəf daşlıq etdiyi bütün platformalarda Azər -
bay cana inanır, güvənir və bu inamın verdiyi
əmin liklə də işbirliyindən çəkinmirlər. Bütün
bu nailiyyətlər, heç şübhəsiz ki, Azərbaycan
Pre zidenti cənab İlham Əliyevin zəmanəmizin
ən parlaq liderlərindən biri kimi şəxsi key -
fiy yətlərinin, yürütdüyü məqsədyönlü si ya -
sə tin möhtəşəm təcəssümüdür.

Tarixin ən qüdrətli Azərbaycanı – Heydər
Əliyevin ideyalardan, şərəfli amallarından
dün yaya gələn tarixi reallıqdır, dövlətçilik
ir sidir. Bu ilk növbədə Ulu Öndər Heydər
Əliyevin şah əsəridir.

Eyni zamanda möhtərəm Prezidentimiz
cə nab İlham Əliyevin dərin intellektinin,
ge niş vizyonunun nəticəsidir. Keçilməsi o
qə dər də asan olmayan, saysız çətinliklər
he sabına başa gələn əzab-əziyyətli, amma
həm də şərəfli uzun bir yolun gətirib çıxardığı
mil li-strateji hədəfdir, ali məqsəddir.

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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Xalqımızı bu yola doğru istiqamətləndirən,
öz müdrik zəkası ilə yolumuza işıq salıb ay -
dın ladan, bugünün möhtəşəm Azərbaycanının
ilk kərpicini qoyan isə doğum gününü qə -
dir bilənliklə, minnətdarlıqla qeyd etdiyimiz
Ulu Öndər Heydər Əliyevdir.

Heydər Əliyevin Azərbaycanı

Müstəqil Azərbaycan dövlətini haqlı ola -
raq "Heydər Əliyevin Azərbaycanı" ad lan -
dırırlar. Bu bir danılmaz həqiqətdir. 1993-
cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə si -
ya si hakimiyyətə qayıdıb ölkəni və cəmiyyəti
üz ləşdiyi ağır çətinliklərdən xilas edən, ye -
ni cə qazandığı müstəqilliyini, dövlətçilik
əsas larını itirmək təhlükəsi ilə üzləşmiş Azər -
bay canı dövlət kimi qurub inkişaf etdirən
məhz Heydər Əliyevdir.

Eyni zamanda "Heydər Əliyevin Azər -
bay canı" ifadəsi təkcə 1993-cü ildən sonrakı
döv rü əhatə edən reallıq deyil. Tarixçi kimi
ya da salmağı özümə borc bilirəm ki, 1969-
1982-ci illərin Azərbaycanı da keçmiş ittifaq
miq yasında məhz "Heydər Əliyevin Azər -
bay canı" kimi tanınırdı və bu, Ulu Öndərin
o illərdə dövlət və xalq qarşısındakı xid -
mət lərinə verilən layiqli qiymət idi.

Biz Heydər Əliyevin müstəqillik mər hə -
lə sində siyasi hakimiyyətə qayıdışı dövrünü
xa tırlayarkən o illərin ağır böhranlarını, çətin
gün lərini, ölkə üçün də, xalq üçün də taleyüklü
an larını yaxşı xatırlayırıq. Qısa müddətdə
və ziyyəti nizama salmaq, ölkəni çalxalanma -
lar dan, təlatümlərdən xilas edib rəvan bir
in kişaf yoluna çıxarmaqdan ötrü Ulu Öndərin
fə dakar fəaliyyətinin ayrı-ayrı epizodları ki -
no lenti kimi gözlərimiz önündən keçir.

Bunu isə bəzən unuduruq ki, axı Heydər
Əliyevin sovet Azərbaycanına rəhbər seçildiyi
vaxt lar da ölkənin tarixi üçün bir o qədər

xoş dövr deyildi. Bir çox reallıqları nəzərə
ala raq 60-cı illərin sonlarını da Azərbaycan
hə yatı üçün acınacaqlı mərhələ hesab edə
bi lərik. Heydər Əliyev o illərdə də ölkə rəh -
bər liyinə çox çətin və mürəkkəb şəraitdə
gəl mişdi. Ulu Öndər faktiki olaraq onda da
xi laskar, qurucu missiyasını üzərinə götürməli
idi və götürmüşdü.

Ümummilli Lider respublika rəhbəri se -
çi ləndə Azərbaycan keçmiş ittifaq miqyasında
ən geridə qalmış ölkələrdən idi. 15 ölkə ara -
sın da faktiki 14-cü sayılırdı. Ölkə həyatının
bü tün əhəmiyyətli sahələrində durğunluq
mü şahidə olunurdu. Mənəvi böhran, aşınma,
rüş vətxorluq, korrupsiya, haqsızlıq getdikcə
güc lənərək cəmiyyətin dayaqlarını sarsıdırdı.
İn sanların rifahında, ölkənin ümumi sosial
mən zərəsində ciddi bir dəyişiklik hiss olun-
murdu. Böyük elmi-texniki tərəqqinin baş
ver diyi dünyada, hətta keçmiş ittifaq öl kə -
lə rində də ciddi dəyişikliklərin özünü gös -
tər diyi zamanda Azərbaycan yenə 50-ci il -
lə rin inersiyası ilə öz ətalətli həyatını yaşayırdı.

Xüsusilə kənd yerlərində insanlar tarla -
lar da çək dikləri ağır əziyyət müqabilində
ka  sıb komalarda yarıac-yarıtox güzəran ke -
çi rirdilər. Yol, su, elektrik enerjisi, rabitə,
şə hərlərdə mənzil təminatı, ümumilikdə həyat
şə raiti, sosial infrastruktur əsrin əvvəllərində
ol duğundan az fərqlənirdi. Bu reallıqları də -
yişə biləcək, ölkəni yaradıcı şəkildə yenidən
qur mağa qabil bir rəhbərə ehtiyac vardı.
Azər baycan insanının gözlədiyi həmin o
rəh bər məhz Heydər Əliyev oldu. Ulu Öndər
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər gəlməklə
və ziyyəti qısa müddətdə büsbütün dəyişdi.

Qurucu rəhbər

Heydər Əliyev cəmiyyət həyatının bütün
sa hələrində köklü islahatlara başladı. Ona
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qə dərki heç bir rəhbərin səsləndirməyə cəsarət
et mədiyi "Qoy ədalət zəfər çalsın!" çağırışı
ilə cəmiyyətə haqq-ədalət gətirdi. Ölkədə
elə bir sahə qalmadı ki, orada mühüm ye ni -
lik lər özünü göstərməsin. Ən xırdadan ən
ali yə, ən yaxından ən ucqara qədər hər şey
də yişdi. Azərbaycanın şəhərlərinin, qə sə bə -
lə rinin, kəndlərinin siması yeniləndi. Uc -
qar larımızı mədəni inkişaf axınına qovuşduran
yol lar abadlaşdı. Azərbaycan sanki o illərdə
feo dalizmdə qalmışdı və birdən-birə böyük
in tibah dövrünə keçid edirdi.

İnsan prosesin bilavasitə içində yaşayanda
hə yata keçirilən tədbirləri daha çox cari işlər
ki mi görür. Prosesdən kənara çıxıb ona tarix
ki mi baxmaq imkanları məhdud olur. Amma
mü əyyən zaman keçdikdən sonra artıq ümu -
mən prosesin özü gözlərin önündə böyük
bir tarix kimi canlanır. Onun mahiyyətini
da  ha aydın, daha əhatəli görə bilirsən.

Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycan
rəh  bərliyinə gəlişindən sonra başlanan dövr
də sözün əsl mənasında intibah mərhələsi
idi. Xalq illərdən bəri gözlədiyi, ideallarında
ya şatdığı adil, haqqı-nahaqqı öz yerinə qoy -
ma ğı bacaran qurucu rəhbərə, nəhayət ki,
qo  vuş muşdu və o, insanların dəstəyindən
güc alaraq, onları səfərbər edərək Azər bay -
ca  nın mənəvi mühitini də, sosial-iqtisadi si -
ma  sını da sürətlə dəyişirdi.

O dövrdə şəhər, eləcə də kənd quruculuğu
sa həsində görülən işlər son 22 ildəki idarəçi
fəa liyyətimdən irəli gələrək məndə xüsusilə
ma raq doğurur və daim də ən mükəmməl
nü munə, örnəkdir. Heydər Əliyevin ölkə
rəh bərliyinə gəlişinə qədər Bakının bir neçə
mə həlləsində az-çox abadlıq vardı. Paytaxtın
mər kəzdən azacıq kənar məhəllələri isə hələ
də Orta əsrlər görkəmində qalırdı. Rayon
mər kəzlərinin əsas gözədəyən hissələrində
də nümayiş üçün müəyyən qədər abadlıq

ya radılmışdı. Amma ümumi mənzərə fonunda
bü tün bunların əhatəsi çox məhdud idi. Azər -
bay canda müasir, modern şəhər qu ru cu lu -
ğu nun, kənd quruculuğunun əsasını məhz
Heydər Əliyev qoydu.

Eyni zamanda Azərbaycan insanının zəh -
mə tinə dövlət səviyyəsində dəyər verilməsinin
nü munəsini də məhz Heydər Əliyev yaratdı.
O illərdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan vətəndaşı
əmə yinin bəhrəsini görməyə başladı. Dövlət
öz vətəndaşını səhərdən axşama qədər inzibati
güc hesabına tarlalarda, zavod və fabriklərdə,
di gər təsərrüfat sahələrində qəpik-quruşa iş -
lə dib qarşılığında onun üçün ciddi bir dəyər
ya ratmayan zor aparatından insanların rifahını
tə min edən, onun sosial ehtiyaclarını yerinə
ye tirən, həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına,
ar zularının yerinə yetməsinə kömək edən
tə sisata çevrildi.

Heydər Əliyev Azərbaycan insanlarını
ha lal zəhmətə ruhlandırdı. Zəhmətkeş əməyini
bö yük bir dəyərə çevirdi. Azərbaycan insanı
öz halal zəhməti hesabına ev-eşiyini də qur -
du, maşın da aldı, layiqli istirahət hüquqlarını
da təmin etdi, övladına yaxşı təhsil vermək
im kanı da qazandı. Məhz o illərdə Azər bay -
ca nın kəndlərində ikimərtəbə evlər, evlərin
hə yətlərində o dövrün həyat şərtlərinə uyğun
mi nik avtomobilləri görünməyə başladı. Öl -
kə nin ucqarlarında elektrik lampaları parladı,
qaz, su, rabitə xətləri, abad yollar çəkildi,
ke çilməz yerlərdə körpülər quruldu. Və tən -
daş ların həyatı rahatlığa çıxdı.

Müdrik islahatçı

Heydər Əliyev müdrik islahatçı, böyük
ye nilikçi idi. O, Azərbaycanın aqrar sənaye
ənə nələrini qorudu, lakin bu sahəni də ənənəvi
me todlardan uzaqlaşdırdı və müasirlik gətirdi.
Aq rar sektoru modernləşdirdi.

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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Ümumiyyətlə, modernizm daha çox müa -
sir inkişaf tendensiyalarını ifadə etməkdən
öt rü istifadə olunan termindir. Amma Heydər
Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərindəki fəa liy -
yə tinə nəzər salsaq, modernləşmənin xü su -
siy yətlərini müşahidə edə bilərik. Quruculuq
la yihələrində, sənayeləşmədə, aqrar sektorda,
in sanların gündəlik həyat və məişətində, bir
söz lə, həyatın hər bir sahəsində modernləşmə
me yilləri nəzərə çarpırdı.

Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, yeni -
lik çi xarakterinə rəğmən Heydər Əliyev şəx -
siy yətində müsbət mənada bir mühafizəkarlıq
da vardı. O, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq
idi, gənc nəslin bu dəyərlər ruhunda yetişib
tər biyə olunmasına çalışırdı, kosmopolit dü -
şün cə tərzinin milli kimliyimizi aşındırmasına
yol vermirdi. Bunu da hər hansı inzibati-
amir lik metodlarının köməyi ilə deyil, məhz
özü şəxsi nümunə göstərməklə edirdi.

Ulu Öndər Azərbaycan insanını məhz
azər baycanlı ruhu ilə yetişdirirdi. Heydər
Əliyev tarixən çoxmillətli, çoxmədəniyyətli
öl kə olan Azərbaycandakı bütün xalqların
nü mayəndələrini vahid amal ətrafında, amma
so vet xalqı kimi yox, güclü, qüdrətli Azər -
bay can xalqının təmsilçiləri kimi for ma laş -
dı rırdı. Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalq -
la rın təmsilçiləri arasında multikulturalizm,
to lerantlıq, fərqli mədəniyyətlərə hörmət və
di gər bu kimi dəyərləri Heydər Əliyev məhz
o illərdə bərqərar etmişdi. Azərbaycan xalqı
öz milli kimliyini anlayır və bu vahid xalqı
təş kil edən bütün insanlar özü nə mə x sus luq -
la rını qorumaqla sülh içində yaşamağı, öl -
kə nin zəngin mədəniyyətinə, tarixi nai liy -
yət lərinə töhfə verməyi vətəndaşlıq mə su -
liy yəti kimi əxz edirdilər. Azərbaycanlı ol -
ma ları ilə qürur duyurdular.

Belə bir ifadəni də çoxumuz eşitmişik
ki, hər bir xalqın taleyini şəxsiyyətlər mü -

əy yənləşdirir. Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi
ta rixi taleyimiz, Azərbaycan insanlarının ri -
fa hı, ölkənin bütün meyarlar üzrə müstəqil
ya şamağa tam hazır vəziyyətə gətirilməsi
ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında bizi is -
tiq lal nemətinə qovuşdurdu.

Dövlət qurucusu

80-ci illərin sonlarında müstəqillik uğrunda
mü barizənin başlandığı dövrdə və müs tə -
qil liyin ilk illərində Heydər Əliyevin, əfsus
ki, məqsədli şəkildə siyasi hakimiyyətdən
kə narda saxlanması, meydanın siyasətdə,
ida rəetmədə naşı insanların ümidinə bu ra -
xıl ması xalq olaraq bizi ağır sınaqlarla üz -
ləş dirdi. Böyük itkilər, faciələr yaşadıq. Hər
gü nü Azərbaycanın gələcəyi üçün az qala
əs rə bərabər o illərdə xeyli geri düşdük. Bu
bir həqiqətdir ki, o illərdə Azərbaycanın
rəh bəri təsadüfi insanlar yox, məhz Heydər
Əliyev olsaydı, o sınaqların, faciələrin çoxu
ba şımıza gəlməyəcəkdi. Ulu Öndər müdrik
zə kasının gücü ilə onda da ən müşkül mə sə -
lələrə belə uyğun həll yolları tapacaqdı. Əf -
sus ki, tarixi geri çevirib, xalqların taleyində
re daktələr etmək mümkün deyil.

O dövrdəki prosesləri bütün təfərrüatları
ilə sadalamağa da bəlkə indi bir o qədər eh -
ti yac yoxdur. Çünki hər kəs o dövr haqqında
ət raflı məlumatlıdır. Sadəcə məni tarixçi ki -
mi narahat edən bir məqam var ki, gənc nə -
sil arasında o dövrdə baş verənlər barədə
müa sir üsullarla, modern kommunikasiya
ka nallarından istifadə etməklə onları ma -
raq landıracaq tərzdə maarifləndirmə işləri
ki fayət qədər aparılmır. Bunu isə mütləq et -
mə liyik.

1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər olan döv -
rün məziyyətlərini gənc nəslə aydın formada
çat dırmalıyıq. O dövr daim ibrət götürüləsi,
nə ticə çıxarılası dərsdir, tarixin ibrət dərsidir.
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Belə bir məşhur deyim var ki, "tarixini
unu dan xalq onu təkrar yaşamalı olur". Azər -
bay canın bir daha 90-cı illərin əvvəllərindəki
tə latümlərlə üzləşməməsi üçün biz o dövrün
ta rixi mənzərəsini, gerçəklərini gənc nəsillərə
öy rətməliyik, həqiqətləri düzgün çat dır ma -
lı yıq.

Həqiqət isə budur ki, Heydər Əliyev o
il lərdə torpaqları yağmalanan, soyqırımına
mə ruz qalan, çörəklə imtahana çəkilən, və -
tən daş müharibəsi təhlükəsi ilə qarşılaşıb,
nəin ki müstəqilliyini, hətta dövlətçiliyini
itir mək təhlükəsi ilə üzləşən xalqa yalnız
qur tuluş bəxş etmədi. O, Azərbaycanda rəh -
bə rin vəziyyət bir qədər çıxılmaz hal alan
ki mi öz postunu məsuliyyətsizcəsinə qoyub
qaç maq, vətəndaşları taleyin ümidinə burax -
maq, xalq qarşısında içdiyi anda, götürdüyü
öh dəliklərə xilaf çıxmaq ənənəsinin də qar -
şı sını aldı. Heydər Əliyevə qədərki rəhbərlər
öz postlarını qoyub qaçmışdılar. Dar günlərdə,
Və tənin taleyi üçün gərgin mübarizə mə -
qam larında, həlledici qərar anlarında fərarilik
yo lu tutub xalqa xəyanət etmişdilər.

Bəzən deyirlər, yazırlar ki, Heydər Əliyev
Azər baycan dövlətçiliyini sıfırdan qurdu.
Əs la razı deyiləm. Bu fikir mövcud reallıqları
tam əks etdirmir. Heydər Əliyev müstəqil
döv lətimizi sıfırdan qurmadı. Ulu Öndər
döv lət quruculuğu prosesini hətta mənfidən,
ge ridən başlayaraq sıfır vəziyyətindən keçirdi
və ondan sonra qurdu. Heydər Əliyev döv -
lət çiliyimizə qarşı ardıcıl qiyam cəhdlərinin
qar şısını aldı. Bir dövlət xadiminin həyatında
hər zaman qürurla, şərəflə xatırlanacaq cə -
sa rəti dəfələrlə nümayiş etdirdi. Həyatını
ris kə qoydu, heç zaman meydandan qaçmadı,
ək sinə, Azərbaycanın xoşbəxtliyini istəyən
in sanları meydanda öz ətrafına çağırdı, əzə -
mət li duruşu, mətinliyi ilə başqalarına da
cə sarət aşıladı.

1994-cü ilin məlum oktyabr günlərində
Heydər Əliyev xalqı meydana çağıranda
onun çağırışına səs verib bir anda meydana
top laşan, Ulu Öndərə dəstək verən, onun
şəx siyyəti ətrafında birləşdiyini göstərən və -
tən daşlarımızdan başqa, ətrafda xeyli qanun -
suz silahlı adamlar da vardı. Heydər Əliyev
əli yalın xalqın arasında, onlarla çiyin-çiyinə,
sa də insanların dəstəyini hiss edərək, öz
şəx siyyətinin, qətiyyətinin qüdrəti ilə Azər -
bay canı qorudu. Milli dövlətçiliyimizi məhv
ol maqdan xilas etdi. Bu təhlükəli dönəmlərin
bir daha təkrarlanmaması üçün təminat ya -
rat dı.

Ulu Öndər "Əsrin müqaviləsi"nin im za -
lan masına nail olmaqla Azərbaycanın iqtisadi
in kişafı üçün güclü təməl formalaşdırdı, tə -
bii resursların ölkəmizin, xalqımızın rifahına
yö nəlməsinə nail oldu. Heydər Əliyev ölkənin
de mokratik inkişaf amalını, strateji hədəflərini
təh did edən qanunsuz silahlı birləşmələrin
fəa liyyətinə son qoydu və nizami ordu qu -
ru cu luğunu böyük uğurla həyata keçirdi.
Cəb hə bölgəsində atəşkəsə nail olub sülh
da nışıqlarına başlamaqla həm Azərbaycanın
sülh niyyətini bütün dünyaya nümayiş etdirdi,
ey ni zamanda müəyyən bir dövr üçün bütün
im kanları, resursları ölkəmizin hərtərəfli in -
ki şafına yönəltmək üçün zəruri vaxt qazandı.

Tarix bu vaxtın getdikcə Azərbaycanın
xey rinə işlədiyini göstərdi. Müzəffər Ali Baş
Ko mandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə or -
du muzun 44 günlük Vətən müharibəsində
əl də etdiyi qələbə bu həqiqətin möhtəşəm
sü butu oldu. Azərbaycan bütün cəbhələrdə –
həm ordu quruculuğunda, həm diplomatik
müs təvidə, həm sosial-iqtisadi sahədə, həm
gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində illərlə
ha zırlaşdığı bu haqq savaşını cəmi bir neçə
gü nün içində qazandı. Dünyanı fakt qarşısında
qoy du və qələbəmizi dünyaya qəbul etdirdi.

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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"Mən ona özüm qədər inanıram"

Bir məqamı da xüsusi qeyd edək: Ulu
Ön dər Heydər Əliyev 1993-cü ildən etibarən
müs təqil Azərbaycan dövlətini qurarkən bu
çə tin və şərəfli missiyanın yerinə ye ti ril mə -
sin də Ulu Öndərin ən yaxın, ən sadiq və ən
fə dakar yardımçısı məhz İlham Əliyev idi.

"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasında
və uğurla icrasında, ölkədə yeni siyasi mə -
də niyyətin formalaşmasında, vətəndaş cə -
miy yətinin möhkəmlənməsində, Azərbaycan
dip lomatiyasının uğurlarında, hətta idman
və gənclər hərəkatının genişlənməsində və
bu nunla gənc nəslin vətənpərvərlik tər bi yə -
sin də – bir sözlə, bütün sahələrdə Heydər
Əliyev siyasətinin ən öncül icraçısı məhz
İlham Əliyev cənabları idi.

Təsadüfi deyil ki, 2003-cü ilin prezident
seç kisi ərəfəsində Ulu Öndər "Mən ona
özüm qədər inanıram" deyərək cənab İlham
Əliyevi xalqa təqdim edəndə əslində xalq
da artıq o şəxsiyyətə Heydər Əliyevin inandığı
qə dər inanırdı. Birmənalı şəkildə inanırdı
və sonrakı dövrlərdə də biz bu inamın gücünü
gör dük.

Prezident İlham Əliyevin qurduğu tarixin
ən qüdrətli Azərbaycanı Heydər Əliyev ir si -
nə, Ulu Öndərin tarixi missiyasına verilən
ən möhtəşəm dəyərdir. Prezident İlham
Əliyevin qurduğu bu Azərbaycan hər cəhətdən
dün yada bir nümunədir. Vaxtilə Ümummilli
Li derin söylədiyi məşhur kəlam ki, vardı –
"Azər  baycan dünyaya Günəş kimi do ğa -
caq", – bu gün Azərbaycanın həqiqətən dün -
ya nın siyasi, iqtisadi, mədəni üfüqlərində
Gü nəş kimi parladığını görürük. Bu gün Av -
ro panın enerji təhlükəsizliyində müstəsna
rol oynayan Azərbaycan Qafqazda sülh, sa -
bit lik və inkişaf mühitinin də əsas tə mi nat -
çı la rından biridir.

Bu gün yaxın-uzaq ölkələrdə hərbi mü -
na qişələr, o cümlədən Rusiya və Ukrayna
ara sında baş verən hadisələr, ortada olan
hə qiqətlər İlham Əliyev müdrikliyini bir da -
ha dərk etməyimizə kömək göstərir. Böyük
ta rixi zəfərimizlə nəticələnmiş 44 günlük
Və tən müharibəsinin tam mahiyyətini hər
bi rimiz üçün aydınlaşdırır. Yada salaq: dün -
ya nın aparıcı dövlətlərinin əksəriyyəti, föv -
qəl güclər ənənəvi ikili standartlar prinsipinə
sa diq qalaraq bu münaqişədə Ermənistanın
tə rəfini tutmağa cəhd göstərirdilər. Açıq-aş -
kar işğalçı tərəfi müdafiə edirdilər. Qeyri-
ob yektiv iddialarla üzərimizə gəlməyə ça lı -
şır dı lar, Azərbaycanı məğlub görmək is tə -
yir di lər.

Amma Azərbaycan Prezidenti 44 günlük
mü naqişənin mürəkkəb gərginliyini o qədər
həs saslıqla, incəliklə idarə etdi ki, müharibə
Azər baycan xalqının, haqqın-ədalətin zəfəri
ilə başa çatdı. Əsrlərdən sonra ilk dəfə tor -
pa ğımızı geri aldıq. İkiəsrlik münaqişəyə,
30 illik müharibəyə Prezident İlham Əliyev
son qoydu. Heydər Əliyevin ən böyük və -
siy yətini, arzusunu, amalını yerinə yetirdi.
Bu həm də Heydər Əliyev siyasətinin tən tə -
nəsi idi. Bu siyasət yenə də davam edir və
Azər baycana böyük nailiyyətlər qazandırır.

Milli birliyimizin təntənəsi

İnsanı mütəəssir edən ən mühüm mə -
qam lardan biri də bu idi ki, Vətən mü ha ri -
bə sində Azərbaycandakı bütün xalqların təm -
sil çiləri vahid orqanizm kimi, mütəşəkkil
qüv və kimi döyüşdülər, şəhid, qazi oldular
və Heydər Əliyevin bizlərə aşıladığı dəyərlər
işı ğında hamımızın ümumi vətənimiz olan
Azər baycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdilər.
Et nik mənsubiyyət, dil, din, mədəniyyət
fərq lərindən asılı olmayaraq bütün dünya
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azər baycanlıları "dəmir yumruq" kimi bir -
ləş dilər. Hər kəs Azərbaycan xalqının sar -
sıl mazlığını, mətinliyini, milli birlik ruhunu
gör dü. Bu da Heydər Əliyevin Azərbaycana
bəxş etdiyi çox yüksək dəyərdir.

Ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarından
baş layaraq Azərbaycanın yaşadığı, yaratdığı
ta rixin hansı səmtinə baxsaq, orada Heydər
Əliyevin nəcib izlərini görərik. Bu, əsl dövlət
qu rucusunun, dövlət adamının tarixin daş
yad daşına həkk olunmuş nişanələridir və
mil li yaddaş bunları heç zaman unutmayacaq.
Daim böyük rəğbət hissi ilə xatırlayacaq.

Tarixi zəfərimizdən sonra bu gün Qa ra -
bağ da, Şərqi Zəngəzurda aparılan geniş miq -
yas lı quruculuq-bərpa işlərində də yenə
Heydər Əliyevin izini, ruhunu görürük.
Heydər Əliyev bizlərə Vətən sevgisini onu
qo rumaqla yanaşı, Vətəni hər imkanda gö -
zəl ləşdirməklə, quruculuqla, Vətənin abad -
lı ğına töhfələr verməklə ifadə etməyi öyrədib.
Bu gün Heydər Əliyev irsi bu torpaqlarda
apa rılan quruculuq işlərində yaşadılır.

Ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti, UN-
ESCO və ICESCO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyeva və onun rəhbərlik
et diyi Heydər Əliyev Fondu Qarabağın, Şər -
qi Zəngəzurun dirçəlişində fəal iştirak edir,
müx təlif layihələri ilə azad torpaqlarımıza
aba dlıq, həyat, ümid gətirir.

Dünya azərbaycanlılarının lideri

Vətən müharibəsindəki qələbəsi ilə re-
gionda yeni reallıqlar yaratmış Azərbaycan
ye ni bir tarixi dönəmin qapılarını açır. Bu
mər hələ Azərbaycan hüdudlarından çox geniş
miq yası əhatə edir. Bu gün Azərbaycan Pre -
zi denti İlham Əliyev yalnız ölkəmizdə ya -
şa yan on milyondan çox insanı arxasınca
apar mır. O təkcə on milyonluq Azərbaycan

və təndaşlarının yox, dünyanın dörd bir qüt -
bün də yaşayan və azərbaycanlı ruhunu özündə
ya şadan 50 milyonluq azərbaycanlının lide -
ri dir.

Bir mühüm məqam da var: İsraildən
Ame rikaya, Yaponiyadan Braziliyaya, Afri -
ka dan Vladivostokadək geniş bir coğrafiyada
ya şayan, vaxtilə ölkəmizdə doğulub-böyümüş,
özü nü azərbaycanlı sayan yəhudilər də, ruslar
da, ukraynalılar da, hətta başı daşa dəyərək
ağıl lanıb haqq yoluna gəlmək istəyən er mə -
nilər də Prezident İlham Əliyevi liderləri
ki mi qəbul edirlər.

Prezident İlham Əliyev bu gün ona inanıb
güvənən insanları yalnız liderlik qabiliyyəti,
dərin istedadı, parlaq intellekti ilə arxasınca
aparmır, o həm də ötən əsrin 90-cı illərinin
əv vəllərindən insanların gözləri qabağında
olan ömrü ilə, şəxsi nümunəsi ilə inam qa -
za nır. Öz şəxsi nümunəsi ilə hər birimizə ən
la yiqli vətəndaş, ən məsuliyyətli vətənpərvər
ol ma ğı öyrədir.

Cənab İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri
po litologiya elmində izah olunan ən üst sə -
viy yələri, ən yüksək məqamları hər nə qədər
eh tiva edirsə, eyni zamanda Azərbaycan
Pre zidenti öz şəxsi keyfiyyətləri ilə də in -
san lığın, vətəndaşlığın ən ali məqamlarında
təm sil olunur. Bu da Heydər Əliyev mək tə -
bi nin təntənəsidir.

Prezident İlham Əliyevin tarixinin ən
möh təşəm çağlarına gətirdiyi Azərbaycan
bir zamanlar Heydər Əliyevin arzularında
gö rünən Azərbaycandır və tarixin ən qüdrətli
Azər baycanı bundan sonra da yeni nai liy -
yət ləri ilə bu adı, bu statusu qoruyacaq.

Eldar ƏZİZOV,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin

başçısı, YAP İdarə Heyətinin üzvü.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycanda elmin inkişafına

hər zaman prioritet istiqamət kimi yanaşır,
bu sahəyə xüsusi diqqət yetirir, çağdaş
elmin tərəqqisini yüksək dəyərləndirirdi:
“Çoxəsrlik tariximizdə böyük elmimiz
olub dur. Ancaq Azərbaycan elmi heç vaxt
bu qədər mütəşəkkil və bu qədər qüvvətli,
güc lü, çoxsahəli olmayıb. Müstəqil Azər -
baycanın Elmlər Akademiyası bütün elmi
po tensialı özündə cəmləyərək, xalqımızın
ya radıcılıq sahəsində nəyə qadir oldu ğunu
dün yaya göstəribdir”.

Dahi şəxsiyyətin bu fikrinin təsdiqi ola -
raq, tarixin bəzi məqamlarını xa tırlatmaq
is tərdim. Qeyd edim ki, hələ Azıx ma ğa -
ra sından tapılan əşyalar elm tariximizi
xey li qədimlərə aparır. Həmin nümunələr
ara sında üzərində xüsusi işarələr həkk edi -
lən mağara ayılarının kəllələri də var.
Alim lərin qənaətinə görə, bunlar çox güman
ki, göy cisimlərinin hərəkətini izləmək və
gün ləri, ayları say maq məqsədi daşıyan
say işarələridir.

E.ə. 2-ci minilliyin sonu, 1-ci minilliyin
əv vəllərində isə Azərbaycan ərazisində ilk
döv lət qurumları meydana gəlib. On ların

ən güclüsü Manna dövləti olub.
Mannada elmi inkişafın ən

va cib şərti sayılan yazı mə də -
niy yəti xüsusi diqqət çəkib.
Tibb, astronomiya və hən də -
sə yə aid biliklər gil löv hə cik -
lə rə mixi yazı ilə (xüsusi he -
ro qliflərlə) həkk edilib. Qədim
As sur mənbələrində belə ya -

zı ların möv cudluğundan bəhs olunub və
“man nalı katib yazacaq...” ifadəsi də iş lə -
dilib. Manna hökmdarları İranzu və Ahşeri
tə rəfindən ölkədə elm və mədəniyyətin
in kişafına böyük diqqət verilib.

Sonrakı ictimai-siyasi formasiyalar za -
ma nı Azərbaycan ərazilərində elmin tə -
şək külü və inkişafına dair bir çox dəyərli
əsər lər yazılıb. Oğuz tayfalarının tibb sa -
hə sində olan səriştəsi “Kitabi-Dədə Qorqud”
əsə rində öz ifadəsini tapıb. Elxanilər döv -
lə tinin zamanında Təbriz, Marağa, Urmiya,
Xoy, Ərdəbil, Şamaxı, Beyləqan və Gəncə
şə hərlərində neçə-neçə görkəmli alim fəa -
liy yət göstərib. Bundan başqa, 1259-cu il -
də Marağa şəhəri yaxınlığında məhşur
Ma rağa rəsədxanası işə başlayıb.

Rusiya imperiyası XIX əsrdə Şimali
Azər baycan xanlıqlarını işğal edəndən son -
ra burada Qərb elminin təsiri və nüfu zu
art mağa başlayıb. Ölkədə Qərb təhsil sis -
te mi əsasında fəaliyyət göstərən məktəblər
açı lıb, azərbaycanlıların isə Rusiya və Av -
ro pa ölkələrində təhsil almaq marağı güc -
lə nib. Azərbaycan alimləri tərəfindən çox -
əsr lik Şərq elmi nin ənənələrinin inkişaf
et dirilməsi ilə bərabər, müasir Avropa el -

HEYDƏR ƏLİYEVİN ELMİN İNKİŞAFINA 
DİQQƏT VƏ QAYĞISI

Bütün dövrlərdə – 70-ci illərdə, ondan sonra, 90-cı
illərdə Heydər Əliyevin elmə diqqəti və qayğısı çox
yüksək səviyyədə idi. O, çox gözəl bilirdi ki, hər bir
ölkənin, hər bir xalqın tərəqqisində elmin inkişafı
müstəsna rol oynayır.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ
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mi nin nailiyyət və metodlarından da bəh -
rə lənilib. Məşhur “Qarabağnamə”lərdə isə
ta rix elminə, elmi və mədəni əlaqələrə
dair dəyərli faktlar qələmə alınıb.

Həmin əsrdə tarixçi-şərqşünas alim
Mir zə Kazım bəy, daha sonralar kimya
dok toru Mövsüm bəy Xanlarov, bioloq
alim lər Həsən bəy Zərdabi və Nəcəf bəy
Və zirovun adları ehtiramla xatırlanır. Azər -
bay can Xalq Cümhuriyyəti dövründə və
so vet zamanında ölkəmizdə elm daha sü -
rət lə inkişaf edir.1919-cu ildə milli kadrları
ha zırlayan ilk ali təhsil müəssisəsi – Bakı
Döv lət Universiteti təsis olunur. Sovet
döv rü Azərbaycan elminin bütün sahələrinin
çox şaxəli tərəqqisi ilə müşayiət olunur.
1945-ci ildə Elmlər Akademiyasının təsis
edil məsi isə xalqımızın böyük tarixi nai -
liy yəti sayılır.

Elmin daha sonrakı inkişafı ulu öndər
Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olub. Dahi
şəx siyyət fəaliyyətinin bütün mərhələlərində
Azər baycan elminin inkişafına misilsiz
xid mətlər göstərib. Ümummilli lider elm
sa həsində qazanı lan nailiyyətləri daim döv -
lət quruculuğu prosesinin mühüm şərti ki -
mi nəzərdən keçirib, milli elmimizin qüdrətli
ha mi si olub, bununla da hazırkı müstəqil
Azər baycanın möhkəm bünövrəsini qoyub.
Ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycan Elm -
lər Akademiyası dahi şəxsiyyətin böyük
təş kilatçılıq bacarığı nəticəsində dünyada
ta nınıb, bu elm ocağı özünün kadr po ten -
sia lını yaradıb, maddi-texniki bazasını
möh kəmləndirib.

Heydər Əliyevin vurğuladığı kimi, aka -
de miyanın 50 ilinin yarısından çoxu onun
hə yatı, rəhbərliyi ilə bağlı idi. Ulu öndər
öz fəaliyyəti və siyasi təcrübəsində hər

za man elmi fikrin ən yeni uğurlarından
fay dalanırdı. O, cəmiyyətin, xalqın inkişafını
elm də, intellektdə görürdü.

Azərbaycan aliminə və elminə ilk gün -
dən yüksək qayğı göstərən Heydər Əliyev
bu sahədəki fəaliyyətini ardıcıl və sistemli
şə kildə həyata keçirirdi. Onun diqqəti nə -
ti cəsində elmi-tədqiqat institutlarının və
el mi işçilərin sayı artır, Azərbaycan Elmlər
Aka demiyasının maddi-texniki bazası möh -
kəm lənir, elmi-tədqiqat institutları üçün
ye ni korpuslar tikilir, xüsusi təyinatlı layihə-
kons truktor büroları yaradılırdı.

O zaman Azərbaycan elminin SSRİ-də
və dünyada tanıdılmasına ciddi səy gös tə -
ri lir, elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsi yük -
sə lir, elmin tətbiq sahələri genişlənir, gör -
kəm li alimlərin fəaliyyətləri təqdir olunur,
on lar mükafatlandırılırdı.

Əgər 1969-cu ildə Azərbaycanda fəa -
liy yət göstərən 89 elmi-tədqiqat institutunda,
di gər layihə müəssisələri və problem la -
boratoriyalarında 12 min 850 elmi işçi, o
cüm lədən 55 akademik və müxbir üzv,
329 elmlər doktoru və 3 min elmlər na mi -
zə di var idisə, cəmi 10 ilə bu rəqəmlər
iki-üç dəfə artmışdı. Uzaqgörən siyasətçinin
tə şəbbüsü və rəhbərliyi ilə kimya, neft
ema lı və neft-kimya sənayesinə kapital
qo yuluşunun həcmi yüksəlmiş, bu sahədə
ən qabaqcıl tex nologiya tətbiq olunmuşdu.
Neft-kimya sənayesi modernləşdirilmiş və
ye nidən qurulmuşdu. Astronomiya, kosmik
təd qiqatlar, biokimya, molekulyar biologi -
ya, biofizika, biotexnologiya kimi sahələr
in kişaf etdirilmişdi. Azərbaycanda onlarla
nə həng sənaye kompleksi – neft emalı,
neft-kimya, maşınqayırma, cihazqayırma
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müəs sisələri yaradılmışdı ki, bunlar da el -
min sürətli inkişafını şərtləndirmişdi.

Çoxəsrlik tariximizdə ilk univer sal-mil -
li, on cildlik Azərbaycan Ensik lopediyasının
mey dana gəlməsi də ümummilli liderin
adı ilə sıx bağlıdır. Bu ensiklopediya
Heydər Əliyev dövrünün təkzibedilməz
mə nəvi abidəsidir.

O da qeyd edilməlidir ki, ulu öndərin
ha kimiyyəti illərində Azərbaycan dilinə,
ta rixinə, mədəniyyətinə dair elmi təd qi -
qat ların aparılması və monoqrafiya ların
nəş ri xeyli artırılıb. Yeni-yeni əsərlər ya -
zı laraq çap edilib, Azərbaycan tarixi və
dil çilik sahələrində qələmə alınan bir sıra
əsər lərə dövlət mükafatları verilib.

Keçən əsrin 80-ci illərinin sonu – 90-
cı illərinin əvvəlləri respublikamız üçün
ən çətin sınaqlar dövrü olub, Azərbaycan
el minə ciddi zərbələr vurulub, durğunluq
hökm sürüb. Heydər Əliyevin 1993-cü il -
də Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə
bu sahədə də əsaslı dönüş başlanıb.

Dahi şəxsiyyət hələ Azərbaycan Prezi-
denti seçilməzdən əvvəl ziyalılarla ilk gö -
rüş lərindən birini Elmlər Akademi yasında
ke çirib ki, bunu da haqlı olaraq ölkə rəh -
bə rinin alimlərə bəslədiyi böyük ehtiram,
Azər baycan elminin gələcəyinə göstərdiyi
həd siz qayğı və diqqətlə izah etmək olar.
Ulu öndərin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi
xal qın qurtuluşu olmaqla bərabər, milli
el min xilası kimi də səciyyələnir.

Elmi və elm məbədlərini məhv etmək
ten densiyasına birdəfəlik son qoyan ümum -
mil li liderin müdrikliyi sayəsində bu sahənin
ye nidən dirçəldilməsi sürətlə aparılıb.
Heydər Əliyev 1995-ci ilin oktyabrında
ana dilimizlə bağlı ümum respublika mü -

za kirəsini də akademiyada keçirib, orada
et diyi tarixi çıxış unudul maz hadisəyə çev -
rilib.

Prezident Heydər Əliyev 1997-ci il
yan varın 31-də respublika Elmlər Akade -
mi yası rəhbərliyini və aparıcı alimlərin
bir qrupunu qəbul edərək, elm sahəsində
is lahatların aparılmasının vacibliyini təs -
diq ləyib, Azərbaycanda elmi inkişaf stra -
te giyasının əsas müddəalarını qəti olaraq
mü əyyənləşdirib.

Beləliklə, Heydər Əliyevin sayəsində
el mimizin nüfuzu yenidən artıb, onun cə -
miy yətdəki rolu və mövqeyi möhkəmlənib.
Ulu öndər akademiyanın cəmiyyətdə yeri
və rolunu bütün dəqiqliyi ilə dəyərləndirib:
“Elm lər Akademiyası na keçmiş illərdə də
və son illərdə də mənim hörmətim və diq -
qə tim, qayğım olmuşdur. Ancaq hesab edi -
rəm ki, bizim elmimizə, xüsusən Elmlər
Aka demiyası na qayğı, diqqət daha da artıq
ol malıdır. XX əsrdə Azərbaycan xalqının
ən böyük nailiyyətlərindən biri ölkəmizdə
el min, təhsilin sürətlə inkişaf etməsidir.
Biz bununla fəxr edirik. Bir şeyi bilməlisiniz
ki, bu mənim fikrimdir – Azərbaycan Elm -
lər Akademiyası respublikamızın ən yüksək
el mi müəssisəsidir. Azərbaycan dövlətinin
ən yüksək elmi müəssisəsi Elmlər Aka de -
mi ya sıdır. Bu akademiya nın işi və orada
iş ləyənlərin səviyyəsi, şübhəsiz ki, baş qa -
la rından yüksəkdir, yüksək də olacaq. Biz
aka demiyanın hörmətini həmişə qoruyub
sax lamalı yıq, heç vaxt imkan vermək ol -
maz ki, akademiyamız, yüksək səviyyəli
el mi-tədqiqat institutlarımız cürbəcür özəl
el mi müəssisələr arasında ərisin, itsin. Bu -
na yol vermək olmaz. Azərbaycan Elmlər
Aka demiyası dövlətin akademi yasıdır. Pre -



zi den tin birbaşa himayəsi altındadır, ta be -
li yindədir və Prezidentin qarşısında cavab -
deh dir. Bir daha bunu deməyə məcburam
ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqil
Elm lər Aka demiyası Azərbaycanın ən yük -
sək elmi müəssisəsi, elmi təşkilatıdır...”.

Ümummilli lider o zaman bu nitqi ilə
Azər baycan Elmlər Akademiyası na ikinci
bir həyat vermişdir. Həmin tarixi görüşdən
baş layaraq, Elmlər Akademiyasının Rəyasət
He yəti ulu öndərin tövsiyələrini rəhbər tu-
taraq, bu elm ocağında islahatların aparıl -
ması, elmi-tədqiqat istiqamətlərinin də -
qiq ləşdirilməsi, elmi-təşkilati bazanın ha -
zır lanması sahələrinə dair qərarlar qəbul
edib və tədbirlər həyata keçirib. Eyni za-
manda, “Elmin strateji inkişafı və Azər -
bay canın Milli Elmlər Akademiyasın da
is lahatlar” konsepsiyası hazırlanıb.

Müstəqillik illərində ölkəmizdə elm sa -
hə sini böyük uzaqgörənliklə nəzərə alan
ulu öndərin 2001-ci il 15 may tarixli fər -
manı ilə Elmlər Akademiyasına Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) adı
verilib. Bununla da akade miyanın elmimizin
inkişafındakı rolu və nailiyyətləri yenidən
rəsmən təsdiqlənib. Dahi rəhbərin milli
el min inkişafı naminə atdığı mühüm ad -
dımlardan biri də 2002-ci ildə AMEA-nın
Naxçıvan bölməsinin yaradılması haqqında
ta rixi sərəncam imzalaması olub. Ümum -
mil li lider Nax çıvan Muxtar Res pub li ka -
sının geosiyasi vəziyyətinin nəzərə alınaraq,
re gional elm mərkəzinin akademiya bölməsi
sta tusuna yüksəldilməsinə həsr olunan mü -
şa virədə blokada şəraitində yaşayan qədim
Azər baycan diyarının hərtərəfli öy rə nil -
mə sinə böyük ehtiyac duyulduğu nu vur -
ğu layıb, bu sahədə genişmiqyaslı təd qi -

qat ların aparılması üçün müəyyən gös tə -
rişlər verib.

Azərbaycan Prezidentinin 2003-cü il
yan varın 4-də imzaladığı fərmanla isə Mil li
Elmlər Akademiyasının statusu, ni zam na -
mə si, prezidentinin vəzifəsi, səlahiyyətləri
mü əyyənləşdirilib. Beləliklə, elmin in ki -
şa fını təşkil və təmin edən, dövlətin elmi
və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən,
el mi müəssisə və ali məktəblərin elmi fəa -
liy yətini əlaqələndirən və istiqamətləndirən,
res publikamızı beynəlxalq aləmdə elmi və
el mi-texniki fəaliyyət sahəsində təmsil
edən AMEA-nın xüsusi önəmi nəzərə alı -
nıb və dəqiqləşdirilib. Ulu öndər bu mə -
sə ləyə münasibətini aydın ifadə edərək
de yib: “Milli Elmlər Akademiyası bizim
mil li sərvətimizdir”.

Göründüyü kimi, dahi rəhbər bütün hə -
ya tı boyu xeyirxah əməlləri, ədalətli möv -
qe yi, uzaqgörən müdrikliyi ilə xalqı mızın
gü vənc yerinə çevrilib. Müasir, mo dern
ida rəetmə metodlarına, elmi-texniki tərəqqi
meyl lərinə uyğun elmi kadrların ha zır lan -
ma sında, ölkəmizin beynəlxalq aləmə və
qlo bal iqtisadi mühitə sürətlə inteqrasiya
et məsində ciddi uğurlar qazanmasında ulu
ön dərin rəhbərliyi ilə reallaşan tədbirlərin
və islahatların rolu danılmaz olub.

Artıq 19 ildir ki, Prezident İlham Əliyev
ümum milli lider Heydər Əliyevin siyasi
xət tini layiqincə davam etdirir və xalqın
gə ləcəyinin məhz elm və təhsillə bağlı ol -
du ğunu hər zaman diqqətdə saxlayır. Dövlət
baş çısının elmə dair fikirləri bu sahənin
in kişafının zəruriliyini şərtləndirir: “Mən
çox istəyirəm ki, Azərbaycan alimləri gə -
lə cəkdə də ölkəmizin hərtərəfli inkişafında
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da ha fəal rol oynasınlar. Çünki ölkəmizin
gə lə cəyi elmi potensialın səviyyəsi ilə bi -
la vasitə bağlıdır. Hər bir ölkədə, o cümlədən
Azər baycanda inkişaf elmin səviyyəsi ilə
bağ lıdır. Bu gün yeni texnologiyalar əsridir.
O ölkələr ki, bu texnologiyaların sahibidir,
əl bəttə, onlar dünya miqyasın da öz ma -
raq larını daha böyük dərəcədə müdafiə
edə bilirlər”.

Yeri gəlmişkən, 2014-cü ildə ölkəmizin
ta rixində ilk dəfə olaraq akade miyada
Azər baycan alimlərinin I Qurul tayı keçirilib
və Prezident İlham Əliyevin qurultay iş ti -
rak çılarına müraciəti oxunub. Bundan bir
il sonra, 2015-ci il noyabrın 9-da AMEA-
nın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumi
yı ğıncaqda dövlətimizin başçısı iştirak
edib və parlaq nitq söyləyib.

Azərbaycan Respublikasının “Elm haq -
qında” Qanununun 2016-cı ildə qəbul edil -
mə si isə ölkəmizdə müstəqil elm siyasətinin
apa rılmasına tam hü quqi-siyasi təminat
ve rir. Elmin İnkişafı Fondunun yaradılması
da bu istiqamətdə atılan çox önəmli ad -
dım dır. Bu fond həm elmi araşdırmaların
ge nişləndirilməsinə vəsilə olur, həm də
gənc alimlərə qrantlar verilməsini ger çək -
ləş dirir, elmin sanballı inkişafını şərtləndirir.

Prezident İlham Əliyev cəmiyyətin in -
ki şafında elmin şəksiz əhəmiyyətini bir
da ha lazımınca dəyərləndirərək, “Azər -
bay canda Respublikasında Elm Gününün
tə sis edilməsi haqqında” 9 ap rel 2018-ci
il tarixli sərəncam imzalayıb.

Beynəlxalq aləmdə Elm Günü 10 no -
yabr tarixində qeyd edilsə də, ölkəmizdə
mar tın 27-də keçirilir, çünki bu tarix
AMEA-nın yaradıldığı günə təsadüf edir.

Azərbaycanda elmin inkişafı prioritet
is tiqamət kimi qəbul edilir və həyata ke -
çi ri lən bütün islahatlar elmi cəhətdən əsas -
lan dırılır. Hazırda müasir telekom mu ni -
ka siya, sensor, “Böyük həcmli verilənlər
” (Big Data) və digər rəqəmsal və süni in-
tellekt texnologiyalarının, həmçinin innova -
siya və biliklərin istifadə edilməsi sosial-
iq tisadi münasibətləri daha məhsuldar və
sə mərəli edir, iqtisadiyyatın ümumi dəyər
zən cirində yeni gəlir imkanları yaradır.
Qeyd edilən texnologiyaların bir-birilə in-
teqrasiya olunmuş formada istifadəsi ilə
rə qəmsal məlumatların formalaşdırılması,
yı  ğılması, saxlanılması, işlənilməsi və ana -
li tik təhlillər əsasında qərarvermə və ida -
rə etmənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sə -
mə rəli, eləcə də keyfiyyətli xidmətlərin
gös tərilməsi üçün geniş üfüqlər açır. Bu
im kanlar erməni işğalından azad olunmuş
Qa rabağ ərazilərində funksio nal, ge niş -
miq yaslı “Ağıllı şəhər” (Smart City) və
“Ağı llı kənd” (Smart Village) xidmətlərinə
ke çid üçün zəmin yaradır. Budur, məsələlərə
el mi yanaşmanın əməli təzahürləri, budur,
prob lemlərin kompleks elmi əsaslarla çö -
zül məsi!

Bəli, varislik ənənəsinin yaşadılması
və yaradıcı şəkildə inkişaf etdirilməsi nə -
ti cə etibarı ilə ölkəmizin daha da güc lən -
mə sinə, sözümüzün dünya miq yasında ke -
çər li olmasına, xalqın daha xoş gələcəyinə
və yeni-yeni zirvələrin fəth olunmasına
xid mət edir.

Amin İSMAYILOV,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor,

YAP İdarə Heyətinin üzvü.
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Cəmiyyətdə mühüm siyasi prosesləri
istiqamətləndirən, hadisələrin föv -

qün də dayanmaqla tarixi inkişafın gedişini
əv vəlcədən müəyyənləşdirən böyük siyasi li -
derlər ölkəsinin ən böhranlı, dönüş anında
mə suliyyəti çiyinlərinə götürərək bütöv bir
xal qın, millətin xilaskarına çevrilirlər. Müəyyən
za man kəsiyində tarixi inkişafın diktə etdiyi
ic timai-siyasi şərait bu şəxsiyyətlərin nəyə
qa dir olduğunu üzə çıxarır. Belə taleyüklü
mə qamlarda bir daha təsdiqlənir ki, əsl siyasi
li der daim öz cəsarəti, çevik və prinsipial
qə rarları, ən çətin vəziyyətlərdən optimal çı -
xış yolu tapmaq məharəti ilə seçilən parlaq
şəx siyyətdir. Dünya tarixini, bəşər si vi li za si -
ya sını yaradan ən mühüm amil də qədim
dövr lərdən bəri öz xalqına, millətinə, ümu -
miy yətlə, bəşəriyyətə xidmət edən dahilərin
ide yaları və əməlləri ilə bağlı olmuşdur. Çox -
əsr lik dövlətçilik tarixinə malik olan Azər -
bay can xalqının təcrübəsi də bu nəzəri fikri
və praktik reallığı birmənalı şəkildə təsdiqləyir.

Ulu Öndər Heydər Əliyev məhz belə li -
der lərdən biri kimi daim ehtiramla anılır.
Xal qımız minilliklər boyu qazandığı möhtəşəm
nai liyyətləri, tarixi dövlətçilik ənənələrini
məhz Ümummilli Liderin hakimiyyəti döv -
rün də təkmilləşdirərək sistem halına salmış,
mil lət kimi mövcudluğunu, dövlət qurmaq
haq qını və özünü idarə etmək bacarığını yük -
sək səviyyədə nümayiş etdirmişdir.

Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanı qur -
tu luş dan tərəqqiyə, tərəqqidən zəfərə aparan

yol kimi möhtəşəm nailiyyətlərimizin
əsa sını təşkil edir. Ümummilli Liderin
ide yaları və zəngin dövlətçilik irsi
əsa sında inkişaf yolunda inamla və
qə tiyyətlə addımlayan müasir Azər -
bay can dövləti tarixinin ən qüdrətli
döv rünü yaşayır, ölkəmizin müasir

mən zərəsi, dünyanın siyasi sistemində yeri
və rolu xalqımızda böyük ruh yüksəkliyi,
gə ləcəyə böyük inam yaradır.

Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə
mil li mənafelərə xidmət edən çoxşaxəli ad -
dım ları ilə xalqın istiqlal və azadlıq duy ğu -
la rı nın gerçəkləşməsinə real siyasi-hüquqi
və iqtisadi zəmin hazırlamış Ümummilli Li -
der respublikamızı müstəqilliyə qovuşduran
mü rəkkəb ictimai-siyasi proseslərin də mər -
kə zində olmuşdur. 1990-cı illərin əvvəlində
mil li müstəqilliyimizin itirilməsi və dövlətçilik
ənə nələrinin milli yaddaşdan silinməsi təh -
lü kəsi ilə üzləşdiyimiz vaxtda müdrik dövlət
xa di mi, dünyaşöhrətli siyasətçi Heydər
Əliyevin xalqın tələbi və dəstəyi sayəsində
xi laskarlıq missiyasını öz üzərinə götürməsi
Azər baycanı uçurumdan xilas edərək zirvəyə
yük səltmişdir. O, böyük öndər kimi xalqımızın
mil li sərvəti olan müstəqilliyin qorunmasını
tə min etmiş, Azərbaycanı tənəzzüldən xilas
edə rək tərəqqi yoluna çıxarmışdır.

Bu gün Ulu Öndərin xalqımız qarşısındakı
əvəz olunmaz xidmətlərindən bəhs edərkən
onun xilaskarlıq missiyasının tarixi əhə miy -
yə tinə və siyasi-fəlsəfi məzmununa xüsusi
diq qət yetirilir. Daha dəqiq desək, bir çox
təd qiqat əsərlərində, fundamental elmi-kon-
septual mənbələrdə Heydər Əliyevin liderlik
fe nomenindən bəhs edərkən xilaskarlıq mis -
si yası xüsusi araşdırma predmetinə çevrilir.
Çün ki Heydər Əliyev respublikamızın zid -
diy yətlər və qarşıdurma məkanına çevrildiyi,
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mü rəkkəb regional və beynəlxalq proseslərin
cə rəyan etdiyi bir şəraitdə Azərbaycan xalqını
bö yük fəlakətlərdən xilas etmiş, ölkəmizin
for mal deyil, gerçək müstəqilliyini təmin et -
miş dir. Tarixə xronoloji ardıcıllıqla yanaşsaq
gö rərik ki, xalqın Ulu Öndərə olan inam və
eti madı onun respublikamızın qurtuluşu na -
mi nə siyasi məsuliyyəti öz üzərinə götürməsinə
zə rurət yaratmışdı. Azərbaycan xalqı Ulu
Ön dərə ölkəmizin xilası və tərəqqisi naminə
res publikamıza rəhbərlik etməsi barədə qə -
tiy yətli çağırış etmişdi. Ümummilli Lider
Heydər Əliyev bunu nəzərə alaraq Bakıya
qa yıtmış, Azərbaycan xalqının və döv lət çi li -
yi mizin xilası, dövlətçilik ənənələrimizin,
mil li qürur və ləyaqətin bərpası naminə tarixi
mis siyasını yerinə yetirməyə başlamışdı.

1993-cü il oktyabr ayının 3-də Heydər
Əliyevin Azərbaycan Prezidenti seçilməsi ilə
öl kəmizin həyatında yeni dövrün əsası qo -
yul muşdur. Ümummilli Lider ölkəmizin in -
ki şaf istiqamətlərini dövrün xüsusiyyətlərinə
və zamanın tələblərinə müvafiq olaraq dəqiq
mü əyyənləşdirmiş və Azərbaycanın təh lü kə -
siz lik və inkişaf məkanına çevrilməsini təmin
et mişdir.

Heydər Əliyevin prezident seçilməsindən
son ra müstəqil Azərbaycan dövlətinin hüquqi
və siyasi-iqtisadi suverenliyinin təmin olunması
pro sesi sürətlənmişdir. Ulu Öndər ilk növbədə
öl kədə ictimai-siyasi sabitliyin bərpası is ti -
qa mətində gərgin iş aparmalı olmuşdur. Qa-
nunsuz silahlı dəstələr zərərsizləşdirilmiş,
Azər baycanın sosial-iqtisadi yüksəlişinə yol
açan ən mühüm amil kimi cəmiyyətdə icti-
mai-siyasi sabitlik bərqərar edilmişdir.

Milli inkişaf strategiyasının nəzəri-praktik
əsas larının formalaşdırılması və praktik şəkildə
tət biqi də məhz Ulu Öndərin 1993-cü ilin
iyu nunda xalqın təkidli istəyi ilə hakimiyyətə
qa yıdışından sonra mümkün olmuşdur. Ümum -
mil li Lider mərkəzi planlaşdırma və bölgü

pri n siplərinin hakim olduğu bir ictimai-iqtisadi
for masiyadan azad bazar iqtisadiyyatına opti -
mal keçid modelini irəli sürərək onun həyata
ke çirilməsinə nail olmuşdur. 1994-cü ildə
dün yanın iri neft şirkətləri ilə imzalanmış
"Əs rin müqaviləsi" Azərbaycanı bütün dünya
üçün önəmli mərkəzə çevirmişdir. Bu hadisə
Azər baycanda ictimai-siyasi sabitliyin qo -
run masına, müstəqilliyimizin əbədiliyinə, res -
pub likamızda demokratik proseslərin inkişafına
əsas yaradan amilləri daha da möh kəm lən -
dir miş dir.

Ulu Öndər uzunmüddətli hədəflər müəy -
yən ləşdirmişdir. Bütövlükdə regionun geo si -
ya si xəritəsini yenidən cızmış, bura çox güclü
iq tisadi amillər əlavə etmişdir. Cənubi Qafqazın
Bö yük İpək yolunda çox mühüm strateji
mən təqə olmaq imkanını, nəinki təkcə Azər -
bay canın, həm də bütövlükdə Orta Asiyanın
tə bii sərvətlərinin daşınmasında nəqliyyat
dəh lizi rolunu oynamaq şansını reallığa çe -
vir mişdir. Bütün bunlar öz-özünə və qısa bir
za manda baş verməmişdir. Azərbaycanın son
on illiklərdə əldə etdiyi nailiyyətlərin hər biri
stra teji baxımdan bir-birini tamamlayır. Onların
hə rəsinin tarixi zəfərimizdə böyük payı var.
"Əs rin müqaviləsi" də, Böyük İpək yolunun
bər pası strategiyası da, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
la yihəsi də, bir-birini əvəz edən neçə-neçə
bey nəlxalq neft-qaz müqavilələri də böyük
müd rikliklə düşünülmüş və bu gün Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin əzmlə, qətiyyətlə
ye rinə yetirdiyi vahid strateji planın ayrı-ay -
rı hissələridir.

Çox mühüm məqamlardan biri də budur
ki, Ümummilli Lider daim milli həmrəyliyin
qo runmasına və dövlətçilik ənənələrinin ya -
şa dılmasına xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Həm
SSRİ dövründə, həm də müstəqillik dönəmində
Azər baycana rəhbərlik etdiyi zaman milli-
mə nəvi dəyərlərin yaşadılması, qorunması,
gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi,
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mil li-strateji hədəflərə çatmaq üçün kadr po -
ten sialının formalaşdırılması və digər is ti qa -
mət lərdə Ulu Öndər tərəfindən mühüm ad -
dım lar atılmışdır. Heydər Əliyevin ölkəmizə
rəh bərliyi dövründə həyata keçirilən milli si -
ya sət xalqımızın həmrəyliyini təmin etmiş
və gücləndirmiş, istər ölkəmizdə, istərsə də
res publikamızın hüdudlarından kənarda ya -
şa yan soydaşlarımız vahid milli məfkurə olan
azər baycançılıq ideologiyası ətrafında sıx
bir ləşmişdir. Özündə Vətənə sevgi, milli-mə -
nəvi dəyərlərə hörmət, gənc nəslin və tən pər -
vər lik ideyası əsasında və milli ruhda yetişməsi
ki mi prinsipləri ehtiva edən azərbaycançılıq
mil li həmrəyliyimizin ideoloji əsasına çev -
ril mişdir. Bu ideologiyanın milli və dini mən -
su biyyətindən asılı olmayaraq, ölkəmizdə ya -
şa yan bütün xalqların mənafeyinin və hü -
quq larının qorunması onun milli həmrəylik
mən bəyinə çevrilməsini şərtləndirmişdir.

Heydər Əliyev qətiyyət və böyük şəxsiyyət
de məkdir. O, Azərbaycan xalqını syasi, iqtisadi,
mə dəni və mənəvi cəhətdən daha yüksəkliyə
qal dırdı. Ulu Öndərin müstəqillik dönəmində
öl kəmizə rəhbərlik etdiyi dövr eyni zamanda
Azər baycanı böyük zəfərə aparan yolun baş -
lan ğıcı olmuşdur. Müdrik dövlət xadimi
Heydər Əliyev o zaman işğal altında olan
tor paqlarımızın azad olunması istiqamətində
sis temli və məqsədyönlü fəaliyyətin əsasını
qo y muş, həm ölkə daxilində, həm də bey -
nəl xalq miqyasda ardıcıl işlərə başlanılmışdır.
Bö yük siyasətin sirlərinə dərindən bələd olan
Ümum milli Lider bilirdi ki, torpaqların iş -
ğal dan azad olunması – tarixi ədalətin və öl -
kə mi zin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi
üçün güclü dövlət konsepsiyasını reallaşdırmaq
la zımdır. Bunun üçün isə strateji hədəfləri
də qiq müəyyənləşdirmək, xüsusi olaraq bir
ne çə istiqamətdə milli məqsədləri ger çək ləş -
dir mək gərəkdir.

Bunlardan biri və birincisi ilk növbədə
öl kə daxilində sabitlik və təhlükəsizlik mühi-
tinin təmin olunması idi. Ümummilli Lider
həm daxili siyasətdə mühüm tədbirlər həyata
ke çirməklə, həm də Azərbaycanın dövlətçilik
mə nafeyini beynəlxalq miqyasda strateji ma -
raq larla dəqiq uzlaşdırmaqla buna nail oldu.
Pa ralel olaraq mütərəqqi iqtisadi inkişaf stra -
te giyasının hazırlanması və uğurla tətbiq edil -
məsi də Azərbaycanın milli gücünün ar tı rıl -
ma sında və hədəfə doğru inamla irəliləməsində
mü hüm rol oynadı. Bu kontekstdə "Əsrin
mü qaviləsi"nin imzalanması, beynəlxalq
əmək daşlıq platformasının yaradılması, xarici
tə rəfdaşlarla iqtisadi münasibətlərin təməlinin
atıl ması və digər addımlar da xüsusi vur ğu -
lan malıdır. Uğurlu ordu quruculuğunun həyata
ke çirilməsi də böyük zəfərə gedən yolda xü -
su si əhəmiyyət kəsb edən işlərdən biridir.
Di gər tərəfdən, Ümummilli Liderin beynəlxalq
təd birlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəs təkləyən və Ermənistanın işğalçılıq si ya -
sə tini pisləyən qətnamələrin və bəyanatların
qə bul edilməsinə nail olması da ölkəmizin
bey nəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsinə,
dip lomatik müstəvidə üstünlük qazanmasına
xid mət göstərdi.

Nəticə etibarilə Ulu Öndərin əsl müstəqillik
qa zanmaq, dövlətçilik ənənələrini bərpa etmək
və milli inkişafa nail olaraq sabaha inamla
ad dımlamaq missiyasını öz üzərinə götürməsi
ilə qurtuluşdan tərəqqiyə, tərəqqidən zəfərə
apa ran yolun əsası qoyulmuşdur. Müstəqillik
döv rünün sabitlik və inkişaf mərhələsi kimi
sə ciyyələndirilən 1993-2003-cü illərdə Ulu
Ön dərin rəhbərliyi ilə görülən işlər yeni Azər -
bay canın parlaq gələcəyini inşa etmişdir.

Bunlarla yanaşı, siyasi varisliyin təmin
olun ması Heydər Əliyev irsinin parlaq tə za -
hü rü –Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin müs -
təs na siyasi hadisələrindəndir. Ulu Öndər
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özün dən sonra Azərbaycan dövlətini müstəqil,
mil li maraqlara və milli-mənəvi dəyərlərə,
xal qın ali iradəsinə əsaslanan siyasət həyata
ke çirməklə, zirvələrə daşıyacaq lider ye tiş -
dir məklə, dövlətçilik tariximizdə ən böyük
xid mətlərindən birini göstərmişdir.

2003-cü il oktyabrın 1-də Azərbaycan
xal qına müraciət edən Ulu Öndər Heydər
Əliyev deyirdi: "İnanıram ki, mənim axıra
çat dıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, plan -
la rı, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə
İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük
ümid lər bəsləyirəm".

Heydər Əliyev müdrik şəxsiyyət idi və
de diyi sözlərdə nə qədər böyük həqiqətin və
hik mətin olduğu 2003-cü ildən sonra Azər -
baycanda gedən inkişaf proseslərində özünü
gös tərdi. Prezident İlham Əliyev Heydər
Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursu və in -
kişaf strategiyasını inamla, layiqincə davam
et dirdi, onları dövrün çağırışlarına uyğun
ola raq daha da zənginləşdirdi.

Ulu Öndərin inamı, xalqın böyük etimadı
özü nü tam doğrultmuşdur. Onun layiqli da -
vam çısı olan İlham Əliyev xalqın iradəsi
əsa sında Prezident seçildikdən sonra ölkəmizin
in kişafında yeni bir mərhələnin əsası qo yul -
muş dur. Azərbaycan öz iqtisadi, siyasi gücü,
hər bi qüdrəti ilə, xalqımızın mübarizə ruhu
və əzmi ilə yeni zirvələri fəth etməyə doğru
inam la irəliləməyə başlamışdır.

Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasətin
Prezident İlham Əliyev tərəfindən zamanın
tə ləblərinə, dövrün ictimai və siyasi qa nu na -
uy ğunluqlarına müvafiq surətdə davam et di -
ril məsi nəticəsində milli tərəqqinin Azərbaycan
nü munəsi adlı fenomen yaranıb. Bu nümunə
öz cəlbediciliyinə görə bütün dünyada maraqla
öy rənilən, yüksək dəyərləndirilən strateji mo -
del kimi xarakterizə olunur. Prezident İlham
Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi son 19 il

ər zində bütün sahələrdə möhtəşəm və tarixi
əhə miyyətə malik nailiyyətlər əldə olunmuş,
res publikamızın sosial-iqtisadi göstəriciləri
mü təmadi olaraq yüksəlmiş, beynəlxalq nüfuzu
art mışdır. Dövlət başçısının müəllifi olduğu
mil li inkişaf modelinin uğurla tətbiq olunması
nə ticəsində Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi
sis tem formalaşmış, bölgələrin davamlı və
ta razlı sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilmişdir.
Bu nunla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin
rəh bərliyi ilə ölkəmizdə siyasi sistemin və
ic timai-siyasi münasibətlərin inkişafına xidmət
edən kompleks xarakterli islahatlar kursuna
start verilmişdir. Yeni siyasi konfiqurasiyanın
for malaşdırılması, siyasi dialoq prosesinin
də rinləşdirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti tə si sa -
tı nın inkişafına xidmət edən addımların atıl -
ma sı həm Azərbaycanın demokratik inkişaf
yo lunda inamla irəliləməsinə, həm də milli
həm rəyliyin gücləndirilməsinə təkan vermişdir.

Digər tərəfdən, Prezident İlham Əliyevin
mil li maraqlara əsaslanan çoxvektorlu xarici
si yasət kursu və Azərbaycan Respublikasının
Bi rinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti
nə ticəsində Azərbaycanın dünya miqyasında
nü fuzu güclənmişdir. Ölkəmiz beynəlxalq
dia loq və əməkdaşlıq, multikulturalizm və
to lerantlıq məkanı kimi tanınmışdır. Res pub -
li kamız ötən müddət ərzində bəşəriyyət üçün
ta leyüklü məsələlərin həllində mühüm rol
oy namış, bu istiqamətdə əhəmiyyətli tə şəb -
büs lər irəli sürmüş və sistemli fəaliyyət gös -
tər miş, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə
mü hüm töhfələr vermişdir. Bununla yanaşı,
bir zamanlar xəyal kimi görünən nəhəng
ener ji-nəqliyyat və infrastruktur layihələri
döv lətimizin təşəbbüsü və liderliyi ilə real -
laş dırılmış, Azərbaycan regional güc mərkəzinə
və Cənubi Qafqaz bölgəsinin aparıcı dövlətinə
çev rilmişdir. Bu gün Azərbaycan dünyada
tək cə davamlı və dayanıqlı inkişaf yolu tutan
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müa sir, demokratik ölkə kimi, tolerantlıq nü -
mu nəsi və multikulturalizm diyarı olaraq ta -
nın mır. Ötən əsrin sonunda müstəqilliyini
bər pa etmiş respublikamız, eyni zamanda öz
əra zi bütövlüyünü, tarixi ədaləti bərpa etmiş,
müs bət beynəlxalq imicə sahib və müasir
dün ya siyasətinin nüfuz iyerarxiyasında mü -
tə madi yüksəlişə malik nümunəvi dövlət ola -
raq səciyyələndirilir.

Mehriban xanım Əliyevanın müxtəlif sa -
hə ləri əhatə edən çoxşaxəli, səmərəli, ardıcıl
və məqsədyönlü fəaliyyəti ölkəmizin dayanıqlı
in kişafına, xalqımızın rifahının daha da yax -
şı laşmasına, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ic timaiyyətinə çatdırılmasına, respublikamızın
müs bət beynəlxalq imicinin möhkəmlənməsinə
və müxtəlif sahələrdə davamlı strateji nai liy -
yət lərin əldə olunmasına müstəsna töhfədir.
Xü susilə Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik
et diyi Heydər Əliyev Fondu Ümummilli Li -
de rin zəngin irsinin araşdırılmasında və bu
irsin xalqımızın mənəvi sərvəti kimi gələcək
nə sillərə çatdırılmasında müstəsna rol oynayır.
Bu, həm Heydər Əliyev fenomeninin Azər -
bay canın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində əvəz -
olun maz yerinin və rolunun daha dərindən
öy rənilməsi, həm də müstəqil Azərbaycan
döv lətinin keçdiyi inkişaf yolunun siyasi, iq -
ti sadi, mədəni, humanitar, tarixi aspektlərinin
fun damental səviyyədə tədqiq olunması ba -
xı mından xüsusi önəm daşıyır. Heydər Əliyev
Fon dunun fəaliyyəti olduqca genişmiqyaslı
və dərinməzmunludur, ictimai həyatın bütün
sa hələrini əhatə edir, eyni zamanda Azər -
bay canın inzibati-coğrafi sərhədləri ilə məh -
dud laşmır. Bütövlükdə, Mehriban xanım
Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən la -
yi hələr milli məqsədlərin və strateji hədəflərin
ger çəkləşdirilməsini təmin edir.

Prezident İlham Əliyev yürütdüyü siyasətlə,
Azər baycanı inkişaf yoluna çıxarmaqla həm
də Heydər Əliyevin ən böyük arzusunun real -

laş ması üçün tarixi şərait formalaşdırdı.
Heydər Əliyevin ən böyük arzusu isə tor -
paq larımızı azad görmək, məcburi köçkünlərin
öz doğma yurdlarına qayıtması idi. 

30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında
sax lanılmış torpaqlarımızın şərəfli milli mü -
ba rizə, haqq-ədalət mücadiləsi nəticəsində
əsa rətdən xilas edilməsi, tarixi ədalətin bərpası
və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olun -
ma sı Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir.
Şüb həsiz ki, 44 günlük Vətən müharibəsi bi -
zim şanlı tariximizdir. Vətən müharibəsində
Azər baycan xalqı Prezident, Ali Baş Koman-
dan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz
gü cünü səfərbər edərək milli qürur və ləyaqətin
bər pasına, tarixi ədalətsizliyin aradan qal dı -
rıl masına nail olmuşdur.

Əlbəttə, bu zəfər salnaməsinin yaradılması,
mü rəkkəb geosiyasi şəraitdə, dünya siyasətində
toq quşan və kəsişən strateji maraqların fonunda
çox böyük hadisədir. Biz qürur duyuruq ki,
tor paqlarımız döyüş meydanında Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə qüdrətli Azərbaycan Ordusunun işğalçıları
dar madağın edərək layiqincə cəzalandırması
nə ticəsində azad olunmuşdur. Bu, XXI əsrin
mü haribəsini aparan Azərbaycan Silahlı Qüv -
və lərinin gücünü, əzmini və peşəkarlığını
gös tərən çox mühüm faktdır. Eyni zamanda
xü susi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi müstəqillik
il lərində həyata keçirilən uğurlu, milli ma -
raq lara əsaslanan və müasir qlobal çağırışlara
mü vafiq strateji kursun məntiqi nəticəsidir.
Ümum milli Lider Heydər Əliyevin siyasətini
döv rün tələblərinə uyğun keyfiyyətcə yeni
müs təvidə uğurla davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi il -
lər də atılan addımlar, həyata keçirilən tədbirlər
Azər baycanın milli gücünün artmasını, hə -
dəf lərə və qələbəyə doğru əmin addımlarla
irə liləməsini təmin etmişdir.
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Prezident İlham Əliyevin inkişafa, intibaha,
tə rəqqiyə və qələbəyə hədəflənən siyasəti sa -
yə sində Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi
tam təmin edilmiş, ölkənin maliyyə imkanları
ge nişlənmişdir. Yəni güclü iqtisadiyyat qu -
ru culuğu, iqtisadi inkişaf Azərbaycanı tarixi
zə fərə aparan çox mühüm və həlledici amil -
lər dən biri olmuşdur. İqtisadi müstəqilliyin
və milli inkişafın təmin olunmasına paralel
ola raq ordu quruculuğu strategiyasının mü -
vəf fəqiyyətlə icra olunması, müasir standartlar
və yeni yanaşmalar əsasında Silahlı Qüvvələrin
dö yüş qabiliyyətinin, hərbi hazırlıq sə viy yə -
si nin artırılması, maddi-texniki təchizatının
güc ləndirilməsi Azərbaycanın öz milli ma -
raq larını, suverenliyini döyüş meydanında-
hərb səhnəsində təmin etməsini müm kün ləş -
dir mişdir.

Nəticə etibarilə, milli maraqlara əsaslanan
xa rici siyasət kursunun, güclü iqtisadiyyat
və ordu quruculuğunun həyata keçirilməsi,
həm rəyliyin, xalq-lider birliyinin təmin olun -
ma sı və Azərbaycanın imkanlarının milli hə -
dəf lər uğrunda məqsədyönlü şəkildə səfərbər
olun ması nəticəsində qazanılan böyük qələbə
öl kəmizi yeni strateji nailiyyətlərə və zirvələrə
apa rır.

Bu gün Azərbaycan Vətən müharibəsindəki
ta rixi qələbəsi ilə regionda yeni reallıqlar
ya radıb. Geniş kommunikasiya imkanları,
hər kəsin faydasına olan əməkdaşlıq şəraiti
bu reallıqların mühüm məqamlarıdır. Azər -
bay can sülh, əməkdaşlıq prinsiplərinə sadiqlik
gös tərir. Bütün bunlar regionda özünü gə lə -
cək də əsl müstəqil dövlət kimi görmək istəyən,
öz taleyinə qərar vermək barədə düşünməli
olan istənilən ölkə üçün çox mühüm ça ğı rış -
lar dır. Azərbaycanın bu çağırışları Ulu Öndər
Heydər Əliyevin ötən əsrin 90-cı illərinin
əv vəllərindən başlayaraq həyata keçirdiyi
döv lət quruculuğu təcrübəsinə əsaslanır.
Ümum milli Liderin beynəlxalq siyasət müs -

tə visində atdığı bütün addımlar təkcə mü na -
qi şə nin ədalətli həllinə, ölkəmizin ərazi bü -
töv lüyünün təmin olunmasına deyil, ümu -
miy yətlə, Azərbaycanın müstəqilliyinin möh -
kəm ləndirilməsinə, onun dönməzliyinin bütün
dövr lər üçün təmin olunmasına yönəldilmişdi.

Bir dövlətin müstəqilliyi təbii ki, siyasi
müs təqillikdən, sərhədlərin toxu nul maz lı ğın -
dan daha geniş məfhumdur. Azərbaycan qısa
bir zamanda siyasi müstəqilliyini təmin etmiş
və bunu iqtisadi müstəqilliyi ilə daha da
möh kəmləndirmişdir. Bütün bunlar isə Azər -
bay canın milli tərəqqisində yeni mərhələnin
baş lanmasıdır. Olkəmiz öz inkişaf yoluna
əzm lə davam edir, müstəqil inkişaf tarixinin
ye ni mərhələlərini yaradır.

Bu gün Azərbaycan Qarabağ və Şərqi
Zən gəzurda geniş quruculuq-bərpa işləri apa -
rır. Bu prosesdə Ulu Öndərin adını daşıyan,
bö yük dövlət adamının mənəvi irsini yaşadan
Heydər Əliyev Fondu da yaxından iştirak
edir. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə
fond işğaldan azad olan yurdlarımızdakı tarixi
abi dələrimizi həyata qaytarır, mədəniyyət in -
ci lərimizi yenidən bəşəriyyətə bəxş edir.
Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və xalqımıza
gə ləcəyə doğru aydın yol göstərir.

Prezident İlham Əliyev bütün bu mə sə lə -
lə rin həll olunmasında güclü iradə nümayiş
et dirir, qətiyyətli mövqe sərgiləyir. Reallıqlar
və proseslər isə Azərbaycanın öz strateji hə -
dəf lərini addım-addım gerçəkləşdirir. Bir söz -
lə, Ulu Öndərin görmək istədiyi bugünkü
güc lü, qüdrətli, nüfuzlu və qalib Azərbaycan
in kişaf yolunda möhkəm addımlarla, inamla,
əzm lə və qətiyyətlə irəliləyir.

Asif ƏSGƏROV,
Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı.

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 220222022 91

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 2 2022202292

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

Hələ 1994-cü il iyunun 21-də Prezident
sa rayında respublika iq tisadiyyatının

və həyatının müxtəlif sahələrinin cari mə sə -
lə lə rinə həsr olunmuş müşavirədəki yekun
nit qində ulu öndər demişdi: “Biz res pub li -
ka mızda hüquqi-demokra tik dövlət qurmaq
yo lu ilə gedirik. Bu, dövlət quruculuğunda,
si yasi sahədə strateji yolumuzdur. Bunun la
çox sıx əlaqədə ikinci sahə iqti sadiyyatın
de mokratik yollarla idarə edilməsidir, yəni
iq tisadiyyatda demokratik islahatlar apa rıl -
ma sı, bazar iqtisadiyyatı yoludur. Bütün
bun lar kompleks şəkildə respub likamızı gə -
lə cə yə aparan yollar, istiqamətlərdir”.

Qısa bir müddət ərzində Azərbaycanda
de mokratik prinsiplərin bərqərar olması,
qay da-qanunun daha etibarlı qorunması təmin
edil məklə hərc-mərcliyə və özbaşınalığa son
qo yuldu. Belə bir məqam xüsusi qeyd olun -
ma lıdır ki, dövlət quruculuğu prosesində
de mokratik prinsiplərin yer alması nəinki
ic timai-siyasi mühiti saflaşdır mış, eləcə də
iq tisadi sabitliyi təmin edən köklü faktora
çev rilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi
in kişaf strategiya sının Heydər Əliyev tə rə -

findən düzgün seçildiyini ar tıq 1996-
cı ildə müşahidə olunan iq tisadi sa -
bit lik və 1997-ci ildən baş layan so -
sial-iqti sadi inkişaf xətti da ha bariz
şə kildə nümayiş etdirir.

Azərbaycanın sərbəst bazar mü -
na sibətlərinə əsaslanan liberal iqtisa -
diy yat xəttini dəstəklədiyini dünyaya
bə yan edən ulu öndərin böyüklüyü
on da idi ki, o, həqiqi müstəqilliyin,
si yasi azadlığın iqti sadi qüdrət və
in kişafdan keçdiyini bilir və ölkənin
məhz belə bir yolla irəliləməsini

təqdir edirdi.
Heydər Əliyevin iqtisadi platformasında

iq tisadi islahatlar dedikdə, Azərbaycan iq ti -
sa diy yatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə apar -
maq, özəl bölmənin fəaliyyətini ge niş lən -
dir mək və özəlləşdirməni həyata keçirmək,
sa hibkarlığa, təşəbbüskarlığa geniş imkanlar
ya ratmaq, ölkə iqtisadiyyatını dünyanın in -
ki şaf etmiş ölkələrinin iqtisadi sistemi əsasında
qur maq və dünya iqtisadiyyatına inteqrasi -
ya etmək nəzərdə tutulurdu.

Ümummilli lider idarəetmənin sosialist
in zibati-amirlik sistemindən, sosialist iq ti -
sa diy yatından bazar münasibətlərinə, inkişafın
ba zar qanunlarına, azad sahibkarlığa əsaslanan
iq tisadiyya ta keçirilməsinin nə demək olduğu -
nu aydın dərk edirdi. Yəni müstəqil dövlət
ki mi, Azərbaycan gələcəkdə də bə ra bər hü -
quq lu, qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi və
si yasi münasibətlər əsasında dünya bir liyinin
fə al iştirakçısına çevrilməyi nəzərdə tutaraq,
öz müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək
və inkişaf etdirmək yolu ilə getdi. Eyni za-
manda, xarici investorla rın, dünya maliyyə
ins titutlarının, transmilli korporasiyaların,
xa rici şirkətlərin imkanlarından istifadə edil -

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN DÖVLƏT QURUCULUĞU
STRATEGİYASI VƏ İQTİSADİ İSLAHATLAR

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ilin yayında
Və  təni sevən hər bir azərbaycanlının ürəyində
ümid çı rağı yandıran “Biz Azərbaycanı bu və ziy -
yət dən çı xar mağa qadirik” sözlərini bütün xalq
bir çağırış ki mi qəbul etdi.

Dahi şəxsiyyətin dövlət quruculuğu stra te gi ya -
sı nın ana xəttini təşkil edən cəmiyyətin de mok ra -
tik  ləş di ril mə si prinsipi artıq müstəqil Azərbaycan
Res publikasını bü tün dünyada tanıtmış və ölkəmizin
dün ya birliyində öz layiqli yerini tutması üçün
möh kəm zəmin ya rat mış dır.
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mək lə iqtisadiyyatı bazar prinsipləri zə mi -
nin də yenidən quraraq, iqtisadi yüksəlişə
bö yük təkan vermək üçün məqsədyönlü təd -
bir lər gerçəkləşdirildi.

Keçirdiyi müşavirələrdən birində ulu ön -
dər bazar iqtisadiyyatının fəlsəfəsi barədə
de mişdir: “Bazar iqtisadiyyatı nədir? Məsələn,
in di deyirlər ki, Azərbaycanda firmalar, asso -
sia siyalar, banklar, daha nə bilim nələr var.
Bə li, var. Amma bunların əksəriyyəti, təkrar
edi rəm, əksəriyyəti Azərbaycanın iqtisadiy -
ya tına heç bir xeyir verməyibdir. Mən bunu
tam cəsarətlə deyirəm. Bunların əksəriyyəti
ay rı-ayrı adamların varlanmasına gətirib çı -
xar mışdır. Əgər onların iqtisadiy yata xeyri
dəy səydi, bu müddətdə yeni-yeni müəssisələr
ti kilərdi. Bəlkə də bir neçəsi olub. Amma
ba zar iqtisadiyyatı yolu ilə son illərdə Azər -
baycanda kapital qoyu luşu olmayıb, olubsa
da, təəssüf ki, çox az miqdarda olub”.

Ulu öndər həmişə nominal islahatların,
yə ni islahat xatirinə islahatların aparılmasının
əley hinə olub. İslahatların keçi rildiyi bir
dövr də mövcud iqtisadi strukturların və inzi -
ba ti-amirlik metodlarının olduğu kimi sax -
lan ması onun iqtisadi baxışlar sistemində
yol verilməz hesab edilirdi. Əksinə, iqtisadi
is lahatlar həyata keçirilərkən iqtisadi qanun -
ların və dünya təcrübəsinin əsas gö tü rül mə -
si ni, islahatların sistemli, kompleks apa rıl -
ma sını və sosial yönümlü olmasının zə ru ri -
li yini vurğulayırdı.

Heydər Əliyevin konkret situasiyaya və
öl kənin iqtisadi “landşaftına” hesablanmış
iq tisadi konsepsiyasına əsasən islahatların
üç mərhələdə həyata keçirilməsi daha məq -
sə də uyğun hesab edilmişdi: birinci mərhələdə
güc lü dövlət tənzimlənməsi ilə böhrandan
çıx maq, ikinci mərhələdə iqtisa diyyatın sa -
bit liyini təmin etmək, üçüncü mərhələdə isə
iq tisadiy yatın dirçəlişinə və yüksək xətlə
in kişafına nail olmaq lazımdır.

Hər bir mərhələyə uyğun olaraq, həmin
il lərdə məqsədli kompleks proqramlar işlənib
ha  zırlanmış, onların həyata keçirilmə müd -
dət ləri müəyyən edilmişdi. Kompleks proq -
ram ların məqsədi minimum itkilərlə və sosial
çax naş malarsız böhrandan çıxmaq, cari təd -
bir lərdən perspektiv tədbirlərə keçmək idi.
Bi rinci mərhələni xalq üçün ağır olduğuna
gö rə, mümkün qədər sürətlə həyata keçirmək
nə zərdə tutulurdu. Bu dövrdə re allaşdırılan
so sial təmayüllü bazar iqtisadiyyatına keçid
kon sepsiyası dövlətin optimal tənzimləmə
ro luna əsaslanırdı.

Ulu öndərin iqtisadi siyasət proqramında
neft amilinin aparıcı rolu təmin olunmaqla,
di gər təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
edil məsi bir daha göstərdi ki, ölkənin inkişafı
üçün sistemli bir proqram mövcuddur. Buna
gö rə neftlə birlikdə ölkənin digər təbii eh ti -
yat larının iqtisadi inkişafa xidməti strategiyası
hə yata keçi rildi: ölkənin qızıl, mis və gümüş
eh tiyatlarının xarici investorlarla birlikdə is -
tis marı haqqında qərar verildi. Beləliklə,
mak roiqtisadi sabitliyin dayanıqlığı üçün
neft  dən başqa, ölkənin digər qiymətli təbii
sər  vətlərindən səmərəli istifadə olunması
zə  rurəti meydana gəldi.

Azərbaycanda aparılan investisiya siyasəti
spe  sefik xüsusiyyətlərə malikdir. Bunun ma -
hiy  yəti ondan ibarətdir ki, xarici in ves ti si -
ya  ların cəlb olun masında səmərəli iqtisadi
mü  hitin yaradılmasından başqa, həm də
Heydər Əliyevin dünya şöhrətinin yüksək
ro  lu olmuşdur. Belə ya naşma investisiyaların
tə  kan verici qüvvəsini artırmaqla, onlardan
iq tisadi səmərənin əldə olunması müddətini
ya xınlaşdırmışdır.

Beləliklə, Heydər Əliyev islahat ları dünya
təc rübəsində müşahidə etdiyimiz bütün proq -
ram lardan əsas bir əlaməti ilə fərqlənir: onun
is lahatlar keçirdiyi ölkə dörd bir tərəfdən
blo kada, müharibə və so sial sarsıntılar (qaç -
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qın lar problemi) içərisində olmasına baxma -
ya raq, Azərbaycanı 1993-cü ildən 1997-ci
ilin iqtisadi artımına ardıcıl siyasi və iqtisadi
təd birlər həyata keçirməklə gətirmişdir. Belə
ki, 1993-cü ildə respublikada sosial-siyasi
və ziyyətin ağır olmasına baxma yaraq, ölkə
Pre zidenti tərəfindən nəticəsi sonralar bi li -
nə cək tədbirlər görülməyə başlandı. Həmin
il iqtisadiyyata investisiya qoyuluşu nun azal-
ma sürətində dəyişikliklər yarandı.

Tənəzzülün sürətini aşağı salmaq üçün
Heydər Əliyev böyük səy göstərmiş və nə -
ti cədə ölkə iqtisadiyyatına 1994-cü ildə əv -
vəl ki ildəkinə nisbətən 1,89 dəfə çox inves -
ti siya cəlb edilmişdi ki, bunun da 48 faizi
xa rici investisiyalar olmuşdur.

İqtisadi islahatların son nəticədə nəyə
xid mət etməsi məsələsi barədə Heydər Əli -
ye vin çoxsaylı dərin fikirlərini ümu mi ləş di -
rər kən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, is la -
hat  ların nəticələri özünü daha çox res pub li -
ka nın mövcud iri istehsal müəssisələrində
zə ruri struk tur-profil dəyişiklikləri aparılma -
sın da, daxili bazarın ən zəruri məhsullarla
dol durulmasında və ixracat potensialının ar -
tı rılmasına xidmət edən yeni istehsalatların
ya radılmasında, müəssisələrin mo dern ləş di -
ril mə sində və yenidən qurulmasında büruzə
ver məli idi.

Dahi şəxsiyyətin iqtisadi baxışlarında
struk tur siyasətinin aşağıdakı istiqamətlərdə
hə yata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu:

– maddi və maliyyə ehtiyatları nın yı ğıl -
ma  sı və yenidən bölgüsü ilə “inzibati” və
“ba  zar” üsulları arasında dəqiq hədlərin,
şərt  lərin qoyulması;

– ölkənin strateji mənafelərini nəzərə al -
maq la idxal-ixrac əməliyyatlarının tən zim -
lən  mə si;

– xarici investisiyaların struktur is la hat -
la  rın da səmərəli fəaliyyətinin təmin olunması.

Azərbaycan iqtisadiyyatının son on il lik -

lər dəki inkişaf tarixi bariz şəkildə göstərir
ki, Heydər Əliyev məntiqindəki “müstəqillik
– iq tisadiyyat” dialektikası öz dərinliyi, ye-
niliyi və konkretliyi ilə həmişə ak tual olmuş
və ölkənin müasir inkişaf gerçəkliyinin ob -
yek tiv nəzəri-praktiki təməli kimi çıxış et -
mişdir.

Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin iqtisadi
baxışlarında bir-birini tamamlayan iki məqam
nəzərə çarpır: Birinci, iqtisadiyyatın bütün
sahələrində islahatlar aparmaq və bu islahatlar
va sitəsilə ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək,
ikin cisi isə mövcud iqtisadi po tensialdan is -
ti fadənin səmərəsini təxirə salmadan yük -
səlt mək, onun dağılmasına yol verməmək
və bu potensialı bütün Azərbaycan xalqının
sər vəti kimi respublikamı zın vətəndaşlarının,
əha linin bütün təbəqələrinin həyat tərzinin
yax şı laşdırılmasına yönəltməkdir.

Belə ki, müstəqillik şəraitində heç kimə
ümid olmadan iqtisadiy yatımızı düzgün in -
ki şaf etdirməyi, öz sərvətlərimizdən səmərəli
is tifadə etməklə dövlətçiliyimizi möh kəm -
lən dirməyi, özü də təkcə siyasi-mənəvi deyil,
həm də maddi nəticələr əldə etməklə in san -
la rın həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmağı əsas
şərt sayan Heydər Əliyev deyirdi: “Müs tə -
qil lik ona görədir ki, biz öz taleyimizin sa -
hi bi olaq, öz sərvətlərimizin sahibi olaq və
bu sərvətlərdən istifadə edərək xalqı mız da -
ha yaxşı yaşasın”.

Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi ya -
şa ması və inkişaf etməsi üçün respublikanın
iq tisadi poten sialı əsas şərt sayılsa da (hətta
So vetlər İttifaqının dağılması prosesi zamanı
döv rünün böyük iqtisadçıları dəfələrlə belə
fi kir söyləyirdilər ki, SSRİ kimi nəhəng
döv lətin daxilində olan yalnız Rusiya və
Azər baycan iqtisa di cəhətdən müstəqil ya -
şa maq imkanına malikdir) bu potensialdan
sə mərəli istifadənin çox mühüm əhəmiyyət
kəsb etdiyi, bunun isə öz növbəsində, ancaq
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çox düşü nülmüş, cəsarətli islahatlar yolu ilə
real laşdırılma imkanı ölkə başçısı tərəfindən
də fələrlə vurğulanmışdır.

Mövcud iqtisadi potensialdan səmərəli
is tifadə etmək üçün hər gün, hər ay, hər rüb
və hər il yorulmadan çalışmağı tövsiyə edən
Heydər Əliyev bunu iqti sadiyyatın inkişafı,
adam ların işlə təmin edilməsi və nəticədə
ma liyyə vəziyyətimizin yaxşılaşdı rılması,
və təndaşlarımızın həyat səviyyəsinin yük -
səl dilməsi və bütövlükdə, iqtisadi böhrandan
çı  xış üçün əsas kimi qiymətləndirirdi.

İslahatlar aparılarkən xarici ölkələrin təc -
rü bəsindən yaradıcı lıqla bəhrələnməyi daim
töv siyə etməklə yanaşı, həmin işdə kor-ko -
ra nə ehkamçılığa və tələskənliyə qarşı çıxan
Heydər Əliyev dəfələrlə qeyd etmişdir ki,
bu iş Azərbaycan Respublikasının iq ti sa diy -
ya tı na, ənənələrinə uyğun olaraq təşkil edil -
mə lidir və yerli şərait, milli xüsusiyyətlər,
mil li ənənələr nəzərə alınmaqla həyata ke -
çi ril məlidir. Keçid dövrünün Azərbaycan
üçün xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə alın -
maq la iqtisadi islahatların aparılması onun
mü vəffəqiyyətini təmin etmişdir və burada
Heydər Əliyev dühasının əvəzolunmaz rolu
var dır. Belə ki, ilk növbədə, onun fövqəladə
zəh məti sayəsində bağlanan neft sazişləri
iq tisadiyya tın bütün sahələrinin dirçəlməsində
əhə miyyətli rol oynadı.

Respublikamızda iqtisadi islahatlar ardıcıl
su rətdə həyata keçirilməklə öz müsbət nə -
ticələrini verdi. İslahatların hüquqi bazasını
təş kil edən “Müəssisələr haqqın da”, “Səhmdar
cə miyyəti haqqın da”, “Torpaq islahatı haq -
qın da”, “Sovxoz və kolxozların islahatı haq -
qın da”, “Banklar və bank fəaliyyəti haq qın -
da”, “Müflisləşmə və iflas haqqında” və bir
sı ra digər qanunlar qəbul edilmiş, vergi qa-
nunvericiliyinin beynəlxalq təcrübəyə uy -
ğun laşdırılması istiqamətində mühüm də yi -

şik liklər edilmiş, “Azərbaycan Respublika -
sın da 1995-1998-ci illərdə dövlət mül kiy -
yə tinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı”
təs diq olun muşdur. Ümummilli liderin bir -
ba şa göstərişi ilə müvafiq dövlət orqanları
tə rəfindən təcili olaraq hökumətin iqtisadi
proq ramı işlənib hazırlamış və həyata keçi -
ril məyə başlanmışdı. 1995-1996-cı illər ər -
zin də makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması
və iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinin
apa rıl ması tədbirlərini nəzərdə tutan iki hö -
ku mət proqramı müvəffəqiyyətlə real laş dı -
rıl mış dır.

Çox böyük əhəmiyyəti olan beynəlxalq
kon traktların bağ lanması, dünya ölkələri ilə
iq  tisadi əlaqələrin genişlənməsi, Azərbaycana
in vestisiya axınının güclənməsi, iqtisadi in -
teq rasiyanın dərinləşməsi və s. məhz Heydər
Əliyevin müdrik daxili və xarici siyasətinin
mən tiqi nəticəsi kimi mümkün olmuşdur.
Bü tün bunlar Azərbaycanın sabahına inam
ya ratmış, respublikamızın ümdə prob lem lə -
ri nin həllinə, əhalinin rifa hının yüksələcəyinə
bö yük ümidlər doğurmuş, xalqın iqtisadi
fəal lığının artmasına təsir etmişdir.

Qeyd edilənlərə yekun vura raq belə bir
nə ticəyə gəlmək olar ki, 1993-cü ilin iyununda
xal qın təkidli tələbi ilə ümummilli liderin
ikin ci dəfə hakimiyyətə qayıdışın dan sonra
müs təqil Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisinin
da yaq sütun larını müəyyən edən milli inkişaf
dok trinası hazırlandı. Heydər Əliyev ölkənin
ye ni makroiqtisadi siyasətinin şaxələrini də -
rin liklərinə qədər məharətlə tədqiq edərək,
fun damental iqtisadi model hazır ladı. Bu
mo del çoxistiqamətli və uzunmüddətli dina -
mik inkişafın sütunlarını təşkil edən zəngin
bir konsepsiya idi. Bu mükəmməl inkişaf
kon sepsiyasının həyata keçirilməsi dövlət
su verenliyini bərpa edən Azərbaycanda de -
mok  ratik dövlət quruculuğu və azad ba zar
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mü nasibətlərinə əsaslanan milli iqtisadiyyatın
for malaşdırılmasına, yeni iqtisadi dövrün
tələb lərinə uyğun təsərrüfat sisteminin yaradıl -
ma sına və sıçrayışlı inkişafın təmin olun -
ma sına, kompleks islahatla rın reallaşmasına
möh kəm əsas yaratdı.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş
de mokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu və
so sial yönümlü bazar prinsiplərinə əsaslanan
so sial-iqtisadi inkişaf siyasəti artıq on doqquz
ilə ya xındır ki, möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla da -
vam etdirilir. Bu siyasət Azərbaycanın bölgədə
iq tisadi cəhətdən lider dövlətə çevrilməsi
və dünya iqtisadi sisteminə uğurla inteqrasiya
et məsi, ölkədə sosial problemlərin həlli və
əha linin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması,
yox sulluğun sürətlə azaldılması, işsizlik
prob lemlərinin həlli və infrastrukturun ye -
ni dən qurulma sı istiqamətində mühüm dövlət
proq ramlarının ardıcıl həyata keçirilməsi
üçün möhkəm təməl yaratmışdır.

Ulu öndərin əsasını qoyduğu inkişaf stra -
tegiyasını uğurla davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin səyi ilə tarixən qısa müddət
ər zində Azərbaycanın keçid iqtisadiyyatını
ar xada qoymasına nail olunmuşdur. Ölkədə
hə yata keçirilən mükəmməl islahatlar kon -
sep siyasının müəllifi kimi, Prezident İlham
Əliyev iqtisa di inkişafın müasir Azərbaycan
mo delini yaratmışdır. Bu, ölkəmizin ümumi
si yasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla,
Azər baycanın iqtisadi tərəqqisinə, hərbi qüd -
rə ti mizin gücləndirilməsinə, dünya birliyində
kök lü mövqeyinin möhkəmlənməsinə, inkişaf
et miş güclü dövlətlər sırasında yer alma sına
xid mət edir.

Bu gün ölkəmizin tərəqqisinin əsasında
ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları dayanır.
Azər baycanın indiki zənginliyi, intibahı

Heydər Əliyev ideyalarının öz real təsdiqini
ta p ması sayəsində mümkün olmuş dur. Bu
gün ölkə əhalisinin sosial rifahının yax şı -
laş dırılması, yeni iş yerlərinin getdikcə art -
ma sı və yox sulluğun əhəmiyyətli dərəcədə
azal  dılması, 30 il işğal altında olan tor paq -
la rımızın işğaldan azad edilməsi dövlət baş -
çı sı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin
nə ticəsidir. Yürüdülən uğurlu, qətiyyətli si -
ya sət, həyata keçirilən makroiqtisadi layihələr
Azər baycan iqtisadiyyatı nın daha da yük sə -
lə cə yindən xəbər verir. Ayrı-ayrı dövlət proq -
ram ların da, Böyük Qayıdış strategiyasında
nə zərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi
Azər baycanın sosial-iqtisadi inkişafında vacib
mər hələ olmaqla, ölkənin iqtisadi inkişafında
və əhalinin rifah halının yaxşılaş dırılmasında
get dikcə mühüm rol oynayır.

Əlbəttə, bir məqalə çərçivəsində Heydər
Əliyevin Azərbaycanın dövlət quruculuğun -
da, iqtisadiyyatın idarə olunmasın da, tə sər -
rü fatçılıqda məqsədyönlü, zəngin, çoxcəhətli
əmə li iş təcrübəsini ümumiləşdirərək şərh
et mək mümkünsüzdür. Bu baxım dan, ulu
ön dər haqda ən obyektiv və dərin mənalı fi -
kir lər dən biri kimi dəyərləndirilən Azərbaycan
Res  publikasının Birinci vitse-prezidenti,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
xa nım Əliyevanın bu sözləri yerinə düşər:
“Bö yük siyasət xadimi, müasir Azərbaycan
döv lətinin qurucusu Heydər Əliyev hər bir
azər baycanlının qəlbində qoyub getdiyi azər -
bay cançılıq fəlsəfəsi, dövlətçilik irsi və gör -
dü yü nəhəng işlərlə yaşayacaqdır!”

Vahid NOVRUZOV,
YAP Veteranlar Şurasının üzvü, Re-
spublika Ağsaqqallar Şurasının sədr

müavini, Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının sədri, 

iqtisad elmləri doktoru, professor.
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Heydər Əliyev şəxsiyyəti və onun
ya ratdığı siyasət məktəbi idarəçilik

sa həsində çalışan hər bir şəxs üçün yüksək
ic timai tərbiyə və siyasi kamillik məktəbi
nü munəsidir, eyni zamanda bu siyasi məktəb
özün dən sonra gələn siyasətçilər üçün ali
tər biyə məktəbi, real həyatı əks etdirən,
yük sək əxlaqi və humanist keyfiyyətlərə
ma lik bir tərbiyə ocağıdır. Bu siyasət mək -
tə bini insan və cəmiyyətin formalaşmasında
si yasi mədəniyyət və ya siyasi tərbiyə ins -
ti tutu kimi də dəyərləndirə bilərik. Heydər
Əliyevin siyasi fəlsəfəsində siyasətə kom-
pleks yanaşma, milli dövlətçilik və milli
ideo logiya konsepsiyası siyasət və iqti sa -
diy yatın vəhdəti, mədəni irs və milli-mənəvi
də yərlər, demokratik dəyərlər, bir sözlə,
Azər baycanın dirçəlişinin nəzəriyyə və
prak tikasına bu dahi şəxsiyyətin verdiyi
töh fələrin öyrənilməsi olduqca zəruri, vacib
si yasi-fəlsəfi və mənəvi əhəmiyyət kəsb
edir.

Azərbaycançılıq ideologiyası 
tarixi və fəlsəfi kontekstdə

Azərbaycançılıq xalqın milli-mənəvi
var lığının ilkin əlamətlərini, onun kimliyini

əks etdirən, milli təfəkkürünü
bir ləşdirən də yərlər sistemidir,
ey ni zamanda bu ideologiya tarixi
şüura əsas la nan, lakin demokratik
prin sipləri əsas götürən bir kon -
sep siyadır və mahiyyəti mühüm
fun k sional ele mentlərlə zənginliyi
ilə ölkəni mə nəvi və fiziki ba -
xım dan zəif lət mək cəhdlərindən

qo rumaqdır.
Bu ideologiya inzibati-ərazi qu ruluşuna

gö rə unitar, siyasi quruluş və döv lət ida rə -
çi liyinə görə hüquqi və de mok ra tik dövlət
ki mi Azərbaycanın möh kəm lən mə sinə və
in kişafına yönəldilmişdir.

Azərbaycançılığın bütün dünya azər -
bay canlılarını birləşdirən ideologiya halına
gəl məsi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
ide ya əsasına çevrilməsi Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir. Bu ideo -
lo giyanın əsas mühüm mahiyyəti unitar,
hü quqi və demokratik Azərbaycan dövlətinin
möh kəmləndirilməsinə və inkişafına xidmət
et məkdən ibarətdir. Azərbaycançılıq xal qı -
mı zın çox çətinliklərlə nail olduğu tarixi
sər vətidir. O, gerçək müstəqilliyə nail olmaq,
va hid, bölünməz Azərbaycanı qoruyub sax -
la maq və möhkəmləndirmək üçün vasitədir.
Bu gün azərbaycançılıq milli həyatın, kon -
fes siyaların harmoniyasının çoxəsrlik ənə -
nə si, ölkədə yaşayan bütün millətlərin və
et nik qrupların qardaşlığı, qarşılıqlı əlaqə
və təsirinin tarixi, onların ümumi taleyi və
müs təqil Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda
bir gə mübarizəsinin tarixi təcrübəsidir.
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq kon sep -
si ya sı müstəqil Azərbaycanın fəlsəfi-sosioloji

ZAMANA  SIĞMAYAN  LİDER

Müasir Azərbaycanın dövlətçilik tarixi xalqımızın
böyük oğlu, bütün həyatını xalqının və dövlətinin
inkişafına həsr etmiş Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev hər zaman
fəxr edəcəyimiz, qürur hissi ilə xatırlayacağımız
dahi şəxsiyyətdir, onun ictimai-siyasi həyatdakı
bənzərsiz siyasi manevrləri, müdrikliyi, filosofluğu
və təşkilatçılığı sistemli bir məktəb yaratmışdır.
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dok trinasının sosial-mədəni və etnocoğrafi-
si ya si cəhətlərini özündə ehtiva edir. Qar -
şı lıqlı yardım, əməkdaşlıq və bərabərlik
prin siplərinə əsaslanan azərbaycançılıq və
neo konservatizm ideologiyası nəzəri və si -
ya si baxımdan bir-biri ilə sıx əlaqədə olub,
da xilən harmoniya təşkil edir. Azərbaycan
xal qının intellektual təfəkkürünü, tarixi-
mə dəni irsini özündə cəmləşdirən, millətin
bir liyinə çalışan azərbaycançılıq dövlətçiliyin
in kişafı və tərəqqisi, dövlətin təhlükəsizliyi
və ərazi bütövlüyünü təmin edən əsas amil -
lər dəndir. Milli ideologiyamızın milli dü -
şün cə mizin sərvəti olduğunu müəyyən çağ -
lar da şərh etməyə çalışmışlar. Heydər Əliyev
iş təcrübəsinə əsaslanaraq bu yönümdə də
kom pleks tədbirlərdən istifadə etmişdir.

Heydər Əliyev azərbaycançılığın real -
laş ması üçün vətənpərvərlik tərbiyəsini mü -
hüm amil hesab edirdi. Çünki vətənpərvərlik
hər bir insanı ölkəsinin həqiqi vətəndaşına
çe vi rir.

“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün
də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam"

Milli maraqları ifadə edən güclü dövlət
ha kimiyyətin və yüksək milli intizamın,
for malaşmış milli özünüdərkin olmasını
tə ləb edir. Heydər Əliyevin sayəsində Azər -
bay canda dövlətçilik özünü təkcə siyasi-
hü quqi amil kimi deyil, həm də konkret
mil li-mənəvi gerçəklik kimi göstərmişdir.
Azər baycançılıq bu gerçəkliyin milli ideo -
lo giya səviyyəsində təzahürüdür. Heydər
Əliyev azərbaycançılıq ideoloji konsepsiyası
bü tün dünyada yaşayan azərbaycanlıların
mil li-mənəvi maraqlarını ifadə edir.

Azərbaycançılıq Azərbaycanda vahid
bir lik formalaşdırır, cəmiyyətin normativ
də yərlərinin vəhdətinə yönəlir. Bu dəyərləri
cəm ləşdirən dil, ərazi, vətəndaşlıq, adət-
ənə nə və ideoloji birlik bütövlükdə bu ideo -
lo giyanın əhatə dairəsinə sığmır, soy daş la -
rı mızla yanaşı, milliyyətindən asılı olmaya -
raq Azərbaycanın müstəqilliyini, birliyini
və hüquqi, demokratik dövlət kimi inkişafını
ar zulayan hər bir kəsi əhatə edir.

Ulu Öndərin azərbaycançılıq ideo lo gi -
ya sının inkişafı, dünya azərbaycanlılarının
Və tənimizlə bağlarının qurulması is ti qa -
mə tindəki fəaliyyətini vurğulayarkən onu
da qeyd etmək vacibdir ki, 31 dekabrın
Dün ya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
ki mi qeyd edilməsi məhz Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir. 1991-ci
il dekabrın 16-da Ulu Öndər Heydər Əli -
ye vin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Res -
pub likasının Ali Məclisi "Dünya azərbay -
can lılarının həmrəylik və birlik günü haq -
qın da" qərar qəbul etdi və bu hadisə ölkə -
miz də azərbaycanlıların mənəvi birliyinin
rəm zinə çevrilərək əlamətdar bayram kimi
ge niş qeyd olunur.

Azərbaycançılıq ideologiyasından da -
nı şarkən xüsusi olaraq diaspor problemini
də xüsusi vurğulamaq yerinə düşər. SSRİ
za ma nında – sovet ideologiyasının hakim
ol duğu dövrdə milli-ideoloji zəmində açıq
və sistemli şəkildə məşğul olmağa imkan
ve rilməsə də, mədəniyyət, incəsənət, elm
sa həsində ciddi iş aparılır, respublikamızın
nai liyyətləri təbliğ edilir, dünya azər bay -
can lılarının tarixi vətənlə əlaqəsinə xidmət
edə cək hər bir imkandan səmərəli şəkildə
is tifadə olunurdu. Eyni zamanda azər bay -
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can çılıq ideyasının, milli birliyin və həm -
rəy liyin möhkəmləndirilməsi üçün, həmçinin
dün yaya səpələnmiş soydaşlarımızın vətənlə
əla qələrinin, xüsusilə ölkəmizin bütün mə -
sə lələrdə milli maraqlarının və tarixən for -
ma laşmış mənəvi dəyərlərinin qorunması
məq sədilə diaspor quruculuğu sahəsində
bir sıra mühüm addımlar atıldı. Müxtəlif
öl kələrlə mədəni əlaqələrin güclənməsi,
xa ricdə yaşayan həmvətənlərlə Azərbaycan
Mə dəni Əlaqələr Cəmiyyətinin yaradılması
həmvətənlərimizin birliyinə və vətənlə əla -
qə sinə xidmət edən mühüm addımlardan
idi.

Azərbaycançılıq ideologiyasının əsas
va cib komponentlərindən biri də dini də -
yər lərimizdir. Heydər Əliyev islam dəyərləri
və milli-mənəvi dəyərləri vəhdətdə görərək
on lara tərbiyə, əxlaq, mənəviyyatı, iradəni
güc ləndirən siyasi və ideoloji işin birliyi
ki mi baxırdı. Azərbaycançılıqda dini amil,
ilk növbədə islam dini xüsusi əhəmiyyət
kəsb etsə də, azərbaycanlılar dini fanatizm
və dini ekstremizmdən uzaq olub, başqa
din lərə dözümlülük (tolerantlıq) nümayiş
et dirirlər. Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji
əsa sının – azərbaycançılığın müəllifi və
ya radıcısı böyük öndər Heydər Əliyev Azər -
bay canda açıq vətəndaş cəmiyyətini bütün
din lərin, təriqətlərin, etiqadların, Şərq və
Qərb mədəniyyətlərinin, digər mənəvi və
bə şəri dəyərlərin sintezindən ibarət bir yeni
dün ya yaratdı. İslam dini hər bir insanın
düz gün mənəvi-əxlaqi meyarlar seçə bil -
mə sində, onun yüksək mənəvi prinsiplərə
ma lik olmasında mühüm rol oynayır. İslam
dini Azərbaycan xalqının mənəvi dün ya -
sın da, milli şüurunda və sosial psi xo lo gi -

ya sında mühüm yer tutur. Həm də nəzərə
al saq ki, islam bizim üçün əsrlər boyu tək -
cə əqidə deyil, həm də əxlaq, adət-ənənə,
hət ta düşüncə tərzinin formalaşmasının mü -
hüm mənbələrindən biri olub, ona qa yıt -
ma ğın bizim üçün necə dəyərli bir hadisə
ol duğunu təsəvvür etmək çətin deyildir.

Azərbaycan xalqının öz milli-mənəvi,
di ni dəyərləri ilə, adət-ənənələri ilə daim
fəxr etdiyini göstərən Heydər Əliyev islam
di ninin mənəviyyatda rolunun artdığını, bu
mə nəvi mənbələrdən istifadə etməyi Azər -
bay canın strateji inkişaf xəttinin əsas isti -
qa mətlərindən biri hesab edirdi. Ulu Öndər
çı xışlarının birində demişdir: "Biz öz milli
kök lərimizi, dini mənsubiyyətimizi qo ru -
mu şuq, qoruyacağıq. Mənəvi ənənələrimizi,
adə timizi qoruyub inkişaf etdirəcəyik. Ancaq
bu nunla bərabər, biz ümumbəşəri də yər -
lər dən də bəhrələnirik. Hesab edirik ki, bi -
zim milli-mənəvi dəyərlərimizin ümumbəşəri
də yərlərlə birgə inkişaf etməsi, onların sin -
te zi xalqımızın gələcəyi üçün, inkişafı üçün
da ha da əhəmiyyətli olacaqdır".

Azərbaycançılıq ideologiyası ilə bağlı
son da nəticəyə gəlirik ki, bu ideologiya
xal qımıza Ulu Öndər tərəfindən bəxş edilmiş
güc lü və sağlam dəyərdir. Bu dəyərin ma -
hiy yəti 44 günlük Vətən müharibəsində bir
da ha sübut olundu. Hər kəs mənsubiyətindən
ası lı olmayaraq yumruq kimi Prezidentin
ət rafında birləşdi və 30 ilə yaxın Er mə nis -
ta nın işğalında olan torpaqlarımız düşmən
tap dağından azad edildi.

44 günlük Vətən müharibəsi göstərdi
ki, ölkədə xalq-iqtidar, xalq-ordu birliyinin
kö kündə də məhz elə azərbaycançılıq ideo -
lo gi yası dayanır.
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Böyük dövlət xadiminin 
yüksək manevr qabiliyyəti

Heydər Əliyevi rəhbər kimi başqalarından
fərq ləndirən mühüm bir keyfiyyət ondan
iba rətdir ki, onun dövlətçilik və siyasi fəa -
liy yəti bir-birinə zidd olan iki müxtəlif icti -
mai-siyasi sistemin qovuşuğundan keçmiş
və onların imkanlarından bacarıqla istifadə
edib hər bir dövrün ictimai-siyasi tələblərinə
uy ğun özünün bütün varlığını Azərbaycanın
yük səlişinə, xalqın mənəvi-mədəni inkişafına
həsr etmiş və ölkəmizin hərtərəfli tərəqqisini
tə min etmişdir.

70-ci illərdən başlayaraq Heydər Əliyevin
əmə li işləri Azərbaycan xalqının zaman-
za man inkişafı üçün fədakar əməyi kimi
qə bul edilməlidir. Heydər Əliyevin Azər -
bay cana rəhbərliyi dövrləri arasında sıx
mən tiqi əlaqə, dialektik vəhdət var. Heydər
Əliyevin bir siyasətçi kimi unikallığı, özü -
nə məxsusluğu, fenomenliyi ondadır ki, o,
hər zaman dünya təcrübəsində mövcud
olan sivil üsullara əsaslanaraq Azərbaycanda
de mokratik prinsiplərin inkişafına iqtisadi
sis temin transformasiyasının milli xü su -
siy yətlərin imkan verdiyi səviyyədə şərait
ya ratmağı bacarmışdır.

Heydər Əliyevin dövlət ideyaları, dövlət
ida rəçiliyi və dövlətçilik fəaliyyəti Azər -
bay canın siyasi, iqtisadi və mədəni-mənəvi
in kişaf strategiyasını müəyyənləşdirən nə -
zə riyyə, əməli-təcrübi məktəbdir. Azərbaycan
xal qının yaddaşında müqəddəs sayılan zir -
və yə gedən yol Heydər Əliyev yoludur,
Azər baycanın milli-azadlıq hərəkatı və mil-
li-mənəviyyat tarixində xüsusi səhifə yaradan
dü halıq məktəbidir. Heydər Əliyev siyasi
mə suliyyətdə, idarəçilikdə, daha doğrusu,

döv lət idarəçiliyində heç bir əqidə səhvinə
yol verməyib. Bu, Heydər Əliyevin siyasi
mə suliyyətini təsdiqləyən, şəxsiyyətini
sə  ciy yələndirən xarakterik xüsusiy yət lər -
dir.

Heydər Əliyevin zəkasının gücü ilə təh -
lü kələri sovuşdurması Vətənin bütövlüyünə
xid mət edən vətəndaşlıq borcu idi. Bunu
Heydər Əliyevin siyasi əqidə bütövlüyü,
və tən qarşısında siyasi məsuliyyəti kimi
də göstərmək olar. Heydər Əliyev vətənin
dar günündə özünün siyasi məsuliyyətini
dərk edərək, ləyaqətli şəxsiyyət kimi və -
tən daşlıq borcunu ödəmək üçün odun-alo -
vun içərisinə atılmaqdan da çəkinmirdi.
Və tənə, ana torpağa bağlılıq, övladı olduğu
xal qına dərin məhəbbəti və xalqın ona olan
bö yük inamı Heydər Əliyevi Azərbaycanın
müs təqilliyini və azadlığını qorumaq üçün
mü qəddəs vəzifəni öz üzərinə götürməyə
va dar etdi.

O vaxt Heydər Əliyevin atdığı addımlar
o dərəcədə dəqiq idi ki, sanki görücü nə -
zər ləri ilə yaxın gələcəkdə Azərbaycanın
müs təqil olacağını bilirdi və həyata keçirdiyi
bü tün quruculuq işləri planlı surətdə müstəqil
Azər baycan üçün görülürdü. Hər halda
məhz 70-ci illərdə toplanmış iqtisadi və
mə dəni-mənəvi potensial müasir dövrdə
Azər baycanın müstəqil bir dövlət kimi özü -
nü təsdiq etməsi işində mühüm rol oynayır.

Heydər Əliyev ilk siyasi hakimiyyət il -
lə rində siyasi rəhbərlik daxilində yekdillik,
azər baycanlılar arasında milli birlik, xalq-
ha kimiyyət arasında vəhdət yaratdı. Təsadüfi
de yil ki, ABŞ tarixçiləri Kollinz və Svyato -
xov ski Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində
azər baycanlılardan ibarət siyasi elitanı bir -
ləş dirdiyini qeyd edirlər.
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Xarici və daxili siyasətin harmoniyası

Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk
gün dən birqütblü xarici siyasətə son qoyaraq
ba lanslaşdırılmış xarici siyasət kursu həyata
ke çirməyə başladı. Bu isə öz faydasını ver -
mə yə bilməzdi. Professor Sahibə Qafarova
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun
Azər baycanın inkişafında yeni mərhələnin
əsa sını qoyduğunu belə bildirir: "1993-cü
il də Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ha -
ki miyyətə qayıdışından sonra bütün isti qa -
mət lərdə olduğu kimi, xarici siyasətdə də
böh ran dayandı və Azərbaycan üçün sözün
hə qiqi mənasında yeni mərhələ başladı.
Ümu m milli Lider Heydər Əliyev əslində
öl kənin çox güclü potensiala sahib olduğunu
yax şı bilirdi. Məhz bu potensialı yönləndirib
döv lətin inkişaf istiqamətlərini müəy yən -
ləş dirmək, onu tətbiq etmək lazım idi. Bu -
nun üçün cəsarət, sonra isə siyasi bacarıq,
dip lomatik səriştə gərəkli idi ki, hər halda
Heydər Əliyev kimi zəngin dövlətçilik təc -
rü bəsinə və siyasi bacarığa sahib olan bir
li der üçün bu, heç də çətin olmadı. Heydər
Əliyev Azərbaycana "poliqon" kimi ba -
xan ları yanıltdı. Ölkə daxilindəki vətəndaş
mü haribəsini dayandırdı, beynəlxalq güclərin
təz yiqlərinin qarşısını aldı, heç kəsdən asılı
ol mayan, sözün həqiqi mənasında müstəqil
xa rici siyasət kursunun əsasını qoydu".

Heydər Əliyevin mükəmməl siyasət yü -
rüt məsi təsadüfi deyildi. Ulu Öndər erkən
və Orta əsr türk dünyasında ömür yaşamış
sər kərdələrimizin siyasi baxışlarından xüsusi
mə harətlə bəhrələnmişdir.

VI əsrdə Göytürk xaqanı olmuş Qara
İssık xanın oğlu Şetunun Çin xaqanının
mək tubuna cavabına diqqət yetirək: "Sizə

hər il vergi göndərəcəyəm, bütün vaxtımı
si zə sərf edəcəyəm, sözünüzü dinləyəcəm.
An caq paltarlarımızın ətəklərini kəsməyə,
çi yinlərimizdə dalğalanan saçlarımızı kəs -
mə yə, dilimizi dəyişdirməyə və sizin qa -
nun larınızı mənimsəməyə gəlincə isə bizim
ənə nələrimiz, qədimdən qalma adətlərimiz
çox uzaq keçmişlərdən gəlir, mən özüm də
in diyə qədər bunlardan tək bircəsini belə
də yişdirməyə cürət etməmişəm. Ona görə
ki, bütövlükdə türk xalqı eyni qəlbin yi yə -
si dir!"

Heydər Əliyev tarixi hadisələrə elmi-
nə zəri konsepsiya kimi baxmaqla onu siyasi
real lıqlar kontekstində ümumiləşdirməyə
və həyata tətbiq etməyə üstünlük verirdi.
Məhz bunun nəticəsidir ki, Ulu Öndər Azər -
bay can Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan
son ra siyasi reallıqdan çıxıb ideya for ma -
sın da yalnız insanlarımızın istiqlal duy ğu -
la rında qığılcım kimi közərən milli döv lət -
çi lik düşüncəsini məhz ötən əsrin 70-ci il -
lə rinin əvvəllərindən başlamaqla əsrin son -
la rına doğru müstəqil Azərbaycan dövləti
ki mi əzəmətli bir reallığa qovuşdurmağı
ba cardı.

Siyasi varislik uğur strategiyası

Nəhəng siyasi xadimlərə özlərindən son -
ra uğurlu siyasi varis yetişdirmək hər zaman
nə sib olmur. Heydər Əliyev xoşbəxt si ya -
sət çilərdəndir ki, o, özündən sonra İlham
Əliyev kimi varis yetişdirib. Tarixi Zəfər
mü haribəsindən sonra artıq Azərbaycan
xal qı dünya xalqları sırasına yeni keyfiyyətdə
da xil olub. Zəfər müharibəsi dönəmində
si yasi varisliyin mənəvi bağlılığın üzvi
vəh dətinin şahidi olduq.
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Qalib sərkərdə Prezident İlham Əliyev
Zə fər müharibəsinin kulminasiyası sayılan
Şu şa şəhərinin azad edilməsindən sonra
Fəx ri xiyabanda Ümummilli Liderin mə -
za rını ziyarət edərkən çox duyğulanmış və
ata vəsiyyətini xatırlamışdır: "Mən bu gün
Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət
et dim, onun ruhu qarşısında baş əydim.
Ürə yimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata
və siyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad
et dik! Bu, böyük qələbədir! Bu gün şə hid -
lə rimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır! Gözün
ay dın olsun, Azərbaycan! Gözünüz aydın
ol sun, dünya azərbaycanlıları!"

Heydər Əliyev və varisi İlham Əliyev
ara sında mənəvi-siyasi bağlılıq bu mü na -
si bətlərin ən yüksək zirvəsidir. Azərbaycan
Pre zidenti İlham Əliyev çıxışlarının birində
əbə diyaşar lider Heydər Əliyevin ide ya la -
rı nın daim yaşadığını göstərərək belə qeyd
edir: "Bu gün Heydər Əliyev bizimlə deyil,
am ma onun fiziki yoxluğu bizi ruhdan sal -
ma ma lıdır. Onun ideyaları yaşayır, onun
si yasəti yaşayır, onun fəlsəfəsi, azər bay -
can çılıq fəlsəfəsi, ideologiyası yaşayır və
onun qurduğu, yaratdığı müasir Azərbaycan
ya şayır, onun yolu ilə inkişaf edir. Ha mı -
mı zın borcudur ki, biz doğma Vətənimizi
onun yolu ilə irəliyə aparmalıyıq. Hamımızın
bor cudur ki, onun siyasətini yaşadaq, Azər -
bay canı gücləndirək və onun istədiyi kimi,
onun yolu ilə gələcəyə aparaq". Başqa bir
çı xışda azərbaycançılıq məfkurəsini döv -
lət çiliyimizin ideoloji əsası kimi xarakterizə
edə rək demişdir: "Bizi əsrlər boyu bir mil -
lət, bir xalq kimi qoruyan, saxlayan də yər -
lə rimiz olmuşdur. Bu gün bu məsələyə çox
bö yük diqqət göstərilir. Bu gün qloballaşan,
çə tinliklərlə üzləşən dünyada milli də yər -
lə rimiz bizim dövlətçiliyimizin təməlini

təş kil edir. Bizim dövlətçiliyimizin çox
möh kəm ideoloji əsasları vardır. Azər bay -
can çı lıq məfkurəsi bizim əsas ideoloji da -
ya ğı mızdır".

Şuşa şəhərində həyata keçirilən "Xa rı -
bül bül" Musiqi Festivalında Heydər Əliyevin
di lindən səsləndirilən "Arzu edirəm ki, si -
zin lə birlikdə Şuşaya gedək! İnanın ki, ge -
də cəyik! Şuşa Azərbaycanın gözüdür! Hər
bir azərbaycanlı üçün iftixar nöqtəsidir!
Şu şa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin
rəm zidir! Şuşa hamı üçün əzizdir! Təkcə
Şu şa yox, Laçın da bizim üçün əzizdir, biz
heç vaxt Laçın dağlarısız yaşaya bilmərik!
Ağ dam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəb -
ra yıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bu -
laq ları, İstisuyu, biz onlarsız yaşaya bilmərik,
tə səvür edə bilmərik!" sözləri dinləyən cə -
nab İlham Əliyevin kövrələrək göz yaşlarını
sax laya bilməməsi məhz mənəvi bağlılığın
tə zahürüdür.

Heydər Əliyev şəxsiyyətini Birinci vitse-
pre zident Mehriban Əliyeva da yüksək qiy -
mət ləndirmişdir: "Heydər Əliyev 30 ildən
ar tıq Azərbaycanın məsuliyyətini öz çi yin -
lə rində daşıyan, onu bir dövlət və millət
ki mi tarixin sınaqlarından çıxaran vətəndaş,
şəx siyyət, liderdir".

Heydər Əliyevin ideyaları və böyük si -
ya səti xalqımızın gələcəyinin təməlidir!
İna nırıq ki, Heydər Əliyevin ruhu şaddır!
Ona görə ki, onun yarımçıq qalmış arzularını
ger çəkləşdirən Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
uğur lu gələcəyə doğru inamla addımlayır.

Sadiq QURBANOV,
Milli Məclisin Təbi iehtiyatlar, ener-

getika və ekologiya komitəsinin sədri.
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Hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində
Ulu Öndər Azərbaycanın ozamankı

ittifaq məkanında geridə qalan aqrar res -
pub likadan qabaqcıl ölkələr sırasına çıx -
ma sını təmin etdi. Respublikada iqti sa diy -
ya tın dinamik iqtisadi inkişafına nail olun-
maqla, böyük sayda işçi tutumuna malik
yüz lərlə müəssisə yaradılmaqla, xalq tə -
sər rüfatının bütün sahələrinin güclü inkişafı
tə min edilməklə əhalinin məşğulluq im -
kan ları genişləndirildi, sosial sahənin da -
vam lı inkişafına imkan yaradıldı. Orta ix -
ti sas və ali təhsil məktəbləri şəbəkəsi də fə -
lər lə genişləndirilərək yeni ali təhsil mü əs -
si sə ləri açılmaqla yanaşı, hər il res pub li ka -
mız dan xeyli sayda gənc keçmiş ittifaqın
apa rıcı elm-təhsil ocaqlarına göndərildi.

Azərbaycanda Cəmşid Naxçıvanski adına
hər bi məktəbin yaradılması nəticəsində isə
Azər baycanın peşəkar hərbi kadrları ha -
zır landı. Bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin
uzaq görənliyi sayəsində gələcəkdə müstəqil
Azər baycanın Milli Ordusunun formalaşması
üçün peşəkar milli zabit heyətinin ya ra dıl -
ma sı yolunda olduqca mühüm əhəmiyyət
kəsb edən tarixi bir addım idi.

1993-cü ilin iyun ayında dünya şöhrətli
si ya si şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi

Heydər Əliyev xalqın çağırışı
ilə Azərbaycana rəhbərliyə
qa yıdışı ilə ölkəmizi dövlət
müs təqilliyinin itirilməsi təh -
lü kəsindən, vətəndaş qar şı -
dur masından, dərin siyasi,
iq tisadi və sosial böhrandan
xi las etdi, respublikanı bü -
rü yən xaos və anarxiyanın,
mə nəvi-psixoloji gərginliyin

qar şısını aldı.
Sosial tənəzzül də aradan qalxmağa baş -

la dı. O zaman dövlətin maliyyə məh dud -
lu ğu na baxmayaraq, Heydər Əliyev ilk
növ bədə maliyyə imkanlarının daha çox
so sial sahəyə, əhalinin həssas qruplarının
ri fahına yönəldilməsini, aztəminatlı vətən -
daş ların bazar iqtisadiyyatına keçidin çə -
tin liklərindən müdafiəsini bir prioritet kimi
mü əyyən etdi ki, bu da onun xalqa bağ lı lı -
ğı nın daha bir təzahürü idi. Bu istiqamətdə
hə yata keçirilən ardıcıl tədbirlər yeni iqtisadi
mü nasibətlərə keçidlə bağlı islahatlar, xü -
su silə bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı
sər bəst qiymətlərin tətbiqi prosesində sosial
mü dafiə sisteminin də güclənməsinə, pensi -
ya-müavinət, təqaüd təminatının yax şı laş -
dı rıl masına imkan yaratdı.

"Biz sosial cəhətdən köməyə ehtiyacı
olan insanların sosial təminatını gündən-
gü nə yaxşılaşdırmağa çalışmalıyıq", - deyən
Ulu Öndərin imzaladığı sənədlər sosial tə -
mi nat sisteminin mütəmadi güclənməsini,
əha linin rifahının qorunması üçün mühüm
ad dımların atılmasını təmin etdi. İşləməyən
pen siyaçılara kompensasiya verilməsi, çö -
rə yin və çörək məmulatlarının qiymətlərinin

SOSİAL İNKİŞAF STRATEGİYASININ MÜƏLLİFİ

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin bütün həyat və
fəaliyyəti Azərbaycanın inkişaf və tərəqqisinə həsr olunub.
Ulu Öndər Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə sosial
inkişafı, xalqın rifah səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını,
etibarlı sosial müdafiə sisteminin qurulmasını dövlətin
ən vacib vəzifələrindən biri kimi müəyyən edərək bu
istiqamətdə ardıcıl olaraq mühüm addımların atılmasını,
ölkəmizin vətəndaş rifahına təminat yaradan sosial
inkişaf strategiyasını formalaşdırıb.
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tən zimlənməsi, əməkhaqlarının, müavinət
və pensiyaların artırılması, aztəminatlı əhali
qrup larının sosial müdafiəsinin güc lən di -
ril məsi istiqamətində ciddi irəliləyişlər əldə
edil di. Ölkəmizdə sosial dövlət modelinin
əsas larını yaradan Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin göstərişləri əsasında sosial müdafiə
təd birlərinin, sosial ödənişlərin əhatə dairəsi
də əhəmiyyətli dərəcədə genişləndi.

Ümumilikdə 1995-2003-cü illər ərzində
öl kədə pensiya və müavinətlərin orta aylıq
məb ləği 8 dəfə, muzdla işləyənlərin orta
ay lıq əməkhaqqı 6 dəfədən çox artmışdır.
So sial sahəyə xüsusi qayğıkeşliyin göstəricisi
ki mi Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən
1993-2003-cü illərdə sosial inkişafın təmin
olun ması, əhalinin rifah halının yük səl dil -
mə si üçün 60-dan artıq sənəd imzalanmışdır.

Eyni zamanda, 1999-cu ildə MDB mə -
ka nında ilk dəfə Azərbaycanda yeni sosial-
iq tisadi münasibətlər dövrünə uyğun Əmək
Məcəlləsi qəbul edilmiş, az sonra məşğulluq
sa həsində milli qanunvericilik for ma laş dı -
rıl mışdır. Həmçinin ötən əsrin 90-cı illərində
Heydər Əliyevin tapşırığı ilə sosial təminat
və reabilitasiya məqsədli bir çox yeni mü -
hüm proqramlara, o cümlədən şəhid ailələri
və müharibə əlillərinin mənzillərlə və fərdi
ev lərlə, müharibə əlillərinin avtomobillərlə
tə minatına başlanmışdır. Azərbaycanda yeni
so sial obyektlər açılmış, reabilitasiya infra -
struk turu təkmilləşdirilməklə şəbəkəsinin
ge nişləndirilməsi, əlilliyi olan şəxslərin qa -
bi liyyət və istedadlarının dəstəklənməsi və
cə miyyətə tanıdılması üçün ümumrespublika
təd birlərinin təşkilinə başlanmışdır.

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı
və qurucusu Heydər Əliyevin uğurlu daxili
və xarici siyasətinin, müdirk və uzaqgörən

so sial-iqtisadi inkişaf strategiyasının, mü -
kəm məl islahatlar proqramının Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yüksək sə -
viy yədə davam və inkişaf etdirilməsi Azər -
bay canın öz tarixində görünməmiş tərəqqi
yo luna çıxmasını təmin etdi. "Azərbaycan
xal qı ildən-ilə daha yaxşı yaşamalıdır. Bizim
ar tan iqtisadi gücümüz ölkəmizin güc lən -
mə sinə, ilk növbədə, xalqımızın rifah halının
yax şılaşmasına yönəlməlidir və biz bunu
edi rik", – deyə bəyan edən Prezident İlham
Əliyevin bu sözləri ölkə əhalisinin sosial
ri fah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət
edən güclü sosial siyasətdə, çevik və ge -
niş miqyaslı sosial müdafiə tədbirlərində öz
əmə li təsdiqini tapır.

2003-cü ildən ötən dövrdə Azərbaycan
iq tisadiyyatının dünyada rekord göstərici
ola raq 3,4 dəfə artması şəraitində mühüm
so sial proqramlar geniş vüsət aldı. Ən baş -
lı cası isə, Prezident, Silahlı Qüvvələrin
Mü zəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
rəh bərliyi ilə Azərbaycan Ordusu 2020-ci
il də 44 günlük Vətən müharibəsində şanlı
qəh rəmanlıq tarixi yazaraq möhtəşəm zəfər
əl də etdi, Azərbaycan çağdaş dünya hərb
ta rixinə misilsiz döyüş peşəkarlığı nümunəsi
yaz dı, 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı al -
tın da qalmış doğma torpaqlarımız azad
edil di. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı
kimi: "Bizim tarixi Qələbəmiz bizim qürur
mən bəyimizdir. Bundan sonra əsrlər boyu
Azər baycan xalqı bu Qələbəni öz ürəyində,
qəl bində yaşadacaq. Çoxəsrlik Azərbaycan
ta rixində buna oxşar parlaq Qələbə və müt -
ləq Qələbə olmamışdır".

Müharibədən sonra isə dövlət başçısının
gös tərişi ilə şəhid ailələri, müharibə iş ti -
rak çı la rı, erməni terrorundan zərər çəkənlər
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Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tə rəfindən genişmiqyaslı sosial dəstək paketi
ilə əhatə olunublar. Postmüharibə dövründə
ic ra olunan bu sosial dəstək paketi artıq
100 min şəxsi əhatə edib, onlara 166 min
xid mət göstərilib. O cümlədən Vətən mü -
ha ribəsi şəhidlərinin ailə üzvləri və müharibə
iş tirakçılarından ibarət 93 min şəxsə 103
min sosial ödəniş təyin olunub. Bu ödə niş -
lə rin vətəndaşların müraciətinə və sənəd
təq dim etmələrinə ehtiyac olmadan elektron
sis tem üzərindən proaktiv qaydada təyinatı
hə yata keçirilib.

Qeyd olunan sosial paket üzrə Vətən
mü haribəsinin 200 hərbçisi, ümumilikdə
300 müharibə əlili yüksək texnologiyalı
son nəsil protezlərlə, 1400 müharibə əlili
17 min reabilitasiya vasitəsi, 5 min ailə so -
si al-psixoloji, 1500 şəxs reabilitasiya xid -
mət ləri ilə təmin edilib, 11 min şəxs aktiv
məş ğulluq proqramlarına, o cümlədən özü -
nü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Vahid
əla qələndirmə mərkəzləri tərəfindən isə şə -
hid ailələrinin üzvləri və müharibə iş ti rak -
çı larından ibarət 30 mindən çox şəxsə xid -
mət lər göstərilib.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin hələ ötən
əs rin 90-cı illərində əsasını qoyduğu mühüm
so sial müdafiə proqramlarından biri - şəhid
ailə ləri və müharibə əlillərinin mənzillə və
fər di evlə təminatı proqramı Prezident İlham
Əliyevin bu kateqoriyadan olan insanlara
xü susi qayğıkeşliyi nəticəsində davam et -
di ri lərək ildən-ilə genişlənir. Dövlət baş çı -
sı nın tapşırığı ilə postmüharibə dövründə
şə hid ailələri və müharibə əlillərinin mənzillə
və fərdi evlə təminatı proqramı 5 dəfə ge -
niş ləndirilib.

Ötən ildən etibarən Bakının Ramana və
Xo casən qəsəbələrində, Abşeron rayonunda,
"Ümid" qəsəbəsində, Lənkəranda, Samuxda
ye ni yaşayış kompleksləri şəhid ailələri və
mü haribə əlillərinə təqdim edilib. Bu il
ma yın 2-də isə Prezident İlham Əliyev və
bi rinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı
ilə Bakının Sabunçu rayonunda şəhid ailələri
və müharibə əlilləri üçün nəzərdə tutulan
doq quzmərtəbəli 12 binadan və 576 mən -
zil dən ibarət daha bir yeni yaşayış komplek -
si nin açılışı oldu. Bu da şəhid ailələri və
mü haribə əlillərinə böyük qayğının daha
bir ifadəsidir.

Prezident İlham Əliyev birinci xanım
Mehriban Əliyeva ilə həmin kompleksdə
mən zillə təmin olunan şəhid ailəsi ilə gö -
rü şərkən demişdir: "Biz bütün şəhidlərimizin
ailə lərinin məişət problemlərini həll etməyə
ça lışırıq və çalışacağıq. Bu, bizim borcumuz -
dur. Prezident kimi mənim və dövlətimizin
bor cudur. Birinci və İkinci Qarabağ mü ha -
ri bə lərinin şəhidlərinin ailələrinə bu günə
qə dər 12 mindən çox mənzil verilib" deyə
qeyd edərək, şəhid ailələrinin problemlərinin
həl li üçün dövlətin əlindən gələni etdiyini
və bundan sonra da edəcəyini bir daha bə -
yan etdi: "Bütün məsələlərdə, məşğulluq,
məi şət problemləri, ondan sonra istənilən
prob lem ola bilər insanın həyatında, - bütün
döv lət məmurları, mərkəzi, yerli icra or -
qan ları daim şəhid ailələri ilə bir yerdə ol -
ma lı dırlar, kömək göstərməlidirlər. Bu, bi -
zim borcumuzdur".

Ümumilikdə Əmək və Əhalinin Sosial
Mü dafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələri
və müharibə əlillərinə 2018-ci ildə 626,
2019-cu ildə bundan 50 faiz çox olmaqla
934, 2020-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən 70
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faiz çox – 1572 mənzil və fərdi ev verilibsə,
2021-ci ildə bu proqram 3 il əvvələ nisbətən
5 dəfə genişlənib, ötən il 3 min mənzil və
fər di evin verilməsi proqramı icra olunub.
Be ləliklə, postmüharibə dövründə 3500,
ümu milikdə ötən dövrdə 12500 şəhid ailəsi
və müharibə əlili mənzil və fərdi evlə təmin
edi lib. Dövlət başçısının tapşırığı ilə mü -
ha ribə əlillərinin avtomobillə təminatı təd -
bir ləri də uğurla davam edir. Son 4 ildə də
1450-dək, ümumilikdə ötən dövrdə 7400
mü haribə əlilinə minik avtomobili verilib.

Onu da qeyd edək ki, şəhid ailələri və
mü haribə əlillərini xüsusi qayğıkeşliklə
əha tə edən dövlət başçısının fərman və sə -
rən camları ilə həmin kateqoriyadan olanların
so sial təminatı mütəmadi gücləndirilir. Buna
mi sal olaraq, onlara yönələn sosial ödə niş -
lə rin də son 4 ildə ardıcıl şəkildə artırılması
tə min edilib. Şəhid ailələri üçün Prezidentin
ay lıq təqaüdlərinin məbləği də 2018-ci ilin
əv vəlinə nisbətən 2,3 dəfə artırılaraq 220
ma natdan 500 manata çatdırılıb. Müharibə
əlil ləri və onlara bərabər tutulanlara Prezi -
den tin aylıq təqaüdü isə 2018-ci ilin əvvəlinə
nis bətən I dərəcə üzrə 2,4 dəfə artaraq 165
ma natdan 400, II dərəcə üzrə 2,4 dəfə ar tı -
rılaraq 143 manatdan 350, III dərəcə üzrə
2,7 dəfə artırılaraq 110 manatdan 300 ma -
na ta çatdırılıb. Onlara həmçinin sığorta sta -
jı na müvafiq olaraq aylıq əsasda pensiya
və sosial müavinət, I qrup əlilliyi olanlara
isə əlavə olaraq təqaüd də ödənilir.

Prezident İlham Əliyevin müvafiq fər -
man ları ilə 2019-2020-ci illərdə Əmək və
Əha linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 1997-
ci il avqustun 2-dək Azərbaycanın ərazi
bü tövlüyü uğrunda şəhid olmuş hərbi qul -
luq çuların və daxili işlər orqanları əmək -

daş la rının vərəsələrinə 11 min manat məb -
lə ğində birdəfəlik ödəmə verilməsi proq -
ra mını icra edib. 29 dekabr 2021-ci il tarixli
sə rəncamla isə nazirlik 44 günlük Vətən
mü haribəsinin iştirakçısı olan və aidiyyəti
qu rumlar tərəfindən "Müharibə veteranı"
adı verilmiş, adları "Zəfər" altsisteminə
da xil edilmiş, habelə kağız daşıyıcılarda
təq dim edilmiş veteranlara Prezidentin aylıq
tə qaüdünün təyinatı prosesini e-sistem üzə -
rin dən proaktiv qaydada həyata keçirərək
ye kun laşdırıb.

Dövlət başçısının ötən ilin dekabr ayında
im zaladığı fərmana əsasən isə yaxın günlərdə
1997-ci il avqustun 2-dək olan xidmət döv -
rün də ölkəmizin ərazi bütövlüyü, müs tə -
qil liyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi
ilə əlaqədar, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə
ye tirərkən və ya hərbi xidmət dövründə
xə sarət alması və ya xəstələnməsi nəticəsində
əlil liyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçular
və daxili işlər orqanları əməkdaşları, vəfat
et miş şəxslərin ailə üzvləri də birdəfəlik
ödə mə ilə təmin olunacaq.

Əhalinin sosial müdafiəsinin güc lən di -
ril məsi istiqamətində Heydər Əliyev tə rə -
fin dən əsası qoyulan tədbirlərin uğurla da -
vam etdirilməsi ötən dövrdə əməkhaqqı,
pen siya və digər sosial ödənişlərin dəfələrlə
ar tırılmasına imkan verib. Xüsusilə 2018-
ci ildən başlanan yeni köklü sosial islahatlar
nə ticəsində bu istiqamətdə inqilabi irə li lə -
yiş lərə nail olunub. Belə ki, 2019-cu ildən
ötən dövrdə minimum əməkhaqqı 2,3 dəfə
ar taraq 130 manatdan 300 manata çatdırılıb.
Öl kəmiz minimum əməkhaqqının həm n o -
mi  nal, həm də alıcılıq qabiliyyəti indeksinə
gö rə MDB üzrə ikinci yerə yüksəlib. Orta
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ay lıq əməkhaqqı 41, median əməkhaqqı
85 faiz artıb.

Son 4 ildə minimum pensiya isə 2,2 də -
fə artırılaraq 240 manata çatdırılıb. Bu gün
Azər baycan minimum pensiyanın həm no -
mi nal, həm də alıcılıq qabiliyyəti indeksinə
gö rə MDB üzrə birinci yerə yüksəlib. Orta
ay lıq pensiya isə 75 faiz artaraq 363, yaşa
gö rə orta aylıq pensiya 70 faiz artaraq 394
ma nata çatıb. Son 4 ildə müavinət və təqaüd
ödə nişləri müvafiq olaraq 3 və 5 dəfə artıb.
Ümu milikdə 2018-2022-ci illərdə sosial
tə minat növləri, yəni pensiya, müavinət,
tə qaüd, ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə
il lik xərclərdə də 70 faiz artım olub.

Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına
uy ğun olaraq, məşğulluq imkanlarının artı -
rıl ması və qeyri-formal məşğulluğun qar -
şı sının alınması, formal məşğulluğa keçidin
sti mullaşdırılması istiqamətində görülən
kom pleks tədbirlər əmək müqavilələrinin
sa yında da ardıcıl artımı təmin edir. Buna
mi sal olaraq, 2018-2022-ci illərdə əmək
mü qavilələrinin sayında 30 faiz və ya 400
mi nə yaxın artım qeydə alınıb. İllik əmək -
haq qı fondunda isə həmin dövrdə 2,2 dəfə
ar tım olub.

Ölkədə aktiv məşğulluq proqramları da
il dən-ilə genişləndirilir. Özünüməşğulluq
proq ramı işsiz və işaxtaran şəxslərin məş -
ğul lu ğunun təminatında, onların kiçik sa -
hib karlığa çıxışına imkan yaradılmasında
mü hüm dəstəkdir. 2021-ci ildə 16232 şəxs
özü nüməşğulluq proqramına cəlb olunub
ki, bu da proqramın icrasına başlanıldığı
2017-ci illə müqayisədə 14 dəfə çoxdur.
Ümu milikdə son 4 ildə 49 min ailə özü nü -
məş ğulluq proqramına cəlb edilərək öz ki -

çik ailə təsərrüfatlarını və kiçik müəs si sə -
lə ri ni yaradıb.

Prezident İlham Əliyevin 9 avqust 2018-
ci il tarixli fərmanı ilə Əmək və Əhalinin
So sial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində
ya radılaraq 2019-cu ilin may ayında açılışı
olan DOST Agentliyi və Agentliyin DOST
mər kəzləri sosial sahədə vətəndaş məm -
nun luğuna yönəlik köklü islahatların ən
mü hüm nailiyyətlərindən biridir. Birinci
vit se-prezident, Heydər Əliyev Fondunun
pre zidenti Mehriban xanım Əliyevanın tə -
şəb büsü olan DOST konsepsiyası dövlət
so sial xidmətlərinin (154 növdə xidmət)
"bir pəncərə"dən, innovativ yanaşmalar
əsa sında modern və çevik, tam şəffaf me -
xa nizmlər üzərində qurulması ilə ölkəmizin
bu sahədə yeni brendini formalaşdırıb.

Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial
is lahatlar proqramının nailiyyətləri, həmçinin
DOST konsepsiyası beynəlxalq səviyyədə
də böyük maraq kəsb edərək yüksək də -
yər ləndirilir. 2022-ci ilin ötən dövründə
DOST Agentliyi Avropa Sosial Şəbəkəsinin
Av ropa Sosial Xidmətlər mükafatına, Bey -
nəl xalq Pensiya və Sosial Fondlar Asso -
sia siyasının mükafatına layiq görülüb. Həm -
çi nin DOST Agentliyinin Beynəlxalq Sosial
Tə minat Assosiasiyasının (BSTA) "Avropa
üz rə Yaxşı Təcrübə Mükafatı - 2022" mü -
sa bi qəsinə təqdim etdiyi üç layihənin hər
bi ri müsabiqənin qalibi olub. Agentliyin
"Və təndaş məmnunluğu monitorinq sistemi",
"DOST Agentliyi ləyaqət və bərabər hü -
quq lar naminə" və "DOST: 65 yaşdan yu -
xa rı şəxslərin sosial müdafiəsi" adlı layihələri
mü sabiqənin Müstəqil Beynəlxalq Münsiflər
He yətinin qərarı ilə mükafatlara layiq gö -
rü lüb. Beləliklə, Azərbaycanın DOST la -
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yi həsi bu ilin ötən dövründə 5 nüfuzlu bey -
nəl xalq mükafatla təltif olunub.

Qeyd edək ki, ötən dövrdə 850 minədək
və təndaş DOST xidmətlərindən faydalanıb.
Bu xidmətlərdən vətəndaşların məmnunluq
sə viyyəsi 98 faiz üzərindədir. Eyni zamanda,
Döv lət Sosial Müdafiə Fondunda aparılan,
fon dun fəaliyyətinin "inzibati yanaşma"
mo delindən "vətəndaşlara xidmət" modelinə
ke çidini, şəffaf, əhali üçün daha rahat, əl -
ve rişli xidmətlərin göstərilməsini, xid mət -
lə rin rəqəmsal və proaktiv təqdim olunmasını
tə min edən islahatlar da beynəlxalq sə viy -
yə də yüksək dəyərləndirilir.

Fond bu il ərzində Böyük Britaniyanın
"iESE – The Public Sector Transformation"
Təş kilatının təşkil etdiyi "Dövlət sektorunda
trans formasiyaya görə beynəlxalq mükafat"
mü sabiqəsində iştirak edərək "2022-ci ilin
Bey nəlxalq Dövlət Qurumu" ali mükafatına,
so sial təminat və innovasiyalar sahəsində
sə mərəli fəaliyyəti, dayanıqlı inkişaf sa hə -
sin də qabaqcıl metod və həll yollarına görə
Bey nəlxalq Pensiya və Sosial Fondlar Asso -
sia siyasının mükafatına layiq görülüb. Bu
gün lərdə isə Beynəlxalq Pensiya və Sosial
Fond lar Assosiasiyasının daha bir mü sa bi -
qə sində qalib gələrək "Ən yaxşı mütərəqqi
təc rübə" mükafatı ilə təltif edilib.

Ümumilikdə Birinci vitse-prezident,
Hey dər Əliyev Fondunun prezidenti Mehri -
ban Əliyevanın yüksək humanizmin tə cəs -
sü mü olan təşəbbüs və layihələri ölkəmizdə
so sial inkişafın təmin edilməsində, sosial
cə hətdən həssas qruplardan olan vətən daş -
la rın, xüsusi qayğıya ehtiyac duyan şəxslərin
eti barlı sosial müdafiə sistemi ilə əhatə
olun masında mühüm töhfələr verir. DOST
la yihəsi ilə yanaşı, mühüm sosial əhəmiyyət

kəsb edən belə layihələr sırasında dövlət
uşaq müəssisələrinin məzunlarının mən -
zil lər lə təmin edilməsini və Abşeron ra yo -
nun da "Məzun evi" sosial müəssisəsinin,
ha belə Bakının Suraxanı rayonunda uşaq
rea bilitasiya müəssisəsinin, əlilliyi olan
şəxs lər üçün regional informasiya mər kəz -
lə rinin yaradılmasını, "2016-cı ilin Aprel
dö yüşlərində yaralanmış əsgər və zabitlərin
yük sək texnologiyalı protezlərlə təmin edil -
məsi" layihəsini və s. qeyd edə bilərik.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əli -
ye vanın təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqazda ki -
fayət qədər əhatəli, çoxşaxəli fəaliyyət is -
ti qamətlərini özündə birləşdirən ilk ən bö -
yük inklüziv yaradıcılıq və inkişaf mə ka -
nının – DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq
Mər kəzinin Azərbaycanda yaradılması isə
əlil liyi olan şəxslərin və digər həssas əhali
qrup larının yaradıcı potensialının inkişafına
dəs tək verilməsi istiqamətində dövlət tə rə -
fin dən fəal və məqsədyönlü siyasətin apa -
rıl dığını bir daha təsdiq edir.

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əli ye -
va nın iştirakı ilə 22 oktyabr 2021-ci ildə
açı lışı olan mərkəz 121 nəfərlik auditorium -
dan, 9 müxtəlif peşə-yaradıcılıq otağı və
stu diyasından, kitabxanadan, inzibati otaqlar-
dan, yeməkxanadan ibarət olmaqla, əlilliyi
olan şəxslərin, şəhid ailəsi üzvlərinin, digər
so sial cəhətdən həssas qrupların yaradıcı
po tensialını ortaya çıxararaq cəmiyyətə təq -
dim edilməsinə əhəmiyyətli dəstək verir.

Dövlət başçısının uğurlu sosial siyasəti
öl kədə sosial infrastrukturun, o cümlədən
so sial xidmət və reabilitasiya sisteminin
da vamlı inkişafına imkan yaradıb. 2018-ci
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il dən sonrakı dövrdə nazirliyin 12 reabilita -
siya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı tə -
mir və yenidənqurmadan sonra, ən müasir
ava danlıqlarla təchiz edilmiş şəkildə is ti -
fadəyə verilib, Qəbələdə də Uşaq Reabili-
tasiya Mərkəzi açılıb. Yaxın aylarda Şamaxı
Psi xonevroloji Sosial Xidmət Müəssisəsi,
Şəm kir Uşaq Reabilitasiya Mərkəzi də açı -
lacaq.

Yeni reabilitasiya mərkəzlərinin açılması
və bərpa sisteminin müasirləşdirilməklə
im kanlarının artırılması reabilitasiya xid -
mət ləri göstərilən şəxslərin illik sayının 3
də fə artırılaraq 30 minə çatdırılmasına im -
kan verir. Həmçinin son 4 ildə sosial xid -
mət lər, günərzi və icma əsaslı reabilitasiya
mər kəzləri şəbəkəsi xeyli genişlənib. Sosial
xid mət sahələrində daimi təkmilləşdirmələr
də aparılıb və davam edir.

Azərbaycanda aparılan sosial islahatların
mü hüm bir istiqaməti dövlət sosial xidmətləri
sa həsində e-texnologiyaların geniş tətbiqi,
rə qəmsal müstəvidə əhali üçün proaktiv
xid mətlər şəbəkəsinin, avtomatlaşdırılmış
sis temlərə əsaslanan müasir, çevik və şəffaf,
op timal idarəçiliyin yaradılmasıdır. Xüsusən
son 4 ildə ölkədə əmək, məşğulluq, sosial
tə minat, sosial xidmət, əlillik, reabilitasiya,
öv ladlığagötürmə və s. sahələrdə e-tex no -
lo gi yaların geniş tətbiqi təmin edilib.

Mühüm innovativ uğurlardan biri olan,
döv lət başçısının 5 sentyabr 2018-ci il ta -
rix li fərmanı ilə yaradılan "e-sosial.az" por -
talı ölkənin sosial reyestri olmaqla, və tən -
daş lara onlar barədə toplanmış bütün sosial
mə lumatlara çıxış və 100-dən çox sosial
xid mət növündən çevik rejimdə yararlanmaq
im kanı verir. Hazırda Əmək və Əhalinin
So sial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 175 xid -

mət dən 110-u e-platforma üzərindən, o
cüm lədən 46-sı proaktiv qaydada göstərilir.
Bu il isə nazirlik daha 50-dən çox e-xidməti
is tifadəyə verəcək.

"Əmək və Məşğulluq" altsisteminin
(ƏMAS) istifadəyə verilməsi ilə Azər bay -
can da əmək və məşğulluq sahəsində is la -
hat ların yeni və mühüm bir mərhələsinə
ke çirilir. Əmək münasibətlərində köklü də -
yi şiklikləri nəzərdə tutan ƏMAS ölkə üzrə
ki fayət qədər əhatəli olan, bütün işə gö tü -
rən lər və işə qəbul olunanlar üçün vahid
əmək münasibətləri platformasını və əmək
ba zarının bütün iştirakçılarına yeni ciddi
dəs tək mexanizmini formalaşdırır. ƏMAS
öl kənin Məşğulluq xəritəsini və reyestrini,
mər kəzləşdirilmiş Karyera Portalını, işə
dü zəlmədə vasitəçilik üzrə vahid reyestri
əha tə edəcək. Bu altsistem əmək mü qa vi -
lə lə rinin e-qaydada bağlanması, rəqəmsal
kadr uçotuna keçirilməsi, işəgötürənlərin
kadr məsələləri ilə bağlı işlərinin daha çe -
vik və rahat, şəffaf yerinə yetirmələri, dəs -
tək lənməsi və s. imkanı yaradır.

Bütün qeyd edilən sosial uğurlar Ulu
Ön dər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu və
Pre zident İlham Əliyev tərəfindən yüksək
sə viyyədə davam və inkişaf etdirilən sosial
in kişaf strategiyasının nailiyyətləridir və
bu siyasət bundan sonra da ölkəmizdə əha -
li nin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi,
so sial sahədə vətəndaş rifahının və mə m -
nun luğunun təminatı istiqamətində yeni
irə liləyişlərə imkan yaradacaq.

Sahil BABAYEV,
Azərbaycan Respublikasının əmək 
və əhalinin sosial müdafiəsi naziri.
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Liderlik keyfiyyətləri və inkişaf

Qeyd edək ki, hələ sovet dövründə Heydər
Əliyev respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərdə
bö yük uzaqgörənliklə Azərbaycanın gə lə -
cək də müstəqil dövlət kimi yaşamasını təmin
edə cək sosial-iqtisadi və milli-mənəvi bü -
növ rənin yaradılması üçün mühüm işlər gör -
müş dür. Bunun nəticəsində respublikamızda
ge nişmiqyaslı quruculuq işləri aparılmış,
çox saylı iri sənaye müəssisələri, o cümlədən
itti faq əhəmiyyətli strateji obyektlər ya ra -
dıl mışdır. Aqrar respublika olan Azərbaycan
aq rar-sənaye respublikasına çevrilmişdir.
Res publikada xeyli sayda yeni ali və orta
ümum təhsil məktəbləri fəaliyyətə başlamış,
kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə
Azər baycan gəncləri SSRİ-nin nüfuzlu ali
mək təblərinə oxumağa göndərilmişdir. Milli
hər bi kadrların yetişdirilməsi və Sovet İtti -
fa qının hərbi ali məktəblərinə azər baycanlı

gənclərin daxil ol ma sını təmin
etmək üçün 1971-ci ildə Cəmşid
Naxçıvanski adı na Hərbi Məktəb
yaradılmışdır. So vet dövrünün
siyasi-ideoloji qa dağalarına bax-
mayaraq, xal qı mı zın milli-mə -
nə vi dəyərləri qo runaraq zən -
gin ləşdirilmişdir. Azər bay can -
çı lıq məfkurəsinin ic timai fikirdə
apa rıcı yer tutması məq sədilə
əl verişli ictimai-siyasi, el mi-
mə nəvi mühit for ma laş dı rıl mış -
dır. Xalqımızın mə də niy yə ti, in -
cə sənəti və ana dilinin in kişafı
üçün yeni mərhələnin əsa sı qo -
yulmuşdur. Milli özü nü dərk hissi
güc lənmiş, milli mən lik şüuru
in kişaf etmişdir.

Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qa yı dı -
şın dan sonra Azər bay canda demokratik siyasi
sis temə və bazar iq tisadiyyatına keçidi təmin
et mək məqsədilə is lahatların aparılmasına
ba ş lanıldı. Heydər Əliyev cəmiyyətin bütün
sa hələrini əhatə edən islahatların konseptual
əsas larını, başlıca hə dəflərini müəyyən etdi
və bununla bağlı məq sədyönlü siyasət apardı.
Məlumdur ki, hə min dövrdə respublikamızda
islahatların hə yata keçirilməsinə maneçilik
törədən faktor lar mövcud idi. Ermənistanın
hərbi təcavüzü nə ticəsində Dağlıq Qarabağ
və ətraf rayonların iş ğal olunması, sosial-
iqtisadi böhranla, daxili və xarici dairələrin
antimilli fəaliyyəti ilə üz ləşməsi kimi səbəblər
Azərbaycanın inkişafı üçün ciddi problemlər
yaradırdı. Heydər Əliyev bu cür mürəkkəb
və gərgin şəraitdə müd rik liderə məxsus
uzaqgörən siyasət apar maqla respublikamızda
ictimai-siyasi sa bitliyin yaradılmasına nail

QURTULUŞDAN  ZƏFƏRƏ

Tarixi təcrübələrə görə, müdrik liderlər göstərdikləri
xidmətlərin miqyasına və əhəmiyyətinə görə dünyada
fərqli səviyyədə qəbul olunurlar. Onlardan bəzilərinin
fəaliyyəti mənsub olduqları dövlətin hüdudları ilə
məhdudlaşır və yalnız öz doğma Vətənində hörmətlə
yad edilir.

Elə tarixi şəxsiyyətlər də vardır ki, onlar zaman və
məkan anlayışına, milli ölçülərə sığmayaraq dünya
miqyasında tanınır və qlobal səviyyədə başqaları üçün
örnəyə çevrilirlər. Bu baxımdan Ulu Öndər Heydər
Əliyev müdrik siyasəti ilə ümumdünya tarixində özünə
dərin iz qoymuş dahi liderdir. Azərbaycanın tərəqqisi
naminə yorulmaz fəaliyyət göstərməsi, regional və
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində
məqsədyönlü və uzaqgörən siyasət aparması, bu sahədə
böyük uğurlar əldə etməsi Heydər Əliyevin liderliyini
səciyyələndirən vacib xüsusiyyətlərdir.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 220222022 111

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

oldu və geniş is lahatların həyata keçirilməsinə
başlanıldı. Bu nun nəticəsində sosialyönümlü
bazar iq ti sadiyyatı münasibətləri inkişaf etdi,
ölkədə möv cud olan iqtisadi, texniki-istehsal
və el mi-texniki potensial təsərrüfat
dövriyyəsinə cəlb olundu, milli iqtisadiyyatın
dünya iq ti sa diyyatına inteqrasiyası təmin
edildi. Da vam lı və dinamik xarakter daşıyan
islahatlar ma hiyyət etibarilə inkişafın yeni -
Azərbaycan mo delini yaratdı.

Heydər Əliyev Azərbaycanın iqtisadi in -
ki şafı naminə respublikanın zəngin karbohid -
ro gen ehtiyatlarından səmərəli istifadəni va -
cib hesab edirdi. Ölkə iqtisadiyyatının hər -
tə rəfli inkişafı məqsədilə neft amilindən mə -
ha rətlə istifadə etməsi, böyük təzyiqlərə bax-
mayaraq 1994-cü il sentyabrın 20-də "Əsrin
mü qaviləsi"nin imzalanmasına nail olması
Hey dər Əliyevin yüksək siyasi iradəsinin
və qətiyyətinin təntənəsi idi. Bu sənəd Azər -
bay canın qapılarını bütün dünyanın üzünə
aç dı, yeni müqavilələrin imzalanmasına və
öl kəyə investisiya qoyuluşuna münbit şərait
ya ratdı. "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması
və onun reallaşdırılması Heydər Əliyevin
əsa sını qoyduğu neft strategiyasının möhtəşəm
uğu ru idi. Ümumiyyətlə, dahi şəxsiyyətin
1993-2003-cü illərdə Azərbaycana rəhbərliyi
döv ründə respublikamızın keçdiyi inkişaf
yo luna, qazanılan nailiyyətlərə nəzər saldıqda
gö rürük ki, ölkəmiz sözün əsl mənasında
bö yük zirvələr fəth etmiş, beynəlxalq mü -
na sibətlər sistemində söz və nüfuz sahibinə
çev rilmişdir.

Dövlətçilik prinsipinin aparıcı 
xətti – azərbaycançılıq ideologiyası

Hər bir dövlətin uzunömürlülüyünü təmin
edən, cəmiyyəti öz ətrafında birləşdirən və

xal qın milli maraqlarına söykənən ideo lo gi -
ya ya ehtiyacı vardır. Çoxmillətli və çox -
kon  fessiyalı ölkələrdə ideologiyanın möv -
cud luğu daha aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Bu na görə də Heydər Əliyevin müəyyən et -
di yi dövlətçilik prinsipləri içərisində azər -
bay cançılıq ideologiyası mühüm əhəmiyyət
da şıyır. Respublikamızın müstəqillik yolunda
köv rək addımlarla irəlilədiyi ilk illərdə
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsini
mil li ideologiya səviyyəsinə qaldırması xal -
qı mızın dövlətçilik tarixində mühüm ha di -
sə lərdən biridir. Bu məfkurə milli-dini kimliyi
eh tiva edən tarixi dəyər olmaqla yanaşı,
həm də Azərbaycan dövlətinin tərəqqisini
şərt ləndirən bitkin ideoloji konsepsiyadır.
Azər baycançılıq milli və dini münasibətlərin
har monik inkişafını, dini-etnik qruplar ara -
sın da birgəyaşayışı, ən başlıcası, xalqımızın
mil li-mənəvi dəyərlərini özündə təcəssüm
et dirir. Heydər Əliyevin müstəqil dövlət qu -
ru cu luğunu uğurla həyata keçirməsi nə ti cə -
sin də milliliklə dövlətçilik arasında sarsılmaz
vəh dət təmin edildi.

Azərbaycançılıq dövlət siyasətinin əsas -
la rından birini təşkil edərək özündə milli
in kişafın ideoloji tərəflərini birləşdirir. Bu
məf kurə milli ideologiyanın bünövrəsi kimi
müx təlif mədəniyyətlər, adət-ənənələr və di -
ni konfessiyalar arasında həmrəylik yaradır.
O, birlik və həmrəyliyin simvolu kimi milli
ma raqlardan çıxış edən güclü dövlət ha ki -
miy yətinə, yüksək milli intizama və özü nü -
dər kə əsaslanır.

Azərbaycançılıq milli və dini konfessional
zən ginliyi özündə ehtiva edən ideoloji baxışlar
sis temi kimi müstəqil dövlətçiliyin möh -
kəm lən mə sində xüsusi yer tutur. Təsadüfi
de yil ki, Heydər Əliyev bu məfkurəni dövlət
ida rəçiliyi fəlsəfəsinin əsas tezislərindən biri



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 2 20222022112

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

ki mi irəli sürərək bildirmişdir: "Azərbaycan
Res publikasının ərazisində olan hər bir və -
tən daş milliyyətindən, dinindən, siyasi mən -
su biyyətindən asılı olmayaraq, eyni hüquqa
ma lik olmalıdır. Əgər biz bu məfhumları
rəh bər tuta bilsək və bunu əməli surətdə hə -
ya ta keçirə bilsək, biz Azərbaycan Res pub -
li ka sında olan bütün xalqların, bütün mil -
lət lərin tam birləşməsini təmin edə bilərik.
Bu, bizim əsas vəzifələrimizdən biridir".

Azərbaycanda dini-mədəni müxtəlifliyin
qo runması istiqamətində ardıcıl dövlət si -
ya sə tinin həyata keçirilməsi multikultural
və tolerant dəyərlərin inkişafına böyük təkan
ve rir.

Nümunəvi dövlət-din modeli

Ölkəmiz tarixən dünyada dini dözümlülük
ənə nələri ilə fərqlənsə də, Azərbaycanın
müa sir beynəlxalq standartlara cavab verən
dün yəvi dövlət-din modeli Heydər Əliyevin
xid mətləri sayəsində bərqərar olmuşdur.
1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Kons titusiyasının qəbul edilməsi ilə cə miy -
yə tin bütün sahələrinin, o cümlədən dini
mü nasibətlərin inkişafı üçün demokratik hü -
qu qi normalar yaradıldı. Ölkəmizdə insan
hü quqlarının qorunmasına dair qanunvericilik
ba zası beynəlxalq hüquq normalarına uy -
ğun laşdırıldı, dünyəvi dövlət-din müna si -
bət lə rinin tənzimlənməsi prinsipləri təsbit
olun du, dini etiqad azadlığı ilə bağlı normativ
hü quqi aktlara riayət edilməsinə nəzarət güc -
lən dirildi. Dini konfessiyalar arasında to le -
rant lıq təmin edildi, eləcə də tarixi-dini abi -
də lərimizin tikintisi, bərpası və qorunması
is ti qamətində mühüm tədbirlərin həyata ke -
çi ril məsinə başlanıldı.

Azərbaycanda dini təhlükəsizliyin təmin
olun ması üçün əlverişli mühit yaradıldı. So -

vet dövründə ibadət ocaqlarının fəaliyyətinə,
di ni ayinlərin icrasına qoyulmuş qadağalar
ara dan qaldırıldı, yeni ibadət evlərinin əsası
qo yuldu. Dövlətin dini sahədə siyasəti milli
ma raqları ifadə edərək dini sabitliyin qo -
run masında vacib rol oynadı. Azərbaycan
dün yada dünyəvi, demokratik və hüquqi
döv lət olmaqla yanaşı, həm də özünün mil-
li-mənəvi dəyərlərinə söykənən ölkə kimi
bö yük nüfuz qazanmağa başladı.

Azərbaycan dövləti vicdan və dini etiqad
azad lığının qorunması istiqamətində məq -
səd  yön lü siyasət həyata keçirdi, milli təh lü -
kə sizliyin təmin olunmasında əhəmiyyətli
yer tutan bu sahəyə daim xüsusi həssaslıqla
ya naşıldı. Dini qurumların qanunla mü əy -
yən ləşmiş qaydada fəaliyyəti üçün lazımi
im kanlar yaradıldı. Heydər Əliyev mil liy -
yə tindən, irqindən, dinindən asılı olmayaraq,
Azər baycanda yaşayan hər kəsin bütün sa -
hə lərdə hüquq bərabərliyinin dövlət tərəfindən
tə min edilməsini prinsipial məsələ kimi bə -
yan etmişdir: "Ölkəmizin vətəndaşları dini,
ir qi mənsubiyyətindən, siyasi baxışlarından
ası lı olmayaraq eyni hüquqlara malikdirlər
və onların hüquqları Azərbaycan dövləti tə -
rə findən qorunur. Əmin ola bilərsiniz ki,
biz bu prinsiplərimizə daim sadiq qalacağıq
və Azərbaycan vətəndaşlarının din, dil mən -
su biyyətindən və siyasi baxışlarından asılı
ola raq bir-biri ilə münaqişəyə girməsinə gə -
lə cəkdə də yol verməyəcəyik".

Siyasi kursda varislik

Ümumdünya tarixindən məlumdur ki,
ya şadığı coğrafi ərazidən asılı olmayaraq,
xalq ların dünyada nüfuzunu artıran yalnız
on ların maddi-mədəni sərvətləri deyil, həm
də mütərəqqi ideyaları ilə tarixi proseslərə
cid di təsir göstərən siyasi liderləridir. Onlar
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mən sub olduqları xalqın maraqlarını ifadə
edə rək dünyada uzaqgörən siyasətləri ilə ta -
nı nırlar. Belə şəxsiyyətlərdən biri, müstəqil
Azər baycan dövlətinin qurucusu Heydər
Əliyevin siyasi kursunu layiqincə davam et -
di rən Prezident İlham Əliyevdir. Onun məq -
səd yönlü və qətiyyətli siyasəti nəticəsində
öl kəmizin bütün sahələrində əldə olunan
uğur lar "Mən ona özüm qədər inanıram və
gə ləcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm" deyən
Heydər Əliyev dühasının müdrikliyini və
uzaq görənliyini bir daha sübut edir. Prezident
İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik fəa -
liy yətini təhlil etdikdə onun güclü siyasi
ira dəyə və idarəetmə bacarığına malik, xal -
qı na və dövlətinə bağlı lider olduğunu gö -
rü rük. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan da -
vam lı inkişaf edən, dünya siyasətində öz
ye ri, rolu olan dövlət kimi tanınır, xarici öl -
kə lər ona hörmət və ehtiramla yanaşırlar.

Heydər Əliyev irsinə sadiqlik, Ulu Öndərin
öl kəmizin inkişaf istiqamətlərini müəy yən -
ləş di rən siyasi kursunun zənginləşdirilməsi
və müasir dövrün çağırışlarının obyektiv
qiy mətləndirilməsi Azərbaycanın tərəqqisini
şərt ləndirən mühüm faktorlardır. Yeni tipli
si yasətçi və dövlət rəhbəri kimi dünyada
diq qət mərkəzində olan Prezident İlham
Əliyev inamla xalqımızı Heydər Əliyevin
ide yaları ətrafında birləşdirir. Heydər Əliyevin
si yasi kursunu zamanın tələbinə uyğun şə -
kil də, məharətlə davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin apardığı siyasət özündə xal -
qı mızın milli maraqlarını əks etdirir. Davamlı
iq ti sadi inkişafa malik olması, sosial, huma -
ni tar və digər sahələrdə böyük nailiyyətlər
əl də etməsi Azərbaycanın dünya birliyində
möv qeyini gücləndirir. Milliyyətindən və
di ni baxışlarından asılı olmayaraq hər kəsin
hü quqlarının qorunması, müxtəlif millətlərin

mə dəniyyətlərinin və adət-ənənələrinin in -
ki şa fına şərait yaradılması vətəndaş həm -
rəy liyini möhkəmləndirir. Azərbaycan fərqli
si vilizasiyaların qovuşduğu tolerant məkan
ki mi ümumbəşəri dəyərlərin inkişafına mü -
hüm töhfələr verir. Prezident İlham Əliyevin
si yasətində xalqımızın sosial rifahının yax -
şı laşdırılması, neft strategiyasının uğurla da -
vam etdirilməsi, Azərbaycanın maddi re -
surs larından əldə edilən gəlirlərin ölkənin
in kişafına yönəldilməsi, xalqımızın milli-
mə nəvi, tolerant dəyərlərinin təbliği mühüm
yer tutur.

Dövlət-din münasibətlərinin inkişafı məq -
sə dilə həyata keçirilən siyasət Azərbaycanın
mul tikultural və tolerant dəyərlərin inkişaf
et diyi dünyəvi dövlət kimi dünyada nüfuzunu
ar tırır. Ölkəmizdə yalnız əksəriyyət təşkil
edən müsəlmanlara deyil, eləcə də digər
din lərin nümayəndələrinə bərabər münasibət
gös tərilir ki, bu da milli-dini kimliyi qoruyan
va cib şərtlərdən biridir. Azərbaycan dövləti
qlo ballaşmanın milli-dini kimliyə təsirini
daim diqqətdə saxlayır. Bununla bağlı olaraq
Pre zident İlham Əliyev demişdir: "Müasir
dövr də qloballaşma şəraitində ayrı-ayrı öl -
kə lərin, regionların və bütövlükdə dünyanın
təh lükəsizliyinə təhdidlər artmaqda davam
edir, bu təhdidlərin həyata keçirilmə forma
və üsulları isə daha da mürəkkəb və təhlükəli
xa rakter alır".

Prezident İlham Əliyevin siyasətində qlo -
bal laşma dövrünün çağırışları ilə xalqımızın
mil li-dini kimliyinin mahiyyətindən irəli gə -
lən tələblərin uzlaşdırılması xüsusi yer tutur.
Bu sahədə siyasət aparılarkən nəzərə alınır
ki, qloballaşma ilə milli-dini kimlik arasındakı
qar şılıqlı təsirə və onun nəticələrinə xüsusi
diq qət yetirilməsi vacibdir. Belə ki, milli-
di ni kimlik ölkəmizin davamlı inkişafında
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və onun dünya birliyində böyük nüfuz qa -
zan ma sında əhəmiyyətli rol oynamaqla ya -
na şı, həm də milli mənlik şüurunun inkişafına
cid di təsir göstərir.

Sözügedən istiqamətdə dövlət sə viy yə -
sin də görülən işlərin davamı kimi Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti İlham Əliyev Di -
ni Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
ta beliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu -
nun yaradılması haqqında imzaladığı fərmanla
mil li-mənəvi dəyərlərimizə və mütərəqqi ta -
rixi ənənələrimizə verdiyi yüksək qiyməti
və dəstəyi bir daha nümayiş etdirdi. Preziden -
tin bu addımı xalqımızın tarixi yaddaşının,
mil li-mənəvi dəyərlərinin gələcək nəsillərə
ötü rülməsinə, gənclərin milli ruhda tərbiyə
edil məsinə növbəti töhfəsidir. Fondun təsis
edil məsi dini mənsubiyyətindən asılı olmaya -
raq ölkədə fəaliyyət göstərən konfessiyalara
dəs təyi, mənəvi dəyərlərin qorunması və in -
ki şa fını, habelə bu sahəyə dövlət qayğısını
da ha da gücləndirib. Eyni zamanda ölkə
baş çısının sərəncamı əsasında Azərbaycan
İla hiyyat İnstitutunun yaradılması xalqın ta -
ri xi ənənələrinə söykənən dini-mənəvi mühitin
qo runub saxlanılması, inkişafı və dini fəa -
liy yə tin təşkili sahəsində yüksəkixtisaslı mil li
kadrların hazırlanması baxımından səmərəli
ad dımlardan biridir. Bu sərəncam Azər bay -
ca nın xarici dini təhsildən asılılığını azaltmaq,
yer li ilahiyyatçı kadr ehtiyacını təmin etmək
ba xımından olduqca əhəmiyyətlidir. Azər -
bay can Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan
İla hiyyat İnstitutunun yeni binasının açılışında
iş tirakı ölkəmizdə vətəndaşların dini etiqad,
vic dan və təhsil hüquqlarının səmərəli rea -
li zə sinin ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində
ol masının bariz göstəricisi olmaqla yanaşı,
bu sahənin milli təhlükəsizliyin vacib elementi
ki mi nəzərdən keçirildiyini nümayiş etdirir.

Əminliklə deyə bilərik ki, milli birliyin
və həmrəyliyin təmin olunması Heydər
Əliyevin siyasətində əsas məqsədlərindən
bi ri olub və bu sahədə görülmüş işlərin ha -
zır da uğurla davam etdirilməsi ölkəmizin
tə rəqqisində mühüm rol oynayır. Ulu Öndərin
azər baycançılıq məfkurəsinə əsaslanan milli
ide ologiya ilə bağlı siyasi kursunun həyata
ke çirilməsi vətəndaş həmrəyliyini daha da
möh kəmləndirir. Dövlət-xalq birliyi ictimai
hə yatın bütün sahələrində böyük nailiyyətlərin
əl də edilməsinin təməlində dayanır.

Azərbaycançılıq məfkurəsinin və xal qı -
mı zın milli-mənəvi dəyərlərinin təbliğində
Bi rinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
rəh bərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun
fəa liyyətini xüsusi qeyd etməliyik. Heydər
Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətin siyasi irsini
təb liğ etmək fondun fəaliyyət istiqamətləri
içə risində xüsusi yer tutur. Bu məqsədlə
fond tərəfindən müxtəlif layihələr həyata
ke çirilir. Bütün bunlar sübut edir ki, Heydər
Əliyev irsini təbliğ etmək həm də xalqımızın
Ümum milli Liderinə olan rəğbət və ehti ra -
mın dan bəhrələnməklə ölkəmizin dünya bir -
li yin də mövqeyinin möhkəmləndirilməsi və
Azər baycan həqiqətlərinin dünyaya çat dı -
rıl ma sı baxımından əhəmiyyətlidir.

Yeni tarixi şərait

2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın
Azər baycana qarşı hərbi təxribatı nəticəsində
baş layan müharibədə xalqımız Prezident İl-
ham Əliyevin hərbi sərkərdəlik key fiy yət lə -
ri nin, prinsipial və qətiyyətli mövqeyinin,
ən ekstremal şəraitdə belə uğurlu diplomatiya
yü rütdüyünün şahidi oldu. Azərbaycanın iş -
ğal olunmuş əraziləri Vətən müharibəsində
cə nab İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı
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ilə erməni qəsbkarlarından azad edildi. Xal -
qı mızın tarixinin parlaq və unudulmaz sə hi -
fə lərindən birini təşkil edən bu şanlı qələbənin
əsa sında Prezident İlham Əliyevin liderlik
key fiyyətləri, Azərbaycanın sosial-iqtisadi,
si yasi, mədəni, hərbi sahələrdə uğurları və
xa rici siyasətdə nailiyyətləri dayanır.

Milli həmrəyliyin və vətəndaş birliyinin
möh kəmləndirilməsi istiqamətində aparılan
döv lət siyasəti özünün uğurlu nəticəsini Və -
tən müharibəsi dövründə bir daha sübut etdi.
Xal qımız, o cümlədən ölkəmizdə fəaliyyət
gös tərən dini konfessiyaların nümayəndələri
Azər baycan Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin siyasəti ətrafında sıx birləşib,
öl kəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
yo lunda həmrəylik nümayiş etdirdilər. Dini
kon fessiyalar Ermənistanın Azərbaycana
qar şı törətdiyi təxribatlara dəfələrlə kəskin
şə kildə etirazlarını bildirmiş, din xadimləri
Azər baycan Silahlı Qüvvələrinin qələbəsi
üçün daim dualar edərək ayinlər həyata ke -
çir mişlər.

Vətən müharibəsində möhtəşəm qələbə
re gionda Azərbaycan üçün əlverişli sosial-
iq tisadi və geosiyasi vəziyyət yaratmışdır.
Pre zident İlham Əliyevin 2022-ci il aprelin
22-də Şuşa şəhərində keçirilmiş Dünya Azər -
bay canlılarının V Qurultayındakı çıxışında
de diyi kimi: "Qarabağ münaqişəsinin həll
edil məsi Prezident kimi mənim üçün başlıca
və zifə idi. Vəzifəyə seçildiyim ilk gündən
bu günə qədər bu məsələnin həlli və pos t -
mü naqişə dövrünün Azərbaycanın xeyrinə
in kişaf etməsi mənim üçün başlıca vəzifədir
və bütün güclər səfərbər edilmişdir. Biz ha -
mı mız – həm Azərbaycanda yaşayan Azər -
bay can vətəndaşları, dünya azərbaycanlıları
bir nöqtəyə vururduq, bir hədəfə çatmaq
üçün çalışırdıq".

Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən siyasi par -
ti yaların əksəriyyəti və vətəndaş cəmiyyəti
ins titutları Vətən müharibəsi dövründə həm -
rəy lik nümayiş etdirərək Prezident İlham
Əliyevin siyasətini və "Dəmir yumruq" əmə -
liy yatını fəal şəkildə dəstəklədilər. Bununla
da bir daha sübut olundu ki, ölkəmizdə və -
tən daş həmrəyliyi sağlam təməllər üzərində
qu rulub və yeni siyasi konfiqurasiya, icti-
mai-siyasi mühit onu daha da möhkəmləndirir.

Yuxarıda göstərilənlərin ümumiləşdiril -
mə si sübut edir ki, Azərbaycanın davamlı
in kişafı və dünyada böyük nüfuz qazanması
Ümum milli Lider Heydər Əliyevin siyasi
kur su ilə sıx şəkildə bağlıdır. Çünki Ulu
Ön dərin müəyyənləşdirdiyi siyasət özündə
si yasi müdrikliyi, illərlə toplanmış böyük
döv lətçilik təcrübəsini, qətiyyətli siyasi ira -
də ni və ölkəmizin hərtərəfli inkişafını nəzərdə
tu tan ideya-siyasi baxışları birləşdirir. Bu
si yasət vasitəsilə Azərbaycanın inkişaf stra -
te gi ya sının hədəfləri müəyyən olunur. Heydər
Əliyev yolu ölkəmizin tərəqqisi üçün həmişə
ak tuallıq kəsb edən siyasi məktəb kimi özünü
təs diq edir.

Ümummilli Liderin siyasətini Prezident
İlham Əliyevin uğurla davam etdirməsi və
müa sir dövrün çağırışlarından irəli gələrək
onu yeniliklərlə zənginləşdirməsi Azərbaycanı
dün yada güclü və qüdrətli dövlət kimi tanıdır.
Və tən müharibəsində möhtəşəm qələbənin
qa zanılması Heydər Əliyev yolunun Azər -
bay canı Milli Qurtuluşdan Zəfərə apardığının
par laq ifadəsidir.

Mübariz QURBANLI,
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət

Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan
Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü.
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Cəmiyyətin bütün təbəqələrini 
öz ətrafında birləşdirən lider

Bəşər tarixinin minilliklərə söykənən təc -
rü bəsi, o cümlədən müasir politoloji rəy təs -
diq edir ki, xalqların və dövlətlərin inkişafında
li derlərin rolu əvəzsizdir. Bu, tarixən belə
olub, siyasi münasibətlərin keyfiyyət də yi -
şik liklərinə məruz qaldığı çağdaş dövrümüzdə
də. Güclü, vətənpərvər, qətiyyətli, cəmiyyətin
bü tün təbəqələrini öz ətrafında birləşdirməyə
qa dir lideri olan dövlətlər həmişə yüksəlişə
nail olmuş və tarixi uğurlar qazanmışlar.

Belə liderlər və şəxsiyyətlər Azərbaycan
xal qının tarixində də yetişmiş, döv lət çi li yi -
mi zin yaranıb möhkəmlənməsində, döv lə ti -
mi zin inkişafında öz siyasi və vətəndaşlıq
mis siyalarını layiqincə yerinə yetirmişlər.

Be lə şəxsiyyətlərin arasında
çağdaş int i ba hı mızın və
müstəqil döv lət çi li yi mizin ban-
isi olan, döv lə ti mi zin müs tə -
qil liyini qoruyub sax layan
Ümum milli Lider Heydər Əli -
yevin adı hər bir azər baycanlı
tə rəfindən fəxrlə çə kilir. Xal -
qı mızın tarixi şəx siy yətlərinin
föv qündə yer alan bu əbə di -
ya şar insanın döv lə ti miz qar -
şı sındakı xidmətləri mi silsiz
və ölçüyəgəlməzdir. Azər bay -
can dövlətinin müs tə qil liyinin,
su verenliyinin və azər bay can -
çı lıq məfkurəsinin möv cudluğu
üçün xalqımız məhz Ümum -
mil  li Lider Hey dər Əliyevə
bor c ludur.

Azərbaycan dövlətinin keç di yi inkişaf
yo lunun bir çox par laq səhifələri, görkəmli
döv lət xadimi, xal qımızın Ümummilli Lideri
Heydər Əli ye vin adı ilə bağlıdır. Heydər
Əliyevin ana dan olmasının 99-cu ildönümü
ilə əlaqədar qə ləmə aldığım bu məqalədə
Ulu Öndərimizin müs təqil Azərbaycana rəh -
bər liyi dövründə hü quqi və demokratik dövlət
qu ruculuğu ilə bağ lı tarixi xid mət lə rin dən
bəhs etmək is tə yirəm.

Demokratik dəyərlərə və prinsiplərə
söykənən Konstitusiya

1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müs tə -
qil liyini bərpa etdikdən sonra qarşıda duran
əsas vəzifələrdən biri keçmiş sovetlər bir li -
yin dən miras qalmış hüquq sisteminin yeni

HÜQUQİ VƏ DEMOKRATİK DÖVLƏT 
QURUCULUĞUNUN BANİSİ

Zamanın ağır keşməkeşlərindən, siyasi-iqtisadi eniş -
lər dən-yoxuşlardan keçən və taleyinin bütün sınaqlarından
al nıaçıq çıxan Azərbaycan xalqı bu gün qürur doğuran
günlərini yaşayır. Çünki 2020-ci ilin Vətən müharibəsində
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ərazi bütöv lü -
yü müzün təmin olunması ilə xalqımız yalnız müstəqillik
döv rünün deyil, son iki əsrlik tarixinin ən şanlı salnaməsini
yaratdı.

Bu qələbə tariximizə möhtərəm Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və cəsarətli
siya sətinin, xalqımızın milli birliyinin nəticəsi kimi həkk
olun maqla bərabər, həm də xalqımızın Ulu Öndəri,
müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, böyük şəxsiyyət
Heydər Əliyevin əbədiyaşar ideyalarının təntənəsi oldu.
Ümum milli Lider Heydər Əliyevlə başlanan, cənab İlham
Əliyevlə davam edən güclü dövlətçilik siyasəti müstəqillik
tari ximizə ən möhtəşəm qələbələri yazmaqla Azərbaycanı
həm də hərb meydanının qalib dövlətinə çevirdi.
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ça ğırış və tələblərə uyğunlaşdırılması, hüquqi
dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsi
idi. Bu məsələ 1991-ci il oktyabrın 18-də
qə bul edilən "Azərbaycan Respublikasının
Döv lət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktı"nda öz əksini tapsa da, əməli və konkret
işlər, tələb olunan islahatlar yalnız Ulu Öndər
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə
baş lamasından sonrakı dövrə təsadüf etdi.

Görkəmli dövlət xadimi və təcrübəli si -
ya sətçi kimi Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki,
döv lətin möhkəmlənməsi və yüksəlişi, hüquqi
döv lət quruculuğu üçün ilk növbədə islahatlar
hə yata keçirilməlidir. Başqa sözlə desək,
hü quqi və demokratik dövlət qurmaq üçün
bü tün hüquq sisteminin yenidən qurulması
və islahatların aparılması, bazar mü na si bət -
lə rini tənzimləyən mükəmməl qanunların
qə bul olunması demokratik cəmiyyət qu ru -
cu lu ğunun ən mühüm və vacib şərtlərindən
bi ridir. 1993-cü ilin prezident seçkiləri ərə -
fə sində bu barədə fikirlərini bildirən Heydər
Əliyev demişdir: "Azərbaycan Res pub li ka -
sın da demokratik hüquqi dövlət qurulmalıdır.
Azər baycan Respublikası demokratiya yolu
ilə getməlidir, hec vaxt totalitar sistemə,
kom munist rejiminə qayıtmamalıdır. Azər -
bay can Respublikasında siyasi plüralizm
hökm sürməlidir. İnsan, söz, din, dil azadlığı –
bun ların hamısı bərqərar olmalıdır. İnsan
hü quqlarının qorunması bizim əsas məq -
səd lərimizdən biri, dövlət orqanlarının, hüquq-
mü hafizə orqanlarının əsas vəzifələrindən
bi ri olmalıdır. Dövlətin hüquqları da qo run -
ma lıdır. Biz iqtisadiyyatda köklü islahatlar
apa rıb, bazar iqtisadiyyatına keçməliyik. Bi -
zim borcumuz bütün Azərbaycanın simasını
də yişməkdir. Azərbaycanı inkişaf etmiş, si -
vi lizasiyalı, demokratik prinsiplərlə yaşayan
bir dövlətə, cəmiyyətə çevirməliyik".

Məhz Heydər Əliyevin sayəsində res -
pub likamızda ardıcıl həyata keçirilən köklü
is lahatlarla müasir hüquq standartlarını və
mil li xüsusiyyətləri özündə birləşdirən, bey -
nəl xalq prinsip və müddəalara tam uyğun
olan hüquq sistemi yaradıldı. Bu sahədə fəa -
liy yət göstərən dövlət təsisatları yenidən
for malaşdırıldı.

Hüquqi demokratik dövlət və vətəndaş
cə miyyəti qurmağı özünün başlıca məqsədi
elan edən ölkəmizdə bu sahədə atılan ilk
ad dım ümumbəşəri dəyərlərə və prinsiplərə
söy kənən Konstitusiyanın qəbulu oldu. Kons -
ti tusiya hər bir sivil ölkənin əsas qanunu ki -
mi ən ali hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu sənəd
döv lətin quruluşunun və təməlinin prin sip -
lə rini, cəmiyyətin siyasi, hüquqi və iqtisadi
əsas larını təsbit etməklə, həm də vətəndaş
hü quqlarını özündə əks etdirir, ölkənin inkişaf
prio ritetlərini müəyyən edir. Bu mənada hə -
ya tının hər bir sahəsində dövlət siyasətinin
ümu mi istiqamətlərini təsbit edən Konstitusiya
özü nün ali hüquqi xüsusiyyətləri ilə hər bir
xal qın və dövlətin həyatında xüsusi rola ma -
lik dir.

Xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəl -
dik dən, dövlətçiliyimiz və müstəqilliyimiz
üçün bütün təhlükələri aradan qaldırdıqdan,
si yasi-ictimai sabitliyini təmin etdikdən sonra
hü quqi dövlət quruculuğuna başlayan Heydər
Əliyevin bu istiqamətdə ilk addımı yeni
Kons titusiyanın qəbul olunması oldu. Həm
də Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə başlanan
is lahatlar artıq Azərbaycanda qanunların ali -
li yini təmin edən, hüquqi, dünyəvi dövlət
qu ruculuğunu, ədalətli iqtisadi və sosial qay -
da lara uyğun olaraq hamının layiqli həyat
sə viyyəsini təmin edən yeni milli Kons ti tu -
si yanın qəbulunu da gündəmə gətirmişdi.
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Bu isə yeni dövrün çağırış və tələblərinə ca -
vab verməli, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
və onun xalqının milli maraqlarını, ölkənin
özü nəməxsus xüsusiyyətlərini, milli-mənəvi
də yərləri unikal formada özündə əks etdirən
hü quqi sənəd olmalı idi.

1994-cü ilin iyul ayında Milli Məclisin
ic lasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin sədrliyi
ilə Konstitusiya layihəsinin hazırlanmasına
mə sul olan xüsusi komissiyanın fəaliyyətə
baş laması qərara alındı. Heydər Əliyev də -
fə lərlə layihənin açıq müzakirəsini təşkil et -
di. Bu ali sənədin müasir dəyərləri özündə
eh tiva edən ən yetkin formada qəbul olun -
ma sını təmin etmək üçün gərgin əmək sərf
edən Ulu Öndər layihənin hazırlanması za -
ma nı onun hər bir müddəasını şəxsən nə -
zər dən keçirdi, dövlətin gələcək taleyi, de -
mok ratik imici baxımından bu işə son dərəcə
həs saslıqla yanaşdı.

Ulu Öndər Konstitusiya layihəsini ha -
zır layan komissiyanın ilk iclasında qəbul
edi ləcək Konstitusiyanın əsas parametrlərini
mü əyyən edərək demişdir: "Bizim yeni Kons -
ti tu siyamız, şübhəsiz ki, birinci növbədə
Azər baycan Respublikasının dövlət müs tə -
qil liyini, bu müstəqilliyin əbədi olduğunu
və dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq,
ya şatmaq üçün bütün prinsipləri əks etd ir -
mə lidir. Yeni Konstitusiyamız demokratik
prin sipləri özündə əks etdirməlidir. Yeni
dün ya demokratiyasının əldə etdiyi bütün
nai liyyətlərdən, demokratiya sahəsində inkişaf
et miş dövlətlərin konstitusiya təcrübəsindən
is tifadə etmək və Azərbaycan Respublikasının
özü nəməxsus tarixi-milli ənənələrini əks et -
dirən prinsipləri özündə cəmləşdirməlidir.
Bir sözlə, biz elan etmişik və mən bir daha
bə yan edirəm ki, Azərbaycanda demokratik,

hü quqi sivilizasiyalı dünyəvi dövlət quru-
ruq".

1995-ci il noyabrın 12-də Azərbaycan
və təndaşları ümumxalq səsverməsi yolu ilə
müs təqil dövlətimizin ilk Konstitusiyasını
qə bul etdilər. Tariximizə Heydər Əliyev
Kons titusiyası kimi daxil olan Əsas Qanunun
qə bulu demokratik, dünyəvi və vətəndaş cə -
miy yəti quruculuğu əsasında dövlətimizin
for malaşması, siyasi və hüquq sistemlərində
sa bit özülün yaradılması işində ilk mərhələ
ol du. Odur ki, müstəqil Azərbaycanın ilk
Kons titusiyanın qəbulu müasir tariximizin
ən mühüm hadisələrindən biri olmaqla Ulu
Ön dər Heydər Əliyevin Azərbaycan döv lət -
çi liyi qarşısındakı böyük xidmətlərindən sa -
yı lır.

Azərbaycanda belə bir yüksəksəviyyəli
Kons titusiyanın qəbul olunması təsadüfi hal
ol mayıb, çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinin,
xal qımızın keçdiyi tarixi inkişaf yolunun
mən tiqi nəticəsi idi. Bununla ölkəmizin və
xal qımızın dövlətçilik tarixinə yeni bir şanlı
sə hifə yazıldı. Uzunmüddətli gərgin əməyin
məh sulu olan bu Konstitusiya öz demokratik-
liyi, humanistliyi və dolğunluğu ilə seçilərək
öl kəmizdə vətəndaşların hüquq və azad lıq -
la rının təmin edilməsi və müstəqil döv lət çi -
li yi mizin tərəqqisi üçün hərtərəfli zəmin ya -
rat dı. Xalqımızın demokratik dövlət qurmaq
və dünya birliyində layiqli yer tutmaq istəyini
nü mayiş etdirdi. 1996-cı ildə Konstitusiya
gü nü münasibətilə Azərbaycan xalqına ün -
van ladığı təbrikində Heydər Əliyev demişdir:
"Bu Konstitusiya Azərbaycan xalqının keçdiyi
ta rixi inkişaf yolunun məntiqi nəticəsidir.
Kons titusiya ölkəmizdə vətəndaşların hüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi, müstəqil
döv lətçiliyimizin qorunub saxlanması, möh -
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kəm ləndirilməsi və demokratik dəyişikliklərin
hə yata keçirilməsi üçün hərtərəfli zəmin və
şə rait yaradır. Azərbaycanın tarixi keçmişini,
bu günkü reallıqlarını və gələcək inkişaf pers -
pek tiv lərini əks etdirməsi, ümumbəşəri və
mil li dəyərlərə söykənməsi konstitusiyamızı
sə ciyyələndirən əsas cəhətlərdir".

Azərbaycan Konstitusiyası dövlət və cə -
miyyətin təşkilinin demokratik prinsiplərini
eh tiva etməklə ictimai həyatın bütün sfe ra -
la rında, o cümlədən siyasi, iqtisadi, sosial-
mə dəni və mənəvi sferalarda yeni məzmunlu
mü nasibətlərin formalaşmasını, insan və cə -
miyyət, vətəndaş və dövlət münasibətlərində
in san və vətəndaşın fərqli üstün mövqeyini
və bununla da insanın cəmiyyət və dövlət
hə yatında aparıcı rolunu müəyyən etdi. Mark-
sist fəlsəfəsindən və sovet hüquq dok tri na -
sın dan fərqli olaraq artıq insan, onun hüquq
və azadlıqları ali dəyərlər kimi tanınmağa,
döv lət tərəfindən onlara dəyər verilməyə
baş landı. Eyni zamanda müstəqil Azər bay -
ca nın Konstitusiyası hüquqi, demokratik,
dün yəvi dövlət quruculuğunun əsaslarını
müəy yən etdi, yeni siyasi və hüquqi sistemin
ya radılmasına yol açdı.

Müasir Azərbaycan parlamentinin
yaradıcısı

Dövlət idarəçiliyi sistemində parlamenta -
rizmin mövcudluğu demokratik quruluşun
əsas əlamətlərindən biridir. Müasir dövrdə
par lamentarizm dövlət hakimiyyətinin elə
bir sistemidir ki, burada qanunvericilik və
ic ra orqanlarının səlahiyyətləri arasında dəqiq
hədd qoyulmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki,
bü tün müsəlman Şərqində ilk cümhuriyyət

par lamenti 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda
ya ranmışdır. Bu mənada Azərbaycan müəyyən
par lament və parlamentarizm ənənələrinə
ma lik idi.

Heydər Əliyev demokratik cəmiyyət qu -
ru culuğunun vacib təsisatlarından olan parla -
men tin formalaşması və inkişafına xüsusi
əhə miyyət verirdi. Ulu Öndərin böyük si ya -
sətə qayıdışı onun Azərbaycan Ali Sovetinin
Səd ri seçilməsi ilə başlanmışdır. Heydər Əli -
ye vin Ali Sovetə rəhbərlik etdiyi dörd ay
öl kəmizdə parlament mədəniyyətinin in ki -
şa fında mühüm rol oynamış, müasir peşəkar
par lamentin formalaşması istiqamətlərini
mü əyyən etməyə kömək göstərmişdir. Bu
ba xımdan Heydər Əliyev həm də müasir
Azər baycan parlamentinin banisidir.

27 ilə yaxındır ki, Milli Məclis qanunve -
ricilik hakimiyyəti səlahiyyətlərini uğurla
hə yata keçirir. Parlament ölkədə aparılan
hü quqi, demokratik, dünyəvi dövlət qu ru -
cu luğunun, demokratikləşdirmə prosesinin,
ba zar iqtisadiyyatı prinsiplərinin tətbiqinin
möh kəm hüquqi bazasını yaratmış və tək -
mil ləşdirmişdir. 2018-ci ildə sentyabrın 21-
də Milli Məclisdə Azərbaycan parlamentinin
100 illiyi münasibətilə təntənəli iclasda Prezi-
dent İlham Əliyev Milli Məclisin res pub li -
ka mızın həyatında rolunu qiymətləndirərək
de mişdir: "Bu gün Azərbaycan uğurla inkişaf
edir və mən bu inkişafda Azərbaycan parla-
mentinin rolunu xüsusilə qeyd etmək is tə yi -
rəm. Azərbaycan parlamenti həm Heydər
Əli yevin dövründə, həm də bu gün öz fəa -
liy yəti ilə ölkəmizin müstəqilliyini möh -
kəm ləndirir, sürətli inkişafını təmin edir, bu
in kişafa öz töhfəsini verir. Bir çox qanunlar
qə bul edilmişdir. Demək olar ki, bu qanunlar
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hə yatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Bi -
zim qanunvericilik bazamız ən yüksək meyar -
lara cavab verir. Biz bir çox beynəlxalq kon -
ven siyalara qoşulmuşuq və azadlıqların tə -
min edilməsində, demokratik inkişafla bağlı
si yasətimizin aparılmasında Azərbaycan par -
la mentinin çox böyük rolu var".

Dünya praktikasında parlamentlər bir və
ya iki palatalı olurlar. Respublikamızın kons -
ti tusion quruluşuna əsasən, Azərbaycan unitar
döv lətdir, parlament isə birpalatalıdır. De -
mok ratiya şəraitində Milli Məclisə indiyədək
altı dəfə keçirilmiş azad, ədalətli və şəffaf
seç kilər Azərbaycanın demokratik inkişafında
mü hüm rol oynamışdır. Respublikamızda
hü quqi və demokratik dövlətçiliyin prin sip -
lərindən biri kimi parlamentin for ma laş dı -
rıl masının müasir standartlara uyğun mexa -
niz mi də yaradılıb.

Mütərəqqi seçki sistemi

Demokratik inkişafın əsas meyarlarından
bi ri azad, ədalətli və şəffaf seçkilərin ke çi -
ril məsidir. Məhz demokratik seçkilər ha ki -
miyyətin mənbəyi sayılan xalqın iradəsinin
ifa dəsidir. Xalqın iradəsi olmayan yerdə isə
de mokratiyadan söhbət gedə bilməz. Seçib-
se çilmək hüququ hər bir vətəndaşın konsti-
tusion hüququ olduğundan, vətəndaş bütün
seç kilərdə səs verir. Yəni seçki hüququ olan
bü tün vətəndaşlar ölkənin ali rəhbərini, qa -
nun vericilik orqana, bələdiyyələrə öz nü -
ma yəndələrini seçir, referendumda iştirak
edir lər. Vətəndaşların seçkidə iştirakına təzyiq
edi lə bilməz və heç kəsin onun öz iradəsini
azad ifadə etməsinə mane ola bilməz. Digər
tə rəfdən, seçki siyasi və sosial qrupun ha ki -

miyyətə gəlməsinin yeganə sivil qaydası ro -
lunu oynayır. Bu mənada seçki mahiyyət
eti barı ilə dövlət orqanlarının və idarəetmənin
mü əyyən qaydalar əsasında vətəndaşların
ira dəsinin birləşməsi əsasında for ma laş dı -
rıl ması üsulu kimi xarakterizə olunur.

Müstəqillik dövründə demokratik dəyərləri
tam mənimsəyən respublikamızda seçkilərin
azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsi ənənəsi
for malaşıb. Bu ənənənin də müəllifi Heydər
Əli yevdir. Ulu Öndərin sayəsində ötən əsrin
90-cı illərin əvvəllərinin siyasi böhranlarını
ge ridə qoyduqdan sonra Azərbaycan dövləti
üçün azad, demokratik seçkilərin keçirilməsi
və bunun üçün lazımi qanunvericilik bazasının
ya radılması, seçkilərin keçirilməsi prosesləri
və təşkilati məsələlərin həll olunması hüquqi
döv lətin formalaşdırılması baxımından çox
bö yük əhəmiyyət kəsb edirdi. Təsadüfi deyil
ki, məhz Heydər Əliyev hüquqi dövlət qu -
ru culuğunun mühüm tərkib hissəsi kimi res -
publikamızda müasir tələb və çağırışlara ca -
vab verən seçki sistemi təşəkkül tapıb.

Seçkilərin keçirilməsi öncə hüquqi sə -
nəd lərlə – ölkənin Konstitusiyası, Seçki Mə -
cəl ləsi və digər normativ hüquqi aktlarla
tən zimlənir. Heydər Əliyevin müəllifliyi ilə
ha zırlanıb qəbul edilən ilk Konstitusiyada
de mokratik və hüquqi dövlətçiliyin əsas gös -
tə ricilərindən biri kimi vətəndaşların seçki
hü quqi və referendumla bağlı məsələlər təs -
bit olunub. Konstitusiyasının 56-cı mad də -
sin də deyilir: "Azərbaycan Respublikası və -
tən daşlarının dövlət orqanlarına seçmək və
se çilmək, habelə referendumda iştirak etmək
hü ququ vardır". Ümumilikdə isə Konstitusiya
de mokratik standartlara cavab verən azad,
əda lətli, obyektiv seçkilərin keçirilməsi üçün
əsas prioritetləri müəyyənləşdirib. Əsas Qa-
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nunda təsbit olunmuş müddəalara istinadən
Azər baycanda ümumi, bərabər və birbaşa
səs vermə yolu ilə seçkilərin hüquqi çərçivəsi
for malaşdırılıb.

Demokratiya sahəsində böyük uğurlar
əl də etmiş dövlətlərin də seçki praktikası
gös tərir ki, hər bir seçkinin demokratikliyini
tə min edən şərtlər sırasında siyasi iradə amili
ilə yanaşı, təkmil seçki qanunvericiliyinin
də olması olduqca vacibdir. Ulu Öndər Hey -
dər Əliyevin bu məsələyə göstərdiyi yüksək
diq qət sayəsində hüquqi-demokratik dövlət
qu ruculuğu sahəsində həyata keçirilən isla-
hatlar mükəmməl seçki qanunvericiliyinin
for malaşdırılması və vətəndaşların ən mühüm
si yasi hüquqlarından biri olan seçki hüququ-
nun, habelə fundamental hüquqları olan və -
tən daşların dövlətin və cəmiyyətin siyasi
hə yatında iştirak etmək, vətəndaşların dövlətin
ida rə olunmasında iştirak etmək kimi hü -
quq larının hayata keçirilməsi üçün lazımi
zə min yaradılması ilə müşayiət olunub və
2003-cü ildə bu sahədə aparılan mə cəl lə ləş -
dir mə Azərbaycan Respublikası Seçki Mə -
cəl ləsinin qəbulu ilə nəticələnib.

Seçki Məcəlləsi mütəmadi olaraq tək -
mil ləşdirilib və hazırkı dövrün ən təkmil
seç ki qanunu kimi təqdim oluna bilər. Eyni
za manda respublikamızın seçki sistemi mü -
əyyən prinsiplərə əsaslanır. Həmin prinsiplər
seç kilərin mahiyyətini ifadə edir. Azərbaycan
Res publikasında seçki sisteminin prinsipləri
Kons titusiyanın 83 və 101-ci maddələrində
də öz əksini tapıb.

Müstəqil məhkəmə hakimiyyəti

Ulu Öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi
ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yaratma -

dan mükəmməl hüquqi-demokratik dövlət
qu ruculuğu və insan hüquqlarının daha eti -
bar lı təmini mümkün deyil. Bunun üçün öl -
kə də məhkəmələrin köklü islahatına ehtiyac
var idi.

Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasında
ilk dəfə olaraq Məhkəmə Hakimiyyəti anlayışı
ve rildi. Bununla da cəmiyyətdə yaranan bü -
tün hüquq münasibətlərinin həlli məsələsi
məh kəmə orqanlarının səlahiyyətinə aid edil-
di. Bu mənada məhkəmə hakimiyyəti, onun
hü quqi dövlətdə rolu və yeri ilə bağlı əsas
ide yalar Konstitusiyada bünövrə kimi qo -
yul muş konseptual əsaslardan irəli gəlir.

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1997-ci
il də Milli Məclisdə zəngin demokratik ənə -
nə ləri olan ölkələrin təcrübəsinə əsaslanan
"Məh kəmələr və hakimlər haqqında" qanun
qə bul edildi. Həmin qanunun tətbiq edilməsi
və məhkəmə islahatlarının həyata keçi ril -
mə sinə dair tədbirlər haqqında proqram xa -
rak terli fərman imzalandı və ölkəmizdə məh -
kə mə quruluşunun və məhkəmə icraatının
ma hiyyətcə yeni modelinin bərqərar edilməsi
pro sesinə başlanıldı.

Eləcə də prokurorluq orqanları yenidən
for malaşdırıldı. Hüquqi islahatların nəticəsi
ola raq prokurorluq müasir dövrün tələblərinə
ca vab verən, fəaliyyətində qanunçuluq, döv -
lət çilik, siyasi bitərəflilik, obyektivlik, qə -
rəz sizlik və insan hüquqlarının təmini kimi
prin sipləri rəhbər tutan demokratik məzmunlu
bir təsisata çevrildi.

Heydər Əliyevin 26 aprel 2000-ci ildə
Res publika Prokurorluğunun rəhbər işçiləri
ilə keçirdiyi və prokurorluğun həyatında
müs təsna rol oynamış tarixi görüşdən sonra
Azər baycan Respublikası Prokurorluğunda
hər tərəfli islahatlara başlanıldı, dövlət baş -
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çı sının tövsiyə və göstərişlərinə müvafiq
ola raq həyata keçirilən tədbirlər sayəsində
pro kurorluğun demokratik məzmunda ye -
ni ləşdirilməsi, neqativ təzahürlərin aradan
qal dırılması, müasir standartlar səviyyəsində
iş ləməyə qadir olan kadr korpusunun for -
ma laşdırılması, son nəticədə cinayətkarlığa
qar şı mübarizə, insan hüquq və azadlıqlarının
mü dafiəsi işinin zəruri tələblər səviyyəsinə
qal dırılması təmin edildi.

Hüquqi və demokratik dövlət qu ru cu lu -
ğuna aparan yolda həyata keçirilən islahatlarla
28 dekabr 2001-ci il tarixdə "Azərbaycan
Res publikasının İnsan hüquqları üzrə Mü -
vək kili (Ombudsman) haqqında" Azərbaycan
Res publikasının Konstitusiya qanunu qəbul
edil di və bununla da insan hüquqlarının yeni
bir qeyri-prosessual müdafiə mexanizmi for -
ma laşdırıldı. Sonradan bu istiqamətdə həyata
ke çirilən islahatlar Ombudsman təsisatının
res publikanın regionlarında mərkəzlərinin
ya radılması və Naxçıvan Muxtar Res pub li -
ka sının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Om -
buds man) institutunun təsis olunması ilə da -
vam etdirildi.

Azərbaycanın hüquqi-demokratik
dövlət kimi əsasları daha da 
möhkəmlənib

Heydər Əliyevin başlatdığı hüquqi-de -
mok ratik dövlətçiliyin mühüm göstəri ci lə -
rin dən biri də çoxpartiyalı siyasi sistemin
for malaşdırılmasıdır. Bu barədə söz açarkən
ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində mövcud
ol muş antidemokratik siyasi vəziyyəti xa -
tır lamaya bilmirik. Ulu Öndərin liderliyi ilə
1992-ci ildə yaradılan Yeni Azərbaycan Par -
tiyası o dövrdə müxalifət partiyası kimi si -

ya si meydana çıxmışdı. Həmin illər isə siyasi
ha kimiyyətdə olan qüvvələrin Heydər Əliyevə
və YAP-a qarşı hansı maneələr törətdikləri
hər kəsə yaxşı bəllidir.

Lakin Heydər Əliyevin hüquqi dövlət
qu ruculuğunda siyasi partiyaların ölkənin
si yasi həyatında iştirakına ehtiramla yanaşılıb.
Tə sadüfi deyil ki, müxalifət təmsilçiləri hə -
mişə Milli Məclisdə təmsil olunublar. O
cüm lədən idarəçilikdə də müxalif kadrlara
eti mad göstərilib.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyata
ke çirdiyi dövlət quruculuğu prosesi məhz
de mokratik, hüquqi dövlətin formalaşmasına
yö nələrək səmərəli, effektiv nəticələrlə mü -
şayiət olunub. Hazırda isə həmin proses
Azər baycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən yeni keyfiyyət mərhələsinə
yük səldilərək ardıcıl davam etdirilir. Son
illər dövlət idarəetməsində həyata keçirilən
is lahatların hakimiyyətin bütün qollarını
əhatə etməsi, məhkəmə-hüquq sistemində
baş verən yeniliklər, müxalifət partiyaları
ilə konstruktiv siyasi dialoqun aparılması,
və təndaş cəmiyyəti institutlarının inkişafı
Azər baycanın hüquqi-demokratik dövlət ki -
mi əsaslarını daha da möhkəmləndirib.

Bütün bunlar nəticə etibarilə dövlətimizi
və xalqımızın milli həmrəyliyini daha güc -
lən dirir, cəmiyyətimizin rifahını daha da
yük səldir. Cənab İlham Əliyevin Ali Baş
Ko mandanlığı ilə 44 günlük Vətən müha ri -
bə sində qazanılan tarixi Zəfər bunun bariz
nü munəsidir.

Ziyafət ƏSGƏROV,
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik

və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin sədri,

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.
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Heydər Əliyev öz fəaliyyəti ilə tarixin
gedişinə təsir edən, tarixdə silinməz

izi qalan fenomenal insanlardan olub. Onun
Azərbaycan xalqı üçün etdikləri, müasir,
müs təqil Azərbaycanın quruculuğuna verdiyi
mi silsiz töhfələr hamı tərəfindən min nət -
dar lıqla etiraf olunur.

Əslində, Heydər Əliyevin tərcümeyi-halı
həm də doğma Azərbaycanın inkişaf mər -
hə lələri, keçdiyi yol, qazandığı uğurlarının
təs diqi və təsviridir.

Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana
34 il rəhbərlik etmişdir. Bu rəhbərlik illəri
bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən
iki dövrdən ibarət olmuşdur.

Hər bir dövrün isə öz xarakterik xü su -
siy yəti, prinsipial fərqləri mövcuddur. Lakin
bu fərqli dövrlərə baxmayaraq, Ümummilli
Li derimiz bütün illərdə və hallarda Azər -
bay ca na fədakarlıqla xidmət göstərmiş, möv -
cud imkanlar dairəsində xalqın sosial rifahının,
hə yat şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, iq ti sa -

diy yatın yüksələn xətlə inkişafını tə -
min edə bilmişdir.

Ulu Öndər Heydər Əliyev qeyri-
adi zəka sahibi, xarizmatik şəxsiyyət
olmuşdur. Yüksək təşkilatçılıq ba ca -
rı ğı, nəhəng iş qabiliyyəti, siyasi
uzaq görənlik, üstəlik, yorulmadan
ça lışması uğurlarının başlıca səbəbləri
idi.

SSRİ adlı super dövlət kommu-
nizm ideologiyasına əsaslanırdı. On
beş müttəfiq respublikadan təşkil olu -
nan bu qırmızı imperiyada hər şey
mər kəzə tabe edilmişdi. Sov. İKP
söz də siyasi partiya olsa da, həqiqətdə
döv ləti idarə edən qurum, bütün mə -
sə lələr barədə son söz deyən, qərar

ve rən orqan sayılırdı.
Ulu Öndər özünəməxsus müdrikliyi və

yük sək təşkilatçılıq bacarığı sayəsində həmin
dövr də qeyri-millətlər üçün heç də asan
olma yan bir səviyyəyə - Sov.İKP MK Siyasi
Bü rosu üzvlüyünədək yüksəldi.

Azərbaycana rəhbərliyi dövründə və hələ
Sov.İKP MK Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd
olar kən şəxsi nüfuzundan istifadə edərək
mər kəzi büdcədən ölkəmizə daha çox vəsait
ay rılmasına nail olurdu. Həmin vəsaitlər isə
Azər baycanın inkişafına yönəldilir, xalqımızın
bəh rələnməsinə sərf olunurdu.

***
1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan

KP MK-nın birinci katibi seçilərkən Azər -
bay can geridə qalmış aqrar respublikalardan
idi.

Yeni texnika və texnologiya tətbiq edil -
mə diyindən neft sənayesində əsaslı geriləmə,
tə nəzzül yaranmışdı.

HEYDƏR ƏLİYEVİN ARZULADIĞI AZƏRBAYCAN

Tarix və şəxsiyyət!
Tarixdə şəxsiyyətin rolu...
Bu barədə çox deyilib və çox yazılıb, xeyli

müzakirələr də aparılıb.
Yekun fikir isə belə olub:
Tarixdə şəxsiyyətlərin rolu danılmazdır!
Bəzən şəxsiyyətlər tarixi proseslərin gedişinə

təsir göstərə, onun istiqamətini müəyyən qədər
dəyişə bilirlər!

Azərbaycan tarixində də belə görkəmli insanlar,
baş verən proseslərə təsir göstərməyi bacaran
şəxsiyyətlər olub.

Onlardan biri də müasir Azərbaycan dövlətinin
banisi və qurucusu, xalqımızın Ümummilli Lideri
Heydər Əliyevdir.
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Aqrar sektorda vəziyyət daha acınacaqlı
idi. Məhsuldarlıq və bütövlükdə ümumi is -
teh sal az olduğundan kəndlinin qazancı da
aşa ğı səviyyədəydi. Bu, insanların güzəranına
mən fi təsir göstərirdi.

Ulu Öndərimiz özünəməxsus enerji və
cid diyyətlə işə başladı. Hər iki sahədə işlər
pa ralel şəkildə aparıldı. Əvvəlcə ümumittifaq
fon dundan kifayət qədər vəsait ayrılmasına
nail olundu. Neft sənayesinin dirçəldilməsi
pro sesinə start verildi. 1941-1945-ci illərdə
Azər baycan cəbhənin yanacaqla təminatında
mü hüm rol oynamışdı. Artan tələbatı daim
ödə mək üçün neft quyuları şiddətli istismar
olun muşdu. Yeni yataqların kəşfinə, qoyulan
in vestisiyaların artırılmasına, təzə tex no lo -
gi yanın tətbiqinə isə lazımi diqqət ye ti ril -
mə mişdi.

Neft sənayesindəki mövcud vəziyyəti də -
rin dən təhlil edən Ulu Öndər Heydər Əliyev
sa hənin imkanlarından geniş istifadə olunması
üçün zəruri addımların ardıcıllıqla atılmasına
nail oldu. Azərbaycanda neft-maşınqayırma,
kim ya sənayesi yaradılaraq sürətlə inkişaf
et di. "Neft daşları"nda istehsalın həcmi xeyli
art dı. Beləliklə, yeni, yüksək məvacibli iş
yer ləri açıldı, dövlət hesabına mənzillər ti -
ki lərək neft və neftmaşınqayırma sənayesi
sa həsində çalışan vətəndaşların mənzil-məişət
şə raiti, sosial rifahı ciddi şəkildə yüksəldildi.

Ümummilli Liderimiz şəxsi nüfuzundan
is tifadə edərək bir sıra əhəmiyyətli layihələrin
Azər baycana gətirilməsinə nail olurdu. Məişət
kon disionerləri zavodunun, Bakı Dərin Özül -
lər Zavodunun və digər müəssisələrin Azər -
bay canda inşası həmin dövrün əhəmiyyətli
ha disələrindən sayılırdı.

***
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının yeni

in kişaf mərhələsinə qaldırılması, bu sahədə

baş verən inqilabi dəyişikliklər də Ulu Ön -
də rimizin adı ilə bağlıdır.

Müharibədən sonra Azərbaycan kəndi
özü nə gələ bilmirdi. Məhsuldarlığın və bü -
töv lükdə istehsalın aşağı olması, kolxoz və
sov xozların zəif texniki bazası bu sahəni
qey ri-rentabelli vəziyyətə salmışdı.

Ulu Öndər Heydər Əliyev kənd əmək çi -
lə rini səfərbərliyə almağı, ittifaq miqyasındakı
ye niliklərin kənd təsərrüfatına da gətirilməsini
tə min etdi. Məhsuldar toxumçuluğun təmini,
mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması,
da ha müasir kənd təsərrüfatı texnikasından
is tifadə tezliklə öz müsbət nəticəsini verməyə
baş ladı.

Kolxoz və sovxozlar varlandıqca, kənddə
ça lışanların əməkhaqları artdıqca, Azərbaycan
kən dinin də siması əsaslı şəkildə dəyişir,
müa sirləşirdi. İlbəil abad kəndlərin sayı artır,
in sanlar daha yaxşı yaşayırdılar. Köhnə, pal -
çıq komalardan yaxasını qurtaran Azərbaycan
kənd lisi özünə mişar daşından ikimərtəbəli,
ya raşıqlı evlər tikir, məişət şəraitini şə hər -
də kinə yaxınlaşdıra bilirdi. Ötən əsrin yet -
mi şinci illərindən etibarən Azərbaycan kənd -
lə ri tanınmaz dərəcədə yeniləndi. Evlərdə
müa sir mebellərdən, kondisionerlərdən is ti -
fa də olunur, ailələr özlərinə minik maşınları
alır, kəndli balaları ölkə paytaxtına gələrək
ali məktəblərdə oxuyurdular. Beləliklə, həm
Azər baycan kəndi tikilərək gözəlləşir, müa -
sir ləşir, həm də kənddə yaşayanların mədəni
sə viyyəsi yüksəlirdi.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan
kən dinə daha bir töhfəsi üzümçülüklə bağlı
di gər müttəfiq respublikalar üçün nəzərdə
tu tulan layihəni ölkəmizə gətirməsi oldu.
Be lə ki, "Azərbaycan SSR-də üzümçülüyün
və şərabçılığın inkişafı haqqıda" Sov.İKP
MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarının
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ic rası ölkəyə böyük vəsait qoyulması ilə nə -
ti cələndi. Qərara əsasən, az müddət ərzində
kənd lərdə geniş üzüm plantasiyaları salındı,
emal müəssisələri tikildi, yeni qəsəbələr inşa
olun du. Üzümçülüyün və şərabçılığın inkişafı
Azər baycanın iqtisadi cəhətdən xeyli var -
lan masına, kəndlilərin sosial rifahının əsaslı
şə kildə yüksəlməsinə şərait yaratdı.

***

Ulu Öndər Heydər Əliyev gənclərdən də
diq qət və qayğısını heç zaman əsirgəməyib.
Müa sir, firavan Azərbaycan quruculuğunu
qar şıya məqsəd qoyan Ümummilli Liderimiz
ye ni nəsil kadrların hazırlanmasına xüsusi
diq qət yetirirdi. Çünki yaxşı bilirdi ki, ba -
ca rıqlı, savadlı və səriştəli kadrlar olmadan
qar şıya qoyulan vəzifələri uğurla həyata ke -
çir mək mümkün deyildir. Odur ki, Azər -
bay canın bu gününə və gələcəyinə xidmət
gös tərəcək kadrların hazırlanması və yetiş -
di ril məsi üçün bir sıra gərəkli işlər gördü.

Ulu Öndərin rəhbərliyi dövründə öl kə -
miz də bir sıra yeni təhsil ocaqları açıldı, ali
və orta ixtisas təhsili məktəblərinə qəbulun
həc mi artırıldı. SSRİ dövründə Rusiyada bir
çox nadir ixtisaslar üzrə ali məktəblər fəaliyyət
gös tərirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev hər il
yüz lərlə, bütövlükdə rəhbərliyi dövründə isə
min lərlə azərbaycanlı gənci dövlət hesabına
hə min institutlara göndərərək orada müxtəlif
ix tisaslara yiyələnmələrinə şərait yaratdı.
Hə min gənclər həm sovet, həm də müstəqillik
il lərində doğma vətənlərinə xidmət göstərərək
öl kəmizin inkişafında fəal iştirak etdilər.

Ən mühüm məsələlərdən biri hərbi kadr -
la rın hazırlanması sahəsində görülən işlər
idi. Sovet dövründə müsəlman respublikalar-
dan olan çağırışçıları müasir silahların olduğu
hər bi hissələrə deyil, inşaat batalyonlarında

xid mətə salırdılar. Onların hərbi məktəblərə
qə buluna da müəyyən süni maneələr ya ra -
dı lırdı. Ümummilli Liderimiz əvvəlcə Bakıda
C.Naxçıvanskinin adını daşıyan hərbi tə ma -
yül lü məktəbin açılmasını təmin etdi. Sonra
Ba kıdakı ali hərbi məktəblərə azərbaycanlı
gənc lərin qəbulu üçün kvota ayırtdırdı. Eyni
za manda SSRİ məkanındakı hərbi məktəblərə
təh sil almağa göndərilən azərbaycanlıların
sa yı da xeyli yüksəldi.

Hərbi ixtisaslara yiyələnərək SSRİ-nin
müx təlif guşələrindəki hərbi hissələrində
xid mət edən azərbaycanlılar Ermənistan-
Azər baycan müharibəsi başlayanda geriyə
dö nərək vətənin müdafiəsində döyüşərək
xü susi şücaət göstərdilər.

***

Ümummilli Liderimizin Azərbaycana bi -
rin ci rəhbərliyi dövründə sözün həqiqi mə -
na sında inqilabi dəyişikliklər baş verdi. Azər -
baycan başdan-başa yenidən tikilib quruldu.
Öl kə paytaxtı Bakı xeyli böyüdü və gö zəl -
ləş di, yeni mikrorayonlar salındı, məktəblər,
mə dəniyyət ocaqları inşa edilərək öz qapılarını
xal qın üzünə açdı.

Azərbaycan mədəniyyəti, elmi sürətlə
in kişaf etdi. Yeni teatrlar yaradıldı, tamaşalar
qo yuldu. Bəstəkarlarımızın musiqi əsərləri,
yaz dıqları baletlər ittifaqın, habelə dünyanın
məş hur konsert salonlarında səsləndirildi,
səh nələrdə qoyuldu.

Təkcə zəhmət adamları deyil, ya zı çı la rı -
mız, bəstəkarlarımız yüksək dövlət mü ka -
fat larına, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına
la yiq görüldülər. Xalqımız daha yaxşı ya şa -
ma ğa başladı, mədəni səviyyəsini yüksəltdi.

Azərbaycan on beş respublika arasındakı
aşa ğı mövqeyindən öncül yerə çıxdı.
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Ulu Öndərimiz SSRİ-nin rəhbərlərindən
bi ri kimi Moskvaya işləməyə aparılanda
abad, inkişafda olan bir ölkə qoyub getdi.
Mos kvada Sov.İKP Siyasi Bürosunun üzvü,
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
ki mi işlədiyi dövrdə Azərbaycanı, xalqımızı
unut madı, daim köməyini, dəstəyini göstərdi.

M.Qorbaçovun SSRİ rəhbərliyinə gə li -
şin dən, "yenidənqurma" adlı ittifaq miqyaslı
oyun bazlıqdan sonra vəziyyət büsbütün də -
yiş di, qırmızı imperiyanın çöküşü başladı.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük si ya sə -
tin dən müvəqqəti ayrılması Azərbaycana da
tə sirsiz ötüşmədi.

Nəhəng imperiya çalxalanmağa, mərkəzlə
müt təfiq respublikalar arasındakı bağlar qı -
rıl mağa başladı. Ölkəni mitinq və tətillər
dal ğası bürüdü, iqtisadiyyat pozuldu, qıtlıq,
ər zaq növbələri yarandı, sabaha inam itdi...

Qarabağ probleminin yenidən meydana
atıl ması, milli ədavətin gücləndirilməsi, belə
bir dövrdə respublikaya maymaq, qorxaq
və qətiyyətsiz adamların başçılıq etməsi və -
ziy yəti daha da mürəkkəbləşdirdi. "Cızığından
çıx mış" Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün
Mos kva tərəfindən 20 Yanvar faciəsi törədildi,
so vet ordusu Azərbaycana gələrək dinc əha -
li ni küçələrdə gülləbaran etdi.

Azərbaycanın faciəli günləri başladı, er -
mə ni-sovet ordusu vasitəsilə torpaqlarımız
iş ğala məruz qaldı.

Özlərini "demokrat" adlandıran, milli-
azad lıq hərəkatının dalğalarında iqtidara gə -
lən AXC-Müsavat cütlüyü fəlakətli vəziyyəti
da ha da dərinləşdirdi. Heç bir idarəetmə
təc rübəsi və səriştəsi olmayanlar, şəxsi ma -
raq larını dövlət mənafeyindən üstün tutanlar
na şılıqları ucbatından Azərbaycanı bir dövlət
ki mi məhvolma həddinə çatdırdılar. Ölkə

keç mişdəki kimi kiçik xanlıqlara bölünmə
ərə fəsində idi.

Bu məqamda Azərbaycan xalqı özünün
ən müdrik qərarını verdi: sınanmış oğlunu,
dün ya şöhrətli siyasətçisini yenidən ölkə
rəh bərliyinə dəvət etdi!

Ulu Öndər xalqının çağırışına biganə qa -
la bilmədi!

Vətən dar günündə ümidini ona bağ la -
mış dı!

Bu müqəddəs ümidi doğrultmaq lazım
idi!

Geriyə qayıtdı, topsuz, tüfəngsiz, ordusuz...
Özü ilə zəngin təcrübəsini, dərin biliyini,

bir də vətən sevgisi ilə döyünən ürəyini gə -
tir di!

***

1993-cü ilin 15 iyununda Ulu Öndər
Hey dər Əliyev faktiki olaraq ölkəyə rəhbərliyə
baş ladı.

Lakin o, qurulu, abad Azərbaycanı qoyaraq
Mos kvaya getmişdi. Qayıtdığı dövrün Azər -
bay canı isə ümummilli böhrana düşərək bo -
ğu lan, torpaqları kəndbəkənd işğala məruz
qa lan, iqtisadiyyatı pozulan, dağılan, insanları
isə ümidsiz bir vəziyyətdə idi.

Ümummilli Liderimiz ölkəni fəlakətdən
qur tarmaq, arzuladığı yeni, müstəqil Azər -
bay canı qurmaq üçün dərhal fəaliyyətə baş -
la dı. Sutkanın 18 saatını dayanmadan çalışır,
bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi.

Əvvəlcə atəşkəs barədə razılıq əldə olundu
və beləliklə, yeni ərazilərin işğalının qarşısı
alın dı. Ölkədəki anarxiya, qanunsuzluq və
ba şıpozuqluq hallarının aradan qaldırılması
üçün təsirli tədbirlər görüldü. Qanunsuz si -
lah lı dəstələr ləğv edildi, əhalidəki külli
miq darda silah-sursat toplanıldı.
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Ölkədə daimi və dönməz sabitlik yarandı.
Lakin Azərbaycanın düşmənlərinə xidmət

edən qüvvələr bununla barışmaq istəmirdilər.
İki dəfə - 4 oktyabr 1994-cü və 13-18 mart
1995-ci illərdə dövlət çevrilişi cəhdləri tö -
rə dildi.

Ulu Öndər həyatını təhlükə qarşısında
qo yaraq heç bir halda postunu tərk etmədi.

Xalqa müraciət edərək insanları dövləti
və dövlətçiliyi qorumaq üçün meydanlara
səs lədi.

Bir neçə saat ərzində minlərlə insan dahi
rəh bərlərinin səsinə səs verərək küçələrə
axış dılar, bədxah və düşmən qüvvələrə qarşı
mü dafiə cəbhəsi yaratdılar.

Hər iki dövlət çevrilişi cəhdi iflasa uğradı,
təş kilatçılar qanun məsuliyyətinə cəlb edilərək
cə zalarını aldılar.

Quruculuq sahəsində isə görüləsi işlər
həd siz dərəcədə çox idi.

Bir milyondan artıq insan qaçqın və məc -
buri köçkün vəziyyətinə düşərək çadır şə -
hər ciklərində, ictimai binalarda köməksiz
və ziyyətdə qalmışdı. Dövlət büdcəsində ciddi
və sait çatışmazlığı vardı. Ulu Öndər Heydər
Əliyev beynəlxalq təşkilatlar və dost ölkələrə
mü raciət edərək binəsib insanlara humanitar
yar dım göstərilməsinə nail oldu, sonra isə
bu sahəyə sistemli dövlət yardımını təşkil
et di.

AXC-Müsavat cütlüyünün görə bilmədiyi
işi, Azərbaycan neftinin dünya bazarına çı -
xa rılması və büdcəyə neft gəlirlərinin gə ti -
ril məsi prosesinə start verdi. Neft danı şıq la -
rı nın uğurlu alınması üçün bu işə o dövrdə
ARDNŞ-in vitse-prezidenti vəzifəsində ça -
lı şan İlham Əliyev cəlb edildi. Neft danışıqları
çə tin və mürəkkəb şəraitdə keçirilsə də, nə -
ti cə uğurlu oldu. Sonradan Azərbaycanın
döv lət maraqları tam təmin olunan "Əsrin
mü qaviləsi" adlandırılan neft kontraktı bağ -

lan dı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixracı
bo ru kəmərinin tikintisinə başlanıldı.

***

Azərbaycan "Dövlət müstəqilliyi haqqında
Kons titusiya Aktı" qəbul etsə də, əslində,
müs təqillik deklorativ xarakter daşıyırdı.
Hə qiqi müstəqilliyə nail olmaq üçün də çox
iş görülməliydi.

Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keç -
mək, buna zəruri hüququ baza yaratmaq va -
cib idi. Az bir vaxtda baş müəllifi Ulu Öndər
Hey dər Əliyev olan yeni Konstitusiya layihəsi
ha zırlandı və ümumxalq səsverməsi yolu
ilə qəbul olundui. Dövlət əmlakının özəl -
ləş dirilməsi üzrə iki dövlət proqramı qəbul
olu naraq icra edildi. Azərbaycan kəndinin
ye ni istehsal münasibətlərinə keçirilməsi də
zə ruri idi. Ən çətin problemlərdən biri olan
aq rar islahatların aparılması da uğurla başa
çat dı, torpaq əsl sahiblərinə qaytarıldı.

Ulu Öndərin ən böyük xidmətlərindən
bi ri də Azərbaycan cəmiyyətinin de mok ra -
tik ləş dirilməsi yolunda atdığı qətiyyətli ad -
dım lardır. Yeni Konstitusiyanın qəbulundan
son ra vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması,
in san hüquqlarının qorunması, mətbuat və
söz azadlığının bərqərar olunması is ti qa mə -
tin də mühüm işlər görüldü, AXC-Müsavat
cüt lüyü özlərini "demokrat" saysalar da,
mət buata azadlıq verməyə cəsarətləri çatmadı.
Ək sinə, onların dövründə mətbu orqanlar
də fələrlə təzyiqlərə məruz qaldı, jurnalistlər
dö yül dü, təhqir olundu. Bu cəsarəti də Ulu
Ön dərimiz öz üzərinə götürdü. 6 avqust
1998-ci ildə mətbuata senzura nəzarətini
bir dəfəlik aradan qaldıran fərman imzaladı.
Be ləliklə, mətbuat senzura buxovundan azad
edil di.
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Ulu Öndər Heydər Əliyev jurnalistlərin
so sial müdafiəsinin yüksəldilməsi sahəsində
də gərəkli işlər gördü. Bir sıra qəzetlərin
mət bəələrə olan borcları dövlət hesabına
ödə nildi. Mətbu orqanların təsis olunması
əhə miyyətli dərəcədə asanlaşdırıldı və sa -
də ləşdirildi. Azərbaycan jurnalistləri Ümum -
mil  li Liderimizin bu qayğılarına cavab olaraq
onu "Jurnalistlərin dostu" adına layiq gördülər.

Artıq Azərbaycan müstəqil daxili və xarici
si yasət yürüdən dövlətə çevrilmişdi. Əsas
mə sələlərdən biri Ermənistan-Azərbaycan
Dağ lıq Qarabağ probleminin həlli idi.

Lakin ömür Ulu Öndərimizə möhtəşəm
plan larını yerinə yetirməyə möhlət vermədi.
O, Azərbaycanın yeni inkişaf yolunu müəy -
yən ləşdirərək görüləcək bütün işlərin ağırlığını
si yasi varisi cənab İlham Əliyevin çiyinlərinə
qo yaraq əbədiyyətə qovuşdu!

Azərbaycan xalqı sevimli rəhbərinin və
xi laskarının vəsiyyətinə əməl edərək cənab
İlham Əliyevi dövlət başçısı seçdi.

Beləliklə, Ulu Öndərimizin arzusunda
ol duğu yeni Azərbaycanın quruculuğu mis -
si yasını da Prezident İlham Əliyev yerinə
ye tirməli oldu.

***

Prezident İlham Əliyev xalqın ona gös -
tər diyi etimadı layiqincə doğrultmaq üçün
ilk günlərdən gərgin və məhsuldar fəaliyyətə
baş ladı.

Hakimiyyətin ilk anlarından sabitliyi poz-
maq üçün meydana atılanları dərhal yerində
oturt du, onlara müstəqil Azərbaycanın etibarlı
əl də olduğunu anlatdı.

Həmin dövrdə Azərbaycanda iqtisadi çə -
tin liklər hökm sürürdü. İşsizlik baş alıb ge -
dir, kəndlər boşalır, bölgələrə elektrik enerjisi
fa silələrlə verilir, qaçqın və məcburi köçkünlər

ça dır şəhərciklərində, ictimai binalarda ağır
və ziyyətdə yaşayırdı. Əksər yaşayış mən tə -
qə ləri qazlaşdırılmamışdı və Azərbaycan
qon şu Rusiyadan mavi yanacaq alırdı.

Cənab İlham Əliyev seçkiqabağı təb li -
ğa tında xalqa öz vədlərini bəyan etmişdi:
İş sizlik ən aşağı səviyyəyə endiriləcək, hər
bir yaşayış məntəqələrində daim elektrik
ener jisi olacaq, bütün kəndlər və qəsəbələr
qaz laşdırılacaq, çadır şəhərciklərində bir nə -
fər qaçqın və məcburi köçkün qalmayacaqdır.

Dövlət büdcəsinə neft pulları daxil olduqca
və ziyyət sürətlə dəyişirdi. Prezident İlham
Əliyev cari işləri perspektiv problemlərin
uğur lu həlli ilə məharətlə əlaqələndirirdi.
Ba kı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin ardınca
Ba kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə
ve rilməsi, “Şimal-Cənub”, “Şərq-Qərb” nəq -
liy yat dəhlizlərinin işə salınması, Azər bay -
ca nın logistika mərkəzinə və Avropanın mavi
ya nacaqla təminatında etibarlı tərəfdaşa çev -
ril məsi ölkənin iqtisadi qüdrəti ilə yanaşı,
si yasi nüfuzunu da əhəmiyyətli şəkildə yük -
səlt di.

Azərbaycan ən əvvəl özünün enerji təh -
lü kəsizliyini təmin etdi. Bu gün ölkəmiz
dün ya bazarına təkcə neft və təbii qaz deyil,
elek trik enerjisi də çıxarır.

Cənab İlham Əliyev verdiyi bütün vədləri
lə yaqətlə yerinə yetirmişdir. Ölkə üzrə qaz -
laş dırma 95 faizdən yüksəkdir. Artıq Azər -
bay can alternativ elektrik enerjisi istehsalına
baş lamışdır və sürətlə yeni, bərpaolunan
elek trik enerjisi istehsalı qurğuları inşa edir.

Ölkənin bütün magistral yolları yenidən
qu rularaq genişləndirilmiş, kəndarası yollar
as faltlanmış, gediş-gəliş xeyli asanlaşmışdır.

İndiyədək 116 məcburi köçkün qəsəbəsi
sa lınaraq 300 mindən çox insan rahat mən -
zil lərə köçürülmüşdür.
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Paytaxt Bakı yenidən tikilib qurulmuş,
tə zə küçələr və parklar salınmış, dünyanın
ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilmişdir.

Kənddə sahibkarlığın inkişafı Azərbaycan
kən dinin simasını büsbütün dəyişmişdir. İn -
san lar özlərinə bir-birindən yaraşıqlı, gözəl
ev lər tikmiş, sosial rifahlarını xeyli yaxşı -
laş dırmışlar.

Bu qayğıdan jurnalistlər də kənarda qal -
ma mışlar. Dövlət öz hesabına yeni yaşayış
bi naları tikib təmir edərək qələm sahiblərinin
ix tiyarına vermişdir.

Azərbaycan həm də turizm diyarına çev -
ril mişdir. Ölkəyə dünyanın hər yerindən gə -
lən turistlərin sayı ilbəil artır. Çoxsaylı is ti -
rahət mərkəzləri, çoxulduzlu hotellər, unikal
mət bəximiz gələn qonaqları hədsiz dərəcədə
ra zı salır.

***

Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyev Ulu Öndərimizin ən böyük arzusunu
və vəsiyyətini də şərəflə yerinə yetirdi.

44 günlük Vətən müharibəsində Er mə -
nis tan ordusunu dəmir yumruğu ilə məhv
et di, düşməni qarşısında diz çökdürərək ka -
pi tulyasiya aktını imzalatdırdı!

İndi isə Qarabağın bərpası, dirçəldilməsi
pro sesi sürətlə davam edir. Bu sahədə Birinci
vit se-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
da fəaliyyəti ürəkaçandır. Onun Şuşada
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə real -
laş dırdığı layihələr qürur və sevinc doğurur.

Böyük qayıdışa ciddi hazırlıq görülür.
Şə hərlərin baş planları tərtib olunur, yeni,
bir-birindən maraqlı layihələr reallaşdırılır.
Şu şaya, Laçına, Kəlbəcərə yeni yollar çəkilir,
də mir yolu xətləri təzədən salınır. Kənd tə -
sərrüfatının dirçəldilməsi, sənaye parklarının

ti kintisi diqqət mərkəzindədir. Kəndlinin bol
su varma suyu ilə təminatı üçün yeni su an -
bar ları yaradılır, köhnələri təmir olunur, təzə
ka nallar çəkilir, artezian quyuları qazılır.
Müa sir tipli, "ağıllı" kənd və qəsəbələrin
ya  radılması da diqqət mərkəzindədir.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin məşhur kə -
lamı hamının dilinin əzbəridir və hər birimizin
qəl bini qürur hissi ilə doldurur: "Mən həmişə
fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki,
mən Azərbaycanlıyam!"

Ümummilli Liderimiz təkcə Azərbaycanlı
ol ması ilə fəxr etmirdi. O, Azərbaycanı bütün
var lığı ilə sevir, onun yüksəlişi, qüdrətlənməsi,
dün yada nüfuzunun artması və müstəqilliyinin
əbə diliyə çevrilməsi üçün mümkün olanları
edir di.

Ulu Öndərimiz Azərbaycanı azad və müs -
tə qil görmək istəyirdi.

Ulu Öndərimiz Azərbaycanın ərazi bü -
tövlüyünün bərpa olunmasını istəyirdi.

Ulu Öndərimiz Azərbaycanı müasir, de -
mok ratik, gözəl, abad ölkə kimi görmək is -
tə yirdi.

Ulu Öndərimiz Azərbaycan vətən daş la -
rı nın xoşbəxt, firəvan, alnıaçıq və üzügülər
ya şamasını istəyirdi.

Müzəffər Ali Baş Komandanımız, Pre -
ziden timiz İlham Əliyev bütün bu istək və
ar zuları gerçəkliyə çevirdi.

Azərbaycanı Cənubi Qafqazın ən güclü
döv ləti etdi.

Azərbaycanın dünyada nüfuzunu qat-qat
ar tırdı.

Qüdrətli ordu yaratdı, ərazi bütöv lü yü -
mü zün bərpasına nail oldu.

Bu gün isə Azərbaycanı Zəfər yolu ilə
da yan ma dan irəli aparır!..

Bəxtiyar SADIQOV,
“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru.
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Ulu Öndər Heydər Əliyevin 
diaspor quruculuğu fəaliyyəti

Diaspor quruculuğu Azərbaycanda müs -
tə qilliyin ilk illərindən aktuallıq kəsb etməyə
baş lasa da, bu taleyüklü vəzifənin yerinə
ye tirilməsinə dövlət tərəfindən xüsusi diqqət
gös tərilməsi məhz Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən
son ra mümkün oldu. Hələ 1991-ci ildə
Ümum milli Liderin təşəbbüsü ilə Naxçıvan
MR Ali Məclisi 31 dekabr - Dünya Azər -
bay canlılarının Həmrəyliyi Gününün təsis

olun ması barədə qərar qəbul
etmiş və bu ta ri xi günün bütün
ölkə ərazisində bay ram kimi
qeyd olunması ilə bağlı Azər -
bay can Res pub li ka sının Milli
Məc lisi qar şı sın da vəsatət qal -
dır mışdı. Er mə nistanın təca -
vü zü və tor paq larımızın işğalı
döv rünə tə sa düf edən 1990-cı
illərdə Ulu Ön dər beynəlxaq
ictimaiyyətin öl kəmizin prob -
lem lərinə bi ga nə liyi fonunda
soydaşlarımızın dün yadakı sə -
simiz ola biləcəyi ger çəyini
təb liğ edərək, bu is ti qamətdə
atılan addımları döv lət siyasəti
xəttinə çevirdi. Onun döv lət
başçısı kimi bütün xarici sə fər
proqramlarına mütləq hə min
ölkədə yaşayan Azər bay can
icması ilə görüşlər daxil edi -
lirdi. Həmyerlilərimizlə ay rı -
ca xoş ab-hava, isti mü na si -
bət lərə köklənmiş bütün gö -
rüş lərində onları yaşadıqları

öl kəyə inteqrasiya ilə yanaşı, ta rixi vətənlərini
də unut ma ma ğa, onun dərdinə biganə qal -
ma mağa, azər baycançılıq ideologiyası ətra -
fın da bir ləş məyə çağırırdı. Məhz həmin il -
lərdən baş la yan azərbaycanlıların təş ki lat -
lan ması 2001-ci il noyabrın 9-10-da müstəqil
Azər baycanın, elə cə də bütün dünya azər -
bay canlılarının hə yatında tarixi hadisə kimi
yad daqalan Dün ya Azərbaycanlılarının I Qu -
rul ta yının ke çirilməsi ilə davam etdi.

Ümummilli Liderin dillər əzbərinə çevrilən
"Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam!"
söz ləri ilə də tarixə düşən bu qurultayda

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ ZƏFƏR QURULTAYI

Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayının keçirilməsi
ilə bağlı hazırlıq işləri yekunlaşır. Qurultay Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli or-
dumuzun düşmən işğalından azad etdiyi, Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçiriləcək.

Tədbirdə 65 ölkədən 400 nəfərə yaxın diaspor
nümayəndəsinin iştirakı gözlənilir. Qurultayın rəsmi
açılış mərasimindən sonra Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin fəaliyyətinə dair hesabat verilməsi,
"Postmüharibə dövründə Azərbaycan diasporunun
qarşısında duran vəzifələr", "Qarabağın bərpası və
yenidən qurulmasına Azərbaycan diasporunun töhfələri"
mövzularında müzakirələrin təşkili planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı
son illər yüksək təşkilatlanma və birlik nümayiş etdirən,
beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı
məlumatlandırılmasında xüsusi rol oynayan diasporu-
muzun Qarabağın azad olunmasından sonra ilk böyük
görüşü olacaq.

Dünya azərbaycanlılarının mötəbər tədbirinin tarixi
zəfərimizin rəmzi olan Şuşada keçirilməsi çox böyük
siyasi əhəmiyyətə malik olan əlamətdar tarixi hadisə,
unudulmayacaq böyük bayramdır. Ona görə də biz bu
qurultayı Zəfər Qurultayı adlandırırıq.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 220222022 131

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

Hey dər Əliyev Azərbaycan diasporunun güc -
lən məsi üçün istiqamətlər müəyyənləşdirdi
və tövsiyələrini verdi. Qarşıda duran vəzifə
və prioritetlər nəzərə alınaraq elə həmin qu-
rultayda diasporla çalışan dövlət qurumunun –
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması qə -
ra ra alındı, 5 iyul 2002-ci ildə isə Ulu Öndər
Heydər Əliyevin müvafiq fərmanı ilə komitə
ya radıldı. Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin 19 noyabr 2008-
ci il tarixli sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə
Ya şayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Ko mitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Döv -
lət Komitəsi yaradıldı.

Ulu Öndərin əsasını qoyduğu diaspor si -
ya səti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam
et dirilir. Məhz bu siyasətin nəticəsi olaraq
cə nab İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə
Dün ya Azərbaycanlılarının artıq dördüncü,
ümu milikdə isə beşinci qurultayı keçiriləcək.

Azərbaycan diasporuna 
dövlət qayğısı

Dünya Azərbaycanlılarının IV Qu rul ta -
yın dan ötən dövr ərzində Azərbaycan Res -
pub likası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
xa rici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların
təş kilatlanması, cəmiyyətə inteqrasiyası, on -
la rın ictimai-siyasi həyatda aktivliyinin təmin
olun ması, tarixi vətənlə əlaqələrinin ge niş -
lən dirilməsi, habelə müxtəlif xalqların diaspor
təş kilatları ilə effektiv əməkdaşlıq mü na si -
bət lərinin qurulması istiqamətində bir sıra
təd birlər həyata keçirmişdir. Bu sahəyə döv -
lə tin diqqət və qayğısının bariz nümunəsi
Pre zident İlham Əliyevin 2018-ci il 6 iyul
ta rixli fərmanı ilə Azərbaycan Diasporuna

Dəs tək Fondunun yaradılmasıdır. Yarandığı
gün dən bu günədək Fonda 250 layihə təklifi
da xil olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fər manından irəli gələn məsələlərin həlli is -
ti qamətində komitənin hazırladığı "Xaricdə
ya şayan aztəminatlı azərbaycanlılara sosial
yar dımın göstərilməsi Qaydası" 4 oktyabr
2020-ci ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən
təs diq edilmiş və 2021-ci il yanvar ayının
1-dən qüvvəyə minmişdir. Komitə ilə rahat
əla qənin yaradıla bilinməsi məqsədilə müasir
in formasiya texnologiyaları tətbiq edilmiş
və qurum "Elektron hökumət" portalına in -
teq rasiya olunmuşdur.

Diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin əla -
qə ləndirilməsi, xaricdə yaşayan soy daş la rı -
mı zın Azərbaycan Respublikası ilə əla qə lə -
ri nin dərinləşdirilməsi sahəsində mövcud
olan problemlər öyrənilmiş və pərakəndə
fəa liyyətin qarşısının alınması məqsədilə bir
sıra addımlar atılmışdır. Soydaşlar və diaspor
təş kilatları haqqında qanunvericilik bazasının
tək milləşdirilməsi məqsədilə komitədə əla -
qə dar qurumların nümayəndələrinin iştirakı
ilə müvafiq işçi qrup yaradılmış, bu isti qa -
mət də xarici təcrübə öyrənilərək təkliflər
ha zırlanmışdır.

Xaricdə yaşayan soydaşlarımızı diaspor
fəa liyyətində iştirak etməyə təşviq etmək,
elə cə də xaricdə Azərbaycan həqiqətlərinin
ya yılması, tariximiz və mədəniyyətinin təbliği
üçün böyük əmək sərf edən azərbaycanlıların
mü kafatlandırılması məqsədilə "Diaspor fəa -
liy yətində xidmətə görə" Azərbaycan Res -
pub likasının medalı təsis edilmiş və bu sa -
hə də xidmətləri olan soydaşlarımız bu medalla
təl tif olunmuşdur.

Dünya Azərbaycanlılarının IV Qu rul ta -
yın da Prezident İlham Əliyevin proqram xa -
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rak terli çıxışı, tövsiyə və tapşırıqları, eləcə
də Azərbaycan diaspor təşkilatlarının tələb
və təklifləri nəzərə alınmaqla Strateji Yol
Xə ritəsi hazırlanmışdır. Xaricdə yaşayan
azər baycanlılarla, Azərbaycan icma və diaspor
təş kilatları ilə koordinasiyanın op ti mal laş -
dı rıl ması, diasporla diplomatik korpusun
əmək daşlığının sağlamlaşdırılması üçün kon -
kret addımlar atılmışdır. Səfirlik və konsulluq -
lar la birgə fəaliyyətə diqqət yetirilmişdir.

Biz birlikdə güclüyük!

Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-
pre zident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən
xa ricdə yaşayan azərbaycanlılara göstərilən
diq qət və qayğı maksimum birliyi və həm -
rəy liyi tövsiyə edir. Bu istiqamətdə ən effektiv
iş lərdən sayıla biləcək xarici ölkələrdə Azər -
bay canlıların Koordinasiya Şuralarının yara -
dıl ması və Azərbaycan Evlərinin açılması
ol muşdur. Hazırda dünyanın 33 ölkəsini əha -
tə edən və 130-dan çox diaspor təşkilatını
özün də birləşdirən 14 Koordinasiya Şurasının
hə dəfi yerli, regional fəaliyyəti gücləndirmək
və beynəlxalq təşkilatlara təsir imkanlarına
ma lik olmaqdır.

Dünyanın 11 ölkəsində fəaliyyət göstərən
15 Azərbaycan Evi isə xaricdə milli atribu-
tumuz kimi maddi-mənəvi dəyərlərimizi təb -
liğ etdirməklə sosial-mədəni məkan rolunu
oy nayır. Buranın konsepti ümumilikdə zi -
ya rətçilərə Azərbaycan haqqında müfəssəl
fi kir formalaşdırmaq və məlumat vermək
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda
hə min təsisatlar istənilən vaxt azər bay can lı -
ların pənah apardıqları doğma evi kimi bir
oca ğa çevrilməkdədir. Biz koronavirus pan -
de miyası və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi fo-
nunda bunun şahidi olduq.

Milli kimliyin və ana dilinin 
qorunması məsələləri

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-
pre zidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü
və dəstəyi ilə xarici ölkələrdə "Qarabağ"
adlı həftəsonu Azərbaycan məktəbləri fəa -
liy yət göstərir. Artıq dünyanın 6 şəhərindəki
"Qa rabağ məktəbi"ndə 250-dən çox azər -
bay canlı uşaq təhsil alır. Bunlar Kanadanın
Ot tava, Fransanın Nant, İsveçrənin Bern,
Pol şanın Varşava, İsveçin Stokholm, Böyük
Bri taniyanın London şəhərləridir. Məktəblər
pe daqoji heyət, dərs vəsaitləri və müvafiq
və saitlərlə təmin olunmuşdur. Xaricdə bö -
yü yən azərbaycanlı gənc nəslin Azərbaycanla
bağ lı olması və ilk növbədə Azərbaycan di -
lini bilməsi məqsədilə oflayn, onlayn və
hib rid metodlarla layihələr həyata keçirilir.
Bu rada şagirdlərə Azərbaycan dili və ədə -
biy yatı, Azərbaycan və dünya tarixi, rəsm
və piano dərsləri keçirilir.

Xaricdə yaşayan 6-10 yaşlı azərbaycanlı
uşaq lar üçün komitə tərəfindən hazırlanmış
"Azər baycan dili" dərsliyi Təhsil Nazirliyinin
qri fi əsasında çap edilmiş və xaricdəki soy -
daş larımıza göndərilmişdir. Eyni zamanda
ko mitənin rəsmi internet saytından kitabı
PDF formatda əldə etmək imkanı da ya ra -
dıl mışdır.

Beynəlxalq sahədə əməkdaşlıq 
və perspektiv imkanlar

Komitə beynəlxalq əlaqələrin inkişafına
və xarici ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsinə
xü susi diqqət yetirmişdir. Bu xüsusda Türk
Döv lətləri Təşkilatına üzv olan ölkələrin
mü vafiq qurumları ilə əməkdaşlıq də rin ləş -



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 220222022 133

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

di rilmiş, bir sıra sənədlər imzalanmış, çoxsaylı
təd birlər keçirilmişdir. Bakı şəhərində Türk
Döv lətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin diaspor
mə sələlərinə məsul nazirlik və qurumları
ara sında təcrübə mübadiləsi proqramının
açı lışı olmuşdur. Eləcə də Almaniyanın pay -
taxtı Berlin şəhərində "Türkdilli Diasporların
I Potensial Artırma Təlim Proqramı", ABŞ-
ın Nyu York şəhərində "Türkdilli Diasporların
Po tensialının Təkmilləşdirilməsi üzrə Təlim
Proq ramı" təşkil edilmişdir.

Qardaş Türkiyə Respublikasının müvafiq
qu rumu ilə anlaşma memorandumu im za -
lan mış, Vətən müharibəsi dövründə Er mə -
nis tanın Gəncə şəhərində törətdiyi terror ak tı
zamanı Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqrəba
İc maları Agentliyinin rəhbərinin Azərbaycana
sə fəri təşkil olunmuşdur. Həmçinin İsrail,
Ru mıniya, Macarıstan və digər ölkələrin
aidiy yəti təşkilatlarında görüşlər keçirilmişdir. 

Bu yaxınlarda komitənin nümayəndə he -
yə ti Türk Dövlətləri Təşkilatının Bursada
təş kil olunan II Diaspor Forumunda iştirak
et mişdir.

Diasporun rolunun gücləndiyi hazırkı şə -
raitdə Azərbaycan ilk dəfə olaraq bu il Qlobal
Dias por Forumunda təmsil olunmuşdur.

İnanırıq ki, Azərbaycan və Türkiyə dia s -
por ları erməni diasporunun hiyləgər planlarına
qar şı prinsipiallıq göstərərək 2021-ci il iyunun
15-də dövlət başçılarımız tərəfindən imzala -
nan "Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə
Res publikası arasında müttəfiqlik müna si -
bət ləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi"nin "Tə -
rəf lər müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycan
və türk diasporları arasında əməkdaşlığın
da ha sıx inkişaf etdirilməsi, onların məruz
qal dıqları ümumi problemlər qarşısında bir -
lik də addımlar atılması və ardıcıl həmrəylik
gös tərilməsi məqsədilə səylərini bir ləş di rə -

cək lər" bəndindən irəli gələn vəzifələrin öh -
də sin dən layiqincə gələcəkdir.

Qarabağ mitinqləri

Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəa -
liy yətində dünyanın aparıcı şəhərlərində
Azər baycan həqiqətlərinin Avropa icti maiy -
yə tinə çatdırılması yolu kimi mitinqlər ke -
çi rilməsi də xüsusi yer tutur. 2019-cu ildə
Xo calı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əla -
qə dar Avropa İttifaqının siyasi mərkəzi olan
Bel çika Krallığının Brüssel şəhərində etiraz
mi tinqi, 22 fevral 2020-ci ildə Almaniyanın
Ber lin şəhərindəki tarixi Brandenburq qapıları
önün də Ümumavropa Qarabağ mitinqi, 2022-
ci ildə Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü
ilə əlaqədar Vaşinqtonda Ümumamerika Xo -
ca lı Mitinqi təşkil olunmuşdur.

Azərbaycan diasporu 
Tovuz döyüşlərindən sonra

2020-ci ilin iyul ayında Ermənistanın
Azər baycan Respublikasının Tovuz rayonu
is tiqamətində dövlət sərhədində törətdiyi
təx ribat xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin
cid di narahatlığına və etirazına səbəb ol -
muş dur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində məs -
kun laşan azərbaycanlılar Ermənistanın dövlət
sər hədində törətdiyi təxribatlara etiraz əlaməti
ola raq mütəşəkkil şəkildə aksiyalara başlamış,
güc lü birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək
dün ya dövlətlərindən və beynəlxalq təş ki -
lat lardan Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə
son qoyulmasını və Azərbaycan torpaqlarının
azad edilməsini tələb etmişdir.

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, eləcə
də Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən
xalq ların nümayəndələri dünyanın aparıcı
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öl kələrində, BMT, ATƏT və digər beynəlxalq
təş kilatların ofisləri qarşısında, dünyanın
nü fuzlu media orqanlarının qarşısında icazəli
ak siyalar keçirmiş, dünyanın aparıcı döv -
lət lərindən və nüfuzlu beynəlxalq təş ki lat -
la rından Azərbaycan torpaqlarının işğaldan
azad olunması və ölkəmizin ərazi bü töv lü -
yü nün təmin olunması üçün qəti tədbirlər
gö rülməsi tələb edilmişdir. Ümumilikdə 26
öl kədə 25 min nəfərdən çox insanın iştirak
et diyi 71 aksiya keçirilmişdir.

Ermənilərin Polşa, Niderland, Belçika,
ABŞ (Vaşinqton, Los-Anceles), Gürcüstan,
Tür kiyə və Ukraynada Azərbaycan səfir lik -
lə rinin qarşısında təşkil etdikləri icazəsiz
ak siyalar həmvətənlərimizin, habelə Azər -
bay cana dost münasibət bəsləyən xalqların
dias porlarının nümayəndələrinin müdafiə
ak siyaları ilə fiaskoya uğramışdır. Komitə
tə rəfindən dünya azərbaycanlılarına müraciət
edi lərək təxribatlara uymamaq, bütün mü -
ba rizənin hüquqi müstəvidə, yaşadıqları öl -
kə lərin qanunları çərçivəsində aparılması
töv siyə olunmuşdur. Azərbaycan Res pub li -
ka sının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tap -
şı rıqlarına əsasən, həmvətənlərimizin po -
zul muş hüquqlarının yaşadıqları ölkələrin
qa nunları çərçivəsində və beynəlxalq hüquq
nor maları əsasında bərpası, eləcə də dəymiş
mad di və digər zərərlərin aradan qaldırılması
üçün bütün mümkün addımlar atılmışdır.

Azərbaycan diasporu 
Vətən müharibəsi dövründə

2020-ci il 27 sentyabr-10 noyabr ta rix lə -
rin də baş vermiş 44 günlük Vətən müharibəsi
xal qımızın, o cümlədən Azərbaycan diaspo -
ru nun tarixində əhəmiyyətli yer tutur. Azər -
bay can tarixinin qızıl səhifəsi olan böyük

Zə fər ili diasporumuzun da fəaliyyətinin qı -
zıl ili sayılmalıdır. Bu qısa zaman kəsiyi
Azər baycan diasporunun sistemli və ardıcıl
fəa liyyəti ilə yadda qalmışdır. Həmin fəa -
liy yətə 44 günlük müharibə fonunda və fakt -
lar la nəzər salaq.

Vətən müharibəsi dövründə xaricdəki
soy daşlarımız siyasi görüşündən, düşün cə -
sin dən, yaşadığı ölkədən, çalışdığı yerdən
ası lı olmayaraq, milli birlik nümayiş etdirərək
bü tün imkanları ilə dövlətimizə dəstək gös -
tər mişdir. Onlar orduya, yaralı əsgərlərə, şə -
hid ailələrinə, cəbhəboyu ərazilərdə yaralanan,
ev ləri dağılan dinc sakinlərə, həmçinin həlak
olan ların ailələrinə humanitar yadımlar gön -
dər məklə yanaşı, haqq səsimizin dünyaya
çat dırılmasında da böyük mütəşəkillik və
fə dakarlıq nümayiş etdirmişlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 2020-ci il 27 sentyabr tarixli
xal qa müraciətindən sonra 10 noyabr tari xi -
nə dək mütəmadi olaraq soydaşlarımıza və
Azər baycan diaspor təşkilatlarına, habelə
öl kəmizə dost münasibət bəsləyən digər
xalq ların diasporlarına komitə tərəfindən
mü raciətlər ünvanlanmış, bu müraciətlərdə
on lara Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin
dün yaya çatdırılmasında, yaşadıqları ölkələrin
ic timaiyyətinin obyektiv mə lu mat lan dı rıl -
ma sında fəallıq göstərməli, hal-hazırda cəb -
hə də baş verənlərlə bağlı doğru məlumatların
ya yılmasında yaxından iştirak etməli olduğuna
dair tövsiyələr öz əksini tapmış, işğalçı Er -
mə nistan ordusunun Gəncə, Tərtər, Bərdə
və digər cəbhədən kənar ərazilərdə mülki
və təndaşları hədəfə alması barədə məlumat
ve rilmiş, həmvətənlərimizə erməni təxri bat -
la rına uymamaq və ayıq-sayıq olmaq tövsiyə
edil mişdir. Komitə Azərbaycan həqiqətlərini
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əks etdirən 55-dən çox qısa videomaterial
ha zırlayaraq yayımını təşkil etmişdir.

Müharibə dövründə komitənin koor di -
nasiyası ilə 50-dən çox ölkədə fəaliyyət gös -
tə rən 300-ə yaxın diaspor təşkilatı, beynəlxalq
təş kilatlar və Azərbaycandakı icmalar müxtəlif
öl kələrin dövlət və hökumət rəhbərlərinə,
par lament üzvlərinə, BMT, Avropa Parlamen -
ti, Avropa Şurası və digər beynəlxalq qurum -
lara 23 dildə 500-dən artıq müraciət gön -
dərmişdir. Avropa Parlamentinin üzvlərinə
775 bəyanat çatdırılmış, müxtəlif ölkələrin
641 nəfər parlament üzvünə isə bəyanat və
mü raciətlər birbaşa təqdim olunmuşdur. Tək -
cə "Azərbaycan Diaspor Qadınları Şə bə kə -
si"nin erməni əsgər analarına müraciəti elek-
tron poçt vasitəsilə 58 dövlət başçısına, 44
bey nəlxalq təşkilata və 5 minə yaxın vəzifəli
şəx sə göndərilmiş, diaspor təşkilatları və
üzv ləri 60 ölkədə 32 dildə 535 məqalə dərc
et dirmişlər.

Məhz diasporumuzun iştirakı ilə 36 xarici
öl kədə 198 tədbir keçirilmiş, onların da 111-i
aksiya, yürüş, avtoyürüş olmuşdur. Bu təd -
bir lərdə Türkiyə, İsrail, Pakistan, Ukrayna
və Azərbaycanda dost digər ölkələrin diaspor
nü mayəndələri də iştirak etmişdir.

Qələbəni bizə yaşadanları YAŞAT!

Xaricdə yaşayan soydaşlarımız 44 günlük
Və tən müharibəsi dövründə şəhid ailələri
və qazilərə, Azərbaycan Diasporuna Dəstək
Fon du və Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu
va sitəsilə, eləcə də komitənin koordinasiyası
ilə birbaşa yardımlar etmişlər. 2021-ci ildə
Dias porla İş üzrə Dövlət Komitəsi "YAŞAT"
Fon duna pul köçürmələri, qazilərimizə, şəhid
və qazilərimizin ailələrinə maddi və mənəvi
yar dım göstərmələri üçün Azərbaycan diaspo -

runa, ümumilikdə xaricdə yaşayan azər bay -
can lılara çağırış etmişdir. Bu mühüm çağırış
nə ticəsində Dövlət Komitəsinin və "YAŞAT"
Fon dunun təşəbbüsü, Azərbaycan Diasporuna
Dəs tək Fondunun təşkilatçılığı ilə 2021-ci
il 29 aprel-31 may tarixlərində Azərbaycan
dias porunun yüksək fəallığı ilə müşayiət
olu nan "YAŞAT" Xeyriyyə Marafonu baş
tut muş, marafon 7 saata yaxın müddətdə
Azər baycan Televiziyası ilə videoyazı for -
ma tında nümayiş olunmuş və nəticələr icti -
maiy yətə açıqlanmışdır. "Qələbəni bizə ya -
şa danları birlikdə yaşadaq" şüarı altında ke -
çi rilən marafonun məqsədi müharibədə yara -
la nanlara və şəhidlərimizin ailələrinə dəstək
üçün dünya azərbaycanlılarını, “dəmir yum-
ruq”, ətrafında birləşdirmək olmuşdur. Xey -
riy yə marafonu "YAŞAT" Fonduna 1 milyon
ma natdan artıq vəsaitin köçürülməsi ilə nəti -
cə lənmişdir.

Azərbaycanın təbliğatı 
istiqamətində tədbirlər

2021-ci ildə komitə xarici jurnalistlərin,
eks pertlərin, fotoqrafların, politoloqların və
ta rixçilərin işğaldan azad olunmuş Azərbaycan
əra zilərinə çoxsaylı səfərlərini təşkil etmişdir.
Məq səd Azərbaycan həqiqətlərinin, Er mə -
nis tanın 30 il ərzində işğal altında saxladığı
tor paqlarımızda törətdiyi dağıntıların dünyaya
çat dırılması olmuşdur. Qarabağa səfər edən
fo toqrafların çəkdiyi əsərlərdən ibarət sərgilər
Av ropanın mərkəzi şəhərlərində nümayiş
olun muşdur.

Bundan başqa, komitə ötən il diaspor
nü mayəndələrinin Şuşaya dörd səfərini təşkil
et mişdir.

Səmimiyyətlə qeyd edə bilərik ki, Azər -
bay can diasporunun əsası Ulu Öndər tərə -
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fin dən qoyulmuş mənəvi birliyi son illər
yük sək etimad, inamlı münasibətlər müs tə -
vi sində möhkəmlənmiş, 2020-ci ildə Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ən yüksək zir -
və sinə çatmışdır. İstər cənab Prezident, istərsə
də Birinci vitse-prezident ordumuzun Vətən
mü haribəsində əldə etdiyi davamlı qələbələrlə
bağ lı çıxışlarında, müraciətlərində dəfələrlə
Azər baycan diasporunun, xaricdə yaşayan
soy daşlarımızın da fəaliyyətini yüksək qiy -
mət ləndirmiş, onları təbrik etmişdir. Prezident
İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan
"YAŞAT" Fondunun Himayəçilik Şurasında
dias porumuzun iki nüfuzlu üzvünün təmsil
olun ması Azərbaycan diasporuna ali səviy -
yə də göstərilən etimaddır. Bütün bunlar dias -
po rumuzun yeni mərhələdə inkişafına xüsusi
sti mul verir, soydaşlarımız bunu çox böyük
se vinc və fərəh hissi ilə qarşılayırlar.

Qarşıda duran problemlər 
və perspektivlər

Vətən müharibəsindəki tarixi Zəfərdən
son ra Azərbaycan dövləti kimi, xaricdəki
Azər baycan diasporu da yeni mərhələyə qə -
dəm qoymuşdur. Təbii ki, amalımız birdir,
də yişməyib və dəyişməyəcək - Azərbaycanın
re gionda və dünyada daha da güclü, qüdrətli
döv lətə çevrilməsi və tanıdılması, yaşadıqları
öl kələrdə dövlətimizin imicinin güclən di ril -
mə si, xalqlar arasında dostluğun güc lən di -
ril məsi.

Hesab edirəm ki, postmüharibə dövründə
dias por artıq yeni metod və yanaşmalar or -
ta ya qoymalıdır. Bura ilk növbədə lobbi qu -
ru culuğu istiqamətində fəaliyyətin güc lən -
di rilməsi, dost ölkə və xalqların, o cümlədən
Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin
dias por təşkilatları ilə əlaqələrin də rin ləş di -

ril məsi, yeni texnologiyalardan istifadə et -
mək lə diaspor hərəkatının gücləndirilməsi
da xil dir. Bundan başqa, uzun illərdir xaricdə
ça lışan azərbaycanlı alimlər, həkimlər top -
la dıqları təcrübəni ölkəmizin inkişafına sərf
et məli, vətəndəki həmkarları ilə daha çox
təc rübə mübadiləsi aparmalıdırlar. Qarşımızda
du ran problemləri aradan qaldırmaq üçün
dias por təşkilatları arasındakı koordinasiyanı
güc ləndirmək, yerli cəmiyyətlərdə inteqrasiya
mə sələlərinə diqqət yetirmək, ictimai-siyasi
in kişafa nail olmaq, xarici KİV-lə əlaqələri
in tensivləşdirmək, lobbiçilik fəaliyyətini
güc ləndirməklə dövlət və hökumət orqanlarına
tə sir imkanlarını artırmaq qarşımızda həllini
göz ləyən əsas problemlərdəndir.

Gələcək fəaliyyət proqramımızda əsas
ye ri milli dövlətçiliyimizin intibah dövrü -
Zə fər mərhələsində Azərbaycan diasporunu
Qa rabağın dirçəlişi prosesinə cəlb etmək tu -
tur. Məqsəd dünya azərbaycanlılarının, soy -
daş larımızın və həmvətənlərimizin, habelə
Azər baycana dost münasibət bəsləyən dias -
por ların nümayəndələrinin diqqət və qay ğı -
sı nın Qarabağın quruculuğuna yönəlməsi,
müx təlif ölkələrdə böyük biznes imkanlarına
ma lik azərbaycanlıların bura - Ana Vətənə
sər mayə qoymasıdır.

Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,
"Ar tıq bu gün dünyada mövcud olan və
fəal laşan Azərbaycan icmaları ölkəmizə də
dəs təkdir. Biz də onları dəstəkləyirik. Də fə -
lərlə demişəm ki, bütün Azərbaycan və tən -
daş ları, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bi -
lir lər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan
döv ləti dayanır".

Fuad MURADOV,
Azərbaycan Respublikası Diasporla

İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri.
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Şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin
maraq və mənafelərini etibarlı şəkildə

qo rumağı ən ali məqsəd hesab edən Azər -
bay can təhlükəsizlik orqanlarının ya ran ma -
sın dan 103 il ötür. Tarixinin başlanğıcını
Azər baycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyət
döv ründən götürən xüsusi xidmət orq an la -
rı mızın dövlətçilik salnaməmizdə özü nə -
məx sus yeri vardır.

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cüm hu -
riy yəti müstəqilliyini elan etdikdən sonra
döv lətin təhlükəsizliyini təmin etmək, onu
da xili və xarici təhdidlərdən qorumaq, mənfur
qüv vələr tərəfindən törədilə biləcək terror-
təx ribat aksiyalarının qarşısını almaq üçün
xü susi xidmət orqanının yaradılmasına ciddi
zə rurət var idi. Həmin dövrdə Azərbaycanın
müs təqilliyinə qarşı yönəlmiş denikinçilərin,

bol şeviklərin, erməni-daşnak ter-
rorçu və sair qüv vələrin təxribat-
pozuculuq fəa liyyətləri təh lü -
kə sizlik or qan larının ya ra dıl -
masını labüd edir di. Bununla
əla qədar, 1919-cu il mart ayının
28-də Hərbi Na zirliyin Baş Qə -
rar gahının tər ki bində Azər bay -
ca nın ilk xüsusi xid mət orqanı –
Kəş fiyyat və əks-kəşfiyyat böl -
mə si təsis edildi. Ulu öndər
Heydər Əliyevin 23 mart 1997-
ci ildə imzaladığı Sə rəncam ilə
məhz 28 mart tari xi nin Azər -
bay can təhlükəsizlik or qanlarının
pe şə bayramı günü ki mi elan

edil məsi tarixi varisliyə əsas lanır.
O dövrdə ölkədə ictimai-si ya si, hərbi

vəziyyətin gərgin olması, daxili və xarici
təhdid və təzyiqlərin mövcudluğu da ha geniş
səlahiyyətlərə və imkanlara malik xü susi
xidmət orqanının yaradılmasını şərt lən dirirdi.
Beləliklə, Azərbaycan parlamenti nin qərarı
ilə 1919-cu il iyun ayının 11-də Döv lət
Müdafiə Komitəsi yanında yeni xüsusi xid -
mət orqanı olan Əksinqilabla Mübarizə Təş -
kilatı yaradıldı. Bu təşkilatın ilk rəhbərləri
olan Məmmədbağır bəy və Nağı bəy Şeyx -
za manlılar Cümhuriyyətin xarici və daxili
düş mənlərinə qarşı amansız mübarizə apar -
mış, gənc dövləti hər cür təhlükələrdən qoru -
maq üçün fədakar fəaliyyət göstərmişlər.

Lakin bütün ciddi səylərə baxmayaraq,
bol şevik təcavüzünə məruz qalan Azərbaycan

Azərbaycan təhlükəsizlik orqanları – 103

XALQIN VƏ DÖVLƏTİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN 
TƏMİN OLUNMASI BAŞLICA VƏZİFƏDİR

"Dövlət təhlükəsizlik, yaxud kəşfiyyat orqanı o
vaxt qalib gəlir, öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir
ki, orada peşəkar kadrlar və iş üslubu olsun".

Heydər Əliyev,
Ümummilli Lider.

"Əgər hər yerdə sakitlikdirsə, təhlükə yoxdursa,
deməli, təhlükəsizlik orqanları yaxşı işləyir. Sizin peşə
uğurlarınız çox vaxt ictimai diqqətdən kənarda qalır.
Çünki sizin fəaliyyətiniz spesifikdir... Lakin vətəndaşlar
bir şeyi bilirlər ki, təhlükəsizlik orqanları öz işini hər
gün yerinə yetirir, istirahət günləri olmadan qanunun
və təhlükəsizliyin keşiyində dayanırlar".

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
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Xalq Cümhuriyyətinin 1920-ci ilin 28 aprel
ta rixində 23 aylıq mövcudluğuna son qoyuldu
və ölkədə sovet rejimi bərqərar oldu. Bununla
da müsəlman Şərqində ilk demokratik res -
pub lika qurmağa nail olan hökumətin digər
döv lət təsisatları ilə yanaşı, təhlükəsizlik or -
qan ları da fəaliyyətini dayandırmaq məc bu -
riy yətində qaldı. Sonrakı dövrdə isə sovet
to talitar rejimi Cümhuriyyətin güc struk tur -
la rında xidmət etmiş əməkdaşların böyük
ək səriyyətini öz repressiya məngənəsində
məhv etdi. İlk təhlükəsizlik orqanlarımızın
fəa liyyətini yüksək qiymətləndirən ümummilli
li der Heydər Əliyev demişdir: "Xalq Cüm -
hu riyyəti zamanı Azərbaycanın təhlükəsizlik
or qanları gənc, müstəqil dövlətimizə, döv -
lət çiliyimizin möhkəmləndirilməsinə öz la -
yiq  li töhfələrini vermişdir".

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduq -
dan sonra ilk öncə Azərbaycan Fövqəladə
Ko missiyası adlanan və bolşevik ideo lo gi -
ya sına xidmət edən, daha sonra Xalq Daxili
İş lər Komissarlığı, Xalq Dövlət Təhlükəsizlik
Ko missarlığı, Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi
və nəhayət, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi
ad ları altında fəaliyyət göstərmiş təhlükəsizlik
or qanları xüsusən ötən əsrin 20-50-ci illərində
öl kəmizin vətənpərvər ziyalı təbəqəsinin
rep ressiyaya məruz qalmasında bir vasitə
ki mi istifadə edilmişdir. Ancaq bunlara rəğ -
mən, Azərbaycanın sovet təhlükəsizlik or -
qan larının daxilində Vətəninə sədaqətlə xid -
mət edən, xalqının ağrısı-acısı ilə yaşayan
əmək daşlar da olmuş və hər vəchlə Azər -
bay canın günahsız vətənpərvər övladlarını
so vet imperiyasının repressiya dalğasından
və siyasi terrorundan, fiziki və mənəvi iz ti -
rab larından xilas etməyə çalışmışlar. Ulu
ön dər o dövrlə bağlı fikrini bildirərkən de -

mişdir: "...Bu orqanlar və onlarda işləmiş
in sanlar... çox mürəkkəb yol keçiblər. 20-
30-cu, 40-cı illərdə bu orqanlar Azərbaycan
xal qına, onun mənəviyyatına, bütün həyatına
çox böyük zərər gətirmişdir, zərbələr, yaralar
vur muşdur... 30-cu illərin siyasi repressiyaları
nə qədər insanların, nə qədər ailələrin həyatını
poz muşdur. Nə qədər günahsız insanları hə -
yat dan, azadlıqdan məhrum etmişlər. Xüsusən
37-38-ci illərin repressiyaları Azərbaycan
xal qına, onun ziyalılarına, zəkalı adamlarına,
in tellektual potensialına çox böyük zərbələr
vur muşdur. Ancaq bu siyasət, bu istiqamət
40-cı illərdə və hətta 50-ci illərin əvvəllərində
də davam etmişdir".

Həmin dövrdə bu orqanlarda qeyri-mil -
lətlərin nümayəndələrinin çalışmaşına şərait
ya radılır, azərbaycanlıların işləməsinə isə
im kan verilmir, fəaliyyət göstərən azsaylı
mil li kadrlara isə ögey münasibət sərgilənirdi.
La kin ötən əsrin 40-cı illərinin əvvəllərindən
təh lükəsizlik orqanlarında çalışmağa başlayan
ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin səyləri,
qə tiyyəti və prinsipiallığı nəticəsində bütün
ma neələrə baxmayaraq, bu orqanların yad
ün sürlərdən təmizlənərək milliləşməsinə,
mü hüm vəzifələrə məhz azərbaycanlı kadr -
ların irəli çəkilməsinə başlanıldı. Bununla
bağ lı dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev demişdir:
"Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda təh lü -
kə sizlik təşkilatının milliləşdirilməsi prosesi
bu təşkilatın Azərbaycana vurduğu zərərə
bax mayaraq, bizim əldə etdiyimiz ən böyük
nai liyyət idi. Təşkilat milliləşdikcə, onun
fəa liyyətinin istiqamətini də Azərbaycanın
mil li mənafelərinə daha çox uyğun aparmaq
müm kün olurdu".

Ulu öndər gənc yaşlarından kəşfiyyat və
əks-kəşfiyyat işinin mükəmməl bilicisi, fe -
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no menal qabiliyyətə malik xüsusi xidmət
za biti olaraq öz həmkarları arasında şöhrət
və nüfuz qazanmağa nail olmuşdur. Yüksək
in tellekti, orijinal əməliyyat təfəkkürü vəzifə
pil lələrində onun ardıcıl olaraq irəliləməsinə
sə bəb olurdu. Heydər Əliyev dövlət təh lü -
kə sizliyi orqanında bölmə rəisi, əks-kəşfiyyat
şö bəsinin rəisi, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi
səd rinin müavini və nəhayət, sədri və zi fə lə -
rin də işləyərək əsl peşəkarlıq məktəbi ya -
rat mış, 25 illik şanlı xidmət yolu keçməklə
təh lükəsizlik orqanlarının tarixinə öz adını
ilk azərbaycanlı general kimi qızıl hərflərlə
yaz dırmışdır.

Onun təhlükəsizlik orqanlarında milliləşmə
pro sesini aparması ilə yanaşı, millətimizin
dü şünən beyinlərinin, milli düşüncə və əxlaq
da şıyıcıları olan mütəfəkkirlərinin, görkəmli
elm, sənət, mədəniyyət xadimlərinin sovet
im periyasının təqiblərindən xilası, repressi -
ya ya məruz qalmış, "vətən xaini" damğası
vu rulmuş şəxslərin bəraət alması, təmiz ad -
la rının qaytarılması istiqamətində əvəzsiz
ro lu Vətən naminə xidmətində müstəsna ye -
rə malikdir.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
res publikaya rəhbərlik etməyə başladığı
1969-cu ildən etibarən isə Azərbaycan dilinin
döv lət dili səviyyəsinə yüksəldilməsi, ölkənin
bü tün sahələrdə inkişaf etdirilməsi, gələcək
döv lətçilik əsaslarının yaradılması, milli-
mə nəvi dəyərlərin qorunması istiqamətində
mi silsiz işlər görmüş, xalqın milli oyanışının
əsa sını qoymuş, Azərbaycan İttifaq dövlətləri
ara sında davamlı tərəqqi edən ölkəyə çev -
ril mişdir. Ulu öndər Sovet rəhbərliyində ça -
lış dığı illər ərzində də hər zaman dövlətinin
və millətinin yanında olmuş, öz xalqının
qay ğılarını və rifahını daim diqqət mərkəzində
sax lamışdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
kur sunun layiqli davamçısı möhtərəm Prezi-
dent, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cə nab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə
xal qın və dövlətin təhlükəsizliyinin etibarlı
tə minatı yönündə məqsədyönlü tədbirlər mü -
vəffəqiyyətlə davam etdirilir. Məhz döv lə -
timizin başçısının ölkə rəhbərliyinə gəldiyi
vaxt dan təhlükəsizlik orqanlarının fəa liy yə -
tinin hüquqi bazası təkmilləşdirilmiş, mad-
di-texniki imkanlarının genişləndirilməsi is -
ti qamətində əsaslı işlər görülmüşdür.

Sovetlər dönəminin bitməsindən sonra
Azər baycan təhlükəsizlik orqanlarının tari -
xin də yeni dövr başladı. Azərbaycan Res -
pub likası Ali Sovetinin qərarı ilə 1991-ci il
no yabr ayının 1-də Dövlət Təhlükəsizlik
Ko mitəsinin əsasında Milli Təhlükəsizlik
Na zirliyi təsis edildi. Lakin 1991-1993-cü
il lər ərzində ölkədə baş alıb gedən özbaşınalıq,
hərc-mərclik, xaos, o vaxtkı hakimiyyət nü -
ma yəndələrinin səriştəsizliyi yenicə müs tə -
qil lik qazanmış dövlətin bütün strukturlarının
ol duğu kimi, təhlükəsizlik orqanlarının fəa -
liy yətinə də təsirsiz ötüşmədi. Mövcud və -
ziy yətə baxmayaraq, Ermənistanın Azər bay -
ca na təcavüzü nəticəsində başlanmış Birinci
Qa rabağ müharibəsində təhlükəsizlik or qan -
la rının əməkdaşları müsəlləh əsgər kimi si -
la ha sarılaraq Vətənin müdafiəsinə qalxmış
və əsl qəhrəmanlıq nümunələri yaratmışlar.
Tor paqlarımızın bütövlüyü uğrunda can la -
rın dan keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmış
təh lükəsizlik orqanı əməkdaşlarından altı
nə fərinin Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
fəx ri adına layiq görülməsi buna əyani mi -
sal dır.

Ölkənin belə bir taleyüklü vəziyyətində
1993-cü ilin iyun ayında xalqın təkidli tələbi
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ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan
Heydər Əliyevin gərgin əməyi, misilsiz səy -
lə ri, müdrikliyi, dərin zəkası, mükəmməl
ida rəçilik bacarığı və qətiyyətli siyasəti nə -
ti cə sində qısa zaman ərzində ölkədə sabitlik
tə min olundu, Ermənistanla atəşkəs əldə
edil di, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi sovuşdu,
məkr li daxili və xarici qüvvələrin pozuculuq
fəa liyyətinin qarşısı alındı, Azərbaycan bir
döv lət kimi yox olmaq təhlükəsindən xilas
ola raq davamlı inkişaf yoluna qədəm qoydu.
Qeyd olunan məqam dövlət idarəçilik siste -
mi nin təkmilləşdirilməsinə, hüquq-mühafizə
və xüsusi xidmət orqanlarının dövrün tə lə b -
lə rinə uyğun qurulmasına da təkan verdi.
Xü susilə vurğulanmalıdır ki, həmin dövrdə
təh lükəsizlik orqanlarının əməkdaşları səfərbər
olu naraq pozucu və separatçı qüvvələrin
Azər baycana qarşı yönəlmiş çirkin əməllərinin
qar şısını qətiyyətlə almış, Ermənistanın və
di gər düşmən qüvvələrin ölkəmizə qarşı ter-
ror-təxribat və casusluq fəaliyyətinin zə rər -
siz ləşdirilməsi, konstitusiya quruluşu əleyhinə
yö nəlmiş cinayətlərin ifşası və cinayətkar
qrup laşmaların neytrallaşdırılması isti qa mə -
tin də şücaət və fədakarlıq nümayiş etdirmişlər.
Əl də edilmiş sabitlik və əmin-amanlıq şə -
raitin də ölkəmiz beynəlxalq təhlükəsizlik
sis teminə uğurla inteqrasiya olunmağa, res -
pub likada etibarlı təhlükəsizlik mühiti for -
ma laşmağa başlamışdır.

Dahi rəhbər Heydər Əliyev hər zaman
müs təqil Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizlik
or qanlarına xüsusi qayğı ilə yanaşmış, bu
or qanların maddi-texniki bazasının tək mil -
ləş dirilməsini, əməkdaşlarının iş şəraitinin
yük səldilməsini diqqətdə saxlamış, daim on -
ların qayğıları ilə maraqlanmışdır. Təh lü kə -
siz lik orqanlarının kadrlarla kom plekt ləş di -

ril məsinə də yüksək önəm verən ulu öndərin
tə şəbbüsü ilə 1998-ci ildə hazırda onun adını
da şıyan Akademiya təsis edilmişdir. Bu təhsil
oca ğında müstəqil Azərbaycanın xüsusi xid -
mət orqanları üçün neçə-neçə savadlı, bilikli
za bit nəsli yetişmiş, bu gün də bu proses
uğur la davam etməkdədir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
kur sunun layiqli davamçısı möhtərəm Prezi-
dent, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cə nab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə
xal qın və dövlətin təhlükəsizliyinin etibarlı
tə minatı yönündə məqsədyönlü tədbirlər mü -
vəffəqiyyətlə davam etdirilir. Məhz döv lə ti -
mi zin başçısının ölkə rəhbərliyinə gəldiyi
vaxt dan təhlükəsizlik orqanlarının fəa liy yə -
ti nin hüquqi bazası təkmilləşdirilmiş, mad-
di-texniki imkanlarının genişləndirilməsi is -
ti qamətində əsaslı işlər görülmüşdür. Belə
ki, xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətini
tən zimləyən "Milli təhlükəsizlik haqqında",
"Kəş fiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haq -
qın da", "Dövlət sirri haqqında" qanunlar qə -
bul edilmiş, Azərbaycan Respublikasının
mil li təhlükəsizlik konsepsiyası və müvafiq
sa hə ilə bağlı digər doktrinal sənədlər ha zır -
lan mışdır. Həmçinin əməkdaşların iş şəraitinin
yax şılaşdırılması məqsədilə bir sıra layihələr
uğur la başa çatdırılmışdır. Təhlükəsizlik or -
qa nının əməliyyat-xidməti işində qabaqcıl
tex noloji vasitələrin tətbiqi, mərkəzi və ərazi
struk tur bölmələri üçün həm paytaxtda, həm
də respublikanın bölgələrində müasir üslublu,
çağ daş tələblərə uyğun yeni inzibati binaların
in şası, orada səmərəli fəaliyyət üçün hərtərəfli
im kanların yaradılması, eləcə də şəxsi heyətin
mad di təminatının və sosial müdafiəsinin
güc ləndirilməsi istiqamətində mühüm işlərin
gö rülməsi bir daha ölkə başçısının bu önəmli
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sa həyə xüsusi diqqət və qayğısının əyani tə -
za hü rüdür.

Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin
14 dekabr 2015-ci il tarixli 706 nömrəli Fər -
ma nı əsasında Azərbaycan Respublikasında
xü susi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin sə -
mə rə liliyini artırmaq və dövlət idarəetmə
struk turunu təkmilləşdirmək məqsədilə Milli
Təh lükəsizlik Nazirliyinin əsasında Dövlət
Təh lükəsizliyi Xidmətinin və Xarici Kəşfiyyat
Xid mətinin yaradılması Azərbaycan təh lü -
kə sizlik orqanlarının fəaliyyətində ən yeni
döv rün başlanğıcıdır. Qeyd olunan müddətdən
ötən dövr ərzində Dövlət Təhlükəsizliyi Xid -
mə ti bütün qüvvə və vasitələrini səfərbər
edə rək dövlətin qanunla qorunan mə na fe lə -
ri nə, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına
qəsd edən hüquqazidd əməllərin, korrupsiya
hal larının, xarici xüsusi xidmət orqanlarının
və beynəlxalq terrorçu təşkilatların ölkəmizin
təh lükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş terror-təx -
ri bat və digər pozuculuq fəaliyyətinin,
transmil li mütəşəkkil cinayətkarlığın qar şı -
sı nın alınması istiqamətində əməliyyat təd -
bir lərini uğurla həyata keçirmiş, dövlət baş -
çı sının müəyyən etdiyi vəzifələr mü vəf fə -
qiy yətlə icra olunmuşdur.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin bey -
nəl xalq əməkdaşlıq əlaqələri də son illərdə
da ha fəal inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq
xa rakteri daşımaqdadır. Hazırda Dövlət Təh -
lü kəsizliyi Xidməti dünyanın 80-dən artıq
xü susi xidmət orqanı ilə beynəlxalq ter ror -
çu  luğa və onun maliyyələşdirilməsinə, trans -
mil  li mütəşəkkil cinayətkarlığa, o cümlədən
nar kotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə,
ci nayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına, in -
san alverinə, qaçaqmalçılığa, kiber ci na yət -

kar lığa qarşı mübarizə aparılması isti qa mə -
tin də faydalı əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda,
MDB-yə üzv dövlətlərin Təhlükəsizlik və
xü susi xidmət orqanları rəhbərləri Şurası
(SORB), Türkdilli Dövlətlərin Xüsusi Xidmət
Or qanları Konfransı, həmçinin, digər bey -
nəl xalq təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli
for matda qarşılıqlı səmərəli işgüzar mü na -
si bət lər qurulmuşdur.

44 günlük Vətən müharibəsində rəşadətli
Azər baycan Ordusu 30 ilə yaxın müddət ər -
zin də düşmən tapdağı altında qalan torpaqları
igid lik dastanı yazaraq işğaldan azad etdi.
Döv lət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əmək daş -
la rının da qazanılan tarixi Qələbədə müstəsna
xid mətləri və danılmaz rolu olmuşdur. Həm
mü haribə dövründə, həm də ondan sonrakı
dövr də düşmən tərəfinin nəinki döyüş mey -
da nında, həmçinin "gözəgörünməz cəbhə"də
öl kəmizə qarşı apardığı təxribat-pozuculuq
fəa liyyətlərinin qarşısı uğurla alınmış, dövlətin
təh lükəsizliyi təmin edilmişdir.

Lakin həm beynəlxalq səviyyədə, həm
də ölkə daxilində görülən tədbirlərə baxmaya -
raq, qlobal təhlükəsizlik arxitekturasının,
bey nəlxalq nizamın ciddi təzyiq və təsirlərə
mə ruz qaldığı, regional əmin-amanlığın po -
zul masına yönəlik cəhdlərin olduğu bir dövr -
də ölkəmiz əleyhinə təhdid və hədələrin ol -
ma sı riski hələ də qalmaqdadır. Bu da öz
növ bəsində xüsusi xidmət orqanlarını Vətənin
təh lükəsizliyi naminə daim ayıq-sayıq olmağa,
əmə liyyat şəraitini doğru və vaxtında təhlil
et məklə çevik tədbirlər görməyə sövq edir.
Be lə ki, ölkəmizdə yeni dövrün tələblərinə
adek vat cavab verə biləcək təhlükəsizlik sis -
te minin formalaşdırılması, Azərbaycanın
dün ya miqyasında artan nüfuzu, bölgənin
li der ölkəsi rolunda çıxış etməsi, etibarlı tə -
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rəf daş imici qazanması, beynəlxalq nəqliyyat
qov şaqlarının tam mərkəzində yerləşməsi,
həm diplomatik, həm də iqtisadi sahədə ar -
dı cıl uğurlar qazanması və respublikamızda
bü tün sahələrdə yüksək tərəqqinin müşayiət
olun ması bir sıra mənfur dairələrin, Azər -
bay cana düşmən mövqedə dayanan qüv və -
lə rin qısqanclığına səbəb olur. Bütün bunlar
nə zərə alınaraq, yarana biləcək mümkün
təh lükələrin dərhal və operativ şəkildə qa -
baq lanması və qarşısının alınması isti qa mə -
tində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən
mü vafiq tədbirlər həyata keçirilməklə zəruri
və adekvat addımlar atılır, əməliyyat şəraiti
daim nəzarətdə saxlanılır. Görülən bu işlərə
isə ən yüksək qiyməti dövlətimizin başçısı
ve rərək demişdir: "Biz bilirik bizim ətra fı -
mız da nələr baş verir. Bilirik və bilməliyik.
Bi zim xüsusi xidmət orqanları çox səmərəli
iş ləyirlər, həddindən artıq səmərəli işləyirlər". 

Müasir tariximizin ən şanlı səhifəsi, heç
şüb həsiz, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin yüksək sərkərdəlik məharəti,
qəh rəman Vətən övladlarının yenilməz iradəsi,
şü caəti, cəsarəti, xalqla ordunun və haki -
miy yətin sarsılmaz birliyi nəticəsində yazıldı.
44 günlük Vətən müharibəsində rəşadətli
Azər baycan Ordusu 30 ilə yaxın müddət ər -
zin də düşmən tapdağı altında qalan torpaqları
igid lik dastanı yazaraq işğaldan azad etdi.
Döv lət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əmək daş -
la rının da qazanılan tarixi Qələbədə müstəsna
xid mətləri və danılmaz rolu olmuşdur. Həm
mü haribə dövründə, həm də ondan sonrakı
dövr də düşmən tərəfinin nəinki döyüş mey -
da nında, həmçinin "gözəgörünməz cəbhə"də
öl kəmizə qarşı apardığı təxribat-pozuculuq
fəa liyyətlərinin qarşısı uğurla alınmış, dövlətin
təh lükəsizliyi təmin edilmişdir. Vətən qar -

şı sında borcunu layiqincə yerinə yetirən
əmək daşlar Azərbaycan Respublikasının Pre -
zi denti cənab İlham Əliyev tərəfindən ən ali
döv lət mükafatlarına layiq görülmüş, orden
və medallarla təltif edilmişlər.

Yaradılmasının 103 illiyini qeyd edən
Azər baycan təhlükəsizlik orqanları bu gün
də dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə öl -
kə mizin müstəqilliyinin, konstitusiya qu ru -
lu şu nun, ərazi bütövlüyünün xarici və daxili
təh didlərdən qorunması yolunda etibarlı sipər
ro lunu oynamaqdadır. Fürsətdən istifadə
edə rək, Azərbaycan Respublikasının dövlət
təh lükəsizliyi və xarici kəşfiyyat orqanlarının
əmək daşlarını, veteranlarımızı peşə bayramı
mü nasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir,
doğ ma Vətənə şərəfli xidmətdə yeni-yeni
nai liyyətlər diləyirik.

Əminliklə bildiririk ki, xidmətini Vətənə
son suz sədaqət, ümummilli lider Heydər
Əli yevin azərbaycançılıq, vətənpərvərlik ir -
si nə və şanlı peşəkarlıq məktəbinə sadiqlik
üzə rində quran Dövlət Təhlükəsizliyi Xid -
mə tinin şəxsi heyəti Azərbaycan Res pub li -
ka sının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin bu
or qanlara göstərdiyi yüksək etimadı və etibarı
doğ rultmaq, verdiyi tapşırıq və göstərişləri
la yiqincə icra etmək, vətəndaşlarımızın təh -
lü kəsizliyini, dövlətimizin maraq və mə na -
fe lərini təmin etmək üçün bundan sonra da
qə tiyyətlə və əzmlə çalışacaq, təhlükəsizliyin
ke şiyində daim ayıq-sayıq duracaqdır.

Sultan FƏRZƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikası

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
Baş İdarə rəisi.
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Səidə HƏSƏNZADƏ, 
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnsti-
tutunun şöbə müdiri, hüquq elmləri
doktoru, həkim-oftalmoloq.
e-mail: saidahasan@gmail.com 

Açar sözlər: xanım lider, fenomenal şəx -
siy yət, qadın hərəkatı, humanitar siyasət,
xoş məramlı səfir.

Hələ N.Nərimanov adına Azərbaycan
Dövlət Tibb Universitetində təhsil

al dığımız, eləcə də Azərbaycan Həkimləri
Tək milləşdirmə İnstitutunda ixtisaslaşdığımız
il lərdə tanınmış alimlərimiz, akademiklərimiz
Mos kvada Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri
İns titutunda çalışan Mehriban xanım Əli ye -
va nı bizə nümunə göstərirdilər. Müəl lim lə -
ri miz onun təbabət elminin incəliklərini öy -
rən məyə böyük maraq göstərdiyini diq qə ti -
mi zə çatdırır və bir ideal kimi ona ox şa ma -
ğı mızı təşviq edirdilər. Onun taleyinə həmişə
bi rinci olmaq, öndə getmək nəsib olmuşdur.

Bu, Mehriban xanımın yorulmaz fəa liy yə -
tin də, fədakar səylərində öz təcəssümünü
tap mışdır. Bakıda oxuduğu 23 nömrəli mək -
tə bin əlaçısı olmuş və orta təhsilini qızıl
me dalla bitirmişdir. Elə həmin il daxil olduğu

Azər baycan Dövlət Tibb Univer -
si tetinin Müalicə-profilaktika
fa kültəsində də əla qiymətlərlə
oxu muş, sonra təhsilini İ.M.Se -
çe nev adına Birinci Moskva
Döv lət Tibb Universitetində da -
vam etdirmiş və oranı fərqlənmə
dip lomu ilə bitirmişdir. Bakıda
və Moskvada tanınmış alim lər -
dən mükəmməl dərs alması ilə
ya naşı, alimlər ailəsində, elm
mü hitində böyüməsi də onun
hə yatında misilsiz rol oy na mış -
dır. 

Babaları – “Bir gəncin mani -
fes ti” əsəri ilə Azərbaycan gəncliyinin sevimli
ya zıçılarından olan professor Mir Cəlal Pa -
şa yevin, böyük pedaqoq, Əməkdar jurnalist,
pro fessor Nəsir İmanquliyevin, valideynləri
– Dövlət mükafatı laureatı, akademik Arif
Pa şayevin və tanınmış şərqşünas alim, profes -
sor Aida İmamquliyevanın şərəfli adları de -
di yimizi bir daha təsdiq edir. Bununla bərabər,
Mehriban xanımın dünya şöhrətli ictimai-
si yasi və dövlət xadimi, müstəqil Azərbaycan
döv lətinin yaradıcısı və qurucusu Heydər
Əliyevin, onun həyat yoldaşı, akademik Zə -
ri fə xanım Əliyevanın ailəsində daha da yet -
kin ləşməsi, Moskva Dövlət Beynəlxalq Mü -
na sibətlər İnstitutunun məzunu İlham Əliyevin
bö yük sevgisini qazanması və onunla ailə
qur ması, heç şübhəsiz, bu fədakar xanımın

BEYNƏLXALQ HUMANİTAR SİYASƏTƏ XÜSUSİ
TÖHFƏLƏR VERƏN XANIM LİDER

Xalqımızın yetirdiyi fenomenal tarixi
şəxsiyyətlər sırasında Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
Prezidenti, UNESCO-nun və İCESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın müstəsna yeri
vardır. Bu gün o, sözün həqiqi mənasında, milli və
beynəlxalq qadın hərəkatının önündə gedən fədakar
liderlərdən biridir. Örnək həyat yolu, çoxşaxəli
fəaliyyəti deməyə əsas verir ki, Mehriban xanım icti-
mai-siyasi arenada, humanitar sahədə daim öndə
gedir, dövlətə və millətə xidmət amalına, yüksək ide-
allara örnək sadiqlik nümayiş etdirir.
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qə ləbələrinin əsasında dayanan, mühüm tə -
sir edici amillərdəndir. İstedad, fədakarlıq,
və tənsevərlik, humanizm məcmu şəklində
Mehriban xanım Əliyevanın həyat uğurlarının
tə məl daşları olmuşdur. 

Müstəqilliyin ilk illərində, Azərbaycanın
düşdüyü mürəkkəb geosiyasi vəziyyət, ulu
öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə bir
xilaskar kimi Azərbaycana qayıdışı ilə nə ti -
cələndi. “Hakimiyyət ustası”nın ölkəni və -
tən daş müharibəsi təhlükəsindən xilas etməsi,
hü quqi dövlət quruculuğuna başlaması, Milli
Or dunu formalaşdırması, iqtisadi müs tə qil -
li yi mi zi təmin edib möhkəmləndirməsi, və -
tən daş həmrəyliyinə nail olması tezliklə öz
müs bət nəticələrini verməyə başladı. Həmin
çətin dövrdə atasına – Heydər Əliyevə hər -
tə rəfli dəstək göstərmək məqsədi ilə Azər -
bay cana qayıdan İlham Əliyev və Mehriban
xa nım Əliyeva da Vətəndə gərgin, məhsuldar
fəa liyyətə başladılar. Qarabağda erməni se -
pa ratçılarının baş qaldırdığı, nankor qon şu -
la rımızın torpaqlarımızı işğal etdiyi, milli-
mə nəvi dəyərlərimizin az qala arxa plana
keç diyi həmin dövrdə, 1995-ci ildə Mehriban
xa nımın ideya müəllifliyi ilə Azərbaycan
Mə dəniyyətinin Dostları Fondu təsis edildi
və o, yekdilliklə fondun rəhbəri seçildi. Bu
ba rədə Mehriban xanımın fikirləri maraqlıdır:
"Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fon-
dunu yaradarkən onun əsas məqsədi Azər -
bay can mədəniyyətini təbliğ etmək, ta nıt -
dır maq idi. "İrs" jurnalını da mən elə onda
tə sis etdim. Jurnal, əslində, Fondun fəa liy -
yətini işıqlandırmaqla məşğul olurdu və mü -
əy yən bir mövzuya həsr edilən hər bir nömrə
həm populyar, həm də tədqiqat materialı
idi. İftixarla deyə bilərəm ki, Azərbaycan
mə dəniyyəti barədə bizdən əvvəl hələ heç
kim belə şirin yazmayıb. Məsələn, mi nia -

tür dən və ya memarlıq abidələrindən yazmağı
qar şımıza məqsəd qoyduqda, əməkdaşlığa,
əs lində, həm akademiya alimlərini, həm jur -
nalistləri, həm də sənətşünasları cəlb etmişdik.
Fond da, jurnal da kifayət qədər mürəkkəb
və zifələri yerinə yetirməli idi. O illər müstəqil
Azər baycanın hələ təşəkkül illəri idi. Siyasi,
iqtisadi dəyişikliklərlə yanaşı, köhnə ideo -
lo giyadan xilasolma prosesi də gedir, ste -
reo tiplər dağıdılırdı. Kifayət qədər təlatümlü
olan həmin dövrdə mədəni irsimiz yenidən
fi kir süzgəcindən keçirilir, əzəli milli ənənələrə
və öz köklərinə qayıdırdı". 

Mehriban xanım Əliyevanın təsis etdiyi
fond yaradıldığı ilk gündən milli mə də niy -
yə ti mizin öyrənilməsi, beynəlxalq miqyasda
təb liği, dünya mədəniyyətinə inteqrasiyası,
ye ni beynəlxalq əlaqələrin yaradılması və
in kişafı, mədəni-kütləvi tədbirlərin, xeyriyyə
ak si yalarının, nəşr faəliyyətinin geniş lən di -
ril mə si, görkəmli incəsənət xadimlərinin yü -
bileylərinin təşkili və s. bu kimi kompleks
təd birlərin həyata keçirilməsinə xüsusi önəm
vermişdir. Azərbaycanda birinci xanım təsisatı
ilk dəfə Mehriban xanımın fəaliyyəti ilə
gün dəmə gəlmişdir. İllərdir ki, bu adı layiqincə
doğ ruldur, öz fəallığı ilə hətta bir çox digər
döv lət başçılarının xanımlarına şəxsi nümunə
göstərir. Məhz onun nümayiş etdirdiyi nə -
cib lik, şəfqət, xeyirxahlıq və əsl dövlət xa -
dim lərinə xas olan digər ali keyfiyyətlər də -
rin mənəvi-əxlaqı səciyyə daşıyır. Mehriban
xa nım Əliyevanın ölkəmizin ictimai-siyasi
mə sələlərinin, o cümlədən, ailə və qadın
prob lemlərinin uğurlu həllində, mənəvi, əx -
la qi və dini tolerantlıq, habelə, multikultural
si yasətinin formalaşmasında və inkişafında
ar dıcıl və sistemli fəaliyyəti böyük maraq
kəsb edir. Bu baxımdan Mehriban xanım
Əli yevanın ideya müəllifliyi ilə, ulu öndərin
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mil li dövlətçilik ideyalarının öyrənilməsi və
gənc nəslə aşılanması məqsədilə təsis edilən
və onun doğum günündə – 2004-cü il mayın
10-da rəsmi açılışı keçirilən Heydər Əliyev
Fon dunun fəaliyyəti əvəzsizdir. Həmin vaxt -
dan bu fondun xəttilə ümummilli liderin do -
ğum günü beynəlxalq miqyasda böyük təntənə
ilə qeyd olunur və sonsuz rəğbətlə qarşılanır.
Prezident İlham Əliyev Mehriban xanımın
Heydər Əliyev Fonduna rəhbərliyini yüksək
dəyərləndirib: “2004-cü ildən bu günə qədər
Mehriban Əliyeva ulu öndərin adını daşıyan
Fondun prezidentidir. Heydər Əliyev Fondu
onun rəhbərliyi ilə nəinki Azərbaycanın,
hesab edirəm ki, regionun ən böyük və nü-
fuzlu ictimai təşkilatına çevrilmişdir. Heydər
Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti Azər -
bay can xalqı tərəfindən yüksək qiy mət lən -
di rilir”. 

Yüksək nəciblik missiyasını həvəslə ye -
ri nə yetirən Birinci vitse-prezidentin rəhbərlik
et diyi fondun fəaliyyətində COVID-19 pan -
de miyasına qarşı mübarizə xüsusi qeyd olun -
ma lıdır. Heydər Əliyev Fondu müvafiq la -
bo ra toriyaların təcili təşkilinə, ölkəmizin
yüksək keyfiyyətli testlərlə təmin olunmasına
ya xından dəstək göstərib, mobil tipli müa li -
cə xanalar üçün tibbi avadanlıq və ləvazimat,
dər man preparatları xaricdən alınaraq Azər -
bay cana gətirilib. Virusa yoluxmuş bir sıra
ta nınmış şəxslərə də Mehriban xanımın tap -
şı rığına əsasən kömək göstərilib və onlar
zə ruri müalicə alaraq sağalıblar. Xüsusi ka -
ran tin rejimi ilə əlaqədar olaraq Heydər
Əliyev Fondu “Biz birlikdə güclüyük” layihəsi
çər çivəsində ardıcıl surətdə vətəndaşları ər -
zaq bağlamaları ilə təmin edib. Aztəminatlı
və digər həssas qruplardan olan 100 minədək
ailə yə dəfələrlə bayram sovqatları çatdırılıb.
Mehriban Əliyevanın şəxsi təşəbbüsləri ilə

xü susi qayğıya ehtiyac duyan insanlara fərdi
qay dada kömək göstərilməsi bu təşkilata əsl
ümum xalq rəğbəti qazandırıb. Əksər əra zi -
lər də çəkilən yollar, tikilən sığınacaqlar, hi -
ma yəyə ehtiyac duyan uşaqlar üçün təşkil
olu nan bayram tədbirləri, yardım və hə diy -
yə lər daimi xarakterlidir. 

Fərəh hissi ilə qeyd edək ki, Azərbaycanın
bi rinci xanımının öl kə də, regional və bey -
nəl xalq miqyasda həyata ke çirdiyi sistemli
təd birlər daim layiqli təq di rini qazanır.
Mehriban xanım, demək olar ki, hər il bey -
nəl xalq təşkilatlar səviyyəsində ən müxtəlif
no minasiyalarda yüksək adlara layiq görülür,
mü kafatlarla təltif olunur. Azərbaycan şifahi
xalq ədəbiyyatınin və milli musiqi irsinin
qo runub-saxlanması və inkişafı sahəsində
gös tərdiyi xidmətlərinə görə UNESCO-nun
və İCESCO-nun xoşməramlı səfiri seçilməsi,
“Caspian Energy İntegration Award-2005”
beynəlxalq təşkilatının “2004-cü ilin ictimai
xadimi” mükafatı, 2005-ci ildə “İlin qadını”
adı, sonrakı illərdə “Yüzilliyin mesenatları”
Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun “Yaqut Xaç”
ordeni, BMT-nin Ümumdünya Əqli Mül -
kiy yət Təşkilatının (WIPO) qızıl medalı,
Ümum dünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST)
bey nəlxalq mükafatı, “Qızıl Ürək” beynəlxalq
mü kafatı, Heydər Əliyev mükafatı, Polşanın
“Xid mətlərə görə” Böyük Komandor Xaçı
or deni, Fransanın “Şərəf Legionu” ordeni,
UNESCO-nun “Qızıl Motsart” medalı, Krans
Mon tana Forumunun Qızıl medalı, “Prix de
la Fondation” mükafatı, “Birlik Ulduzları”
döv lətlərarası mükafatı, “Kazak şöhrəti”
(“Ka zaskaya slava”) mükafatı, “Şəhid Bənazir
Bhutto Qadın Mükəmməlliyi” mükafatı,
TürkAlman Dostluq Federasiyasının fəxri
mü kafatı, “İlin Birinci Xanımı” mükafatı,
Bey nəlxalq Olimpiya Akademiyasının
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“Olympic Excellence” xüsusi fəxri mükafatı,
Pa kistan İslam Respublikasının “Hilal-e Pa -
kis tan” ali ordeni, Serbiya Respublikasının
“Sreten” ordeni, Avropa Oyunlarının təş ki -
lin də xidmətlərinə görə “Heydər Əliyev”
or deni, “Macarıstanın Xidmətlərə görə Ko-
mandor Xaçı” ordeni, II dərəcəli Müqəddəs
Mə ləksima Knyaginya Olqa ordeni, İtaliya
Res publikasının “Xidmətlərə görə” Böyük
Xaç Kavaleri ordeni, Rusiyanın “Dostluq”
or deni, IX Piy Ordeninin Böyük Xaçı mü -
ka fatı,“Humanizm simvolu adına” mükafat
və sair onun adlar və təltiflər qalereyasının
in ciləridir. 

Böyük ictimai-siyasi fəallığı nəzərə
alınaraq, Mehriban xanım Əliyeva 2013-cü
il iyunun 7-də ölkənin ən aparıcı si yasi
partiyası Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr
müavini vəzifəsinə seçilmiş, 2017-ci il fev -
ralın 21-də isə Azərbaycan Respublikasının
Bi rinci vitse-prezidenti təyin olunmuşdur.
Buradaca qeyd edək ki, Mehriban xanımın
Birinci vitse-prezident kimi keçirdiyi ilk
tədbir məcburi köçkünlərlə bağlı idi və bu,
bir növ rəmzi səciyyə daşıyırdı. Didərginlik
taleyi yaşayan, paytaxt Bakının və Sumqayıt
şəhərinin yataqxanalarında məskunlaşmış
qa rabağlı soydaşlarımızın köçürülməsinə
həsr edilmiş o müşavirə sanki mesaj idi ki,
döv lət idarəetməsi nə qədər mürəkkəb proses
ol sa da, müharibə şəraiti ilə necə üz-üzə
qal saq da, biz qayğı uman heç bir vətən da -
şı mızı diqqətsiz qoymayacağıq. Elə bu ama -
lı na görədir ki, 2005, 2010 və 2015-ci illərdə
Mil li Məclisə keçirilən seçkilərdə Yeni Azər -
bay can Partiyası tərəfindən Mehriban Əli -
ye vanın namizədliyi irəli sürülmüş və o,
bö yük səsçoxluğu ilə deputat seçilmişdir.
Məhz həmin dövrlərdə onun deputat kimi
Mil li Məclisə təqdim etdiyi layihələr əsasında

parlament humanizm prinsiplərini əsas tu-
taraq, el bayramları ilə əlaqədar toplam min -
lər lə məhkumun cəzasının qalan hissəsindən
azad olunması haqqında qərarlar qəbul et -
miş dir. Beləliklə, Azərbaycan parlamentarizmi
tarixində ilk dəfə olaraq Milli Məclisin
deputatı tərəfindən irəli sürülmüş və geniş
ic timai dəstək almış bu amnistiya aktları
bö yük mənəvi-əxlaqi və siyasi məzmun da -
şı mışdır. 

Xüsusi qeyd edilməlidir ki, erməni fa -
şist lərinin 30 ildən bəri işğal altında saxladığı
Vətən torpaqlarının 44 günlük Zəfər yürüşü
ilə azad edilməsi kimi tarixi missiyanın hə -
ya ta keçirilməsi zamanı Azərbaycan Prezi-
denti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş
Ko mandanı cənab İlham Əliyevin böyük
uğur lar qazanmasında Mehriban xanım Əli -
ye vanın fədakar dəstəyi olmuşdur. Vətən
mü haribəsi yaralılarının görüşünə Prezidentlə
bir likdə gedən Mehriban xanımın onlara
ana-bacı kimi necə ürək-dirək verdiyi, şəfalar
ar zuladığı yaddan çıxmır. Rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə qazilər
üçün ən müasir protezlərin alınaraq gətirilməsi
məhz onun xidmətidir. O, daim dövlət başçısı
ilə bərabər işğaldan azad olunmuş ərazilərə
sə fərlər edir, bərpa və quruculuq işlərinə
möh təşəm dəstək göstərir. Müharibədən son -
ra Şuşada “Xarıbülbül” festivalı da, digər
unu dulmaz tədbirlər də onun təşkilatçılığı
ilə başa gəlib. Erməni vandallarının yararsız
ha la saldıqları adidələrin, dini irs nü mu nə -
lə rinin ikinci həyata qayıtması da bu sı ra -
dan dır. Dünya Azərbaycanlılarının V Zəfər
Qu rultayının Şuşa şəhərində keçirilməsində
də Mehriban xanım Əliyevanın mühüm xid -
mət ləri olmuşdur. 

Ölkənin Birinci vitse-pre zi denti Azər -
bay can mədəniyyətinin, elminin ha misi,
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Azər baycan dövlətinin dünya şöhrətli si yasi
xa dimlərindən biridir. Əzmkarlıq, insan pər -
vər lik, şəfqət, mərhəmət, mərdlik və cə fa -
keş lik kimi keyfiyyətlər onu səciyyələndirən
baş lıca xüsusiyyətlərdir. Hər kəs və bütün
xal qımız bunu yüksək qiymətləndirir. Bu
ba rədə, müəllimi professor Vaqif Şadlinski
ya zır: “Mehriban xanım xalqımızın mərd
qı zıdır. Mən Avropa Oyunlarının açılışı za -
ma nı Xarkov şəhərində idim. Həmin vaxt
ora da “Lider” telekanalı Bakıdan Avropa
Oyun ları ilə bağlı reportaj göstərirdi. Xorva -
tiya televiziyasında da eyni veriliş ya yım la -
nır dı. Mehriban xanım ingiliscə, azərbaycanca
nitq söylədi. Çıxışının sonunda bir cümlə
iş lətdi: “Tanrı Azərbaycanı qorusun!” Bunun
əvə zinə o, başqa söz də işlədə bilərdi. Amma
be lə deməklə Azərbaycanı nə qədər sevdiyini
bir daha bütün dünyaya sübut elədi. Bu, da -
xil dən, ürəkdən gələn bir nida idi. Buna gö -
rə də xalqımız, millətimiz Mehriban xanıma,
onun Azərbaycanı sevdiyi qədər hörmət bəs -
lə yir və onu sevir”. Yeri gəlmişkən, Birinci
xa nımın idmana qayğısı da öz əhatəliliyi ilə
se çilir. Bu baxımdan “idman şahzadəsi” sa -
yı lan gimnastika sahəsində ardıcıl və sistemli
təd birlər keçirilir. 2002-ci ildə Azərbaycan
Gim  nastika Federasiyasının prezidenti seçilən
Mehriban xanımın xidmətləri sayəsində öl -
kə mizdə gimnastikanın 9 növü intensiv in -
ki şaf etməkdədir. Bakıda ilk Milli Gimnastika
Are nası istifadəyə verilmişdir. Məhz bu qay -
ğı ya görə, gimnastlarımız mötəbər beynəlxalq
ya rışlarda uğurla çıxış edərək yüksək mükafat-
lar qazanmışlar. Bu gün təkcə Bakı, Sumqayıt
və Gəncədə deyil, respublikamızın ra yon la -
rın da da müasir idman kompleksləri yara dı -
la raq, gənclərin istifadəsinə verilmişdir. Meh -
ri ban xanım Əliyeva Azərbaycan Respublikası
Mil li Olimpiya Komitəsinin IV Baş Məc li -

sin də MOK-un İcraiyyə Komitəsinin üzvü
se çilmişdir. 2015-ci ildə Bakıda birinci Av -
ro pa Oyunlarının yüksək səviyyədə ke çi ril -
mə si Təşkilat Komitəsinin və onun rəhbəri
Mehriban Əliyevanın fəaliyyətinin nəticəsi
ki mi qeyd edilib. 2017-ci ildə Bakıda IV İs -
lam Həmrəyliyi Oyunlarının təşkili də
Mehriban Əliyevanın adı ilə bağlıdır. Yaxşı
xa tırlayırıq ki, Tokio-2020 Olimpiadasında
və paralimpiya oyunlarında idmançılarımızın
qələbələrinə ən çox sevinənlərdən biri elə
Mehriban xanım idi. Təmsilçilərimizin hər
qələbəsini, hər medalını özünün sosial şəbəkə
he sablarında ayrıca qeyd edir, səmimi təb -
rik lərini isti-isti çatdırırdı. Qalib idmançılarla
gö rüşlər, onlar üçün hər cür şərait yara dıl -
ma sına nail olunması dövlət başçısı ilə bə -
ra bər, mübaliğəsiz olaraq onun da xidmətidir.
Əslində, bu gün Prezident İlham Əliyevin
dediyi kimi, ölkədə idmanın dövlət siyasətinə
çevrilməsində onun da xidmətləri var. 

Vaxtilə AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq
İns  titutunda birgə işlədiyimiz ziyalı xanım
Rəfiqə Əzimovanın bir gün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasında keçirilən müdafiə
şurasının iclasından sevinclə qayıdaraq,
Mehriban xanımın “Evtanaziya və təbabətdə
humanizm problemi” adlı tədqiqat işini bö -
yük uğurla müdafiə etdiyindən ağızdolusu,
fəxr lə danışdığını yaxşı xatırlayıram. Artıq
bu gün Mehriban Əliyeva ölkənin Birinci
vit se-prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyası
sədrinin birinci müavini olmaqla bərabər,
ey ni zamanda, təhsil almış olduğu İ.M. Se -
çe nev adına Birinci Moskva Dövlət Tibb
Uni versitetinin fəxri professoru, Bolqarıstanın
Mü qəddəs Kiril və Mefodi adına Veliko Tir -
no vo Universitetinin fəxri doktorudur. 

Tarixdə par laq şəxsiyyətlər səviyyəsinə
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yük sələn Azərbaycan xanımları da olub.
Azər baycanın ilk qadın hökmdarı Tomrisi,
Uzun Həsənin anası, mahir diplomat Sara
xa tunu, ulu öndərin ömür-gün yoldaşı Zərifə
xa nım Əliyevanı... yada salmaq kifayətdir.
Elə Mehriban xanımın hazırkı geniş icti-
mai-siyasi fəaliyyəti həmin ənənənin davam
et diyinə gözəl nümunədir. Sələflərin ruhuna
eh tiram göstərmək onun örnək amalı sayılır.
Bu rada iftixarla xatırlamaq yerinə düşər ki,
Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bir neçə il əv -
vəl Belçika Krallığının Vaterloo şəhərində
gör kəmli Azərbaycan şairi, Xan qızı Na tə -
va nın abidəsi qoyulub. Postamentində “Qa -
ra bağ şahzadəsi, Azərbaycan” sözləri yazılmış
bu abidə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada
tanıdılması üçün görülən işlərə bir töhfədir.

Prezident İlham Əliyevin fədakar ömürgün
yoldaşı Mehriban Əliyeva Leyla, Arzu və

Heydər adlı üç layiqli övladın anası olması
ilə fəxr edə bilər. Bir qadın olaraq düşünürəm
ki, Mehriban xanım ömrü boyu anası Aida
İmanquliyevanın öyüdlərinə artıqlaması ilə
əməl edən bir övladdır. Unudulmaz şəxsiyyət
olan Aida xanım özü də həyat yollarında
inam la irəliləmiş, el-obada böyük hörmət,
nü fuz sahibi olmuşdur. Bu gün Mehriban
xa nım anasının həyatda saldığı izləri daha
da böyüdərək geniş bir yola çevirib. 
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ЛИДЕР, КОТОРЫЙ ВНОСИТ ОСОБЫЙ ВКЛАД В МЕЖДУНАРОДНУЮ
ГУМАНИТАРНУЮ ПОЛИТИКУ

Саида Гасанзаде, 
заведующая отделом Института права и прав человека НАНА, 
доктор юридических наук, офтальмолог. 
электронная почта: saidahasan@gmail.com

Мехрибан ханум Алиева, Первый вице-президент Азербайджанской Республики,
Президент Фонда Гейдара Алиева, Посол доброй воли ЮНЕСКО и IESCO,
занимает исключительное место среди феноменальных исторических деятелей
нашего народа. Сегодня она буквально одна из самоотверженных лидеров в
авангарде национального и международного женского движения. Образцовый
образ жизни, многогранная деятельность дают основание говорить о том, что
Мехрибан Алиева всегда лидирует на общественно-политической арене, в гума-
нитарной сфере, демонстрирует образцовую приверженность служению государству
и народу, высоким идеалам. 

Ключевые слова: женщина-лидер, феноменальная личность, женское движение,
гуманитарная политика, посол доброй воли. 
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SHE IS A LEADER WHO MAKES SPECIAL CONTRIBUTIONS 
TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN POLICY

Saida Hasanzade, 
head of the department of the Institute of Law and Human Rights of ANAS,
doctor of legal sciences, ophthalmologist.
e-mail: saidahasan@gmail.com

Mehriban Aliyeva, First Vice-President of the Republic of Azerbaijan, President of
the Heydar Aliyev Foundation, Goodwill Ambassador of UNESCO and IESCO, has an
exceptional place among the phenomenal historical figures of our people. Today, she is
literally one of the selfless leaders at the forefront of the national and international
women's movement. Exemplary way of life, multifaceted activity gives grounds to say
that Mehriban Aliyeva is always leading in the socio-political arena, in the humanitarian
sphere, demonstrates exemplary commitment to the service of the state and the nation,
high ideals.

Key words: female leader, phenomenal personality, women's movement, humanitarian
policy, goodwill ambassador.

ULUSLARARASI İNSANİ POLİTİKAYA ÖZEL 
KATKILARDA BULUNAN BİR LİDERDİR

Saida Hasanzade, 
ANAS Hukuk ve İnsan Hakları Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı, 
Hukuk Bilimleri Doktoru, Göz Doktoru.
e-posta: saidahasan@gmail.com

Azerbaycan Cumhuriyeti Birinci Başkan Yardımcısı, Haydar Aliyev Vakfı Başkanı,
UNESCO ve IESCO İyi Niyet Elçisi Mehriban Aliyeva, halkımızın olağanüstü tarihi
şahsiyetleri arasında müstesna bir yere sahiptir. Bugün, kelimenin tam anlamıyla
ulusal ve uluslararası kadın hareketinin ön saflarında yer alan özverili liderlerden
biridir. Örnek yaşam tarzı, çok yönlü faaliyeti, Mehriban Aliyeva'nın sosyo-politik
arenada, insani alanda her zaman lider olduğunu, devlete ve millete hizmete örnek bir
bağlılık, yüksek idealler gösterdiğini söylemeye zemin hazırlıyor. 

Anahtar kelimeler: kadın lider, olağanüstü kişilik, kadın hareketi, insani politika,
iyi niyet elçisi.
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XIXəsrdə yaşamış Azərbaycan
mil li mətbuatının banisi, maa -

rif çi-alim Həsən bəy Zərdabi ilə XX əsrin
şair və filosofu, satirik və jurnalist Stanislas
Yeji Leçin qəzetə, məsələyə bu günün priz -
ma sından yanaşdıqda, ümumilikdə, mediaya
mü nasibətində diqqəti cəlb edən təzad, əs -
lin də, dövrün və zamanın, ictimai-siyasi mü -
hitin, yaxud konkret zaman çərçivəsində baş
ve rən hadisələrin təsirindən irəli gəlir. Başqa
söz lə, media yalnız aid olduğu dövrün “rən -
gi nə”, yəni beynəlxalq ictimai-siyasi, sosial-
iq tisadi, mədəni proseslərə, qlobal ka ta -
klizm lərə nəzərən qarşısına konkret məqsəd
və vəzifələr qoyur və həmin məqsədə çatmaq
üçün də müvafiq forma və metodlara əl atır.
Fik rimizi daha sadə ifadə etsək, media öz -
lü yündə aid olduğu dövrün güzgüsüdür. O
üz dən də informasiya resursları gah müxtəlif
za manlarda, Həsən bəy Zərdabinin təbirincə,
ic timai-siyasi düşüncənin formalaşması, in -
fo r masiyalı cəmiyyətin yaradılması, maa -

rifçiliyin, dünyagörüşünün
təbliği və inkişafında güclü
təsir vasitəsinə, ideoloji sila-
ha çevrilir, gah da Stanislav
Yeji Leçin bildirdiyi kimi,
dün yaya açılan aynanı ört -
mək lə dövlət – xalq institu -
tu nu iflic vəziyyətə salır,
da xili xaos, qarşıdurma və
anar xiya yaratmaqla böyük
bir kütləni manipulyasiya
edən ideoloji maşın rolunu
oy nayır. Xülasə, media həm
ya rada, həm də dağıda bilir.

Bəs, bu gün necə? Müa -
sir qlobal media hansı funk -

si ya nı yerinə yetirir?

Müasir medianın “rəngi”

BMT-nin rəsmi internet saytında yer alan
rə qəmlərə istinad etsək:

1. Bu gün təxminən 281 milyon insan,
baş qa sözlə, dünya əhalisinin 3,6 faizi do -
ğul duğu ölkədən kənarda qaçqın statusunda
ya şayır və bu rəqəm hər il artır;

2. Qlobal konfliktlərin və yeni ərazilər
uğ runda hərbi toqquşmaların coğrafiyası
ənə nəvi regionlar (Yaxın Şərq, Şimali Afrika)
çər çivəsindən çıxaraq yeni və daha geniş
əra ziləri əhatə edir;

3. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesab la -
ma larına əsasən, qlobal ekoloji fəlakət üzün -
dən baş verən iqlim dəyişikliyi, malyariya,
dia reya və artan hərarətdən 2030-cu ildən
2050-ci ilə qədər hər il orta hesabla 250
min insan həyatını itirəcək və s.

DEZİNFORMASİYA: DÜŞÜNÜLMÜŞ İCTİMAİ TƏSİR METODU,
YOXSA, SADƏCƏ, QEYRİ-PEŞƏKARLIQ?

Müasir dövrün qlobal media problemləri sırasında bəlkə
də birinci olan bu mövzuya iki sitatla giriş etmək istərdim.

“Hər kəsi çağırıram gəlmir, göstərirəm görmür, deyirəm,
qanmır. Axırda gördüm ki, onları haraylayıb çağırmaqdan,
onlara deməkdən başqa bir qeyri-əlac yoxdur. Olmaz ki,
mənim sözümü eşidənlərdən - heç bir qanan olmasın. Necə
ki, bir bulağın suyunun altına nə qədər bərk daş qoysan,
bir neçə ildən sonra su tökülməkdən o bərk daş mürur ilə
əriyib deşilir, habelə söz də, ələlxüsus da doğru söz. Belədə
qəzet çıxarmaqdan savayı bir qeyri-əlac yoxdur".

Həsən bəy Zərdabi.

“Dünyaya açılan pəncərəni qəzetlə örtmək mümkündür”.
Stanislav Yeji Leç.
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Siyahını uzatmaq da olar. Lakin bəşəriyyəti
düşündürən 3 əsas problem – qlobal miqrasiya
böhranı, hərbi konfliktlər, ekoloji fəlakət, o
cüm lədən günümüzün reallığı olan və bəzi
rə qəmlərə görə, son 2 ildə təxminən 8 milyon
in sanın həyatına son qoyan COVID-19 pan -
de miyasına dünya dövlətlərinin biganəliyi,
möv cud kataklizmlərlə ən yaxşı halda şəxsi
ma raqları, yaxud sərhədləri çərçivəsində
mü barizə aparması müasir medianın da ümu-
mi rəngini müəyyənləşdirir və bu rəng çox
təəs süf ki, QARADIR.

Ənənəvi prinsiplərdən (mə lu mat lan dır -
maq, maarifləndirmək, əyləndirmək) tədricən
uzaq laşan və günümüzdə ideoloji təsir meto -
du na, bir dövlətin digərinə qarşı təsir və
təz yiq elementinə çevrilən dünya mediası
ob yektiv, ədalətli və qərəzsiz informasiya
ver məkdən daha çox məhz qlobal pro ses -
lər dən irəli gələrək ictimai şüurun ma ni pul -
ya si yası ilə məşğuldur və bu yolda istifadə
olu nan ən ciddi silah DEZİNFORMA Sİ YA -
DIR.

Niyə məhz dezinformasiya?

1. Müasir medianın korporativ ma raq -
la ra qulluq etməsi;

MEDİA, ilk növbədə, ictimai resursdur
və ictimai maraqlara da xidmət etməlidir.
La kin zaman-zaman baza prinsiplərindən
uzaq laşan müasir informasiya vasitələri gü -
nümüzdə  şəxsi və ya korporativ maraqlara
xid mət edir ki, belə olan halda obyektiv in -
for  masiya verməkdən daha çox manipulyasiya
et mək, ictimai fikri çaşdırmaq, kütlə psi xo -
lo giyasına təsir edərək onu hətta öz dövlətinə
və milli maraqlarına qarşı yönəltmək kimi
prin siplər ön plana çıxır. Belə olan halda isə
qar şıya qoyulan məqsədə nail olmağın ən
ef fektli yolu DEZİNFORMASİYADIR;

2. Auditoriya uğrunda rəqabət;
Qlobal miqyasda media orqanlarının sa -

yı nın durmadan artması fonunda, xüsusən
in ternet resurslarının, sosial platformanın
in formasiya rəqabətində aşkar üstünlük əldə
et diyi müasir dünyamızda klassik və ya ənə -
nə vi media ilə (mətbuat, radio və TV) yeni
me dia (internet) arasında auditoriya uğrunda
cid di rəqabətin getdiyinin şahidi oluruq. Be -
lə bir mühitdə “ən dəqiq informasiya ən
ope  rativ informasiyadır” prinsipinə üstünlük
ve rilir ki, nəticədə əldə olunan məlumatlar
təh lil edilmədən, araşdırılmadan və də qiq -
ləş dirilmədən ən qısa zamanda cəmiyyətə
ötü rülür. Yaranmış süni rəqabət mühitində
or taya çıxan ən ciddi və qlobal problem
DE ZİNFORMASİYADIR;

3. Qeyri-peşəkarlıq;
Müasir dövrdə informasiyaya əlçatanlığın

da ha asan olması və ya informasiya mühitinə
tə sir imkanlarının, həmçinin informasiyanı
ge niş auditoriyaya ötürməyin forma və me -
tod larının zənginliyi Jurnalistikanı da öz lü -
yün də bir elm və ya sənət növü kimi tədricən
sı radan çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur.
Bu gün geniş auditoriyaya məxsus informa -
si ya resursuna sahib olmaq və ya məlumat
is tehsal etmək üçün illərlə əziyyət çəkib jur -
na list ixtisasına yiyələnməyə də ehtiyac yox-
dur. Kamera, diktofon və qələmi əvəz edən
son model telefona yiyələnməklə hər kəs
asan lıqla media subyektinə çevrilə bilər. Bu
hal da isə qeyri-peşəkarlıq ciddi problem ki -
mi ortaya çıxır. Qeyri-peşəkarların qısa za-
manda populyarlaşmaq, daha çox oxucu və
ta maşaçı toplamaq uğrunda mübarizəsində
ya ranan və jurnalistikanın təməl prinsiplərini
sar sıdan ən ciddi problem DEZİNFORMA -
Sİ YA DIR;

4. İnformasiya aclığı sindromu;
Təcrübə göstərir ki, cəmiyyətin onu dü -

şün dürən və narahat edən məlumatları za -
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ma nında ala bilməməsi və sosial sferada in -
for  masiya boşluğunun yaranması kənar qüv -
və lərin fəallaşmasına və onların mövcud in -
for  masiya vakuumundan öz maraqları naminə
ya rarlanmasına gətirib çıxarır. Nəticədə cə -
miy yət özü də fərqinə varmadan feyk mə lu -
mat və faktların, mülahizələrin istehsalçısına
çev rilə bilər. Yalan informasiyanın sürətlə
ti rajlanması ilə məlumatın obyektiv tərəfini
mü əyyənləşdirməkdə çətinlik çəkən və pa -
ra dokslarla üzləşən ictimaiyyət özü də fərqinə
var madan apatik duruma düşür. Yaranmış
və ziyyətin gündəmə gətirdiyi ən ciddi problem
isə yenə də DEZİNFORMASİYADIR.

Dezinformasiya düşünülmüş ictimai
təsir metodudur, yoxsa qeyri-
peşəkarlıq?

Təqdim etdiyimiz 4 səbəb bir suala ay -
dın lıq gətirilməsini əsas şərt kimi qarşıya
qo yur. Dezinformasiya düşünülmüş ictimai
tə sir metodudur, yoxsa, sadəcə, qeyri-pe şə -
kar lıq? Bu suala cavab vermək real in for -
ma siyanı dezinformasiyadan ayırmaq qədər
mü rəkkəbdir. Çünki müasir dünyamızda
infor masiya burulğanına düşən cəmiyyət
onu idarə edən məlumatların xarakterini,
məq səd və vəzifələrini müəyyən etməkdə
cid di problemlərlə üzləşir. Hadisələrin inkişaf
di namikası və hər gün yenilənən operativ
in formasiya seli ictimaiyyətə konkret faktlar
üzə rində fokuslanmağa, analiz etməyə, başqa
söz lə, ağı qaradan, pisi yaxşıdan, düzü əy ri -
dən, doğrunu yalandan seçməyə imkan ver -
mir. O zaman...

Dezinformasiyanın qarşısını almaq
mümkündürmü?

Əminliklə söyləmək olar ki, XEYR! Dez -
in  formasiya özlüyündə informasiyadır və

mə lumat axınının məqsədli şəkildə, bu və
ya digər maraqlar prizmasından yanlış tərzdə
in terpretasiyasını nəzərdə tutur. Və hazırda
qlo bal miqyasda məhz dezinformasiyanı
baş lıca alət seçməklə geniş yayılan, zaman-
za man ciddi təsir mexanizminə çevrilən ki -
ber hücumlar cəmiyyətin bütün sferalarında
ne qativ iz qoyur. Məsələn, 2021-ci ildə dün -
ya iqtisadiyyatının kiberhücumlardan çəkdiyi
zi yanın həcmi təxminən 6 trilyon dollar təş -
kil edib. Odur ki, bu prosesi tamamilə da -
yan dırmaq yox, onu yalnız effektiv forma
və metodlarla zəiflətmək və ya cavab tədbirləri
ilə başlıca hədəfdən yayındırmaq olar.

Çıxış yolu nədir?

Beynəlxalq təcrübə bu bəladan qurtulmaq
üçün əsasən iki istiqamət üzrə fəaliyyət gös -
tər məyi məqbul bilir:

1. Jurnalist fəaliyyətini və media or qan -
la rını qanun və etik davranış kodeksləri ilə
tən zimləmək;

Bu istiqamət üzrə kifayət qədər nümunələr
var. Məsələn:

– Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının
“Jur nalist davranışı prinsiplərinin dek la ra -
si yası”,  maddə 1. “Həqiqətə ehtiram və cə -
miy yətin həqiqəti bilmək hüququna hörmət
jur nalistin bir nömrəli borcudur”; maddə 4.
“İn formasiya alarkən, foto və sənədlərdən
is tifadə edərkən jurnalist yalnız sağlam məq -
səd lər güdməlidir”;

– Professional Jurnalistlər Cəmiyyətinin
“Etik normalar kodeksi”, maddə 1. “Həqiqəti
ax tarın və onu insanlara çatdırın. Jurnalist
gə rək həqiqəti hər şeydən üstün tutsun, şəxsi
ma raqları güdməsin, informasiyanın top lan -
ması və şərhində obyektiv və qorxmaz ol -
sun”;

– ABŞ Qəzet Redaktorları Birliyinin Prin -
siplər Deklarasiyası, maddə 4. “Həqiqət və
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də qiqlik – bu prinsipləri rəhbər tutmaqla
jur nalist professional borcunu yerinə ye tir -
məklə yanaşı, oxucusunun hörmətini və ina -
mı nı qazanmağa çalışmalıdır”;

– Avstriya Mətbuat İşçilərinin Etika Ko -
deksi, maddə 1. “Jurnalistin başlıca borcu
mə lumatı hazırlayarkən həqiqəti və vic dan -
lı lığı rəhbər tutmasıdır”;

– Böyük Britaniya Jurnalistləri Milli Şu -
ra sının Davranışı Kodeksi, maddə 9. “Jurnalist
özəl maraqlara görə həqiqəti təhrif et mə mə -
li dir”; maddə 11. “Jurnalist mətbuatda dərc
edil miş, əldə olunan məlumatlardan şəxsi
məq sədlər üçün istifadə etməməlidir”;

– Türkiyə Mətbuat Şurasının “Mətbuat
pro fessional prinsipləri kodeksi”, maddə 3.
“İc timai institut olan jurnalistikadan şəxsi
və özəl maraqlar naminə istifadə edil mə mə -
li dir”;

– Azərbaycanın Media haqqında Qanunu,
mad də 14. “Faktlar və hadisələr qərəzsiz və
ob yektiv təqdim olunmalı, birtərəfliyə yol
ve ril məməlidir” və s.;

2. Cəmiyyəti maarifləndirməklə dezinfor -
ma siya əleyhinə sosial immunitet for ma laş -
dır maq;

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, çox zaman
qa nunlar və peşə etikası kodeksləri de zin -
for masiyanın cəmiyyətə təsirinin qarşısını
ala bilmir. Odur ki, tədqiqatçılar cəmiyyətin
maa rifləndirilməsinə, ictimaiyyətin həqiqi
in formasiyanı dezinformasiyadan fərq lən -
dir mə si üçün effektiv görünən metodlara,
başqa sözlə, sosial immunitet yaratmaq meto-
duna üstünlük verirlər. Bu zaman beynəlxalq
praktikada geniş yayılmış və birbaşa vətəndaş
cəmiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş 5 prinsip
işə düşür:

1. Karl Bernştayn və Bob Vudvord qaydası
– İnformasiyanın ilkin mənbəyini axtarın.
Yax şı olar ki, bu mənbələr bir-birindən asılı

ol masın və müstəqil fikirlər yürütsün. Əgər
mən bə yoxdursa və xəbər “etibarlı mənbə”dən
alı nan məlumata əsaslanırsa, deməli, dezinfor -
ma siya xarakterlidir;

2. İnformasiyanı şərhdən fərqləndirməyi
ba carın. Çünki istənilən şərhdə dezinforma -
si ya elementlərinə rast gəlmək mümkündür;

3. İstənilən informasiyada əks tərəfin fi -
kir lərini axtarın. Əgər bu yoxdursa və infor -
masiya birtərəfli qaydada işlənilibsə, deməli,
de zinformasiya xarakterlidir;

4. İnformasiyada yer alan insan və məkan
ad larına, rəqəmlərə xüsusi fikir verin. Əgər
qeyd olunan istiqamətlərdə hərf və ya faktoloji
səhv varsa, deməli, xəbər qeyri-peşəkar ha -
zır lanıb və dezinformasiya xarakterlidir;

5. İnternet resursunda yer alan xəbəri
oxu yarkən mütləq şəkildə müəllif adının
olub-olmamasına fikir verin. Əgər müəllif
adı yoxdursa, xəbərin dezinformasiya xarak -
ter li olması ehtimalı böyükdür.

Azərbaycanda dezinformasiya və
dezinformasiya ilə mübarizənin
Azərbaycan modeli

Azərbaycan da dezinformasiyadan əziyyət
çə kən ölkələrdəndir. Əgər 2016-cı ildə hər
40 saniyədən bir kiberhücumların şahidi
olur duqsa, 2021-ci ildə bu rəqəm 4 dəfə ar -
tıb: ötən il hər 11 saniyədən bir müxtəlif sə -
viy yədə kiberhücumlar baş verib. Ölkəmiz
əley hinə yönələn informasiya hücumlarının
məhz 2021-ci ildə aktivləşməsi isə təsadüfi
de yil. Bunu 44 günlük Vətən müharibəsində
Azər baycanın nümayiş etdirdiyi hərbi, diplo-
matik gücün, dövlətin məhz həmin dönəmdə
regional və qlobal münasibətlər sistemində
aktiv fəaliyyətindən irəli gələn prosesin mən -
ti qi nəticəsi kimi analiz etsək, daha doğru
olar. Lakin bütün cəhdlərə rəğmən, baş lan -
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ğıcını xüsusən Avropadan götürən müxtəlif
səp kili dezinformasiya dalğalarının sosial
mü hitə təsir imkanları, xarici ideoloji hü -
cum ların cəmiyyətin beyninə, ruhuna yeri -
dil məsi kimi mənfi stereotiplər qısa müddətdə
və effektiv şəkildə minimuma endirildi, bir
çox halda ictimaiyyəti zəruri və rəsmi infor -
ma siyalarla təmin etməklə operativ cavab
təd birləri görüldü ki, bununla da ideoloji
cəb hədə sosial həmrəylik, XALQ – LİDER
– OR DU birliyi təmin olundu.

Azərbaycanın müharibə və postmüharibə
döv rü üçün müəyyən etdiyi informasiya si -
ya sətinin müəllifi isə Prezident İlham Əli -
yev dir. Dövlət başçısının son 3 ildə yürütdüyü
in formativ fəaliyyət konsepsiyası əsasən 2
is tiqamətdən ibarətdir:

1. Daxili auditoriyaya yönəlmiş informa -
si ya siyasəti;

2. Qlobal platforma və ya dünya mediası
üçün nəzərdə tutulmuş informasiya siyasəti.

Daxili auditoriyaya yönəlmiş informasiya
si yasəti – Dezinformasiyanın əsas hədəfi
qeyd etdiyimiz kimi, daxili auditoriyadır.
Odur ki, 44 günlük Vətən müharibəsi döv -
ründə informasiyalı cəmiyyətin zəruri mə -
lu matlarla operativ təmin olunması və sosial
mü hitdə daha çox etibarlı xəbər lentinin do -
laş ması, amma buna paralel cəmiyyətdə mə -
lu mat boşluğunun yaranmaması qarşıda du -
ran əsas hədəflər sayılırdı. Dövlət bu hədəfə
ne cə nail oldu?

1. Prezident ön cəbhədən gələn operativ
və rəsmi məlumatları, ilk növbədə, de z in -
for masiyanın başlıca platforması sayılan so -
sial şəbəkədə, daha dəqiq desək, rəsmi tviter
sə hifəsində paylaşmaqla, nə qədər mümkün-
süz görünsə də, bu platformada faktiki infor -
masiya nizamı, etibarlı xəbər mühiti yaratdı.
Nə ticədə yalnız tviterdə deyil, digər sosial
şə bəkələrdə də yalan və əsassız məlumatların

ya yılmasına imkan verilmədi və cəmiyyət
hət ta dezinformasiya ilə qarşılaşanda belə,
ən dəqiq, ən etibarlı məlumatı məhz dövlət
baş çısından gözləməyi daha məqbul hesab
etdi;

2. Prezident istər müharibə, istərsə də
post müharibə dövründə müntəzəm olaraq
xal qa müraciətlər edir, ön cəbhədə əsgər və
za bitlərlə görüşür, müharibə zonasına yaxın
əra zilərdə yaşayan sadə vətəndaşlarla ün -
siy yətdə olur, işğaldan azad edilmiş ərazilərə
sə fər edir və zəruri informasiyaları da cə -
miy yətə məhz birbaşa hadisə yerindən ötü -
rür dü. Başqa sözlə, Prezident, Ali Baş ko -
man danın müəyyən etdiyi və daha çox daxili
au ditoriyaya yönəlmiş informasiya siyasəti
stra tegiyası məlumatların yalnız çatdırılması
de yil, harada, necə və hansı şəraitdə təqdim
edil məsi kimi başlıca prinsipləri də rəhbər
tu tur.

Xarici auditoriyaya yönəlmiş informasiya
si yasəti – özlüyündə daxili informasiya stra -
te gi yasının davamı və ya ikinci qolu sayıla
bi lər. Əslində, dezinformasiya ilə mübarizədə
ef fektiv nəticə əldə etmək üçün hər iki qolun
pa ralel aparılması mütləqdir və Azərbaycanın
nü mayiş etdirdiyi model məhz bu prinsipi
rəh bər tutur. Bəs, prinsipin əsas istiqamətləri
nə dən ibarətdir?

1. Dövlət başçısı müharibə dönəmində
dün yanın 30-a yaxın nüfuzlu xarici informa -
si ya vasitəsinə müsahibə verməklə həm öl -
kə mizə qarşı yönələn dezinformasiya hü -
cum larını minimuma endirdi, həm də Er -
mə nistanın uzun illərdən bəri yürütdüyü ya -
lan ideologiyasına sarsıdıcı zərbələr vurdu.
Pro ses postmüharibə dövründə də davam
edir;

2. Müharibə dönəmində xarici informasiya
va sitələri nümayəndələrinin Azərbaycana
sə fər etməsi və onların hətta döyüşlərin get -
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di yi zonada aktiv fəaliyyət göstərməsi üçün
hər cür şərait yaradıldı. Başqa sözlə, reallıq
məhz onların dili ilə dünyanın diqqətinə
çat dırıldı;

3. Postmüharibə dövründə beynəlxalq
təş kilat təmsilçilərinin işğaldan azad edilmiş
əra zilərə müntəzəm səfərləri təşkil edilir,
müx təlif qlobal tədbirlərin məhz həmin əra -
zi lərdə, xüsusən Şuşada keçirilməsinə nail
olu nur. Məqsəd yeni dövr barədə dezinforma -
si ya xarakterli məlumatların tirajlanmasına
im kan verməməkdir;

4. Postmüharibə dönəmində dövlət başçısı
iş ğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edərkən
yal nız daxili auditoriyaya deyil, beynəlxalq
ic timaiyyətə ünvanlanan mesajlar verir və
bu nunla da dünyanın diqqətini Azərbaycana,
Qa rabağa və bölgədə erməni vandalizminin
ağır izlərinə yönəldirdi;

5. Prezident İlham Əliyevin şəxsi tə şəb -
büsü ilə yeni əməkdaşlıq və qlobal Bakı
plat formaları yaradılır, dünyanın aparıcı me -
dia orqanlarının əməkdaşlarının, beyin mər -
kəz lərinin nümayəndələrinin həmin görüşlərdə
iş tirakı təmin edilir, eləcə də ikitərəfli və
çox tərəfli formatda müxtəlif rəsmi görüşlər
ke çirilir.

Atılan addımların real nəticələri ortadadır.
Tam əminliklə demək olar ki, bu gün Azər -
bay can cəmiyyətində dezinformasiya ilə mü -
ba rizənin effektiv fəaliyyət modeli, konseptual
in formasiya strategiyası formalaşıb. Lakin
de zinformasiya ilə savaş davamlı xarakter
al malıdır. O üzdən yaxın gələcəkdə 2022-
2027-ci illər üçün informasiya təhlükəsizliyi
və kibertəhlükəsizlik üzrə milli strategiyanın
qə bulu da gözlənilir.

Xülasə

Böyük Britaniyanın keçmiş Baş naziri
Uins ton Çörçillin şəxsi bioqrafı, tanınmış

ta rixçi Martin Hilbertin tədqiqatlarına görə,
1986-cı ildə insanlar 40 qəzetə yerləşdirilə
bi ləcək həcmdə informasiya əldə edirdi.
2007-ci ildə isə İnternet və televiziyaya asan
çı xış hesabına bu həcm kəskin artdı və in -
san ların aldığı gündəlik informasiyanı 174
qə zet səhifəsində yerləşdirmək mümkündür.
Bu nüansa toxunmaqda məqsəd odur ki, ha -
zır da insanlar hər gün saysız-hesabsız xəbər,
m ə lumat alır və ən çox diqqətçəkən in for -
ma siyanın kontent yayımı təmin edilir. Bu
axın da isə düşünülmüş, ya da məqsədli olma -
yan məlumatların manipulyasiyası halları,
xü susən də dezinformasiyalar özünü açıq
şə kildə göstərir. Bir sözlə, dezinformasiya
öz lüyündə yalnız sadə bir informasiyanın
cə miyyətə yanlış formada ötürülməsi deyil.
Bu prosesi mənşəyi və məramı bilinməyən
zə rərli məhlulun insan bədəninə yeridilməsi
ilə orqanizmin iflic duruma düşməsi ilə ey -
ni ləşdirsək və cəmiyyətin də özlüyündə canlı
or qanizm olduğunu nəzərə alsaq, qlobal me -
dia və beynəlxalq jurnalistikanın, eləcə də
müx təlif güc mərkəzlərinin hədəfinə çevrilən
ay rı-ayrı cəmiyyətlərin hansı bəla ilə üz-
üzə qaldığını aydın təsəvvür etmək müm -
kün dür.

Üstəlik, Mayer Rotşildin təbirincə desək,
"İn formasiyaya malik olan dünyaya sahibdir".
De zinformasiya isə forma və xarakter etibarilə
mə lumat olsa da, ümumilikdə, sadə informa -
si yadan daha təhlükəlidir. Çünki XXI əsrin
qlo bal bəlası olan rəqəmsal anarxiyanın baş -
lı ca hədəfini müəyyən etmək və tənzimləmək
ol duqca çətin, bir çox halda mümkünsüz,
nə ticəsi isə bir millətin və dövlətin varlığına
son qoyacaq qədər dağıdıcı, fəlakətlidir.

Rövşən Raqifoğlu,
filologiya elmləri doktoru.
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Müasir dünyada hər bir dövlətin pul
si yasəti milli iqtisadiyyatın mak -

ro iqtisadi tənzimlənməsində mühüm rol oy -
nayır. Koordinasiya olunmuş və ba lans laş -
dırılmış bu siyasətin aparılması iqtisadi sis-
temin davamlı inkişafının böyük dərəcədə
ası lı olduğu iqtisadi idarəetmənin ən vacib
as pektidir. İqtisadiyyatın idarə edilməsi və
tən zimlənməsi bir-biri ilə əlaqəli və müəyyən
bir sistemi təmsil edən bir sıra elementlərin
möv cudluğunu nəzərdə tutur.

Əhalinin və biznesin dəstəklənməsi is ti -
qa mətində qəbul olunan antiböhran planı,
mo netar şəraitin yumşaldılması və makropru -
den sial siyasət iqtisadi fəallığın zəifləməsinin
qar şısını almış, iqtisadi subyektlərin gəlir -
lə rindəki itkiləri qismən kompensasiya etməyə
im kan vermişdir. Bu il də Mərkəzi Bankın
pul siyasəti mak roiqtisadi dayanıqlığın əsas
sü  tunlarından olan qiymət sabitliyinə yö -
nəl diləcəkdir. Pul siyasətini həyata keçirərkən
Mər kəzi Bank inflyasiyaya təsir edən başlıca
xa rici və daxili amilləri diqqət mərkəzində
sax layacaqdır. İnflyasiya hədəfinə nail olmaq
məq sədilə monetar siyasətin səmərəliliyini

ar tırmaq üçün əlavə tədbirlər gö rü lə -
cək dir.

Qeyd edək ki, hələ 2020-ci ildə
hə ya ta keçirilən səmərəli mone tar və
pru densial siyasət ölkədə makroiqtisadi
və maliyyə sabitliyini təmin etməyə
im kan vermiş, bu istiqamətdə mü əy -
yən ləşdirilən başlıca hədəflərə nail
olun muşdur. Aşağı inflyasiya, milli
val yutanın alıcılıq qabiliyyətinin qo -
run ma sı, maliyyə sektorunun bütün
seq mentlərində sabitlik və inkişaf ötən
ilin başlıca nəticələri kimi diqqət çək -

miş dir. Cari ildə də milli iqtisadiyyatda mak -
ro iqtisadi sa bitliyin daha da dərinləşdirilməsi,
iq tisadi artım trayektoriyasına qayıdış və iş
yer lərinin bərpası, bu hədəflərin real laş dı -
rıl ması üçün ölkədə həyata keçirilən makro -
iq tisadi siyasətin səmərəli koor dinasiyasına
pri oritet istiqamət kimi yanaşılacaq, maliyyə
sa bit liyinin qorunmasına, bu sektorun bütün
seq mentlərində inkişaf və dərin islahatların,
ma liyyə dərinliyinin, habelə inklüzivliyinin
yük səldilməsinə mühüm önəm veriləcəkdir.

Son illər ölkədə makroiqtisadi və ma liy -
yə sabitliyinin qorunması Azərbaycan Res -
pub likası Mərkəzi Bankının fəaliyyətinin
baş lıca prioritetlərini təşkil etmişdir. Ötən
ilin ikinci yarısından etibarən dünyanın əksər
öl kələrində olduğu kimi, respublikamızda
da inflyasi ya təzyiqləri artsa da, ümumilikdə
mak roiqtisadi sabitlik təmin olun muşdur.

Bu il ərzində Mərkəzi Bankın pul siyasəti
həm də makroiqti sadi dayanıqlığın əsas
sütun larından olan qiymət sabitliyinə yö -
nəl di lə cək dir. Pul siyasətini həyata keçirərkən
Mər kə zi Bank inflyasiyaya təsir edən başlıca

MONETAR SİYASƏTİN ƏSAS PARAMETRLƏRİNİN İCRA
VƏZİYYƏTİNƏ BAXIŞ VƏ PERSPEKTİVLƏR

Bu gün Azərbaycan gələcəyə istiqamətlənib.
İqtisadi islahatlar uğurla inkişaf edir, kənd
təsərrüfatı və sənaye yüksək səmərəlilik nümayiş
etdirir. Biznes üçün gözəl şərait yaradılıb. Azər -
bay can xalqı quruculuqla məşğuldur. Əlbəttə,
çox iş görülüb, lakin ölkənin daha da fira van -
laş ma sı üçün qarşıya daha da yüksək məqsədlər
və genişmiqyaslı vəzifələr qoyuruq.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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xa rici və daxili amilləri diqqət mərkəzində
sax  layacaqdır. İnflyasiya hədəfinə nail olmaq
məq sədilə monetar siyasətin səmərəliliyini
artırmaq üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir.

Xatırladaq ki, pul və valyuta siyasətinin
mü əyyənləşdirilməsi və reallaşdırılması, döv -
lətin ödəmə sisteminin tənzimlənməsi, eyni
za  manda, inkişafı, bank nəzarətinin həyata
ke çirilməsi, dövlətin beynəlxalq qızıl-valyuta
eh tiyatla rının saxlanılması, həmçinin idarə
edil məsi – bütün bunlar yalnız vacib funk -
si yaların bir hissəsidir.

Demək olar ki, bütün mərkəzi banklarda
iq tisadiyyata təsir etmək üçün müəyyən me -
tod lar mövcud dur. Ənənəvi olaraq bunlara
da  xildir: girov və minimum ehtiyatlar siyasəti;
açıq bazar əməliyyatları; depozit və pul si -
ya səti. Bunun la birlikdə, standart metodlar
dəs tinin məzmunu və müxtəlif ölkələrin
bank  ları tərəfindən tətbiq edilməsinin bir -
ləş məsi də bir sıra şərtlərdən asılıdır. Müxtəlif
öl kələrin mərkəzi banklarının müasir stra te -
gi yalarını ənənəvi pul siyasəti kon sep si ya -
la rına çatdır maq cəhdləri göstərdi ki, nə mo -
ne  tarizm, nə də dövlət tənzimləmə nəzəriyyəsi
öl kə iqtisadiyyatına təsir praktikasında öz
ifa dəsini tapır.

Uzunmüddətli perspektivdə Mərkəzi Ban -
kın strategiya sının seçilməsinin uzlaşma
variantına etibar etmək olar. Eyni zamanda,
ha zırda inzi bati tənzimləmə metodları ilə
mü qayisədə prioritet getdikcə bazar me xa -
nizm lərinə verilir. Buna misal kimi bir nü -
munə–ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
bə zi Avropa ölkələrində (Avstriya, İtaliya,
Fran sa vəs.) bank qanun vericiliyinin libe -
ral laşdırılmasıdır. Mərkəzi bankların stra te -
gi yasını müəyyənləşdirmək üçün əsas prin -
sip lərdən biri milli iqtisadiyyat da pul küt lə -
si nin artım sürətinin tənzimlənməsinə və ya

hər hansı sabit xarici valyutaya münasibətdə
milli pul vahidinin məzənnəsinin tən zim -
lən mə sinə yönəlməsidir.

Mərkəzi Bankın məqsədi kredit təş ki lat -
la rı nın kredit im kanlarını azaltmaq üçün ye -
ni dən maliyyələşdirmə xərclərini yüksəltmək
əvəzinə, uçot dərəcəsini yüksəltməlidir. Bu -
nun la birlikdə, bu tədbir pul bazarında bir
eniş tendensiyası ilə müşahidə olunarsa, is -
tə nilən səmərəni verməyəcək, çünki bu halda
kredit təşkilatları banklararası kreditlərə daha
çox diqqət yetirəcəklər.

Bu hədəfə çatmaq üçün Mərkəzi Bankın
pul bazarına digər metodlarla təsir göstərməsi
la zımdır (minimum ehtiyat faizlərini ar tır -
maq la və s.). Şərait bərabər olduqda, endirim
nis bətində təsirli bir artımın mövcudluğu
və ziyyətində kommersiya bank ları üçün ye -
ni dən maliyyələşmə bahalaşacaq və bu da
nə ticədə ölkədə kreditlərin maya dəyərinin
art masına gətirib çıxaracaq.

Bununla birlikdə, böyük bank lar tez-tez
mar jaları azaltmaq və daha geniş müştəri
cəlb etmək üçün Mərkəzi Bankdan sonra
faiz dərəcələrini dəyişdirməməyə üstünlük
ve rirlər. Mərkəzi Bankın məqsədi kommersiya
bank ları nın yenidən maliyyələşdirməyə çı -
xı şını asanlaşdırmaqdırsa, bu, uçot dərəcəsini
aşa ğı salır. Bu vəziyyətdə kommersiya bankla -
rı nın kredit potensialı artacaq, verdikləri
kre dit faizlərinin isə azalmasına şərait ya ra -
na caq.

Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsindəki də -
yi  şiklik yalnız pul bazarında deyil, həm də
bu tənzimləmə mexanizminin dolayı təsiri
ki mi özünü göstərən qiymətli kağızlar ba -
za rındakı şərtlərdə dəyişikliklərə səbəb olur.
Mər kəzi Bankın uçot dərəcəsinin artma sı
sə bəbindən pul bazarında kreditlər və de po -
zitlər üzrə faiz dərəcələrinin yüksəlməsi tə -
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lə bin azalmasına və qiymətli kağız lar tək li -
fi nin artmasına səbəb olur. Qiymətli kağızlara
tə ləb, eyni zamanda, qeyri-banklar tərəfindən
aza lır, çünki onlar üçün əmanətlər kredit
təş kilatlarının birbaşa maliyyələşdirməsində
ba halı kreditlərlə daha sərfəli olması sə bə -
bin dən daha cəlbedici olur. Beləliklə, Mərkəzi
Ban kın uçot dərəcəsində artım qiymətli ka -
ğız ların bazar dəyərini nisbətən azaldır.

Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsindəki azal-
ma, əksinə, kredit və depozitləri daha ucuz
hala gətirir ki, bu da əvvəllər müzakirə edi -
lən lərin əksi proseslərinə səbəb olur. Beləliklə,
qiy mətli kağızlara tələb artır, təklif azalır,
ba zar dəyəri yüksəlir. Məlumdur ki, uçot
də rəcəsində ar tım olsa da, bu, neft, şəkər və
ta xıl qiymətlərinə təsir edə bilməyəcək. En -
di rim nisbətinin yüksəlməsi bazar işti rak çı -
la rının psixolo giyasına təsir etmək üçün bir
va sitədir. Dərəcənin dondurulması gözlənilən
in flyasiyanın qarşısını almaq üçün təsirli
va sitədir.

Ehtiyat tələb mexanizmi demək olar ki,
bü tün ölkələrdəkredit siyasəti aləti kimi is -
ti fadə olunur. Eyni zamanda, sabit bir mə -
zən nəyə sadiq qalan ölkələr bu aləti çevik
tən zimləmə siyasətinin bir hissəsi olaraq
tət biq edirlər. Bank sektoru da daxil olmaqla
bey nəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafı və
azad iqtisadi zonaların, böyük regional iq ti -
sadi birliklərin yaradılması ilə minimum eh -
ti yat lar siyasətinin istifadəsi dəyişən şərtlərə
daim uyğunlaşma tələb edir.

Bu alətin özünəməxsus formalarının müx -
tə lif ölkələrdə tətbiqində maliyyə bazarının
inkişafının milli xüsusiyyətlərindən asılı ola -
raq əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur. Mərkəzi
bank lar adətən, minimum ehtiyatların fərqli
bir quruluşundan, dəyərlərindəki dalğa lan -
ma ların amplitudundan və tezliyindən, faiz -
lə rin hesab lanmasının xüsusiyyətlərindən,

kre dit təşkilatlarına yenidən maliy yə ləş di -
ril məsi üçün verilən şərtlərdən istifadə edirlər.
Mi  nimum ehtiyat tələbləri, kredit təş ki lat la -
rı nın likvidliyinin sığortası müştəri de po zit -
lə rinin təminatı kimi meydana çıxır. Minimum
eh tiyat lardan istifadə olunması bu gün də
möv  cuddur.

Pul siyasəti ən çox dövlət büdcəsi kəsirini
ma  liyyələşdirmək məcburiyyətindəqalan
mər  kəzi banklar tərəfindən həyata keçirilir.
Büd  cə profisitlə icra olunduğun dan Azər -
bay canda buna ehtiyac yoxdur. Son illərdə
Azər baycan Mərkəzi Bankının da fəal dəs -
tək lədiyi rasionallıq modelinə uyğun olaraq
hə yata keçirilən siyasət qısa müddət ərzində
öl kə iqtisadiyyatında əsaslı keyfiyyət də yi -
şik liklərinə səbəb oldu: inflyasiya cilovlandı
(1996-cı ildən Azərbaycanda inflyasiya sə -
viy yəsi 2-3 faizdən yuxarı qalxmadı və 2008-
ci ildə 6,7 faiz, 2008-ci ildə 20,8 faiz və bu
gün qlobal qeyri-sabitlik fonunda illik inflya -
si ya 8 faiz), büdcə kəsirinin ma liy yə ləş di -
ril məsi praktikasına son qoyuldu, büdcə kə -
siri ÜDM-in 1-2 faizinə qədər azaldı.

Azərbaycanda pul siyasətinin əsas məqsədi
mil  li pul vahidi nin sabitliyini təmin etməkdir.
Bu vəzifə beynəlxalq hüququn mühüm prin -
sip lərindən biri kimi təsbit edilmişdir. Xü -
su silə, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sa ziş
Mad dələrində təsbit olunmuş məqsədlərdən
biri valyuta sabit liyini təşviq etmək, üzv
döv lətlər arasında nizamlı məzənnə rejimini
qo rumaq və rəqabət üstünlüyü qazanmaq
üçün valyuta deval vasiyasından istifadə et -
mə məyə çalışmaqdır.

Pul siyasətinin ən vacib alətlərindən biri
də məcburi ehtiyat nisbətinin müəy yən ləş -
di ril məsidir. Məcburi ehtiyatlar pul çapını
azalt maqla pul aqreqatlarına nəzarət etmək
üçün istifadə olunan bank sisteminin ümumi
lik vidliyi ni tənzimləyən bir mexanizmdir.
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Eh tiyat tələbləri kredit təşkilatlarının borc -
ver mə qabiliyyətini məhdudlaşdırmaq və
döv riyyədəki pul kütləsini müəyyən səviyyədə
qo ru maq üçün müəyyənləşdirilir. Zəruri eh -
ti yat nisbəti bir kredit təşkilatının öh də lik -
lə rinin 20 faizindən çox ol mamalıdır və
fərq li kredit təşkilatları üçün fərqləndirilə
bi lər.

Müasir pul siyasəti ABŞ, İngiltərə, Alma -
ni ya vədigər ölkələrin pul siyasətindən fərqli
bir sıra xüsusiyyətlərəmalikdir. Ölkə iq ti sa -
diy yatında islahatla rın başlaması ilə iqti sa -
diy yatın pul tənzimlənməsinin rolu xeyli
art mışdır. Bu tədbirlərin əsas istiqamətləri
be lədir:

– bu istiqamətdə maliyyə sabitləşməsi
və əldə edilmiş nəticələrin konsolidasiyası;

– inflyasiya səviyyəsinin azaldıl ması;
– iqtisadi subyektlərin iqtisadiy yatda ya -

ra nan vəziyyətə uyğun laşması üçün şəraitin
ya radılması;

– iqtisadiyyatda nominal və real faiz də -
rə cələrinin azaldılması;

– milli valyutanın məzənnəsinin güc lən -
di ril məsi;

– ölkənin tədiyə balansının sabitliyinin
təmin edilməsi;

– inflyasiya olmayan iqtisadi ar tım ten -
den siyasına nail olunması və bunun möh -
kəm ləndirilməsi.

Bank fondlarla heç bir komis siya haqqı
al madan əməliyyatlar aparır. Ticarət bank -
la rının yenidən maliyyələşdirilməsi, onların
bir  başa borc verilməsindən imtina sı və kom -
mer siya banklarının lombard krediti prak ti -
ka sından istifadə olunması üçün bazar me -
xa nizmləri pul siyasətində daha da inkişaf
et dirilir. Bundan əlavə, minimum ehtiyatların
sə viyyəsində azalma tendensiyası və bun la -
rın rubl və xarici valyutada cəlb olunan
fond lar baxımından bərabərləşdirilməsi prin -

sip ləri də mövcuddur. İkinci məsələ çox va -
cib dir, çünki kredit təşkilatlarının məcburi
eh tiyatlar nisbətində tədricən azalma iqtisa -
diy yata borc vermək imkanlarını genişləndirir
və müvafiq olaraq pul təklifini artı rır. Bir
sı ra iqtisadçılar tərəfindən pul siyasətinin
bə zi qeyri-kafi liyini ortaya qoyan əhəmiyyətli
ça tışmazlıqlara işarə edilir, faiz dərəcəsini
tən zimləməkdən imtina tənqid olunur. Çünki
ha zırda sistemli bir böhran yaşanır. Bu ba -
xım dan, nəticə etibarilə mövcud şərtlər da -
xi lində, ölkəmizdə pul kütləsinin dövlət tən -
zim lənməsinin rolu maksimum olmalıdır.

Pul siyasəti əhalinin həyat səviyyəsinin
yük  səldilməsi və iqtisadiyyatın struktur cə -
hət dən modernləşdirilməsi tələb edilən bir
şə raitdə həyata keçirilir. Bu siyasət, eyni
za manda, qarşıya istehlak və investisiya ara -
sın da qarşılıqlı nəticə tapmaq üçün faiz də -
rə cələrini tarazlaşdırmaq kimi önəmli bir
və zifə də qoyur. Bundan əlavə, xarici və da -
xi li borcları ödəmək və ölkənin təh lü kə siz -
li yini reallaşdırmaq üçün əlavə pul mənbələri
tə ləb olunur. Bütün dövlət proqramlarının
ic rası iqtisadi böyümənin 4,5 faizdən aşağıya
en məməsini tələb edir. Bu, xüsusilə istehlak
mal ları və xidmətləri üçün ümumi tələbi
dəs təkləməklə gerçəkləşdirilə bilər. Nəticədə
isə pul bazası tədricən genişlənər.

Onu da qeyd edək ki, pul siyasətinin sə -
mə rəliliyinin me yarı inflyasiya dərəcəsi deyil,
iqtisadi strukturların pulla təmin olunması,
kreditlərin alınması xərcləri, bütün bank sis-
teminin işləməsi və bank aktivlərindən və
ev təsərrüfatlarından tam istifadə edilməsidir.
Pul siyasəti büdcə, maliyyə siyasətindən ay -
rı həyata keçirilmir. İqtisadi inkişa fın özü -
nə məxsus problemlərinin həllində uyğunluq
və faydalılıq üçün onları daim yoxlamaq la -
zım  dır. Kreditlər asanlıqla alınmalı və eyni
za manda, qaytarılmalıdır – bu kredit siste -
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mi nin gəlirliliyini, əməliyyat sabitliyinin po -
ten sialını müəyyənləşdirir. Bank sistemi tə -
li matlar, konvensiyalar, sənədlər ilə doludursa,
bu, kreditin bürok ratizasiyasını və iq ti sa -
diy yatın real sektorunun inkişafındakı ciddi
çə tinlikləri göstərir.

Bankların iqtisadiyyatda səmərəli fəa liy -
yə  tinə mane olan təsirsiz qurumların gö tü -
rül məməsi halında onların çox təvazökar
ak tivləri olan müxtəlif prose durların, stan -
dart ların, hesabat sənədlərinin və vəzifələrin
tət biqi bu strukturların bürokratizasiya sının
ən yüksək təzahürüdür. Bu, bankların risk -
lər dən çəkinməyə, vəsaitlərin yalnız zəmanətlə
eti barlı obyektlərə paylanması na yönəlmiş
dav ranış modelinə, bankların fəaliyyət prin -
sip lərində dəyişikliklərə səbəb olar.

Banklar bir vaxtlar Qərbin inki şaf etmiş
öl kələrində iqtisadiyyatın ən riskli sektoru
idi. İndi orada da vəziyyət tamamilə fərqlidir,
bank lar ciddi riskləri dayandırıb. Bu, bir tə -
rəf dən kapital bazarın dakı dəyişikliklərin,
iq tisadiyyatın strukturunun deformasiyasının
bir əksidir, digər tərəfdən, hər hansı bir təş -
ki latın fəaliyyəti üçün pulun rolunu və pul
dia pa zonunu gücləndirməyi simvolizə edir.

Azərbaycan manatının gücü və zəifliyi
öl kəmizdə, hətta elmi ictimaiyyətdə, rublun
dollara nisbətdə bahalaşması və ya enməsi
ilə eyni mənada başa düşülür. Bu, tamamilə
an laşılmaz lıqdır. Manat nominal məzənnəsi,
de yək ki, üç dəfə artanda, alıcılıq qabiliyyəti
iki qat yüksələndə deyil, manat xarici valyuta -
dan az təsirli yığım və dövriyyə vasitəsi ol -
duq da güclü olur.

Bunun üçün nisbətən sabit və proq noz -
laş dırılan bir kurs lazım dır. Manatın gücü,
ilk növbədə, onun dollardakı “qiymətinin”
müt  ləq dəyəri ilə deyil, məzənnə dəyişikliyi,

alı cılıq qabiliyyəti və xalqın inam səviyyəsi
ilə proqnoz laşdırıla bilər.

Bu gün Azərbaycan valyuta bazarında
əmə  liyyatların böyük əksəriyyəti vahid val -
yu  ta – ABŞ dolları ilə həyata keçirilir. Post -
so vet ölkələrində bu fenomenin təməli bir
çox iqtisadçıların düşün düyü kimi, iqtisadi
is lahatların ilkin mərhələsində baş verən hi -
per inf lyasiya ilə qoyulmuşdur.

Ancaq dollarlaşmanın yal nız yüksək infl -
yasiya templəri səbəbindən meydana gəldiyi
və görünməmiş bir miqyasa çatması faktını
nəzərə alsaq, məntiqə görə inflyasiyanın
azal ması ilə yanaşı, dollarlaşma səviyyəsi
də aşağı düşməlidir. Hazırda bu, təcrübədə
mü şahidə olunmur. Bunun səbəbi, fikrimizcə,
döv riyyədəki nağd dollarların yığılma vasitəsi
funk si yası ilə birlikdə “yüksək likvidlik də
ma liyyə aktivi” rolunu oynaması və getdikcə
mü badilə və qeyri-rəsmi sektorda xidmət
gös tərən ödəmə vasitələridir.

Beləliklə, dollarlaşma feno meni, ilk növ -
bə də, milli valyuta dakı əmanətlərin məzən -
nə sinin gözlənilməzliyi səbəbindən ucuz -
laş maya məruzqalma riski nin yüksək olması
nə ticəsində əhalinin öz valyutalarına olan
inam sızlığı ilə izah edilməlidir.

Azərbaycan dövləti bu gün əmanətlərin
təh lükəsizliyinə zəmanət verir və kredit təş -
ki latlarının iflas etməsi şəraitində əmanətlərin
qay tarılma sı üçün minimum təminatlar irəli
sü rür. Əmanətçilər, banklarının Əmanətlərin
Sı ğortalanması Fon dundakı iştirakı, əmanət
sı ğortası şərtləri və təzminat ödəmə qayda -
la rı haqqında məlumat almaq hü ququna ma -
lik dirlər. Bundan əlavə, hər bir vətəndaşın
mə lum olan banklar tərəfindən hüquqlarının
po zulması faktları barədə yazılı və ya şifahi
şə kildə məlumat vermək hüququ vardır.

Son beş ildə Azərbaycanın bank sisteminin
inkişafında müsbət meyillər olmuşdur. Bank -
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lar hazırda yüksək artım templəri ilə fəaliyyət
göstərir. Kredit qurumları müştərilərə ən bö -
yük şəffaflıq və açıqlıq şəraitində xidmət
gös tərir, qabaqcıl biznes modelləri, yeni
bank texnologiyaları (bank-müştəri, pul kö -
çür mə sistemləri, debet və kredit kartları və
s.), habelə müxtəlif kreditləşmə növləri (is -
teh lakçı, ipoteka və s.) tətbiq edir.

Monetar siyasətin əsasi kimi, dövlətin
nə zarətində olan bank (Azərbaycan Bey nəl -
xalq Bankı) ölkənin bank sektorunda sistemli
rol oynamaqda davam edir.

Son on ildəA zərbaycanda iflas, birləşmə
və lisenziyanın ləğvi səbəbindən bankların
sayı xeyli azaldı. Yenidənqurma tədbirləri,
minimum kapital tələblərinin sərtləşdirilməsi
və kapital adek vatlıq nisbətlərinin artırılması
bank sistemlərinin möhkəmləndirilməsi və
konsolidasiya prosesinin sti mullaşdırılması
üçün təsirli vasitə oldu.

Bir neçə kommersiya bankı hələ Mərkəzi
Bankın bu tələbini yerinə yetirə bilməyib.
La kin bir ay ərzində bu banklar nizamnamə
ka pitallarını artırmalıdırlar və bu, baş verməsə,
li senziyalarını itirə bilərlər. Bu, Rusiya kredit
təş kilatları üçün tələbdən (5 mil yon avro)
çox yüksəkdir.

Pul idarəçiliyi təşkilatının səmərəliliyinin
ar tırılması çərçivəsində 2023-cu ildən etibarən
Azər baycan Mərkəzi Bankı “faiz dəhlizi”
kon  sepsiyasını həyata keçirməyə başlayacaq.
Həd  dindən artıq pula olan tələbatı məh dud -
laş dırmaq və inflyasi yanın azalmasına təsir
et mək üçün Mərkəzi Bankın idarə heyəti tə -
rə findən faiz dəhlizinin maksi mum həddinin
10 faiz, minimum 5 faiz, endirim dərəcəsinin
isə 8 faiz müəyyənləşdirilməsi gözlənilir.

Eyni zamanda, faiz dəhlizi mexanizminin
tət  biqi ilə Mərkəzi Bank, kommersiya bank -
la  rından 5 faiz nisbətində vəsait qəbul etməyə

baş  layıb və illik 8 faiz nisbətində vəsait ver -
mə  yə hazır olduğunu bildirib. Bu əməliyyatlar
bank  ların qısamüddətli likvid lik probleminin
həl  linə kömək etmək məqsədi ilə həyata ke -
çi   rilir və onların iqtisadiyyata borc vermək
qa biliyyətinə heç bir təsir göstərmir. Bununla
bir likdə, ötən ilın əvvəlində Mərkəzi Bankın
uçot dərəcəsinin artması, ikinci dərəcəli
bank ların kredit faizlərinin bir qədər yük -
səl məsinə səbəb oldu və iqtisadiyyata kredit
ve rilməsinin fəaliyyətinə təsir göstərdi.

Böyük əminliklə deyə bilərik ki, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə iq -
ti sa diyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sek-
torunda daha yüksək artımın əldə edilməsi,
ix rac potensialının genişləndirilməsi, rə qa -
bət qabiliyyətli istehsalın stimullaşdirilması,
in vestiriyaların təşviqi, valyuta ehtiyatlarının
ar tı rılması, inflyasıyanın arzu olunan sə viy -
yədə saxlanılması, əhalinin sosial prob lem -
lə rinin aradan qaldırılması, sahibkarlara döv -
lət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi və
biz nes mühitinə dövlət qayğısı istiqamətində
apa rılan genişmiq yaslı islahatlar kursu bey -
nəl xalq maliyyə institutları tərəfindən də
yük sək qiymətləndirilir.

Əvəz ƏLƏKBƏROV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-

sitetinin maliyyə və maliyyə institutları
kafedrasının müdiri, iqtisad elmləri

doktoru,professor, BMT-nin Sülh səfiri,
Əməkdar müəllim;

Elnur SADIQOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-

sitetinin maliyyə və maliyyə institutları
kafedrasının professoru, iqtisad elmləri

doktoru, YAP İdarə Heyətinin üzvü.
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Hər bir xalqın tarixində yalnız özünün
yaz  dığı, mərd, cəsur övladları nın

qəh rəmanlıqları ilə gerçəkləşdirdiyi, nə sil -
lər dən-nəsillərə ötürülən şərəf, ləyaqət və
qü rur simvolu olan səhifələri vardır. 1918-
ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ya radılması ilə xalqımızın tarixində çox əla -
mət dar bir hadisənin əsası qoyuldu. XX əs -
rin əvvəllərində Şərqdə ilk demokratik res -
publika quran Azərbaycan xalqı bununla da
dün yanın ən mütərəqqi ənənələrini yaşat dı -
ğı nı hamıya bir daha bəyan etdi.

Həmin dövrdə dünyada gedən mürəkkəb
pro seslər fonunda belə bir tarixi nailiyyətə
im za atmaq müşkül məsələ idi. Lakin xal qı -
mız müstəqil dövlətini elan etməklə nə qədər
zən gin keçmişə, yüksək intellektual potensiala
və böyük milli ideoloji dəyərlərə malik ol -
du ğunu təsdiqlədi. Azərbaycan Xalq Cüm -
hu riyyəti dövlət təsisatlarının for ma laş dı rıl -
ma sı, milli idarəçilik sisteminin yaradılması,
xa rici siyasətin mühüm prinsiplərinin mü -
əy yənləşdirilməsi sahəsində uğurlu addımlar
at dı. 1918-ci il oktyabrın 23-də Hərbi Nazirlik
tə sis edildi. Nazirlər Şurasının Sədri Fətəli
xan Xoyski hərbi nazir, tam artilleriya generalı
Sə məd bəy Mehmandarov isə hərbi nazirin
müa vini təyin edildi. İki ay sonra isə Hərbi
Na zirliyin rəhbərliyində və struk tu  runda

edilən müəyyən də yi şik liklər
nəticəsində Nazirlər Şu rası yeni
qərar qəbul etdi. Be lə ki, general
Səməd bəy Meh man darova hərbi
nazir, general Əli ağa Şıxlinskiyə
isə nazir müa vi ni vəzifəsi həvalə
olundu. Yük sək hərbi savada və
böyük təc rü bəyə malik generallar
vaxt itir mədən Azərbaycanın
müs tə qil li yini, dövlətçiliyini
möhkəmləndirmək, əra zi bü töv -
lü yünü təmin etmək məqsədi ilə

Mil li Ordunun formalaşdırılması isti qa mə -
tin də mü hüm və təxirəsalınmaz tədbirlər hə -
ya ta keçirməyə başladılar.

Dövlətin və dövlətçiliyin təhlükəsizliyini
tə min etmək, onu daxili və xarici təhdidlərdən
qo rumaq, baş verə biləcək terror-təxribat
ak siyalarının qar şısını almaq, ölkədəki pozucu
qüv vələri zərərsizləşdirmək üçün müstəqil
xü  susi xidmət orqanının yaradılmasının zə -
ru riliyi meydana çıxdı. Azərbaycanın müs -
tə qil liyinə qarşı yönəlmiş qüvvələri zə rər -
siz ləşdirmək, onları vaxtında aşkar etmək
üçün Müdafiə Nazirliyinin tərkibində xüsusi
xid mət orqanlarının funksiyalarını həyata
ke çirəcək bir qu rum – Kəşfiyyat və əks kəş -
fiy yat bölməsi yaradıldı. 1919-cu il martın
28-də hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarovun
və Baş Qərargah rəisi, general-leytenant
Məm məd bəy Sulkeviçin imzaladıqları 157
say lı əmrə əsasən Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat
böl məsinin yaradılması ilə Azərbaycanın ilk
mil li təhlükəsizlik orqanlarının tarixi başladı.

Azərbaycanın Milli Ordusu nun tədricən
güc lənməsinə və təkmilləşməsinə baxmaya -
raq, gözlənilən təxribatların və təhdidlərin
qar şı sının alınması, düşmənin ca susluq fəa -
liy yətinin aşkarlanması, ən başlıcası müs tə -
qil liyimizi, eləcə də dövlətçiliyimizi qorumaq

VƏTƏNƏ, DÖVLƏTƏ SƏDAQƏT NÜMUNƏSİ

Keçdiyimiz yola nəzər salarkən aydın olur ki, biz
nadir bir irsin varisləriyik. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşı bu irsə layiq olmağa çalışaraq böyük bir
tarixi keçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək mənəviyyatı
olan ölkəmizin həm dünəninə, həm bugününə, həm
də gələcəyinə dərin məsuliyyət hissi ilə yanaş malıdır.

Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
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üçün güclü və peşəkar xüsusi xidmət or qan -
larına, eyni zamanda, ölkənin müxtəlif böl -
gə lərində onun struktur bölmələrinin yaradıl -
masına ehtiyac günü-gündən artırdı. Azər -
bay can hökuməti də bu işin nə qədər vacib
ol duğunu önə çəkir və tez bir zamanda təh -
lü kə sizlik orqanlarının struktur bölmələrinin
tək milləşməsinə və genişlənməsinə çalışırdı.
Bu, 1919-cu il yanvarın 28-də Gəncə şə hə -
rin də fəaliyyət göstərən kəşfiyyat bölməsi
rəi sinin Baş Qərargahın general-kvartir mey -
ster şöbəsinə göndərdiyi məktubdan da açıq-
ay dın görünür: “Əks-kəşfiyyat bölməsi üçün
7 ştatı təqdim edir və məruzə edirəm ki, hə -
lə lik aşağıda adı çəkilən şəhər, dəmir yolu
stan siyası və yerlərdə: Bakıda, Şu şada, Ağ -
dam da, Qazaxda, Gəncədə və s. agent mən -
tə qələrinin yaradıl ması məqsədəuyğundur”.
Mək tubun məzmunundan məlum olur ki,
ar tıq dövlət təhlükəsizlik sistemi tədricən
ge nişlənir və imkan daxilində inkişaf et di ri -
lirdi. Hərbi nazir S.Mehmandarov ap relin
2-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər
Şu rasının Sədrinə məruzəsi zamanı qeyd
edir di ki, “kəşfiyyat və əks-kəşfiyyatın əsas
və zifəsi “düşmən haqqında mümkün olan
mə lumatları toplamaq, xaricdə hərbi agentu -
ra lar ya ratmaq, ölkənin daxilində isə casusluğa
qar şı mübarizə aparmaqdan ibarətdir”.

Lakin həmin dövrdə bölmədə peşəkar
mü təxəssislərin sayının az ol ması əks-kəş -
fiy yat işini genişləndirməyə imkan vermirdi.
S.Meh mandarov belə ağır və mürəkkəb bir
vaxt da kiçik bir qurumla böyük işlər görməyin
və ölkənin hərbi təhlükəsizliyini təmin et -
mə yin çətin olacağını yaxşı dərk edirdi.
Azər baycanın müstəqilliyi təhlükə altına
düş müşdü. Azərbaycanı işğal etmək və ya
özü nə tabe etdirmək istəyən qüvvələrin, xü -
su silə, denikinçilərin 1919-cu ilin aprel ayın -
da Dağıstana və Gürcüstana hücumu Zaqaf -
qa ziya, eyni zamanda, Azərbaycan üçün də

təh lükəyə çevrilmişdi. Hakimiyyətə can atan
bol şevizmlə mübarizə də əks-kəşfiyyat xid -
mə tinin fəaliyyətində əsas yerlərdən birini
tu turdu. Rusiyada bol şevik hökumətinin get -
dik cə güclənməsi onların Bakıda, Gəncədə,
elə cə də Azərbaycanın digər bölgələrində
döv lət əleyhinə fəallığını artırmışdı.

Qeyd etmək lazımdır ki, Hərbi Nazir li -
yin rəhbərliyi kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat
böl məsinin əldə etdiyi məlumatlara böyük
diq qətlə yanaşırdı. Bölmənin həyata keçirdiyi
təd birlərə baxmayaraq, Azərbaycanda icti-
mai-siyasi vəziyyətin yenə də gərgin qalması
Azər baycan hökumətindən ciddi tədbirlərin
gö rülməsini tələb edirdi. Bütün bunları nəzərə
alan hökumət 1919-cu il iyu nun 9-da Dövlət
Mü dafiə Komitəsinin yaradılması barədə
qə rar qəbul etdi. 1919-cu il iyunun 11-də
isə Dövlət Müdafiə Komitəsi yanında Əks -
in qilabla Mübarizə Təşkilatının (ƏMT) ya -
ra dıl ması barədə qərar qəbul etdi. Məm -
məd bağır bəy Şeyxzamanlı həmin quruma
rəh bər təyin edildi. M.Şeyxzamanlı Milli
Məc lisin üzvü olduğundan iki ay sonra, av -
qus tun 20-də öz ərizəsi ilə həmin vəzifədən
azad edildi. Onun yerinə qardaşı Nağı bəy
Şeyx zamanlı təyin olundu. 1920-ci il aprelin
28-də Azərbaycanın işğal edilməsi ilə cüm -
hu riyyətin süqutundan sonra digər dövlət
tə sisatları kimi, ilk milli xüsusi xidmət or -
qa n larımızın da fəaliyyətinə son qoyuldu.

Tarixə nəzər salanda görürük ki, inkişaf
yo lu çox çətin bir şəraitdə, kəşfiyyat və əks-
kəş fiyyat bölməsinin fəaliyyətindən başlayan
xü susi xidmət orqanlarımız ilk müstəqil döv -
lə ti mizin for malaşmasında, milli maraqların
qo run masında mühüm rol oynamışdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyev çı xış la -
rı nın birində bu mövzuya toxu naraq demişdir:
“Xalq Cümhuriyyəti zamanı Azərbaycanın
təh lükəsizlik orqanları gənc müstəqil döv -
lə timizə xidmət etmişdir. Sonrakı 70 il ər -
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zin də Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları
so vet hakimiyyətinə, kommunist ide o lo gi -
ya sına xidmət etmiş, Sovet İttifa qının təh -
lü kə sizlik orqanlarının tərkib hissəsi olaraq
on ların siyasətini və əməli tədbirlərini həyata
ke çirməklə məşğul ol muşlar. Azərbaycan döv -
lət müstəqilliyini əldə edəndən sonra res -
publikamızın dövlət orqanlarının müstəqil fəa -
liyyət göstərməsi prosesində Azərbaycanın təh -
lükəsizlik orqanları da öz yerini tap mış dır”.

SSRİ dövründə fəaliyyət göstərən təh lü -
kə sizlik orqanları sovet quruluşuna uyğun,
ma hiyyətcə siyasi xarakter daşı yan dövlət
tə sisatı olsa da, həmin illərdə bu qurum bö -
yük təcrübə qazanmış, yüksək bilik və pe -
şə karlıq əldə etmiş, təşkilati cəhətdən möh -
kəm lənmişdir. İkinci Dünya Müharibəsi il -
lə rində Azərbaycan xüsusi xidmət orqan la -
rı nın əməkdaşları ön cəbhədə düşmənlə vu -
ru şaraq qəhrəmanlıq şücaəti göstərmişlər.
Müx təlif kəşfiyyat məktəblərini bitirmiş 200-
dən artıq faşist kəşfiyyatçı-agentinin ifşa
edil məsində, respublikada asayişin və təh -
lü kə sizliyin mərdliklə qorunmasında bu or -
qa nın əməkdaşlarının əməyi ölçüyəgəlməzdir.
Məhz bunun nəticəsidir ki, göstərdikləri
igid lik və qəhrəmanlıqlara görə xeyli sayda
xü susi xidmət orqanı əməkdaşı orden və
me dallara layiq görülmüş dür. Müharibədən
son rakı illərdə də bu orqanın əməkdaşları
təh lükəsizliyin keşiyində qətiyyət nümayiş
et dirmiş, üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə
ye rinə yetirmişlər.

1944-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev
Azər baycan təhlükəsizlik orqanlarında xid -
mə tə başladı. Xüsusi xidmət or qanlarının
əsl inkişafı, bu strukturlarda milliləşmə pro -
se si 50-ci illərdən etibarən ulu öndər Heydər
Əliyevin fədakarlığı və qətiyyəti sayəsində
baş lamışdır. Məhz Heydər Əliyevin Dövlət
Təh lükəsizlik Komitəsinə, sonradan respubli -
kaya rəhbər təyin olunmasından sonra bu

or qanlara dövlət qayğısı güclənmiş, onun
sı ralarının saflaşdırılmasına, xalqa, vəzifə
bor cuna sədaqətli kadr ların irəli çəkilməsinə,
əmək daşların vətənpərvərlik, milli-mənəvi
də yərlər əsasında təlim-tərbiyəsinə, peşə -
kar lığının yüksəldilməsinə xü susi önəm veril -
di. SSRİ dövründə Azərbaycan xüsusi xidmət
or qanları bö yük inkişaf yolu keçdi. Ulu ön -
dər Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə
isə milli kadrlarla möhkəmləndi, böyük təc -
rü bə, peşəkarlıq qazandı.

Qürurvericidir ki, Azərbaycan tarixində
ilk dəfə olaraq xüsusi xidmət orqanları üçün
pe şəkar kadrlar hazırla yan ali təhsil müəs si -
sə sinin yaradılması da ulu öndərin iyirmi
dörd il öncə böyük uzaqgörənliklə qəbul et -
diyi qərarla reallı ğa çevrilmişdir. Ulu öndər
Heydər Əliyev hələ sovetlər dönəmində bu
qu rumun sağlamlaşdırılması və mil li ləş di -
ril məsi kimi çətin, mürəkkəb, lakin şərəfli
mis siyanı uğurla həyata keçirərək vətən pər -
vər lik ənənələrinin əsasını qoy muş və əsl
pe şəkarlıq məktəbi yaratma ğa nail olmuşdur.

2005-ci ilin dekabr ayının 20-də təhsil
oca ğına ulu öndərin adının verilməsi barədə
aka demiyanın şəxsi heyəti möhtərəm Prezi-
dent cənab İlham Əliyevə müraciət etmişdir.
Ümum milli lider Heydər Əliyevin Azər bay -
ca nın təhlükəsizlik orqanlarının inkişafın da
əvəz siz xidmətlərini, xatirəsinin əbə di ləş di -
ril məsini və akademiyanın kadr hazırlığı sa -
hə sində qazanılmış nailiyyətlərini nəzərə
ala raq, təhsil ocağı na dahi rəhbərin adı ve -
ril mişdir.

Bu gün DTX-nin Heydər Əliyev adına
aka demiyası bu ali etimadı doğrultmaq üçün
döv lətimizin başçısı, eləcə də xidmət rəisi tə -
rəfindən qarşı-qarşıya qoyulmuş vəzifələrin
yük sək səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün bü -
tün qüvvə və vasitələrini səfərbər etməklə
pe şəkar kadrların yetişdirilməsi istiqamətində
müa sir dövrün tələblərinə cavab verən, qa -
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baq cıl müsbət təcrübənin mənimsənilməsi ilə
daha təkmil və yaradıcı formada təşkil olun -
muşdur. Ümummilli liderin adını daşıyan
aka  demiyada onun zəngin dövlətçilik irsi də -
rindən öyrənilir, o cümlədən dahi şəx siy yə -
tin dövlət təhlükəsizliyi orqan larında xid mət
etdiyi vaxtlarda həyata keçirdiyi əmə liy yatlar
klassik xüsusi xidmət fəaliyyətinin uni kal
nümunələri kimi kursantlara tədris edi lir.

1991-ci ildə Azərbaycan Respubli kası
döv lət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
di gər dövlət qurumları ilə birgə təhlükəsizlik
or qanlarının da yenidən qurulmasına təkan
ve rildi. Lakin həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik
edən lərin səriştəsiz idarəçiliyi, qətiyyətsiz
möv  qeyi və şəxsi ambisiyaları ucbatından
res publikanı xaos bürümüş, vətəndaş mü -
ha ribəsi və müstəqilliyimizin itirilməsi təh -
lü kə si yaranmışdı.

Məhz belə bir vaxtda 1993-cü ilin iyul
ayın da Azərbaycan xalqının təkidli tələbi
ilə hakimiyyətə qayıdan ulu öndər dövlət
qu ruculuğunun bütün sahələrində, o cümlədən
təh lükəsizlik orqanlarının for malaşması üçün
bö yük islahatlar həyata keçirdi. Bu orqanların
nor mal fəaliyyətini təmin etmək üçün onun
qa nunverici lik bazasını yenidən təkmilləşdirdi
və vəzifələrini müəyyənləşdirdi.

Müstəqil Azərbaycanın təhlükəsizlik or -
qan larının qarşısında duran başlıca vəzifə
Azər baycan Respublikasının suverenliyinin,
kons titusiya quruluşunun, iqtisadi, müdafiə
və el mi-texniki poten sialının, həmçinin həyati
əhə miyyətli digər maraqlarının qorunması
idi. Xarici dövlətlərin xüsusi xidmət or qan -
la rının, cinayətkar birliklərin və ayrı-ayrı
şəxs lərin kəşfiyyat-pozuculuq və terror-təx -
ri bat fəaliyyətlərinin qarşı sının alınması, ter -
ror çuluğa, transmilli mütəşəkkil cina yət kar -
lı ğın müxtəlif təzahürlərinə qarşı mübarizənin
sə mərəli təşkili, əməliyyat-axtarış və xidməti
fəa liyyətin mühüm istiqamətləri kimi həllini
göz ləyirdi.

Ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik rəh -
bər liyi ilə dövlət orqanlarının birgə və əməli
fəa liyyəti nəticəsində vətəndaş müharibəsi
təh lükəsindən qurtulmuş res publikada qısa
bir müddət ərzində əmin-amanlıq, ictimai-
si yasi sabitlik təmin edildi, təhlükəsizlik və
asa yiş bərqərar olundu. Ölkədə dövlət quru -
cu lu ğunun möhkəmləndirilməsi, sosial-psi -
xo loji tənəzzülün və siyasi gərginliyin tədricən
ara dan qaldırılması, Azərbaycanda baş verən
ha disələrin həqiqi demokratik müstəviyə ke -
çi ril məsi istiqamətində mühüm işlər görüldü.
Döv lət əleyhinə yönəlmiş qəsdlərin qarşısının
alın ması, eləcə də qanunsuz silahlı qrup laş -
ma la rın ləğvi istiqamətində qətiyyətli tədbirlər
hə yata keçirildi. Təsadüfi deyil ki, atılan
ad dımlar, nümayiş olunan siyasi iradə dün -
ya nın əksər dövlətləri tərəfindən müsbət
qar şı lanaraq təqdir edildi.

Müasir Azərbaycanın memarı, ulu öndər
Heydər Əliyevin layiqli davam çısı möhtərəm
Pre zident cənab İlham Əliyevin həyata ke -
çir diyi uğurlu və məqsədyönlü siyasət ölkə -
mi zin yeni in kişaf mərhələsinə keçməsi, ye -
ni demok ratik mexanizmlərin yaradılması,
xal qa xidmət müstəvisində səmərəli və şəffaf,
müa sir idarəetmə modelinin, kadr po ten sia -
lı nın formalaşdırılması, korrupsiya yarada
bi lən səbəblərin aradan qaldırıl ması üçün
əsas lı zəmin hazırlayıb.

“İslahatlar dərinləşəcək. İslahatla ra alter -
na tiv yoxdur. Siyasi islahatlar, iqtisadi islahat -
lar, sosial sahədə islahat lar, məhkəmə-hüquq
sis temində isla hatlar – artıq müvafiq gös tə -
riş lər verilib və sənədlər paketi hazırlanır, –
təh sil, səhiyyə sahələrində, hər bir sahədə,
Azər baycan yeni dövrə qədəm qoyub”, –
de yən cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsi
və əzmi ilə ictimai həyatımızın bütün sfe ra -
la rında aparılan köklü isla hatlar bir daha
sü but edir ki, Azərbaycan keyfiyyətcə yeni
mər hələyə qədəm qoyub.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 2 20222022166

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

Bu gün respublikamızda bütün isti qa -
mət lərdə olduğu kimi, struktur islahatları
ilə bərabər, kadr islahatları da davam etdirilir.
Müa sir çağırışlara cavab verən, yüksək intel -
lekt li, təmiz, tapşırılan işləri keyfiyyətli şə -
kildə həyata keçirməyə qadir olan kadrların
irə li çəkilməsi cəmiyyətimiz tərəfindən yük -
sək qiymətləndirilir.

Ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi, əzmi
və qətiyyəti sayəsində korrupsiyaya qarşı
mü barizədə ciddi nəticələr əldə edilməkdədir.
Döv lətimizin başçısı daim korrupsiya və
rüş vətin qarşısını almaq üçün bu prosesin
da vamlı olacağını bildirir.

Möhtərəm Prezidentin anonsunu verdiyi
is lahatların fonunda Dövlət Təhlükəsizliyi
Xid mətinə Əli Nağıyev kimi peşəkar “çe -
kist”in rəis təyin olun ması, bu islahatların
hər tərəfli, dərindən aparılacağına bir işarə idi.

Azərbaycanın sabiq milli təhlükəsizlik
na ziri Namiq Abbasov Əli Nağıyevin Dövlət
Təh lükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin olun -
ma sına münasibət bildirərkən qeyd etmişdir
ki, vaxtilə keçmiş Milli Təhlükəsizlik Na -
zir liyində yetişmiş, peşəkar təhlükəsizlik za -
bi ti olan Əli Nağıyevin yenidən xüsusi xid -
mət orqanının rəhbərliyinə qaytarılmasını
yük sək qiymətləndirir: “Əli Nağıyev uzun
müd dət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ça -
lış mış və nazir müavini vəzifəsinədək yük -
səl mişdir. Əli Nağıyev professional çekist
və təhlükəsizlik mühitini əməliyyat ba xı -
mın dan düzgün qiymətləndirməyi bacaran
kadr dır. O, işlədiyi müddətdə ölkəmizin milli
təh lükəsizliyinin təminatında mühüm rol oy -
na mışdır”.

Sabiq nazir bildirib ki, Prezident İlham
Əliyevin Əli Nağıyevi Dövlət Təhlükəsizliyi
Xid mətinin rəisi təyin etməsi dövlət başçısının
uğur  lu kadr siyasətinin davamı kimi qiy -
mət ləndirilməlidir: “Bu, həm də Əli Nağıyevə
olan etimadın bariz nümunəsidir”.

Son illər ərzində Dövlət Təhlükəsizliyi
Xid məti tərəfindən həyata keçirilən operativ
əmə liyyat tədbirləri nəticəsində qanun pozun-
tusuna yol vermiş aşağı və orta ranqlı mə -
mur ların cəzalandırılması bir daha göstərdi
ki, kimliyindən asılı olmayaraq qanunları
po zan hər bir şəxs öz layiqli cəzasını alacaqdır.
Çün ki belələri ilk növbədə onlara göstərilən
eti madı doğrultmayıblar.

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin həyata
ke çirdiyi uğurlu və məqsədyönlü daxili və
xa rici siyasət kursu diplomatiya sahəsində
ol duğu kimi, döyüş meyda nında da öz sözünü
de di. Dövlətimiz 44 günlük əks-hücum əmə -
liy yatlarını müvəffəqiyyətlə başa vurdu. Və -
tən müharibəsi bizim böyük Zəfərimizlə bit -
di. Şanlı Qələbəmizə mənəvi məna verən
isə 28 il işğal altında olan tor paqlarımızın,
xü susilə siyasi və strateji əhəmiyyət daşıyan
Şu şa şəhərinin hərbi döyüşlərlə azad edilməsi
ol du. Beləliklə, Azərbaycan son 2 əsrlik ta -
ri xində ilk dəfədir ki, müharibədən ərazi it -
ki si ilə yox, ərazi bütövlüyünü bərpa edərək
çı xır. Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi ta -
ri xi zəfər dövlət və xalqın mənafeyi ba xı -
mın dan xüsusi əhəmiyyətə malik dir. Uzun
il lərdən bəri düşmən tapdağı altında qalmış
tor paqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilk
növ bədə Azərbaycan xalqının özünə inamını
qay tardı, xal qın öz liderinə, onun siyasətinə,
onun gücünə etibarını, Heydər Əliyev ide -
ya larına, amalına sadiqliyini daha da möh -
kəm ləndirdi.

Sirr deyil ki, bu tarixi qələbənin əldə
edil məsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
də xüsusi rolu vardır. Azərbaycan təhlükəsizlik
or qanla rının milli dövlətçilik ideologiyasına
söy kənən prinsiplər əsasında forma laşmasının
nə ticəsi idi ki, erməni silahlı birləşmələrinə
qar şı, hələ Birinci Qara bağ müharibəsində
Və tənin müdafiəsinə ilk olaraq qalxan və
rə şadətlə vuruşan lardan biri də Azərbaycan
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təh lükəsizlik orqanlarının əməkdaşları idi.
Və tənə sipər oğullar Azərbaycanın suverenli -
yi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən dö yüş -
lər də əsl igidlik, şücaət və qəhrəmanlıq nü -
mu nəsi göstərdilər. Müstəqil Azərbaycanın
təh lükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarından
6 nəfəri – Riad Əhmədov, Nadir Əliyev,
Əmir aslan Əliyev, Eldar Məmmədov, Bəhruz
Man  surov və Faiq Cəfərov Azərbaycanın
Mil li Qəhrəmanı fəxri adına layiq görüldü.

Birinci Qarabağ müharibəsində oldu ğu
ki mi, 44 günlük Vətən müharibəsində də
Döv lət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları
əsl qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdilər. Ömrü -
nün 30 ilini təhlükəsizlik orqanlarında xidmətə
həsr etmiş bir polkovnik kimi əmin edirəm
ki, müharibə dövründə DTX-nin ölkə və -
tən daşlarına müraciətləri, erməni terroru ba -
rə də xəbərdarlıqları, Qarabağda döyüşən
kürd terrorçuların səsini yayması, livanlı
muzd lu terrorçunun məsuliyyətə cəlb edilməsi
və s. DTX-nin fəaliyyətinin cüzi və eyni za-
manda, vətəndaşlarla payla şıla bilinən açıq
his səsi idi. Unutmayaq ki, DTX əməkdaşları
gö zəgörünməz cəbhənin insanlarıdır. Əbəs
ye rə təhlükəsizlik orqanlarına dövlətin onurğa
sü tunu demirlər. Qısa müddət ərzində orqanın
be lə qürurverici hala çatdırılma sında birinci
Qa rabağ müharibəsində iştirak etmiş, Vətən
oğ lu general-polkov nik Əli Nağıyevin fəa -
liy yəti danılmazdır. Bu yerdə ulu öndər
Heydər Əliyevin “Dövlətin təhlükəsizlik,
ya xud kəşfiyyat orqanları o vaxt qalib gəlir,
öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir ki, ora -
da peşəkar kadr və iş üslubu olsun” fikri ye -
rinə düşür.

Bu gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
Azər baycan Respublikasının Prezidenti, Si -
lah lı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında özü nün inkişafının
və təkmilləşməsinin yeni mərhələsini yaşayır.
Bu strukturun fəaliyyətini tənzimləyən, onun

bey nəlxalq standartlara uyğun qanunvericilik
ba zası formalaşdırılıb.

Xüsusi xidmət orqanları hər bir dövlətin
mil li təhlükəsizliyinin ayrılmaz komponen-
tidir. Dövlət başçısı Dövlət Təhlükəsizliyi
Xid mətinə yüksək etimad göstərir. Azər bay -
can Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
2020-ci ilin sent yabrın 19-da Heydər Əliyev
adı na Bakı dərin özüllər zavodunda “Ab şe -
ron” yata ğının dəniz əməliyyatlarının tə -
məl qoyma mərasimindən sonra jurnalistlərin
sual la rını cavablandırarkən Azərbaycan xüsusi
xid mət orqanlarının fəaliyyəti haqqında aşa -
ğı dakı fikirləri bildirmişdir: “Biz bilirik bi -
zim ətrafımızda nələr baş verir, bilirik və
bil məliyik, bizim xüsusi xidmət orqan ları
çox səmərəli işləyirlər, həddindən artıq sə -
mə rəli işləyirlər”.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin şəxsi
he yəti bu etimadı doğrultmaq, dövlətimizin,
xal qımızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
əzm lə, yorulmadan çalışır, üzərinə düşən
və zifələri ləyaqətlə yerinə yetirir. Azərbaycan
təh lükəsizlik orqanları yaranmasının 103-
cü ildönü münü qazandığı yüksək nailiyyətlər,
xid məti uğurlar və ən əsası dövlətimizin və
xal qımızın ona bəslədiyi yüksək eti mad, eti -
bar və inam işığında qeyd edir.

Sonda biz veteranlara, xüsusən Azər bay -
can təhlükəsizlik orqanları nın veteranlarına
gös tərdiyi diqqət və qayğıya görə möhtərəm
Pre zidentimiz Zati-aliləri İlham Əliyevə öz
də r in minnətdarlığımızı ifadə edirik. Təqaüddə
ol mağımıza baxmayaraq bütün veteran ların
şüa rı dəyişməz olaraq qalır: vətənə, millətə
sə daqət, xidmət, dövlətə, ölkə rəhbərinə sa -
diq lik.

Azər QARAYEV,
Birinci Qarabağ müharibəsinin 

və Azərbaycan təhlükəsizlik
orqanlarının veteranı.
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Bəri başdan bildirək ki, bu yazımızda
2004-2018-ci ilin yekunlarından is -

tifadə etmişik. 3 regional inkişaf proqramının
ic rasından sonra iqtisadi inkişafın di na mi -
kasını və miqyasını, habelə həlli vacib prob -
lem ləri müəyyən etmək məqsədilə araşdırma
apar mışıq. Məlum olmuşdur ki, 2004-2018-
ci illərdə, yəni 3 regional inkişaf dövlət
proq  ramının icrası üçün, Naxçıvan iqtisadi
ra yonunda əsas kapitala 9,6 mlyard manata
qə dər investisiya qoyulmuşdur. 2018-ci ildə
2003-cü illə müqayisədə onun həcmi 15,7
də fə artmışdır ki, bu da Azərbaycan üzrə or -
ta artım tempindən 4,6 dəfə çoxdur. Bu in -
ves tisiyaların hesabına milyon manatlarla
də yəri olan 64 qeyri-neft emal sənaye mü -
əs sisəsi tikilib istifadəyə verilmiş, infrastruktur
ob yektləri modernləşdirilmiş, yüzlərlə möv -
cud müəssisə və istehsal sahələri yenidən
qu  rulmuş və genişləndirilmişdir.

Bakı şəhəri nəzərə alınmadan, ölkənin
re gionlarında tikilib istifadəyə verilmiş qeyri-
neft emal sənaye müəssisələrinin 30 faizindən
ço xu Naxçıvan iqtisadi rayonunda ya ra dıl -
mış dır. Bu dövrdə 57,5 min daimi iş yeri
açıl mışdır. Muzdla işləyənlərin sayı 2,3 dəfə
ar taraq 2018-ci ildə 105,2 min nəfərə çat -

mış dır. 2018-ci ildə ölkə re -
gion larından ancaq Bakı şə hə -
rin də və Naxçıvan Muxtar Res -
pub likasında sənaye istehsalı
1990-cı ilin səviyyəsinə çatmış
və 3,3 dəfə artıma nail olun -
muş dur.

Regional tarazlı inkişafın
for malaşmasında mühüm amil -
lər dən biri regionun iqtisadi
struk turudur. Bu amil regionlar -

da gəlirlərin səviyyəsinə də təsir edən əsas
amil lərdən biridir. 2018-ci ildə regionlarda
(Ba kı şəhəri nəzərə alınmadan) ümumi mal
(xid mət) istehsalında sənayenin xüsusi çəkisi
23,3, kənd təsərrüfatının payı 27,8 faiz təşkil
et mişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında
isə bu göstərici sənaye üzrə 28,1, kənd tə -
sər rüfatı üzrə 13,4 faiz olmuşdur. Meyar ki -
mi qəbul edilən xidmət sektorunun payı
58,4 faizə çatmış və bu göstəriciyə görə
Nax  çıvan Muxtar Respublikasını inkişaf et -
miş region kimi qiymətləndirmək müm kün -
dür. Muxtar respublikada adambaşına sənaye
məh sullarının istehsalı, məsələn, Gəncə-Qa -
zax iqtisadi rayonu ilə müqayisədə 3,4, Qu -
ba-Xaçmaz iqtisadi rayonu ilə müqayisədə
7, Aran iqtisadi rayonu ilə müqayisədə 2,9
də fə çoxdur.

Təbii sərvətlərlə zəngin olan Naxçıvan
MR-də Duzdağ yatağının müasir texnika və
tex nologiya əsasında istismarı təşkil olun -
muş dur. Belə ki, 2021-ci ilin ortalarında
Duz dağda yeni şaxta istifadəyə verilmişdir.
Ye ni şaxtaya ağır texnikalar daxil olaraq
xam malı şaxtadan çıxara bilir. Bununla da
şax taçıların əməyi əhəmiyyətli dərəcədə yün -

NAXÇIVAN İQTİSADİYYATI: SÜRƏTLİ VƏ 
TARAZLI İNKİŞAF NÜMUNƏSİ

Müstəqillik illərində regionların iqtisadi və sosial
inkişafı həmişə dövlətin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Milli iqtisadi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsi olan
regional inkişafa 2003-cü ildən sonra xüsusi diqqət
yetirilmişdir.

Onların iqtisadi inkişafını genişləndirmək, mövcud
təbii və əmək resurslarından tam və səmərəli istifadə
etmək məqsədilə indiyə qədər 4 dövlət proqramı qəbul
edilmişdir.
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gülləşmişdir. Duz üyüdüldükdən sonra pa -
ketlərdə bazarlara təqdim edilir. Naxçıvan
du zunun ölkənin digər regionlarında satışını
tə min etmək üçün Bərdə şəhərində baza ya -
ra dılmışdır. Yenidənqurma işləri başa çat -
dıq dan sonra müəssisənin istehsal gücü 2
də fəyə qədər artaraq 15 min ton olacaq.

Çin Xalq Respublikasının texniki dəstəyi
ilə Culfa rayonunda Azərbaycanda ilk dəfə
ola raq 2021-ci ildə Külək-Günəş Hibrid
Elek trik Stansiyası tikilib istifadəyə ve ril -
miş dir. Bu gün Naxçıvan Muxtar Res pub li -
ka sının elektrik enerjisinə olan tələbatı ta -
ma milə yerli istehsal hesabına təmin edilir.
Özü də onun tələbatının 50 faizdən çoxu
bər paolunan enerji mənbələri hesabına ödə -
ni lir.

“Azərxalça” ASC-nin Naxçıvan filialının
ya radılması nəinki qədim ənənəsi olan xal -
ça çılıq sənətinin inkişafına şərait yaratmışdır,
ey ni zamanda yeni iş yerlərinin yaradılmasına
im kan vermişdir. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə
adam başına düşən sənaye məhsulunun is -
teh salına görə Naxçıvan MR ancaq Bakı şə -
hə ri və Abşeron iqtisadi rayonundan geri
qa lır. Bu da, əsasən, paytaxtda neft sektoru
və Sumqayıtda sənaye parklarının yaradılması
he sabına sənayenin üstünlük təşkil etməsi
ilə izah edilə bilər.

Azərbaycanda regional iqtisadi siyasətin
əsas hədəflərindən biri onların iqtisadi və
so sial inkişafında mövcud olan fərqlərin
azal dılması və tarazlığa nail olunmasıdır.
Pre zidentin 29 dekabr 2012-ci il tarixli fər -
ma nı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020:
gə ləcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasın”da
re gionların tarazlı sosial-iqtisadi inkişafını
qiy mətləndirmək üçün meyar kimi 3 göstərici
nə zərdə tutulmuşdur. Onlar adambaşına dü -

şən məhsul (xidmət) istehsalından, in ves ti -
si ya ların həcmindən və əmtəə dövriyyəsindən
iba rətdir. Konsepsiyanın hədəflərindən biri
də ölkənin iqtisadi rayonları arasında mövcud
olan fərqlərin azaldılmasıdır. Paytaxt və re -
gion ların tarazlı inkişafı, regionların paytaxtla
mü qayisə oluna biləcək yaşayış standartlarına
ma lik olması, milli gəlirdə onların payının
ar tırılması dövlət başçısının 2021-ci il 2 fev -
ral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azər -
bay can 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair
mil li prioritetlər”də də nəzərdə tutulmuşdur.
An caq, bizim fikrimizcə, bu göstəricilər üzrə
Ba kı şəhəri ilə digər regionları müqayisə et -
mək düzgün olmazdı. Çünki paytaxtın iqtisadi
struk turu neft-qaz sektorunun, ölkənin və
trans milli şirkətlərin yerləşməsi hesabına di -
gər iqtisadi rayonlarla müqayisədə çox fərq -
li dir. Regionların inkişafında tarazlıq sə viy -
yə sini qiymətləndirmək məqsədilə, bizim
fik rimizcə, digər iqtisadi rayonlardan birini
mü qayisə obyekti kimi qəbul etmək və qalan
re gionları onunla müqayisə etmək lazımdır.
Se çilmiş həmin region adambaşına ən yüksək
so sial-iqtisadi göstəriciyə malik olmaqla iq -
tisadi strukturu digər regionlara müəyyən
qə dər oxşar olmalıdır. Bu gün həmin meyar -
la ra uyğun olan Naxçıvan iqtisadi rayonudur.

Regionların tarazlı sosial-iqtisadi inkişafı
və sosial müdafiə sistemi iə bağlı kon sep si -
ya nın hədəflərinin 2014-2018-ci illərdə for -
ma laşmış icra səviyyəsinin araşdırılması əsa -
sın da müəyyən edilmişdir ki, 2018-ci ildə
2014-cü illə müqayisədə onların inkişaf gös -
tə ricilərində xeyli irəliləyişlərə nail olun -
muş dur. Ancaq regionların iqtisadi və sosial
in kişafında tarazlıq hələlik tam təmin edil -
mə mişdir. Onların iqtisadi inkişaf səviyyəsi
bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.
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Be lə ki, 2018-ci ildə Naxçıvan iqtisadi rayonu
ilə müqayisədə digər iqtisadi rayonlar (işğal
al tında olmuş regionlar istisna olmaqla)
adam başına məhsul istehsalına görə 1,5-4,
əsas kapitala investisiyaya görə 1,1-1,2, pə -
ra kəndə ticarət dövriyyəsinə görə 1,4-1,9,
əha linin nominal gəlirlərinə görə 1,1-1,6 də -
fə aşağı pillədədir. 2014-2018-ci illərdə
iqtisa di rayonların hamısında əhalinin nominal
gə lirlərinin artmasına baxmayaraq, bu gös -
tə ri ciyə görə, Bakı şəhəri nəzərə alınmadan,
2018-ci ildə 4091 manatla birinci yerdə
Nax çıvan, ikinci yerdə Abşeron, üçüncü yer -
də isə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonları qə -
rar laş mışdır. Bütün göstəricilərə görə birinci
yer Naxçıvan iqtisadi rayonuna (Bakı şəhəri
nə zərə alınmadan), ikinci yer Abşeron iqtisadi
ra yonuna, üçüncü yer Aran iqtisadi rayonuna
məx susdur. Ən aşağı göstəricilər isə bir mil -
yo na yaxın əhalisi olan Lənkəran iqtisadi
ra yonunda formalaşmışdır. 2018-ci ildə digər
re gionlarla müqayisədə Naxçıvan iqtisadi
ra yonunda əhalinin gəlirləri 1,4, sənaye məh -
su lunun istehsalı 3, əsas kapitala investisiyalar
2,8, ümumi məhsul (xidmət) istehsalı 2,5,
pə rakəndə ticarət dövriyyəsi 1,7 dəfə çoxdur.

Əhalinin gəlirlərinin yüksək olması muxtar
res publikada genişmiqyaslı mənzil tikintisinin
hə yata keçirilməsinə imkan vermiş, insanların
ya şayış şəraiti yaxşılaşmışdır. Belə ki, 2018-
ci ildə Naxçıvan MR-in mənzil fondu 2005-
ci illə müqayisədə 1,6 dəfə artaraq 13,6 mil -
yon kvadratmetr olmuşdur. Adambaşına dü -
şən ümumi mənzil sahəsi 30 kvadratmetrə
çat mışdır ki, bu da Azərbaycanın Mənzil
Mə cəlləsində nəzərdə tutulan normadan 1,5
də fə çoxdur. Diqqəti cəlb edən mühüm cəhət
on dan ibarətdir ki, muxtar respublikada mən -
zil tikintisi, əsasən, məhz əhalinin öz vəsaiti

he sabına həyata keçirilir. Belə ki, 2005-
2018-ci illərdə tikilib istifadəyə verilmiş 3
mil yon 656 min kvadratmetr ümumi sahəsi
olan yaşayış evlərinin 98,2 faizini fərdi ya -
şayış evləri təşkil etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
7 iyul 2021-ci il tarixli fərmanı ilə ölkədə
iq tisadi rayonların yeni bölgüsü təsdiq edil -
mişdir. Əvvəlki bölgüdən fərqli olaraq, iq ti -
sadi rayonların sayı 9-dan 14-ə qədər ar tı -
rıl mışdır. Yeni bölgü iqtisadi rayonlar üzrə
plan laşdırma işlərinin səmərəliliyini artırmaqla
on ların ixtisaslaşmasına da müsbət təsir edə -
cək və asanlaşdıracaq. Çünki yeni bölgüdə
əra zilərin coğrafi quruluşu, təbii iqlim şəraiti,
tor paqların xüsusiyyəti, əhalinin məşqulluq
və digər xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır.

“Aqrar sahədə istehsalın və emal sə na -
ye sinin inkişafına dair bir sıra tədbirlər haq -
qında” dövlət başçısının 15 iyul 2021-ci il
tarixli fərmanında kənd təsərrüfatı məh sul -
larının emalı sənayesinin genişləndirilməsi
və istehsalın dəyər zəncirinin həlqələri üzrə
ar tırılması bir hədəf kimi müəyyən edilmişdir.
Bey nəlxalq təcrübədə dəyər zəncirinin həl -
qə ləri üzrə istehsalın artımı klasterlərin, baş -
qa sözlə, keçmiş SSRİ-də olduğu kimi, aq -
rar sənaye kompleksinin yaradılması yolu
ilə həyata keçirilir. Hesab edirik ki, kənd tə -
sər rüfatı xammalının, məsələn, pambığı emal
edən təsərrüfat subyektlərinin və fermer tə -
sər rüfatlarının bazasında klasterlərin ya ra -
dıl ması təxirəsalınmaz vəzifələrdən biridir.
Aq rar və sənaye sektorlarının işçilərinin
mad di marağının son istehlak mallarının
(par ça, geyim məhsulları və s.) istehsalına
yö nəldilməsi onların gəlirlərinin artmasına
və pambıq xammalının kompleks istifadəsinə
im kan verər.
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Regional sosial-iqtisadi inkişafın sə viy -
yə sini xarakterizə edən əsas göstəricilərdən
bi ri onların yerli gəlirləridir. Prezident İlham
Əliyev demişdir: “Elə bir bölgə yoxdur ki,
öz daxili resursları hesabına yaşaya bilsin...
An caq biz çalışmalıyıq ki, hər bir bölgə
özü nə xas olan xüsusiyyətlərdən, spesifik
coğ rafi və ərazi imkanlarından istifadə edərək
özü nün maksimum dərəcədə yerli istehsalın
ar tırılması hesabına təmin edə bilsin”. Hələ
2012-ci il dövlət büdcəsinin Milli Məclisdə
mü zakirəsi zamanı maliyyə naziri də haqlı
ola raq vurğulamışdır ki, regionların özünü
ma liyyələşdirmə prinsipinə keçməsinin təmin
edil məsi mühüm strateji vəzifələrdən biridir.
Son rakı illərdə həyata keçirilən məqsədyönlü
təd birlər nəticəsində 2022-ci ildə regionlarda
ya ranan büdcə təyinatlı gəlirlər 2013-cü illə
mü qayisədə 1,7 dəfədən çox artaraq 985,2
mil yon manat təşkil edəcəkdir. Yerli gəlirləri
və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşmiş
xərc lərdən ayrılan dotasiyanın yerli büdcələrə
ve rilməsi gözlənilir ki, bu da 2013-cü illə
mü qayisədə 2,3 dəfə azdır. Onu da qeyd
edək ki, dotasiyanın 14,8 milyon manatı iş -
ğal dan azad edilmiş regionların payına düşür.
Nax çıvan iqtisadi rayonunda isə yerli gə lir -
lə rin 2,5 dəfədən çox artması planlaşdırılır.

Yerli gəlirlərin artırılması üçün regional
iq tisadiyyata yönəldilən investisiyaların sə -
mə rəli istifadəsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Regional səviyyədə investisiyaların iq -
ti sadi səmərəliliyini qiymətləndirmək məq -
sə dilə apardığımız hesablamalarda statistik
uço  tu aparılan iki göstəricini əsas götür mü -
şük – iqtisadi rayonlar üzrə mal (xidmət) is -
teh salının ümumi həcmi və əsas kapitala
ya tırılan investisiyalar. Hesablamalar gös -
tər mişdir ki, Naxçıvan iqtisadi rayonunda

in vestisiyalardan istifadənin səmərəliliyi orta
res publika səviyyəsindən 2,3, Quba-Xaçmaz,
Ab şeron, Gəncə-Qazax və Şəki-Zaqatala iq -
tisadi rayonları ilə müqayisədə 1,4-7,4 dəfə
çox dur.

Regional dövlət büdcə gəlirlərinin artımına
həll edici təsir göstərən amillərdən biri iqtisa -
diy yatın strukturudur. Qeyd edək ki, bü tün -
lük də iqtisadi rayonların əksəriyyətində sə -
na yenin xüsusi çəkisi aşağıdır. Ölkə üzrə
sə naye məhsullarının yalnız 20 faizə qədərinin
re gionlarda istehsal edilməsi də bunu sübut
edir. Şəki-Zaqatala, Lənkəran-Astara və Qu -
ba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarında isə ümumi
məh sul (xidmət) istehsalında sənaye sekto -
ru nun xüsusi çəkisi 2,2-14 faizdir. Əvəzində
re gionlarda aqrar sektor üstün mövqeyə ma -
lik dir. Aqrar sektorun vergilərdən azad olun -
ma sı ilə yanaşı, sənayenin zəif inkişafı yük -
sək gəlirli iş yerlərini və büdcə gəlirlərini
azal dan amil kimi çıxış edir. Odur ki, bu re-
gionlarda aqro-emal sektorunun intensiv yol -
la inkişafının təmin edilməsi onların tarazlı
in kişafının sürətləndirilməsi baxımından da
çox vacibdir. Milli hesabların materiallarının
öy rənilməsi göstərir ki, hər manat istehsal
edil miş kənd təsərrüfatı məhsulundan 48
qə pik xalis mənfəət əldə edilir.

Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatı ilə bağ lı
mə sələlər də xüsusi diqqət mərkəzindədir.
Bu gün muxtar respublikada müasir suvarma
sis temlərindən istifadə olunur. Ümumilikdə
re gionda 2069 hektar əkin sahəsinində qapalı
su varma sistemi var. Bu sistem imkan verir
ki, qrunt suları əkin sahəsindən kənar laş dı -
rıl sın. Suvarma normalarına və digər aqrotex -
niki normalara əməl olunması nəticəsində
tor paqlardan istifadənin səmərəliliyi yüksəlir
və məhsuldarlıq artır. Aqrotexniki qaydalara
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əməl edilməsini stimullaşdırmaq məqsədilə
tor paq mülkiyyətçilərinə subsidiyaların ancaq
bu qaydalara əməl edənlərə verilməsi nəzərdə
tu tulmuşdur.

Muxtar respublikada dövlətə məxsus tor-
paq sahələrinin əhaliyə icarəyə verilməsi
hə yata keçirilir. Bu yollar münbit torpaq sa -
hələri əkin dövriyyəsinə cəlb edilir ki, res -
pub likanın ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunsun.
Hə yata keçirilən kompleks tədbirlərin nə ti -
cə sidir ki, muxtar respublikada kənd təsər -
rü fatı məhsullarının istehsalının dəyəri 2003-
cü ildəki 71,8 milyon manatdan 2018-ci ildə
478,8 milyon manata çatmışdır. Adambaşına
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 1050
ma nat təşkil etməklə ölkə üzrə orta gös tə ri -
ci dən 1,5 dəfə çoxdur. 2018-ci ildə 2010-ci
il lə müqayisədə taxıl, kartof və tərəvəz is -
teh sa lında məhsuldarlıq 1,2-1,3 dəfə artmışdır.

Diqqət yetirilməsi vacib olan bir məsələ
də ondan ibarətdir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin
da vamlı olaraq dəstəklənməsi, yeni istehsal
müəs sisələrinin yaradılması nəticəsində mux-
tar respublikada 384 novdə məhsul istehsal
edi lir. 2021-ci ilin məlumatına görə, əhalinin
108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla 350
növ də məhsula olan tələbatı tamamilə yerli
im kanlar hesabına ödənilir.

Ötən il “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan
Mux tar Respublikasında kənd təsərrüfatı
məh sullarının istehsalı, emalı və ixracının
sti mullaşdırılmasına dair Dövlət Proqramı”
qə bul edilmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək
ki, muxtar respublikada kənd təsərrüfatının
in kişafını təmin edən əsas vasitələrdən biri
döv lət dəstəyidir. Bu regionda dövlət dəstəyi
həm kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına,
həm də onların emalı üçün yeni emal müəs -
si sə lərinin yaradılmasına yönəldilir. Dövlət

proq ramının icrası muxtar respublikanin ix -
rac potensialının artırılmasında mühüm rol
oy nayır. Burada istehsal olunan bir çox məh -
sul lar həm Azərbaycanın digər rayonlarına
gön dərilir, həm də Polşaya, İrana və digər
öl kə lərə ixrac edilir.

Daxili bazarın inkişafı və qiymət ba xı -
mından əhalinin əlçatanlığını təmin etmək
üçün hər həftənin şənbə və bazar günləri
tək cə Naxçıvan şəhərində deyil, həm də ra -
yon mərkəzlərində kənd təsərrüfatı məhsulları
ilə yanaşı sənaye məhsullarının da yarmarkası
təş kil olunur. Həmin məhsuların qiymətlərinin
ba zar qiymətlərindən aşağı olmasının hədəfi
mü əyyən edilir və ona riayət edilməsinə
cid di nəzarət olunur.

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ge niş sahibkarlar sinfi formalaşmış və o,
so sial-iqtisadi inkişafın aparıcı qüvvəsinə
çev rilmişdir. Pandemiyanın tüğyan etdiyi
bir dövrdə sahibkarlara dövlət dəstəyi ge -
niş ləndirilmiş, onlara subsidiyalar verilmişdir.

Naxçıvan-Zəngəzur-Mincivan dəmir yolu
xət tinin yenidən bərpası muxtar respublikanı
blo kadadan çıxarmağa, muxtar respublikada
yük daşımalarını ucuzlaşdırmağa, xarici ti -
ca rət bazarlarının və qonşu ölkələrlə nəqliyyat
əla qələrini genişləndirilməsinə əhəmiyyətli
də rəcədə təsir göstərəcəkdir. 2020-ci ilin 10
no yabr bəyənatına uyğun olaraq Zəngilandan
Nax çıvana dəmir yolu xəttinin bərpası re-
gionun Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə çev -
ril məsinə şərait yaradacaq. Bununla Naxçıvan
Mux tar Respublikasının inkişafında yeni ta -
ri xi mərhələ başlayacaqdır.

Tofiq HÜSEYNOV,
iqtisad elmləri doktoru, professor,

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə
müdiri, Əməkdar iqtisadçı.
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Bəhram Zahidov,
hüquq üzrə elmlər doktoru, 
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Üzeyir Həsənzadə, 
hüquqşünas.
e-mail: bahram-zahidov@rambler.ru 

Açar sözlər: milli hüquq elmi, akademik
nəşr, demokratik-hüquqi cəmiyyət, cinayət
mü hakimə icraatı, hökmlərin əda lət liliyi,
prokurorluq, ittiham, müdafiə, zərərşəkmiş
şəxs. 

Yaxın Şərqdə ilk de -
mok ratik dövlət – ilk

par lamentli respublika Azər -
bay canda Xalq Cüm hu riy yə -
tinin nümunəsində, 28 may
1918-ci ildə yaradılmış və 28
aprel 1920-ci il tarixə kimi
fəa liyyət göstərmişdir. Bu
dövr də demokratik və hüquqi
döv lətin mühim əlamətlərini
təs bit edən, “Azərbaycanın
İstiqlaliyyəti haqqında Akt”
qə bul edilmiş, Milli Şura yara -
dıl mışdır. Təəsüf ki, məlum
sə bəblər üzündən bu dövlət
uzun müddət yaşaya bil mə -
miş, lakin, azadlığın və müs -
tə qilliyin şirinliyini mil lə ti -
mi zə daddırmışdır. Sonrakı
mər hələlərdə SSRİ ittifaq döv -
lə tinin tərkibində “Azərbaycan
So vet Sosialist Respublikası”
adı ilə faəliyyət göstərmiş,
müs təqil dövlətin qurulmasına
doğ ru dəyərli tədbirlər həyata
ke çirmiş və onu müstəqilliyə
qə dər gətirib çıxarmışdır. Nə -
ti cədə 30 avqust 1991-ci ildə
“Azər baycan Respublikasının
Döv lət Müstəqilliyinin bərpası
haq qında” Azərbaycan Res -
pub likası Ali Sovetinin Bə -

MİLLİ HÜQUQ ELMİMİZDƏ HADİSƏ 
HESAB EDİLƏ BİLƏN AKADEMIK NƏŞR 

Demokratik-hüquqi cəmiyyətlərdə hakimiyyətlər
bölgüsünün düzgün tətbiqi və həyata keçirilməsi olduqca
əhəmiyyətli məsələlərdən biri hesab olunur. Bu baxımdan,
mü təxəsislər,  haqlı olaraq, çəkişmə prinsipinin göz lə nil -
mə sini, tərəflərin (ittihamın və müdafiənin) bərabər
statu sunun təmin olunmasını , onlar üçün bərabər şəraitin
ya ra dılmasını, məhkəmələrdə  ədalətin müəyyən olunması
sa həsində mühim vasitələrdən biri olduğunu  qeyd edirlər.
Bu,  eyni zamanda , cinayət işləri üzrə hökmlərin əda lət -
li liyini və obyektivliyini, təqsirli şəxslərin layiqincə cəza -
lan dı rıl ma sını təmin edən amil kimi də dəyərli hesab
olu nur. 

Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru X.R.Vəliyevin
uzun illər apardığı tədqiqatlar müvafiq ümumiləşdirmələr,
so  sio loji sorğular və təhlillər  nəticəsində “Dövlət itti -
ha mının mü dafiə edilməsinin müasir problemləri ” adlı
iki cild li  yi nin,“Cinayət prosesində ittiham”, “ Cinayət
mü hakimə ic raa tında  zərərşəkmiş şəxs”, “Cinayət pro -
se sində mülki id dia”  kimi monoqrafiyaların oxuculara
təq dim edilməsi   mil li hüquq elmimizdə mühüm hadisə
ki mi qiymətləndirilə bi lər. Problemlə bağlı müəllifin çox -
say lı təkliflərinin, qa nun layihələrinin mətnlərinin oxucu -
lara təqdim olunması, təc rübi baxımdan  reallaşarsa,
heç şübhəsiz, bütün bunlar ci nayət mühakimə icraatının
müa sir problemlərinin həllinə də yərli tövhələr verə bilər. 

Məqalə monoqrafiyaların təhlil olunmasına, səciyyəvi
cə hətlərinin şərh edilməsinə, müsbət məziyyətlərin qiymət -
lən dirilməsinə həsr edilməklə oxucuların marağına səbəb
ola caqdır. 
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yan naməsi qəbul edil miş, 18 oktyabr 1991-
ci ildə isə 32 mad də dən ibarət “Azərbaycan
Respublikasının Döv lət Müstəqilliyi haqqında
Kons titusiya Ak tı” qəbul olun muş dur. Ta ri -
ximizdə müs təs na xidmətləri olan, dünya
şöh rətli ictimai-siyasi xadim, Ulu Öndər
Heydər Əliyevin müs təsna xidmətləri nə ti -
cəsində ölkəmizdə 12 noyabr 1995-ci il ta -
rix də ümumxalq səs ver məsi – referendum
yo lu ilə müstəqil Azər  bay can Respublikasının
ilk milli Kons ti tusiyası qəbul edilmiş, ölkədə
demokratik, hü quqi, dünyəvi və unitar re-
spublika qu rulduğu bəyan edilmişdir. Qeyd
olunmuşdur ki, Azərbaycan Respublikasında
döv lət ha ki miy yəti – “hakimiyyətlərin bö -
lünməsi” prin sipi əsasında təşkil edilir. Refe -
rendum yo lu ilə qəbul edilmiş bu ilk milli
Konstitusiya son ralar daha da tək mil ləş di -
ril miş və mü kəm məlləşdirilmişdir. Kons ti -
tu si yanın 133-cü maddəsinin birinci bəndində
gös tərilir: 

Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu
qa nunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda
qa nunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət
edir; qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda ci -
nayət işləri başlayır və istintaq aparır; məh -
kəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir; məh -
kə mədə iddia qaldırır; məhkəmə qərarlarından
pro test verir. 

Konstitusiyada göstərildiyi kimi, Azər -
bay can Respublikasında dövlət haki miy yə -
ti nin – “hakimiyyətlərin bölünməsi” prinsipi
əsa sında yaradılması və inkişafı qədim tarixə
ma lik olsa da, müstəqil institut kimi “pro -
ku rorluğun” təşəkkülü və inkişafı, əsasən,
Qərb ölkələrində, dövlətin daha da güc lən -
di rilməsi zərurətindən doğmuş, başqa sözlə,
pro kuror nəzarətinin, prokuror vəzifəsinin
ma hiyyəti cəza təyinatında deyil, ədalətin
və qanunçuluğun təminatından ibarət ol -
muş dur. Müstəqil Azərbaycan Res pub li ka -

sın da hüquqi dövlət quruculuğunun təşəkkülü
və inkişafı sahəsində köklü islahatlar məhz
Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Onun layiqli siyasi varisi, Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti, cənab İlham Əliyev
öl kədə hüquqi dövlət quruculuğunun inkişafı
və qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi sa -
hə sində misilsiz tədbirlər həyata keçirmişdir.
Bu baxımdan, ölkədə dövlət ittihamı institu -
tunun inkişafı sahəsində görülmüş tədbirlər,
Res publikanın əməkdar hüquqşünası, Res -
pub likanın Hərbi Prokuroru, hüquq elmləri
üz rə fəlsəfə doktoru X.R Vəliyevin oxuculara
təq dim etdiyi monoqrafiyalarda dərindən
təh lil edilmiş və onlara yüksək hüquqi qiymət
ve rilmişdir. Etiraf edilməlidir ki, bu sahədə
təd qiqatçının diqqətlə nəzərdən keçirdiyimiz
mo noqrafiyaları təsadüfi deyildir. Belə ki,
mü əllif prokurorluq orqanlarında uzun illər
rəh bər vəzifələrdə işləyərək, ibtidai araş dır -
ma lara prosessual rəhbərliyi həyata ke çir -
mək lə yanaşı, həm də məhkəmələrdə dövlət
itti hamının təşkili və icrası sahəsində xidmət
gös tərmiş və ölkədə, ilk dəfə olaraq, “Birinci
ins tansiya məhkəməsində ittiham funksiyası”
ad lı dissertasiya işini uğurla müdafiə edib,
hü quq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi al -
mış dır. Lakin tədqiqatçı bu sahədə araş dır -
ma larını ardıcıl və sistemli şəkildə davam
et dirərək akademik səviyyəli monoqrafiyalar
ha zırlamışdır. Əslində, bu əsərləri milli hüquq
el mimizdə mühüm hadisə kimi qiy mət lən -
dir mək olar. Belə ki, tədqiqatçının 25 ildən
çox apardığı tədqiqatlar ümumiləşdirmələr,
so  sioloji sorğular və təhlillər nəticəsində
“Döv lət ittihamının müdafiə edilməsinin
müa sir problemləri ”(2014-cü il), ikicildlik
və təxminən 1000 səhifəlik “Cinayət pro se -
sin də ittiham” (2020-2022-ci illər) bu
problemlə sıx bağlı olan və onu tamamlayan
“ Cinayət mühakimə icraatında zərərşəkmiş
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şəxs” (2018-ci il) 440 səhifə, “Cinayət pro -
se sində mülki iddia” (2021-ci il) 160 səh.
mo noqrafiyaları başa çatdırmış, milli hü -
quq şünaslıq elmimizdə müsbət hadisə kimi
qiy mətləndirilməsi mümkün ola bilən aka -
de mik nəşri oxuculara təqdim olunmuşdur.
Mü baliğəsiz demək olar ki, müəllifin yuxarıda
gös tərilən əsərləri və araşdırdığı problemlər,
ma hiyyət etibarı ilə, Müstəqil Dövlətlər Bir -
li yi ölkələrində dövlət ittihamı institutunun
mü kəmməl səviyədə tədqiqinə həsr olunmuş
ilk monoqrafiyalar hesab oluna bilər. İnsan
hü quqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinin
önə çəkildiyi müasir mərhələdə ölkəmizdə
be lə samballı araşdırmaların aparılması müs -
təs na dərəcədə əhəmiyyətlidir. Çünki, nə zə -
riy yə və təcrübənin ən mühim məsələlərini
bu səviyyədə araşdırıb elmi dövriyyəyə təq -
dim etmək, həm də praktik işçilər üçün müs -
təs na əhəmiyyətə malikdir. Əslində, bu əsər -
lə ri ittiham funksiyasının ensiklopediyası
da adlandıra bilərik. Belə ki, bu mo no qra fi -
ya ları hazırlamaqla müəllif ittiham funk si -
ya sının çoxtərəfli və çoxproblemli mə sə lə -
lə rini mükəmməl və akademik səviyyədə
təd qiq etməklə yanaşı, indiyə qədər araş dı -
rıl ma mış – cinayət-mühakimə icraatında zə -
rər çəkmiş şəxsin və mülki iddiaçının proses -
sual subyekti ilə bağlı olan və təcrübədə
cid di çətinliklər yaradan bir çox suallara
ay dınlıq gətirmiş, müəllif mövqeyini kifayət
qə dər əsaslandırmışdır. 

Monoqrafiyaların hazırlanması zamanı
müəl lif tərəfindən dialektik idrak təliminin
müd dəaları rəhbər tutulmuş, analiz, sintez,
for mal məntiqi yanaşma, statistikanın təhlili,
təc rübənin ümumiləşdirilməsi, müqayisəli
hü quqşünaslıq, qüvvədə olan hüquq nor ma -
la rının doktrinal təfsiri, təcrübə işçiləri ara -
sın da rəy sorğusunun keçirilməsi, onun nəti -
cə lərinin təhlil edilib qiymətləndirilməsi ki -

mi elmi tədqiqat metodlarından geniş və
ya radıcılıqla istifadə edilmişdir.Təhlil edilən
bu monoqrafiyalar, məzmunca, belə nəticəyə
gəl məyə əsas verir ki, bu əsərlər ciddi məntiqi
əla qə və ardıcıllıqla strukturlaşdırılmışdır.
Bu əsərlərin hər bir fəsli və hər bir paraqrafı
özün dən sonra gələn fəsil və paraqrafları
mən tiqin tələblərinə görə şərtləndirir və bu
cə hət vacib amil kimi xüsusilə qeyd edil -
mə lidir. Müəllif tərəfindən araşdırılmış mə -
sə lələrin böyük əksəriyyəti yalnız Azərbaycan
Res publikasının qüvvədə olan cinayət-proses -
sual qanunvericiliyinin müddəaları kon teks -
tin də deyil, həm də Azərbaycan Respublikası
Baş prokurorunun çoxsaylı müvafiq əmrləri
kon tekstində də şərh edilmiş və əsas lan dı -
rıl mışdır. Məsələn, əsərdə Baş prokurorun
“Ci nayət mühakimə icraatında dövlət itti -
ha mının müdafiəsi üzrə prokurorluğun əsas
və zifələri barədə”, “Cinayət mühakimə ic -
raatında ictimai və ictimai-xüsusi ittihamın
mü dafiəsi üzrə prokurorluğun fəaliyyətinin
təş kilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri barədə”,
“Pro kurorun ibtidai araşdırmaya prosessual
rəh bərliyinin səmərəliliyinin artırılması, istin-
taq və təhqiqat üzərində nəzarətinin güc lən -
di rilməsi və bu sahədə işin daha da tək mil -
ləş dirilməsi haqqında” və s. bu kimi əmrlərinə
is tinadların edilməsi, həm müəllif fikirlərinin
ar qumentləri kimi çıxış edərək, onların mö -
tə bərliyini artırmış, həm də tədqiqatın məz -
mu nunu informativlik baxımından zən gin -
ləş dirmişdir. Bu meyarlar və xüsusiyyətlər
bir tərəfdən təqdim edilən əsərlərin təcrübi
əhə miyyətini artırmış, digər tərəfdən isə onu
də yərli tədris vəsaitinə çevirmişdir. Çünki,
bir qayda olaraq, hüquq fakültəsinin tələbələri,
fak tiki olaraq, qüvvədə olan qanunvericilik
akt larının müddəalarının öyrənilməsi ilə ki -
fa yətlənirlər ki, bu da müasir mərhələdə ki -
fa yət edə bilməz. Şərh edilən monoqrafiyalar-
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dan tədris prosesində istifadə edildikdə, onun
təc rübi əhəmiyyəti dəfələrlə artmış olur.
Çün ki bu məsələlərə dair Baş prokurorun
nə kimi əmrlərinin mövcud olduğu barədə,
tə ləbələr ən zəruri və vacib informasiyaları
alır, bütün bunlar isə təcrübi baxımdan müs -
təs na əhəmiyyət kəsb edir. Hesab edirik ki,
xü susilə gələcəkdə prokurorluq orqanlarında
xid mət etmək arzusu ilə təhsil alan tələbələr
üçün tədrisin məhz bu metodun tətbiqi ilə
hə yata keçirilməsi arzuediləndir.

Monoqrafiyaların müsbət cəhətlərindən
söh bət gedərkən, qeyd edilməlidir ki, bu
əsər lərdə Avropa Prokurorlarının Məşvərətçi
Şu rasının bu günə kimi qəbul edilmiş “Ci -
na yət ədliyyəsi sahəsində beynəlxalq əmək -
daş lığın təkmilləşdirilməsi yolları” haqqında,
“Ci nayət təqibinin alternativləri” haqqında,
“Pro kurorluq orqanlarının cinayət hüquq sis -
te mindən kənar rolu” haqqında, “Demokratik
cə miyyətdə hakimlər və prokurorlar arasında
mü nasibətlər haqqında”, “Prokurorluq və
yu venal ədliyyə” haqqında, “Prokurorlar və
həbs yerlərinin müdriyyəti arasındakı əla -
qə lərə dair”, “Cinayət təqibi vasitələrinin
ida rə edilməsi” haqqında, “Prokurorlar və
küt ləvi informasiya vasitələri arasında mü -
na sibətlər” haqqında, “Prokurorlarla bağlı
Av ropanın norma və prinsipləri” haqqında,
“Pro kurorların cinayət işinin istintaqında ro -
lu” haqqında, “Terrorzim, ağır və mütəşəkkil
ci nayətkarlıqla mübarizə də daxil olmaqla,
pro kurorların işinin keyfiyyəti və səmərəliliyi”
haq qında, “Cinayət prosesində zərərçəkənlər
və şahidlərin hüquqları ilə bağlı prokurorların
ro lu” haqqında, “Prokurorların müstəqilliyi,
he sabatlılığı və etikası” haqqında, “Korrupsiya
və onunla bağlı iqtisadi və maliyyə cinayətləri
ilə mübarizədə prokurorların rolu” haqqında,
“Föv qəladə hallarda, xüsusən pandemiya
şə raitində prokurorların rolu” haqqında Rəy -

lə ri xülasə şəklində oxucuların diqqətinə
çat dırılmaqla bu sahədə beynəlxalq mənbələrə
yer li-yerində istinad edilmişdir. Tədqiqatçı
tə rəfindən aparılmış elmi araşdırmanın nəzəri
ba zası kifayət qədər zəngin olub, özündə
mil li və xarici alimlərin müvafiq mövzuya
həsr edilmiş müxtəlif əsərlərini, dərsliklərini,
dərs vəsaitlərini, kommentariyalarını, mo -
no qrafiyalarını, dissertasiyalarını, elmi mə -
qa lələrini və s. kimi mənbələri əhatə etmişdir.
Bu əsərlərin normativ bazası Azərbaycan
Res publikasının qüvvədə olan, eləcə də, mü -
qa yisəli-hüquqi tədqiqatlar hissəsində MDB
döv lətlərinin, Avropa dövlətlərinin bir qismi -
nin, həmçinin ABŞ-ın qüvvədə olan cinayət-
pro sessual qanunvericiliyi, ölkəmizin Kons -
titusiya Məhkəməsinin Plenumu tərəfindən
ci nayət-prosessual hüquq normalarına verilən
rəs mi təfsirləri də əhatə etmişdir. Tədqiqatın
em pirik bazası da zəngindir. Belə ki, empirik
əsas lar qismində zəngin şəxsi təcrübə, rəsmi
sta tistik məlumatlar, məhkəmə-istintaq or -
qan ları əməkdaşları arasında keçirilmiş rəy
sor ğusunun ümumiləşdirilmiş nəticələri, İn -
san Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
möv zu ilə əlaqədar məsələlərə dair müxtəlif
qə rarları, eləcə də, Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəməsinin Plenumu tərəfindən ve -
ril miş izahlar, o cümlədən, birinci olaraq,
apel lyasiya və kassasiya instansiyası məh -
kə mələrinin konkret cinayət işləri üzrə qə -
rar ları çıxış etmişdir.

Qüvvədə olan cinayət-prosessual qanun-
vericiliyin mövzuya dair müddəalarının mü -
fəs səl təhlili, aşkar edilmiş qüsurların aradan
qal dırılması üçün konkret qanunvericilik
tək liflərinin işlənib hazırlanması və elmi cə -
hət dən əsaslandırılması, bunun məntiqi nə -
ti cəsi olaraq, müəllif tərəfindən “Azərbaycan
Res publikasının Cinayət-Prosessual Mə cəl -
lə sinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haq -
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qın da” Azərbaycan Respublikasının Qa nun -
la rının (hər cildin sonuna bir layihə əlavə
edil məklə) təklif edilən layihələrinin mətn -
lə rinin hazırlanması müsbət və təqdirəlayiq
hal dır. 

Araşdırma zamanı müəllif əsərin təh qi -
qatçı, müstəntiq, istintaq şöbəsinin (böl mə -
si nin, idarəsinin) rəisi (müavini), təhqiqat
or qanının ixtisaslaşmış təhqiqat qurumunun
rəh bəri və təhqiqat orqanının əməkdaşı kimi
və zifəli şəxslərin prosessual vəziyyətinə xü -
su si diqqət yetirmiş, müəllif mövqeyini ki -
fayət qədər əsaslandırmışdır.Nəhayət, kitabda
ci nayət işinin başlanması zamanı ittiham
funk siyasının həyata keçirilməsinin xü su -
siy yətləri, ibtidai araşdırmada ittihamın elan
edil məsi, məhkəməyədək icraatda ittihamın
də yişdirilməsi məsələləri təhlil edilmiş, həm -
çinin ittiham aktının və məhkəməyədək sa -
də ləşdirilmiş icraatın nəticələrinə dair yekun
pro tokolunun mahiyyəti, tərtib və təsdiq
edil məsi qaydaları şərh edilmişdir.Eləcə də,
mü əllifin birinci instansiya məhkəməsində
it tiham funksiyasının həyata keçirilmə xü -
su siyyətləri, məhkəmədə ittihamın dəyiş di -
ril məsi və dövlət ittihamçısının ittihamdan
im tina etməsi məsələləri, ittiham nitqi və
rep likaların əhəmiyyəti ətraflı işıqlandırılmış,
o cümlədən hökmün və ya digər yekun qə -
ra rın çıxarılmasına ittihamın həlli kimi ba -
xıl mışdır. Əsərdə həmçinin apellyasiya pro -
testi və apellyasiya şikayəti verməyə, kassa -
siya protesti və kassasiya şikayəti verməyə,
elə cə də, əlavə kassasiya protesti və əlavə
kas sasiya şikayəti verməyə ittiham funk si -
ya sının tərkib elementləri kimi xüsusi diqqət
ye tirilmişdir. Müəllif tərəfindən Müstəqil
Döv lətlər Birliyi ölkələrinin, bir sıra qabaqcıl
Av ropa dövlətlərinin və Amerika Birləşmiş
Ştat larının cinayət prosesində ittiham funk -
si yasının özünəməxsus cəhətləri tədqiq edil -

miş, ittiham funksiyasının həyata ke çi ril -
mə sində beynəlxalq hüquq normaları və
bey nəlxalq təşkilatların rolu, eləcə də, ittiham
funk siyasının həyata keçirilməsində cinayət
iş lərinə dair hüquqi yardım və beynəlxalq
əmək daşlıq məsələlərinə, haqlı olaraq, xüsusi
diq qət yetirilmişdir. 

Təhlil olunan əsərlərin zəngin məzmunu
be lə nəticə çıxarmağa əsas verir ki, monoqra -
fi yalardan hakimlər, vəkillər, prokurorlar,
hü quq-mühafizə orqanlarının digər əmək -
daş ları, hüquqşünas alimlər, elmi tədqiqatçılar,
hü quq fakültəsinin müəllim və tələbələri, o
cüm lədən cinayət-prosessual hüquqla ma -
raq lanan və bu sahədə ixtisaslaşan şəxslər
və magistrlər onlardan geniş və səmərəli şə -
kil də istifadə etmək imkanı qazanacaqlar.
Biz, müəllifə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları
və gələcəkdə növbəti əsərlərinin işıq üzü
gör məsini arzu edirik. 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО СЧИТАТЬ 
СОБЫТИЕМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Бахрам Захидов, доктор юридических наук, профессор;
Узеир Гасанзаде, юрист.
электронная почта: bahram-zahidov@rambler.ru

Правильное применение и осуществление разделения властей в демократических
обществах является одним из наиболее важных вопросов. В связи с этим эксперты
справедливо отмечают, что принцип состязательности, равноправие сторон - обвинения
и защиты, создание для них равных условий, является одним из важных инструментов
в установлении правосудия. Это также считается ценным фактором обеспечения
справедливости и объективности уголовных решений и надлежащего наказания пра-
вонарушителей.

В результате многолетних исследований, обобщений, социологических опросов и
анализа, проведенных доктором философских наук Х.Р.Валиевым, два тома “по со-
временным проблемам защиты государственного обвинения”, монографии, такие как
“обвинение в уголовном процессе”, “потерпевший в уголовном судопроизводство”,
“гражданский иск в уголовном процессе” могут быть оценены великим событием в
нашей отечественной юридической науке.Представление читателям многочисленных
авторских предложений по проблеме, текстов законопроектов, если оно будет
реализовано с практической точки зрения, несомненно, внесет ценный вклад в
решение современных проблем уголовного судопроизводства.

Статья будет интересна читателям, сосредоточившим внимание на анализе моно-
графий, интерпретации их характеристик, оценке их положительных достоинств.

Ключевые слова: национальное право, научное издание, демократически-правовое
общество, уголовное судопроизводство, справедливость приговоров, прокуратура,
обвинение, защита, потерпевший. 

ACADEMIC PUBLICATION, WHICH CAN BE CONSIDERED 
AN EVENT IN THE DOMESTIC LEGAL SCIENCE

Bahram Zahidov, Doctor of Law, Professor; 
Uzeyir Hasanzade, lawyer. 
e-mail: bahram-zahidov@rambler.ru

The correct application and implementation of the separation of powers in democratic
societies is one of the most important issues. In this regard, experts rightly point out that the
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principle of competition, the equality of the parties - the prosecution and the defense, the
creation of equal conditions for them, is one of the important tools in the establishment of
justice. It is also considered a valuable factor in ensuring the fairness and objectivity of
criminal decisions and the appropriate punishment of offenders.

As a result of many years of research, generalizations, sociological surveys and analysis
conducted by the Doctor of Philosophical Sciences H.R. Valiev, two volumes “on modern
problems of defending public prosecution”, monographs such as “charge in criminal pro-
ceedings”, “victim in criminal proceedings”, “civil lawsuit in criminal proceedings” can be
assessed as a great event in our domestic legal science.The presentation to readers of
numerous author's proposals on the problem, the texts of bills, if it is implemented from a
practical point of view, will undoubtedly make a valuable contribution to solving modern
problems of criminal justice. 

This article will be interesting to readers who focus on the analysis of monographs, the
interpretation of their characteristics, and the assessment of their positive merits.

Key words: national law, scientific publication, democratic legal society, criminal pro-
ceedings, fairness of sentences, prosecutor's office, prosecution, defense, victim.

ULUSAL HUKUK BİLİMİMİZDE OLAY SAYILABİLECEK 
AKADEMİK BİR YAYIN

Bahram Zahidov,  Hukuk Doktoru, Profesör;
Üzeyir Hasanzade, avukat.
e-posta: bahram-zahidov@rambler.ru

Demokratik toplumlarda kuvvetler ayrılığının doğru uygulanması ve uygulanması en
önemli konulardan biridir. Bu bağlamda uzmanlar, çekişmeli eylem ilkesinin beklendiğini,
tarafların eşit statülerinin (iddia ve savunma) sağlandığını, onlar için eşit koşulların
yaratıldığını ve adaletin tecellisinde önemli araçlardan biri olduğunu haklı olarak belirtmek-
tedirler. . Ayrıca ceza kararlarının adil ve nesnelliğini ve suçluların uygun şekilde
cezalandırılmasını sağlamada bir faktör olarak da değerlidir.

Hukuk Doktoru Kh.R.Valiyev'in uzun yıllar yürüttüğü araştırmalar sonucunda, ilgili
genellemeler, toplumsal araştırmalar ve analizler sonucunda "Cumhuriyet Savcılığının
Modern Sorunları" adlı iki ciltlik bir kitap yayımladı. "Ceza Kovuşturması", "Ceza
Muhakemelerinde Mağdur", "Ceza Muhakemelerinde Hukuk Davası" gibi monografların
okuyuculara sunulması milli hukuk bilimimizde önemli bir olay olarak değerlendirilebilir.
Yazarın sorunla ilgili sayısız önerisinin, yasa tasarılarının metinlerinin okuyuculara sunulması,
pratik bir bakış açısıyla gerçekleştirildiği takdirde, şüphesiz modern ceza yargılaması
sorunlarının çözümüne değerli bir katkı sağlayacaktır.

Makale, monografların analizine, özelliklerinin yorumlanmasına, olumlu niteliklerin
değerlendirilmesine odaklanan okuyucuların ilgisini çekecektir.

Anahtar Kelimeler: ulusal hukuk, akademik yayın, demokratik-hukuki toplum, ceza
yargılaması, cezaların adilliği, savcılık, kovuşturma, savunma, mağdur.
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UNESKO kafedrası, h.ü.f.d.
e-mail: sefterrehimli@yahoo.com

Açar sözlər: Konstitusiya, beynəlxalq
hüquq, insan hüquqları, suverenlik, ha ki -
miy yət, əhali, ərazı, dövlətin davamlılığı.

1. Dövlətin əlamətlərinə doktrinal baxış.

Beynəlxalq hüququn əsas subyekti kimi
döv lətin anlayışı və əlamətləri ilə bağlı mə -
sələ bir çox elm sahələrinin tənzimetmə

pred metini formalaşdırmaqla cəmiyyətin
bü tün inkişaf mərhələlərində özünün
ak tuallığını saxlamaqdadır. “Turanlıların
mə dəniyyəti kimi dəyərləndirilən” [7,
s.329] ilk dövlət-Şumerdən üzü bəri
döv lət kateqoriyası fəlsəfə, siyasət, hüquq
və digər elmlərin müzakirə obyektində
ol muşdur. Dövlət nə deməkdir sualına
doğ ru cavab vermək xalqların həyatı
üçün böyük əhəmiyyətə malik olmalıdır
[22, s.17]. Ədəbiyyatda da qeyd edildiyi
ki mi, dövlətin anlayışı haqqında məsələ
döv lətin özü qədər qədim və mü rək -
kəb dir. Qədim dövlətlərin yaranmasından
bu günə qədər onların yaranması və in -
ki şafının bütün mərhələlərində bütün
öl kələrin və xalqların filosofları, hü -
quq şünasları dövlətə müraciət etmişlər
[19, s.48]. Dövlət haqqında qədim dövr
(Fa les, Konfutsi, Sokrat, Platon, Siseron
və s.), orta əsr (Nizami Gəncəvi, N. Tu -
si, G.Hegel, G.Ellinek, İ.Kant, N.Makia -
vel li, C.Lok, J.Russo, H.Kelsen və d.)
fi losoflarının əsərləri geniş müzakirə
pre d meti olmuş, dövlətin mahiyyəti haq -
qında çoxsaylı tədqiqatlar yazılmışdır.
Döv lət fərdlərdən oluşan cəmiyyətlə bir -
lik də nəsillərdən nəsillərə ötürülür. Dövlət

bir gə yaşayış forması kimi fasiləsiz inkişaf
et miş... və onunla bərabər siyasi-hüquqi elm
də inkişaf etmişdir [7, s.111; 15, s.55]. Dövlət
si yasi-hüquqi kateqoriya kimi müəyyən spesi -
fik əlamətlərə malikdir. Bütün ideoloji ba -

DÖVLƏTİN BEYNƏLXALQ HÜQUQ SUBYEKTLİYİNİ
FORMALAŞDIRAN ƏLAMƏTLƏR

Dövlətin əsas əlamətlərindən biri kimi
əhali (population) çıxış etməkdədir. Bir
dövlətin qurucu əlaməti olaraq əhalinin sahib
olması gərəkən özəlliklərin başında sürəklilik
gəlməkdədir. Dövlətin siyasi səhnədən getməsi,
ölməsi üçün onun ya əhalisinin yox edilməsi,
ya da ərazisinin təbii-geoloji dəyişikliyə
məruz qalmaqla yaşayışın sürdürülməsinin
mümkün olmaması halında ola bilər. Əhalinin
məhv edilməsi ilə digər element-hakimiyyət
də itmiş olur. Ona görə də, dövlətin əhali
əlaməti dövlətin davamlılığı üçün daha
müəyyənedicidir. XX əsrin əvvəllərində təsis
edilən AXC özünün formasını (mövcudluğunu)
itirsə də beynəlxalq hüquq subyektliyini
itirməmişdir. Qanunsuz anneksiya dövründə
dövlətin suverenliyi Azərbaycan xalqında
(onun elm mərkəzlərində), o cümlədən onun
adından çıxış etmək haqqı qazanmış məcburi
mühacirətdə olan hökumətində qalmışdır.
Dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə Azərbaycan
Respublikası AXC-nin malik olduğu bey -
nəlxalq hüquq subyektliyini də əhalisi (xalqı)
vasitəsilə yenidən təmin etmişdir.
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xış ları kənara qoysaq bu əlamətlər məcmu
ha lında onu cəmiyyətin dövlətəqədər digər
təş kilatlarından və onunla bərabər mövcud
olan qeyri-dövlət institutlarından da fərq -
lən dirir. Ayrı-ayrı zamanlarda cəmiyyətin
yük sək inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq
döv lətin ölüb getməsi üzrə konsepsiyalar da
mey dana gəlmişdir [16, s.1-120]. Müasir
döv rün qloballaşma tendensiyası da dövlətin
klassik funksiyaları haqqında çoxsaylı suallar
mey dana gətirməkdədir. Xüsusən də, dövlətin
bey nəlxalq hüququn əsas subyekti olması
üz rə klassik beynəlxalq hüquq elminin əsas
tezisi “dövlətin ölüb getməsi” üzrə konsepsiya
tə rəfdarları üçün də ciddi cətinliklər yarat -
maq dadır və onun tənqidçiləri də kifayət
qə dərdir [44, s.247-267]. Məsələn, professor
L.Hen kin qeyd edir ki, yaxın gələcəkdə də
döv lətin rolunun azalmasını gözləməyə heç
bir əsas yoxdur [34, s.331-332].

Dövlətin əlamətləri haqqında müxtəlif
fi losoflar tərəfindən fərqli elementlər irəli
sü rülmüşdür. Məsələn, eramızdan əvvəl Sise -
ron dövlətin əlamətlərindən “şərəfli xalq”ı
ifa də edirdi. Xalq kimi insanların kortəbii
bir liyi deyil, hüquq və maraqların ümumiliyi
mə sələsində razılığa gələn birlik başa dü şü -
lür dü. Platon dövlətin əlaməti olaraq “xeyirx-
ah insanların” ədalətli hakimiyyətindən bəhs
edir di. Bu zaman hakimiyyət sosial funksiya
ilə əhalinin iradəsinə bağlanırdı. Publik ha -
ki miyyətin sosial funksiyasından bəhs edərkən
onun bütün zamanlarda cəmiyyəti əhatə et -
məklə özünün göstərişləri ilə xalqdan bəh -
rə lənməsi qeyd edilməlidir. Əlbəttə ki, müx -
tə lif dövlət tipləri zamanı bu funksiya də yi -
şik liyə də uğramışdır. Dövlətin insanlar ara -
sın da münasibətlər sistemi kimi təzahür et -
mə si onun mahiyyətindən meydana gəlir.
Bu və ya digər hüquqların dövləti təsis edən
in san kollektivinə deyil, dövlətə aid edilməsi

hə min kollektivin real mövcudluğunun işa -
rə sidir. Dövlət onu formalaşdıran kollektivin
şəx si kimi çıxış edir. Dövlətin şəxsiyyəti
onun beynəlxalq hüquq subyektliyi ilə tam
üst-üstə düşməsə də oxşarlıq təşkil edir.
Döv lətin hakimiyyətdən doğan şəxsiyyəti
yal nız beynəlxalq, xarici aspekt deyil, həm
də daxili məzmun kəsb edir (Azərbaycan
Res publikası Konstitusiyasında deyildiyi ki -
mi Azərbaycan Respublikasında dövlət ha -
ki miyyəti daxili məsələlərdə yalnız hüquqla,
xa rici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan
Res publikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
mü qavilələrdən irəli gələn müddəalarla məh -
dud laşır (m.7.II)) [35]. Ədəbiyyatda qeyd
edi lir ki, düşmən tərəfindən dövlətin ərazisinin
iş ğalı zamanı o özünün beynəlxalq hüquq
sub yektliyini saxlayır, lakin müvəqqəti olaraq
özü nün şəxsiyyətini itirmiş olur [25, s.18].
Əl bəttə bu fikirlə tam razılaşmaq mübahisəli
gö rünə bilər. Dövlət öz şəxsiyyətini onu tə -
sis edən toplumdan alır. O sadəcə təmsilçi
ro lunu yerinə yetirir. Bu anlamda Alfred
Ver drosun mövqeyi daha doğrudur. Avs tri -
yanın nasist Almaniyasının işğalı altında ol -
du ğu 1938-1945-ci illərdəki hüquqi statusu
ilə bağlı özünün tezisləri ilə çıxış edərkən
qeyd edir ki, beynəlxalq hüququn pozulması
ilə həyata keçirilən anneksiya zamanı dövlətin
bey nəlxalq hüquqi şəxsiyyəti ləğv edilmir,
yal nız müvəqqəti olaraq kəsilmiş olur [46,
s.18]. Qeyri-qanuni anneksiya zamanı dövlətin
öl məməsi onun ərazisində iradəsinə və şəx -
siy yətinə bağlı olduğu xalqın (əhalinin) möv -
cudluğu ilə əlaqəlidir. Dövlətin xalqdan al -
dığı şəxsiyyəti qeyri-qanuni anneksiya zamanı
ira də sahibinə transfer edilir. Hətta işğalçı
be lə mövcud iradəni gec-tez qəbul etmək
zorunda qalır. H. Kelzen konsepsiyasına gö -
rə dövlət hüquqi şəxs (korporasiya)kimi təq -
dim edilir [40, s.542]. Alman alimi J. Kunz
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qeyd edir ki, dövlətdaxili hüquq baxımından
döv lət onun fərdi üzvləri ilə siyasi və ya
kons titusion əlaqələrlə hüquqi vahidliyə və
ya şəxsiyyətə malik olaraq korporativ təşkilat
ki mi çıxış edir [41, s.72]. Beynəlxalq Ədalət
Məh kəməsi 1970-ci il “Barselona Traction
işin də” diplomatik müdafiənin həyata ke çi -
ril məsi zamanı dövləti təkşəxsli hakim kimi
ifa də etmişdir [36]. Dövlətin şəxsiyyəti tək
ha kimiyyətlilikdə monarxın, respublikada
isə xalqın iradə ifadəçisi olan parlamentin
şəx siyyətilə eyniləşdirilməkdən meydana
gə lib [26, s.15].

Dövlət sosial differensasiya edilmiş cə -
miyyət tərəfindən yaradılır, onu müdafiə
edir, bu və ya digər səviyyədə onu idarə
edir və onun adından çıxış edir. Beləliklə,
döv lət cəmiyyətin hissəsi olmaqla bərabər,
bü tövlükdə cəmiyyətə əhəmiyyətli formada
əks təsir edə bilən və nisbətən müstəqil in -
ki şaf edən bir haldır [25, s.21]. Dövlətin
sta tusu insanların kollektivi olan cəmiyyət
tə rəfindən təsis edilir və onun şəxsiyyəti tö -
rəmə xarakterlidir. İnsanların davamlı mənəvi,
mad di və qeyri-maddi maraqlarına bağlı
olan cəmiyyət son məqsəd üçün siyasi təşkilati
va sitə kimi dövləti təsis edir. Cəmiyyətdəki
ək səriyyət insanların maraqlarının uzlaşması
ha lında dövlət təsis edilir. Dövlət törəmə
şəxs olduğu üçün hərbi təcavüz zamanı ha -
ki miyyət aparatı olaraq onu təsis edən əhalinin
ira dəsinə transformasiya edilir. Dövlətin
müt ləq əlamətlərindən biri onun möv cud lu -
ğu nun maddi şərti kimi çıxış edən ərazisidir.
Əra zi və əhalinin mövcudluğu onun bey -
nəl xalq hüquq subyektliyinin davam etməsi
üçün kifayət edir. Ədəbiyyatda qeyd edilir
ki, qeyri-qanuni anneksiya halında dövlət
özü nün beynəlxalq hüquq qabiliyyətini sax -
la yır, fəaliyyət qabiliyyətini isə itirmiş olur.
La kin insanların təşkilatı kimi dövlətin xüsusi

xa rakterinə görə ərazi və əhali dövlətin kom -
po nentinə çevrilir... Əhali və ərazi dövlətin
kom ponenti kimi özünün beynəlxalq hüquq
sub yektliyini saxlayır. Dövlət mexanizmi
da ğıdılsa da bu dövləti doğuran cəmiyyətin
me xanizmləri fəaliyyətini davam etdirir. Cə -
miy yətin mənəvi-iqtisadi əlaqələri dövlət
struk turlarından daha dərindir [25, s.22].
Məhz bu baxımdan müəyyən ərazidə yaşayan,
özü nün mədəniyyət spesifikliyi ilə fərqlənən
əha linin hakimiyyət təcrübəsi dövlətin öl -
mə sini deyil, həmin əhalini formalaşdıran
xal qın beynəlxalq hüquq subyektliyini şərt -
lən dirir. Beynəlxalq hüquq doktrinasında da
döv lətin beynəlxalq hüquq subyektliyi üçün
(G.Ellinek nəzəriyyəsinə uyğun) [20, s.240]
üç qurucu əlamətin (constituant elements of
state) olması qeyd edilir: ərazi, əhali və ha -
ki miyyət. Beynəlxalq hüquq aktlarından
1933-cü il Dövlətlərin hüquq və vəzifələri
üz rə Montevideo Konvensiyasına da ifadə
et diyimiz doktrinalar əhəmiyyətli təsir et -
miş dir [45, s.96-97]. Əsasını Hegel fəl s ə fə -
sin dən alan G.Ellinekin nəzəriyyəsi [38,
s.394-434] dövlətin beynəlxalq hüquq sub -
yekt liyi üçün dörd elementli Montevideo
me yarları ilə inkişaf etdirilmişdir. Montevideo
Kon vensiyası dövlətin sosial varlıq olması
və beynəlxalq hüquqdan asılı olmadan möv -
cud luğu konsepsiyasını inkişaf etdirmişdir.
Şüb həsiz ki, Montevideo Konvensiyasının
mü vafiq xəttinin formalaşmasında H. Kel -
ze nin “dövlət haqqında sosioloji” konsepsiyası
əhə miyyətli rol oynamışdır. H.Kelzenə görə
bey nəlxalq hüquq baxımından dövlət hər
han sı formada təsis edilən, ayrı-ayrı fərdlərin
ta beçiliyini nəzərdə tutan birliyin məcburiyyət
sis teminə əsaslı hakimiyyət formasıdır. Bu
məc buriyyətə dayanan sistem (hakimiyyət
ola raq-S.R.) dövlətin ərazisini, həmin dövlətin
əra zisində onun xalqını formalaşdıran fərdləri
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mü əyyən edir [39, s.44]. H. Kelzen də G.El -
li nek kimi dövlət üçün sosial aspekti əsas
alır. G.Ellinek dövlətin doğuşunu və yox ol -
ma sını hüquqi kateqoriyadan kənar də yər -
lən dirirdi. Təsadüfi deyil ki, XIX əsr bey -
nəl xalq hüququndan başlayaraq dövlətin ya -
ran ması və onun beynəlxalq hüquq subyekti
ki mi tanınması ilə bağlı “deklarativ” və
“kons titutiv” nəzəriyyələr də dövrün baxış -
la rını əks etdirirdi. Deklarativ nəzəriyyəyə
əsa sən tanıma tanınanın hüquq subyektliyini
mü əyyən etmir, sadəcə olaraq onun möv -
cud luğunu təsdiqləyir və onunla əlaqələrin
hə yata keçirilməsini asanlaşdıran vasitə ro -
lu nu oynayır. Belə bir fikir geniş yayılmışdır
ki, deklarativ nəzəriyyə beynəlxalq həyatın
ger çəkliklərinə daha çox cavab verir. Bu fi -
kir 1991-ci ildə keçmiş Yuqoslaviya Sosialist
Fe derativ Respublikası üzrə keçirilmiş kon-
frans əsasında yaradılmış Arbitraj ko mis si -
ya sının 1 nömrəli Yekun qərarında da öz
ək sini tapmışdır. Həmin sənəddə dövlətin
ya ranması və süqut etməsini faktiki məsələ
ol duğu qeyd edilir və digər dövlətlər tə rə -
fin dən tanınması sırf deklarativ xarakter da -
şı dığı bildirilir [2, s.242]. Lakin buna baxma -
ya raq digər nəzəriyyənin tərəfdarları dövlətin
ya ranması və mövcudluğunu beynəlxalq bir -
li yin münasibətinə bağlayırlar. Konstitutiv
nə zəriyyəyə görə tanınan tərəf yalnız ta nı -
ma dan sonra beynəlxalq hüquq subyektliyi
əl də edir. Bu zaman yeni yaranmış subyektin
hü quqi mövcudluğu digər tanıyanların təsiri
al tına alınmış olur [2, s.242]. Bu nəzəriyyənin
ən zəif və təhlükəli tərəfi yaranmış dövlətin
və ya müstəqilliyini bərpa edən dövlətin
möv cudluğunu digər dövlətlərin iradəsindən,
hü quqi faktdan (dövlətin sosioloji kon sep -
si ya sına qarşı dövlətin hüquqi kon sep si ya -
sın dan) asılı edir. J. Brounlinin təbirincə de -
sək (jus ex injuria non oritur) dövlətin ta -

nın maması üçün yeganə şərt beynəlxalq hü -
quq normaları pozulmamalıdır [28, s.21; 12,
s.137]. Dövlətin mövcudluğunun hüquqi
fakt dan asılı edilməməsi öncə ifadə etdiyimiz
ki mi onun sosioloji konsepsiyasından irəli
gə lir. Montevideo Konvensiyası ilə onun
bey nəlxalq hüquqi anlayışında da sosioloji
kon sepsiya təsbit edilib.

Dövlətin anlayışı ilə əlaqədar fərqli fikirlər
də ifadə edilməkdədir. Alman professoru Q.
Mos ler dövlət üçün alman fəlsəfəsinin də
ele mentlərini əsas alaraq qeyd edirdi ki,
bey nəlxalq hüquq qaydası baxımından dövlət
ta rixi inkişafın bütün mərhələlərində ali pub -
lik hakimiyyət kimi bütün digər analoji qu -
rum larla bərabərliyə malik olan təşkilatlanmış
sosial qurumdur [48, s.47]. Beynəlxalq hüquq
doktrinasında beynəlxalq hüquq baxımından,
dövlət anlayışının spesifikliyinə diqqət çəkilir
[14, s.102; 49, I cild, s.503-510]. Professor
İ.Lukaşuk beynəlxalq birlikdə iştirakı və
maraqlarının təqdimi və müdafiəsi üçün
dövləti əhalinin zəruri təşkilati forması kimi
dəyərləndirir [17, s.292-293]. İfadə edilən
bütün fikirlərdə oxşarlıq dövlət üçün həlledici
əlamətlərin dairəsi ilə əlaqəlidir. Dövlətin
beynəlxalq hüquq subyektliyinin və onun
beynəlxalq münasibətlərdə yerinin müəyyən
edilməsi üçün bu əlamətlərin hər biri üzərində
dayanmaq zərurəti yaranır.

2. Dövlətin əlaməti kimi əhalinin (xal -
qın) suverenliyinin davamlılığı (konti -
nuiteti)

Adətən, dövlətçiliyin əlamətləri kimi:
gerb, bayraq, vətəndaşlıq, əhali, ali dövlət
ha kimiyyət orqanlarının sistemi, ərazi və s.
fərq ləndirilir. Beynəlxalq hüquqda da ən az
üç təməl əlamətə: i) bir insan topluluğu; ii)
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bir ölkə; iii) üzərində hər hansı bir otoritəni
qə bul etməyən siyasi hakimiyyətə [27, s.264]
is tinad edilir. Bu əlamətlər beynəlxalq hü -
qu qun tətbiqi zamanı da qəbul edilib [1,
s.336]. Beynəlxalq adət hüququna əsaslanan
[42, s.21] beynəlxalq hüquq aktlarından
1933-cü il Dövlətlərin hüquq və vəzifələri
üz rə Montevideo Konvensiyasının 1-ci mad -
də sində dövlətin beynəlxalq hüquq subyektliyi
üçün dörd elementli konsepsiya: a) daimi
əha li; b) ərazi: c) hökumət; və d) beynəlxalq
mü nasibətlərdə digər dövlətlərlə əlaqə qurmaq
üçün hüquq qabiliyyəti ifadə edilib. Ha ki -
miy yətin effektivliyi halında sonuncu iki
əla mət mahiyyət etibarı ilə eynilik təşkil
edir və ədəbiyyatda da onların ayrı-ayrı ve -
ril mə si haqlı olaraq tənqid edilmişdir [45,
s.96-97].

Dövlətin əsas əlamətlərindən biri kimi
əha li (population) çıxış etməkdədir. Bir döv -
lə tin qurucu əlaməti olaraq, insan top lu lu -
ğu nun (əhalinin-S.R.) beynəlxalq hüquq ba -
xı mından, sahib olması kontekstində özəl -
lik lərin əsas rol oynaması qeyd edilir. Keçici
ola raq bir araya gələn və sonra dağılan insan
top luluqlarının bir dövlətin qurucu əlamətini
oluş turması qeyri-mümkündür [9, s.140].
Bu əlamət Azərbaycan əhalisi üçün də xarak-
terik xüsusiyyətdir. Professor R.Mustafayev
qeyd edir ki, ... Azərbaycan cəmiyyəti tarixən
dün yanın ən sabit cəmiyyətlərindən biri ol -
muş dur. Ötən minilliklər ərzində o, Bizans,
Ba bilistan və ondan əvvəl Misir imperiyası
ki mi, nəinki yox olmuş, əksinə, əlverişsiz
şə raitdə də müstəqil fəaliyyət göstərərək sü -
rətli artım və inkişaf üçün dinamiklik əldə
et mişdir. Qızıl Arslan və onun varislərinin,
Uzun Həsənin və Səfəvi sülaləsinin ilk şa -
hən şahlarının dövründə də belə olmuşdur.
Azər baycan xalqının sabitliyi, daxili zənginliyi

və yüksək dərəcədə dözümlülüyünün sirri,
onun inkişafının xüsusiyyətləri, təşəkkül tap -
mış daxili strukturu ilə əlaqədardır [5, s.58-
59]. Azərbaycan xalqının “acıq cəmiyyət ti -
pi” uyğunlaşma immunitetini də təmin et -
mək dədir.

İnsan topluluqlarının (dövlətin əhalisinin)
bir dövlətin qurucu əlaməti olması üçün
onun hüquqi bağı – sürəkli (davamlı) və tən -
daşlıq əlaqəsi olmalıdır. Azərbaycan Res -
pub likası Konstitusiyasının da 52-ci mad -
də sində deyildiyi kimi, Azərbaycan dövlətinə
mən sub olan, onunla siyasi və hüquqi bağlılığı
(kurs- S.R.), habelə qarşılıqlı hüquq və və -
zi fələri olan (kurs- S.R.) şəxs Azərbaycan
Res publikasının vətəndaşıdır [35]. Göründüyü
ki mi, bütün əhalidən, o cümlədən xarici və -
tən daşlardan söhbət getmir. Yalnız Kons ti -
tu si yasının müvafiq maddəsində ifadə edilən
əha lidən söhbət gedir. Başqa sözlə, vətəndaşlıq
ba ğı ilə əlaqəli olan və xalqı təsis edən top -
lu luq dan və ya cəmiyyətdən bəhs edilir.
Bey nəlxalq hüquq baxımından əhalinin mini -
mum sayının (məsələn, 10000-dən az əhalisi
olan Naurunun nümunəsindəki kimi) və irq
ola raq bir etnosa aid olması da tələb edilmir.
Bey nəlxalq hüquq baxımından vətəndaşlıqla
şərt ləndirilən mənsubiyyət (nationality) bağı
əsas alınır. Birləşmiş Millətlərin Ədalət Məh -
kə məsinin 1955-ci il “Nottebaum işi” üzrə
qə rarında deyilir ki, vətəndaşlıq ... fərdin
əs lində bunu özünə tanıyan dövlətin insan
top luluğuna başqa hər hansı bir döv lə tin -
kin dən daha yaxın bağlılığının hüquqi bə -
ya nı dır [29, s.55]. Vətəndaşlarına münasibətdə
döv lətin bağlılığı Beynəlxalq Ədalət Məh -
kə mə sinin Daimi Palatasının 1924-cü il
“Mav romatis işi” üzrə qərarında [43; 47,
s.181] da ifadə edilib. 
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Qeyd etdiyimiz kimi, beynəlxalq hüquq
ba xımından, əhalinin irq olaraq bir etnosa
aid olması da tələb edilmir. Əhalini for ma -
laşdıran xalq bir millətdən deyil, müxtəlif
et nik, dil və ya dini qruplardan ibarət ola bi -
lər. Beynəlxalq hüquq baxımından, xalq
üçün yeganə meyar kimi vətəndaşlıq institutu
çı xış edir (Azərbaycan Respublikası Kons -
ti tu siyasının 1-ci maddəsinin II hissəsinə
gö rə Azərbaycan xalqı Azərbaycan Res pub -
li kası ərazisində və ondan kənarda yaşayan,
Azər baycan dövlətinə və onun qanunlarına
ta be sayılan Azərbaycan Respublikası və -
tən daşlarından ibarətdir...) [35]. Bu zaman
döv lət beynəlxalq hüquq çərçivəsində özünün
ba xışına görə vətəndaşlığın əldə edilməsi
və itirilməsi şərtlərini tənzimləyir. Və tən -
daş lığın əldə edilməsi “qan hüququ”na əsaslı
şəx si qanun və ya “torpaq hüququ” əsasında
əra zi prinsipi və ya onların hər ikisinin kom -
bi nasiyasında təmin edilir. Azərbaycan Res -
pub likasının Konstitusiyası və Vətəndaşlıq
haq qında 1997-ci il Qanun müvafiq prinsipləri
eh tiva edir. Azərbaycan Respublikası Kons -
ti tu siyasının 52-ci maddəsində deyildiyi ki -
mi,... Azərbaycan Respublikasının ərazisində
və ya Azərbaycan Respublikasının vətən -
daş larından doğulmuş şəxs Azərbaycan Res -
pub likasının vətəndaşıdır. Valideynlərindən
bi ri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
olan şəxs Azərbaycan vətəndaşıdır [35]. Və -
tən daşlıq institutu əhalinin dövlətlə əlaqəsində
sü rəkliliyi (davamlılığı) təmin etməklə bə -
rabər, eyni zamanda əhalinin siyasi iradəsini
dö v lət idarəetmə mexanizminə transformasiya
edir. Bu yolla xalq özünün iradəsi ilə dövlət
ha kimiyyətini (suverenliyi) və beynəlxalq
hü quq subyektliyini təsis edir. Beynəlxalq
hü quq xalqın hakimiyyətini “öz müqəddəratını
tə yinetmə haqqı” və ya özünü təyin (self –

de termination) ilə təsbit etməkdədir. Millətlər
Li qasının Nizamnaməsində (1920), Birləşmiş
Mil lətlər Təşkilatının (BMT) Nizam na mə -
sin də (1945), İnsan Hüquqlarının Ümumi
Bə yannaməsində (1948), İqtisadi, sosial və
mə dəni hüquqlar üzrə beynəlxalq Paktda
(1966), Mülki və siyasi hüquqlar üzrə bey -
nəl xalq Paktda (1966), Müqavilələr hüququ
üz rə 1969-cu il Vyana Konvensiyasının Pre -
am bulasında, BMT Nizamnaməsinə uyğun
ola raq dövlətlər arasında dostluq və əmək -
daş lıq münasibətlərinə dair beynəlxalq hü -
qu qun prinsipləri haqqında Baş Məclisin
Qət naməsi ilə qəbul edilən Bəyannamədə
(1970), ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında
(1975) və d. aktlarda xalqın “öz müqəddəratını
tə yinetmə haqqı” təsbit edilmişdir. 

1970-ci il Birləşmiş Millətlərin Ni zam -
na mə sinə uyğun olaraq, dövlətlər arasında
dost luq və əməkdaşlıq münasibətləri üzrə
bey nəlxalq hüquqa dair prinsiplər haqqında
Bə yannamədə təsbit edildiyi kimi, öz mü -
qəd də ratını təyinetmə hüququ :

– suveren dövlət yaratmaq;
– hər hansı müstəqil dövlətlə ittifaq yarat-

maq;
– hər hansı müstəqil dövlətə birləşmək;
– istənilən hər hansı başqa siyasi status

müəyyən etməklə mümkündür [30].
Beynəlxalq hüquqa görə, “öz mü qəd də -

ra tını təyinetmə hüququ” yalnız xalq üçün
nə zərdə tutulub [3, s.131]. Müqavilələr hü -
qu qu haqqında 1969-cu il Vyana Kon ven si -
ya sının preambulasında da “öz müqəddaratını
tə yin etmə” BMT-nin rəsmi dillərində (self
de termination of peoples; l’egalite de droit
des peuples; determinacion de los
pueblos)xalq üçün nəzərdə tutulub [8, s.137-
140]. Yeri gəlmişkən erməni icmasını bu
hü ququn subyekti kimi göstərərək vaxtilə
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Azər baycan Respublikasının ərazisinin 20
fai zini işğal etmiş Ermənistanın bu hüquqa
is tinad etməsinin heç bir hüquqi əsası ol ma -
mışdır. Beynəlxalq hüquq ədəbiyyatının təh -
li li zamanı da istənilən etnik azlıq üçün jus
ex injuria non oritur (qanunsuz fəaliyyət
hü quq yaratmır prinsipinin) keçərli olması
gö rünməkdədir [31, s.158; 13; 24, s.3-21;
33; 37]. 

Xalqların öz müqəddəratını təyin etmə
hü ququ dedikdə hər bir xalqın onun iqtisadi,
so sial, siyasi, mədəni baxımdan tam inkişafını
tə min edə biləcək sabit bir şəraitdə yaşamaq
hü ququna malik olması başa düşülür. ABŞ-
ın 1776-cı il İstismar olunan xalqın hüquq
Bə yannaməsində qeyd edilir ki, əgər hökumət
xa lqın maraqlarına uyğun siyasət həyata ke -
çir mirsə, o halda xalq həmin hökuməti ha -
ki miyyətdən uzaqlaşdırmaq hüququna malik -
dir [8, s.137-140]. İnsan Hüquqlarının Ümumi
Bə yannaməsində qeyd edilir ki, xalqın iradəsi
döv lət hakimiyyətinin əsasını təşkil etməlidir
(m.21). 1966-cı il hər iki Paktın 1-ci mad -
də sinin 2-ci hissəsində qeyd edilir ki, heç
bir xalq ona mənsub olan yaşayış vasi tə lə -
rin dən heç bir halda məhrum edilə bilməz.
Bey nəlxalq sənədlərin təhlili nəticəsində
prof. Ə. Sadıqov qeyd edir ki, öz mü qəd də -
ra tını təyinetmə dövlətin demokratik (xalq
ha ki miyyəti) forması kimi:

– demokratik rejimi (əhalinin birbaşa
olaraq dövlət quruculuğunda iştirakı);

– idarəçiliyi (hakimiyyətlərin bölgüsünü);
– yerli özünüidarə hakimiyyətini də ehtiva

edən inzibati ərazi quruluşunu nəzərdə tutur
[10, s.110; 21; 32]. Bu formada dövlət ha -
kimiyyəti də sosial məzmun kəsb edir və il -
kin iradənin tabeçiliyində qalır.

Dövlətin siyasi səhnədən getməsi, si lin -
məsi üçün onun ya əhalisinin, məsələn, soy -

qı rım cinayəti ilə yox edilməsi, ya da əra zi -
sinin təbii-geoloji dəyişikliyə, məsələn, su
al tında qalması, vulkanik proseslərə məruz
qal maqla yaşayışın davam etməsinin mümkün
ol maması halında ola bilər. Birinci halda,
yə ni əhalinin məhv edilməsi ilə digər element
– hakimiyyət də itmiş olur. Ona görə də,
döv lətin əhali əlaməti siyasi iradə daşıyıcısı
ol maq baxımından, dövlətin davamlılığı
üçün daha müəyyənedicidir. Əhali kimi si -
ya siləşmiş topluluqdan – xalqdan söhbət ge -
dir. Qeyd etdiyimiz kimi, əhalini for ma laş -
dı ran xalq bir millətdən deyil, müxtəlif etnik,
dil və ya dini qruplardan ibarət ola bilər.
Bax mayaraq ki, bəzən, dövlətçilik əlamətləri
ol mayan milli, etnik qrupları da xalq kimi
ifa də etməyə çalışırlar. Ayrı-ayrı qrupların
döv lət yaratmaq imkanları olmadığı üçün
on ların ayrı-ayrılıqda siyasi hakimiyyət ira -
də si üçün də əsaslar yetərli olmur. Bu mənada
bü tün qruplardan ibarət vahid siyasi cəmiyyət
və onun bir suvereni – dövləti meydana gə -
lir. Xalqı formalaşdıran qrupların dövləti
ya ratmaq üzrə iradə səviyyəsi hüquqi mə sə -
lə dən daha çox sosial – iqtisadi – coğrafi
me yarlara bağlıdır. Məsələn, Qarabağın dağ -
lıq hissəsində yaşayan erməni icması vaxtilə
Azər baycan – türk xanlarının ilin müəyyən
möv sümündə yaşamaq üçün məs kun laş dır -
dıq ları ərazidə özlərinə “özünü təyinetmə
hü ququ” prinsipi altında dövlət qurmaq cəhdi
heç bir sosial – iqtisadi – coğrafi meyarlara
uy ğun olmamışdır. Anklav olaraq, bu ərazinin
iq tisadi – coğrafi potensialı nəinki dövlət
qur maq, hətta bu icmanın özünü saxlamaq
po tensialını yaratmamışdır. Qarabağın dağlıq
his səsinə ermənilərin köçürülməsini [4, s.272-
276; 18, s.120; 11, s.58] bir kənara qoysaq
be lə, istər Azərbaycan Demokratik Res pub -
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li kası (1918-1920-ci illər) dövründə, istərsə
də Azərbaycan SSR dövründə erməni əha li -
si nin Ermənistanla birləşmək haqqında is -
tək ləri baş tutmamışdır; 1919-cu il avqust
ayı nın 15-də Qarabağın dağlıq hissəsindəki
er mənilərin qurultayı Azərbaycan hökuməti
ilə razılaşmaya görə Qarabağın Şuşa, Cavanşir
və Cəbrayıl qəzalarının ermənilər yaşayan
dağ lıq hissəsi (tarixi Alban mərkəzləri, Dizaq,
Və rəndə, Xaçın və Crabert) milli-mədəni
mux tariyyət əsasında (Qarabağ general-qu -
ber natorluğunun xüsusi inzibati vahidi kimi)
Azər baycan Respublikasının tərkibində qal-
maq haqqında qərar qəbul edir... A.Mikoyan
tə rəfindən 1919-cu ildə V.Leninə göndərilən
mək tubda qeyd edilirdi ki, erməni hökuməti
daş naklar vasitəsilə Qarabağın Ermənistana
bir ləşdirilməsinə çalışırlar, lakin bu, Qarabağ
əha lisi üçün özlərinin dolanacaq mənbəyindən
– Bakıdan məhrum olmaq və heç vaxt heç
bir əlaqələri olmayan (kurs. – S.R.) İrəvanla
bağ lanmaq demək olardı. Erməni kəndliləri
də özlərinin beşinci qurultayında Sovet Azər -
bay canını tanımağı və ona qoşulmağı qərara
al mışlar [8, s.137-140; 6; 23, s.140-147].

Müxtəlif qruplardan formalaşan əhali öz-
ö z lüyündə dövlətin əlaməti deyidirl. Ona
gö rə yox ki, onların sayı az ola bilər. Məsələn,
az saylı əhalisi ilə konstitusiyası, idarəetmə
apa ratı, hakimiyyət simvolları olan azad şə -
hər lər də dövlət adlandırılır. Lakin onlar hü -
qu qi fiksiyadan başqa bir şey deyil. Sözün
tam mənasında, dövlət yaratmaq üçün əhalinin
si yasiləşməsi – suveren iradəsi olan xalqa
çev rilməsi tələb olunur. Azad şəhərlərdə isə
xalq suverenliyi olmadığı üçün onların adın -
dan, bir qayda olaraq, beynəlxalq müqavilə
əsa sında ya qəyyum dövlətlər, ya da bey -
nəl xalq təşkilatlar çıxış edir. Əhalinin xalq

for masında çıxış etməsi dövlətin ərazisi qə -
dər əhəmiyyətli elementidir. 

Hüquqi fiksiya kimi qəbul edilən Vatikan
bey nəlxalq birlik tərəfindən beynəlxalq hü -
qu qun subyekti kimi qəbul edilsə də, dövlət
su verenliyi atributlarına malik olsa da, sosial
an lamda dövlət deyil. Onun xalqını for ma -
laş dıran əhalisi yoxdur. Onun vətəndaşları
isə katolik dininə xidmət edən qulluqçulardır
[25, s.45].Sui generis statusunda olan Pa pa -
lıq da işlərinə xitam verildiyi halda hüquqi
və ziyyətləri də dəyişmiş olur. Ona görə də,
döv lətin sosial əhali əlaməti olmalıdır. Sosial
əha li əlaməti suverenlik atributu ilə xalqda
ta mamlanır. Beynəlxalq hüquqşünaslardan
pro fessor V. Kuznetsov qeyd edir ki, xalq
su veren kimi dövlətin hakimiyyətinin də
mən bəsidir. Dövlət yalnız onun ərazisindəki
xal qı beynəlxalq münasibətlərdə təqdim et -
mək məqsədilə təsis edilən xüsusi hakimiyyət
qu rumudur. Onun suverenliyi törəmə xarakter -
lidir və onun suverenliyi ilə xalqın suverenliyi
bir birinə münasibətdə forma və məzmun
ki mi çıxış edirlər. Dövlət suverenliyi for -
ma dırsa onun məzmununu xalqın suverenliyi
təş kil edir. Dövlətin sosial (əhali/xalq) məz -
mu nu onun formal-hüquqi məzmunundan
ön də dayanır və sürəkliliyini də müəyyən
edir. Bunun nəticəsidir ki, bir çox konstitu -
si yalarda (o cümlədən Azərbaycan Res pub -
li ka sının Konstitusiyasında - m.1.1) “dövlət
ha kimiyyətinin əsasını xalqın iradəsi təşkil
edir” ifadəsi yer almaqdadır. Azərbaycan
Res publikasının Konstitusiyasının 2.I mad -
də sində bilavasitə xalqın suverenliyi ifadə
edi lib. Həmin maddədə deyilir ki, sərbəst
və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və
öz idarəetmə formasını müəyyən etmək
Azər baycan xalqının suveren hüququdur
[35]. Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si -
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ya sının 2.I maddəsi ona dəlalət edir ki, məz -
mun olaraq xalqın suverenliyi sürəklilik
(kon tinuitet) istiqamətində formanı dövlət
ha kimiyyətini müəyyən etmişdir. Göründüyü
ki mi, Azərbaycan Respublikası özünün suve -
ren hüququnu xalqın suverenliyindən alır.
Xal qın suverenliyinin daimiliyi (permanently)
Azər baycan dövlətçiliyində davamlılığı da
tə min etməkdədir. Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın 2021-ci il 15 oktyabr tarixli “Müstəqillik
Gü nü haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qa nunu”nun 1-ci maddəsi 28 mayı (1918-
ci ildəki 28 maya istinadən) “müstəqillik
gü nü”, 2-ci maddədə 18 oktyabrı isə (1991-
ci ildəki 18 oktyabra istinadən) “müstəqilliyin
bər pası” günü [35] kimi müəyyən edir. Qa -
nun bu göstərişi müasir Azərbaycan Res -
pub likasını (Azərbaycan Respublikasının
döv lət müstəqilliyi haqqında 18 oktyabr
1991-ci il Konstitusiya Aktının 2-ci mad də -
si nin [35] əksinə) AXC-nin varisi kimi deyil,
onun davamçısı olduğu mənasını təsbit et -
mək dədir. Eyni istiqamət Azərbaycan Res -
pub likasının dövlət müstəqilliyini bərpa et -
mək haqqında Ali Sovetin 30 avqust 1991-
ci il Bəyannaməsində də [35] ifadə edilib
(bu haqda gələcəkdə daha ətraflı tədqiqat
apa rılacaq). Başqa sözlə, XX əsrin əv vəl lə -
rin də təsis edilən AXC öz formasını (möv -
cud luğunu,statusunu) itirsə də, beynəlxalq
hü quq subyektliyi kimi əlaməti itirməmişdir.
Qa nunsuz anneksiya dövründə dövlətin suve -
ren liyi Azərbaycan xalqında (onun elm mər -
kəz lərində), o cümlədən onun adından çıxış
et mək haqqı qazanmış mühacirətdə olan hö -
ku mətində qalmışdır.Dövlət müstəqilliyinin
bər pası ilə Azərbaycan Respublikası AXC-
nin malik olduğu beynəlxalq hüquq subyekt -
li yini də öz əhalisi (xalqı) vasitəsilə yenidən
tə min etmişdir. 
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SIGNS THAT FORM THE SUBJECTIVITY 
OF STATE IN AN INTERNATIONAL LAW

Saftar Rahimli,
Ph.D
(Baku State University)
sefterrehimli@yahoo.com

One of the main signs of the state is the population. Continuity is at the heart of the
signs that a population should have as a founding factor of a state. The disappearance of
the state from the political arena may be associated with the destruction of its population
or the impossibility of further existence, exposing its territory to natural and geological
changes.

With the destruction of the population, another element - power - is lost too. Therefore,
the population of the state is more determinant for the durability of the state. Although the
Azerbaijan Population Republic (APR) , founded in the early twentieth century, has lost its
form (identity), it has not lost its subjectivity in international law. During the period of
illegal annexation, the sovereignty of the state remained in the hand of the people of
Azerbaijan (its scientific centers), including the government of exile, which gained the
right to speak on its behalf. Through the restoration of state independence, the modern
Republic of Azerbaijan through its population has re-ensured to be the subject of
international law owned by the Azerbaijan Democratic Republic.

Key words: Сonstitution, international law, human rights, sovereignty, government,
population, territory, sustainability of the state.
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ПРИЗНАКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОГО СУБЪЕКТА ГОСУДАРСТВА

Сафтар Рагимли, доктор философии по праву.
(Бакинский Государственный Университет)
sefterrehimli@yahoo.com

Одной из главных особенностей государства является население. Преемственность
лежит в основе тех черт, которыми должно обладать население как основополагающий
признак государства. Уход государства с политической арены может быть обусловлен
уничтожением его населения с целью вымирания или невозможностью продолжать
жить, подвергая свою территорию природным и геологическим изменениям. С уни-
чтожением населения теряется еще один элемент власти. Следовательно, население
государства имеет более решающее значение для устойчивости государства. Хотя
АПК, основанный в начале ХХ века, утратил свою форму (самобытность), он не
утратил своей субъектности в международном праве. В период незаконной аннексии
суверенитет государства оставался за народом Азербайджана (его научными центрами),
в том числе и за эмигрантским правительством, получившим право выступать от его
имени. С восстановлением государственной независимости Азербайджанская Республика
вновь обеспечила через свое население субъект международного права, принадлежащий
Народному фронту.

Ключевые слова: Kонституция, международное право, права человека, суверенитет,
правительство, население, территория, устойчивость государства.

DEVLETİN ULUSLARARASI HUKUK KONUSU OLUŞUMUNUN İŞARETLERİ

Saftar Rahimli, Hukukta Felsefe Doktoru. (Bakü Devlet Üniversitesi)
sefterrehimli@yahoo.com

Devletin temel özelliklerinden biri nüfustur. Süreklilik, nüfusun devletin temel bir
özelliği olarak sahip olması gereken özelliklerin merkezinde yer alır. Devletin siyasi
arenadan ayrılması, nüfusunu yok etme amacıyla yok etmesi veya yaşamını sürdürememesi,
topraklarını doğal ve jeolojik değişikliklere maruz bırakması nedeniyle olabilir.Nüfusun
yok edilmesiyle birlikte, bir başka güç unsuru da kaybolur. Sonuç olarak, bir devletin
nüfusu, devletin sürdürülebilirliği için daha kritiktir. Yirminci yüzyılın başlarında kurulan
APC, formunu (varlığını) kaybetmiş olsa da, uluslararası hukukta öznelliğini kaybetmemiştir.
Yasadışı ilhak döneminde, devletin egemenliği Azerbaycan halkı (bilim merkezleri) ile
kaldı, hükümet de dahil olmak üzere zorunlu göçte onun adına konuşma hakkını kazandı.
Devlet bağımsızlığının restorasyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti, nüfusu aracılığıyla Halk
Cephesine ait uluslararası hukuk konusunu yeniden güvence altına aldı.

Anahtar kelimeler: Anayasa, uluslararası hukuk, insan hakları, egemenlik, hükümet,
nüfus, bölge, devletin istikrarı.
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Zaur Taleh oğlu Bəndəliyev, 
magistr.
e-mail: al.shahriyar@mail.ru

Açar sözlər: hüquq sahəsi, insan hüququ,
hüquq münasibətləri, ictimai münasibətlər,
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Mənzil hüququ hər kəsin insan hü -
qu qu və əsas azadlıqları kimi kons -

ti tusiya və beynəlxalq hüquqi əsaslardan
irə li gəlir. Bu hüquq insanın layiqli həyat və
azad inkişafının təmin edilməsinin mühüm
şərt lərindən biridir və hər kəsin varlığının
əsa sını təşkil edir.Mənzil hüquq müna si bət -
lə ri nin hüquqi təbiəti məsələsi olduqca
mürəkkəb və mübahisəlidir, bu mövzuda bir
çox nöqteyi-nəzərlər mövcuddur. Y.G.Basinə
görə, mənzil münasibətləri, mahiyyətcə,

mən zilə ehtiyacı təmin edən münasibətlərdir
(3, s.17). V.F.Maslov hesab edir ki, mənzil
mü nasibətlərini – vətəndaşların öz mənzil
eh tiyaclarını ödəməsi prosesində təşəkkül
ta pan ictimai münasibətlər kimi xarakterizə
et mək olar (6, s.39) və s. 

Hüquq ədəbiyyatında “mənzil hüququ”
an layışı məhdud və geniş mə -
na da istifadə olunur.Məhdud
mə nada mənzil hüququ konkret
şəx sin yaşayış sahəsinə subyek-
tiv hüququdur. Geniş mənada
mən zil hüququ ya bilavasitə
mən zil-hüquq münasibətlərinə,
ya da mənzillə bağlı mü na si -
bət lərə həsr olunmuş digər hü -
quq sahələrinin normalarını
özün də birləşdirən mülki hüquq
ins titutudur. Buna görə də mən -

zil hüququnun predmeti mənzil
fon dunun istifadəsi və istismarı ilə bağlı ya -
ra nan ictimai münasibətlərin məcmusu kimi
mü əyyən olunur. Mövcud qanunvericilikdə
bu münasibətlər “mənzil münasibətləri” ad -
la nır (2). Göründüyü kimi, mənzil hüququnun
məz mununda bir sıra hüquqi imkanlar fərq -
lən dirilir: vətəndaşın öhdəsində olan yaşayış
ye rindən sabit istifadə etməsi; özbaşına mən -
zil dən məhrum olunmasının yolverilməzliyi;
di gər yaşayış yeri əldə etmək yolu ilə mənzil
şə raitinin yaxşılaşdırılması (8, s.29). Digər
ya naşmalarda mənzil hüququnun əsas iki
ele menti nəzərdə tutulur: yaşayış yeri hüququ-
nun əldə olunması hüququ və yaşayış yerindən
is tifadə edilməsi hüququ (5, s.11).

Yaşayış məntəqələri üzrə Vankuver Bə -
yan na məsi (1976-cı il), XXI əsr üçün
Gündəlik (1992-ci il), Yaşayış məntəqələri

MƏNZİLDƏN İSTİFADƏ HÜQUQUNUN ANLAYIŞI 
VƏ MAHİYYƏTİ

Məqalədə mənzil hüququ insanın normal
yaşayışını təmin edən əsas insan hüququ kimi nəzərdən
keçirilir və mənzil-hüquq münasibətlərinin hüquqi
təbiəti, mənzil hüququnun anlayışı və mahiyyəti
beynəlxalq hüquqi sənədlər və hüquq ədəbiyyatı
əsasında təhlil edilir. Həmçinin məqalədə mənzil-
hüquq münasibətlərinin, o cümlədən mənzildən istifadə
hüququnun normativ tənzimlənməsi istiqamətində
həyata keçirilən kompleks inzibati-hüquqi tədbirlər
sadalanmaqla yanaşı, mənzildən istifadə hüququnun
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üzrə İstanbul Bəyannaməsi (1996-cı il),
BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (HABİTAT,
1996-cı il) və Minilliyin İnkişaf Məqsədləri
Bəyannaməsi (2000-ci il) kimi çoxsaylı kon-
franslar, bəyannamələr və fəaliyyət planları
adekvat mənzil hüququnun müxtəlif as pekt -
lə rini aydınlaşdırmağa kömək etmiş və döv -
lət lərin onun həyata keçirilməsinə sadiqliyini
təs diq etmişdir (7, s.14-15). Bu məqsədlə
BMT ilə tərəfdaşlıq nəticəsində Azərbaycan
da yanıqlı inkişafın iqtisadi, sosial və ekoloji
as pektlərini əhatə edən 17 Dayanıqlı İnkişaf
Mə q sədlərini, 88 hədəfi və 119 göstəricini
pri oritetləşdirib.Son beş il ərzində Azərbaycan
2030 Gündəliyinə nail olmaq istiqamətinə
sa diqliyini nümayiş etdirib. Eyni zamanda,
Azər baycan DİM-ləri milli səviyyədə sü rət -
lən dirmək üçün atıla biləcək konkret siyasət
və proqramlaşdırma addımlarını əks etdirən
MAPS (2030 Gündəliyi naminə ak tual laş -
dır ma, sürətləndirmə və siyasətə dəstək)
mis siyasını həyata keçirən ilk ölkələrdən
bi ri olub və ölkə təcrübəsini 2018-ci ildə
ke çirilən Dayanıqlı İnkişaf üzrə Bakı Foru -
mun da təqdim edib. Digər məsələlərlə bərabər
re gional forum DİM-lərin inteqrasiyası və
on ların icrasını sürətləndirmək məqsədilə
fəa liyyətləri müəyyən edən Bakı Prinsiplərinin
qə bul edilməsi ilə yekunlaşdırıb. BMT-nin
dəs təyi ilə interaktiv tablo, məlumatları vahid
şə kildə toplayan, DİM-lərə doğru inkişafı
re al vaxt rejimində izləyən DİM-lər üzrə
Mil li Məlumat Portalı istifadəyə verilib.
Azər baycan Respublikasının Dövlət Statistika
Ko mitəsinin statistik məlumatlarına əsasən
döv lət hesabına əhalinin mənzil şəraitinin
yax şılaşdırılması və mənzillərin güzəştlə əl -
də edilməsi məqsədilə dövlət hesabına mənzil
alan və yaşayış şəraitini yaxşılaşdıran ailələrin
sa yı 2001-ci illə müqayisədə 5 dəfə artaraq
2020-ci ildə 5610-a çatmışdır; bu göstərici

2018-ci ildə 4402, 2019-cu ildə isə 4562
ailə təşkil etmişdir. Onlardan 1567 ailə Qa -
ra bağ müharibəsi iştirakçılarına, əlillərinə,
hə lak olanların və həqiqi hərbi xidmətdə
olan ların ailələrinə, 21 ailə gənc ailələrə, 15
ailə çoxuşaqlı ailələrə aiddir. Mənzilləri gü -
zəşt lə əldə edən ailələrin sayı isə 2018-ci il -
də 278, 2019-cu ildə 1112, 2020-ci ildə 898
ailə təşkil etmişdir (9). Şəhid ailələri, müharibə
əlil ləri kimi kateqoriyadan olan 10 minə ya -
xın insan mənzillərlə təmin edilib, təkcə ke -
çən il Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin
ailə ləri və qazilərindən 850 nəfəri, İkinci
Qa rabağ müharibəsinin iştirakçıları, yəni
qa ziləri və şəhid ailələri 750 mənzillərlə tə -
min edilib, bu proses davam etdirilir (1,
s.2).

Mənzil hüquq münasibətlərinin tən zim -
lən məsində Azərbaycan Respublikası Prezi -
den tinin 09.11.2007-ci il tarixli Fərmanı ilə
təs diq edilmiş Azərbaycan Respublikası Döv -
lət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi haq -
qın da Əsasnaməyə müvafiq olaraq, Azər -
bay can Respublikası əhalisinin məs kun laş -
ma sının, şəhər və digər yaşayış məntəqələrinin
baş planlarının və müfəssəl planlaşdırma la -
yi hələrinin, yaşayış məskənlərinin hüdudları
la yihələrinin hazırlanmasını təmin etmək;
ya şayış məntəqələri ərazilərinin və ya onların
əra zi hissələrinin müfəssəl planlarını təsdiq
et mək və s. Komitənin vəzifələri kimi mü -
əy yən olunmuşdur. Həmçinin “Şəhərsalma
fəa liyyəti sahəsində idarəetmənin tək mil ləş -
di ril məsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Azər baycan Respublikası Prezidentinin
01.08.2018-ci il tarixli Fərmanı ilə BŞİH
Baş çısı Aparatının Memarlıq və Şəhərsalma
Baş İdarəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət
Şə hər salma və Arxitektura Komitəsinin ta -
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be li yi nə verilməklə Komitənin səlahiyyət
dai rəsi genişləndirilmişdir. 

Dövlət Başçısının 11.04.2016-cı il tarixli
di gər bir Fərmanı ilə Azərbaycan Res pub li -
ka sının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı
Döv lət Agentliyi yaradılmaqla vətəndaşların
mən zil-məişət problemlərinin həll edilməsi
agent liyin əsas vəzifəsi kimi müəyyən olun -
muş dur. Bununla yanaşı, ölkədə çoxmənzilli
ya şayış binalarının tikintisinə rəvac vermək,
Res publika vətəndaşlarının güzəştlə mənzillər
əl də etmələrinə şərait yaratmaq, çoxmənzilli
ya şayış binalarının tikintisi üçün ayrılan ma -
liy yə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edil -
mə sini təşkil və təmin etmək məqsədilə
Mən zil İnşaatı Dövlət Agentliyinin tabeliyində
“MİDA” MMC yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
02.02.2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azər -
bay can 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Mil li Prioritetlər təsdiq edilmişdir. Həmin
sə nəddə milli sosial rifah səviyyəsinin davamlı
art ması məqsədilə yüksək, dayanıqlı, inklüziv
və başlıca olaraq, özəl təşəbbüslərə arxalanan
iq tisadi artımın sürətlənməsi, azad edilmiş
əra zilərə əhalinin qayıdışının təmini Azər -
bay canın yeni inkişaf magistralının ideoloji
nü vəsi kimi elan olunur. Milli Prioritetlər,
BMT-nin “Dünyamızın transformasiyası:
2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində
Gün dəlik”dən irəli gələn öhdəliklərin icrası
is tiqamətində də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycan Respublikasının Kons ti tu si -
ya sı, Mülki Məcəlləsi, Mənzil Məcəlləsi,
Mən zil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında
Qa nun (1993-cü il), Məcburi köçkünlərin
və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial
mü dafiəsi haqqında Qanun (1999-cu il, m.4
və 5), Gənclər siyasəti haqqında Qanun
(2002-ci il, m.9), Veteranlar haqqında Qanun

(1994-cü il, m.11 və 12) və s. aktlar ölkədə
mən zil siyasətinin mühüm istiqamətlərini
və mənzil hüququnun xüsusi normalarını
mü əyyən edir və burada ifadə olunan məzmun
hü quq ədəbiyyatına uyğun nəticələrlə təzahür
olu nur. 

Mənzildən istifadə hüququna gəldikdə
isə, onun normativ ifadəsi qanunvericiliklə
nə zərdə tutulmamış, hüquq ədəbiyyatında
da bu barədə təfsilatlı formada hər hansı bir
mü zakirə aparılmamışdır. Lakin normativ
hü quqi və normativ xarakterli atların məz -
mu nundan mənzildən istifadə hüququnun
ma hiyyəti barədə nəticəyə gəlmək müm -
kün dür. Bu məqsədlə də, qeyd etmək olar
ki, mənzildən istifadə hüququ da bilavasitə
mən zil-hüquq münasibətlərindən irəli gəl -
mək lə öz normativ hüquqi təsbitini ilk öncə
Azər baycan Respublikasının Kons ti tu si ya -
sı nın 43-cü maddəsində tapmışdır. Belə ki,
hə min maddəyə əsasən, “heç kəs yaşadığı
mən zildən qanunsuz məhrum oluna bilməz
və dövlət yaşayış binalarının və evlərin ti -
kin tisinə rəvac verir, insanların mənzil hü -
qu qunu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər
gö rür”. Konstitusiya müddəasının normativ
məz munundan görünür ki, mənzil hüququ:
şəx sin yaşayış yeri kimi mənzildən çıxa rıl -
ma sının yolverilməzliyi və xüsusi tədbirlər
gö rülməklə mənzilə sahib olmaq hüquqlarının
məc musundan ibarətdir. Başqa cür desək,
mən zil hüququ sahəsində dövlətlərin öh də -
lik ləri iki kateqoriyaya bölünür: hörmət et -
mək və həyata keçirmək. Hörmət etmək öh -
də liyi dövlətdən tələb edir ki, o, layiqli mən -
zil hüququnun həyata keçirilməsində birbaşa
və ya dolayı müdaxilədən çəkinsin. Həyata
ke çirmək öhdəliyi dövlətdən tələb edir ki,
o, layiqli mənzil hüququnun həyata ke çi ril -
mə  si üçün müvafiq qanunverici, inzibati,
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büd cə, məhkəmə, həvəsləndirici və digər
təd birlər həyata keçirsin. Əlbəttə ki, elan
olun muş hüquqların həyata keçirilməsi onların
po zulması və ya mümkünsüzlüyü hallarında
hü quq-müdafiə təminatları da nəzərdə tutur
ki, bu tədbirlər fonunda layiqli mənzil hü -
qu qunun həyata keçirilməsində kənar və qa-
nunsuz müdaxilə edilməsinin qarşısı alınır,
qa nunverici və digər tədbirlər vasitəsilə la -
yiq li mənzil hüququna toxunan normaların
xü susi subyektlər (korporasiyalar, ev sahibləri,
tor paq sahibləri və s.) tərəfindən riayət olun -
ma sı təmin edilir və s. 

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Mə -
cəl ləsində mənzildən istifadə hüququ 5.3,
30.4, 30.5, 32.1, 32.3, 34.1, 35.5, 60.2,
72.0.2 və 118.1-ci maddələrində ifadə olunsa
da onun normativ məzmunu müəyyən deyil.
La kin, buna baxmayaraq, qanunvericiliyin
təh lilindən bu hüququn mahiyyətini müəyyən
et mək mümkündür. Belə ki, həmin Məcəllənin
53.3-cü maddəsində qeyd edilir ki, bu Mə -
cəl lədə və digər qanunlarda nəzərdə tutulmuş
əsas lar və qayda istisna olmaqla, heç kəs
ya şayış sahəsindən çıxarıla bilməz və ya
heç kimin yaşadığı sahədən istifadə hüququ,
o cümlədən kommunal xidmətlərdən istifadə
et mək hüququ məhdudlaşdırıla bilməz. Gö -
rün düyü kimi, həmin normada mənzildən
is tifadə hüququ, bir növ hər kəsin yaşayış
sa həsindən qanunsuz çıxarılmasının qarşısını
al maq və ya mənzildə yaşayışın qanuniliyini
mü əyyən etməyə yönəlmiş normativ-hüquqi
tə minat forması kimi çıxış edir. Burada həm -
çinin yaşayış sahəsindən istifadə hüququnun
tər kib elementi kimi kommunal xidmətlərdən
is tifadə etmək hüququ da göstərilmişdir.
Mən zil Məcəlləsinin yuxarıda qeyd edilən
di gər maddələrində isə xüsusi mülkiyyət,
so sial kirayə müqaviləsi, kooperativ pay hü -

qu qu olan və digər əsaslarla əldə edilmiş
mən zillər üzrə istifadə hüququnun itirilməsi
və ona xitam verilməsi əsasları, saxlanması
müm künlüyü, hədləri, rəsmiləşdirilməsi əsas -
ları, istifadə hüququna xitam verilməsinin
hü quqi nəticələri, məhdud istifadə hüququ
ilə yüklülüyün normativ əsasları, həmçinin
mən zildən istifadə hüququna dair müba hi -
sə lə rin həlli qaydaları nəzərdə tutulmuşdur.

Hüquq ədəbiyyatında mənzildən istifadə
hü ququna xitam verilməsi əsasları müxtəlif
me yarlara görə təsnif edilir. Məsələn,
T.V.Qançin qeyd edir ki, hüquqi məzmununa
gö rə, yaşayış binalarından istifadə hüququna
xi tam verilməsi üçün əsaslar formal, məsələn,
is tifadəçi tərəfindən yaşayış sahəsinin mül -
kiy yət hüququ əldə etməsi yolu ilə "mənim -
sə nilməsi" və faktiki olanlara bölünə bilər.
Fak tiki əsaslara aşağıdakılar daxildir: mül -
kiy yətçi ilə istifadəçi arasındakı ailə müna -
si bətlərinə xitam verilməsi, mənzildən istifadə
hü ququnun vəsiyyət təslim edilməklə verildiyi
müd dətin sona çatması, öhdəlikdə olanla
ömür lük mənzildən istifadə müqaviləsinə
xi tam verilməsi, mənzildən istifadə hüququn-
dan imtina edilməsi və digərləri (4, s.21).

Azərbaycan Respublikasının Mülki Mə -
cəl ləsi əsasında, əmlaka, o cümlədən mənzilə
dair hüquq münasibətləri bilavasitə 96, 139,
146, 158, 228, 267, 684, 748, 1207 və 1208-
ci maddələrinin normativ məzmunu baxı -
mın dan təhlil olunmalıdır. Belə ki, mənzildən
is tifadə hüququ Mülki Məcəllənin 139.1 və
158.1.2-ci müddəaları çərçivəsində mülkiyyət,
o cümlədən əmlak hüququ kontekstində nə -
zər dən keçirilmişdir. Həmin maddələrə əsasən,
mül kiyyət hüququ ilə yanaşı, əmlakdan is ti -
fa də hüququ da əmlak hüquqları sayılır (m.
158.1.2) və istifadə hüququ, həmçinin bu
hü quqların məhdudlaşdırılması, əmələ gəl -
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mə si, başqasına keçməsi və xitamı bu Mə -
cəl lədə və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan
hal larda qeydə, o cümlədən dövlət qey diy -
ya tına alınmalıdır. Həmçinin həmin Mə cəl -
lə nin 139-1.1-ci maddəsi, daşınmaz əmlak
üzə rində hüquqların əmələ gəlməsi, başqasına
keç məsi, məhdudlaşdırılması (yüklülüyü)
və xitam verilməsinin dövlət qeydiyyatı
üçün əsaslarını nəzərdə tutur ki, mənzildən
is tifadə hüququna dair hissədə aşağıdakıları
nə zərə almaq olar: qanunla müəyyən edilmiş
qay dada icra hakimiyyəti və bələdiyyə or -
qan ları tərəfindən müvafiq olaraq dövlətə
və ya bələdiyyələrə məxsus olan daşınmaz
əm lakın özgəninkiləşdirilməsinə, icarəsinə,
is tifadəsinə, ipoteka qoyulmasına dair qəbul
olun muş aktlar; qanunla müəyyən edilmiş
qay dada ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən
ke çirilən açıq hərracın nəticələrinə dair yekun
pro tokol, habelə təkrar hərrac baş tutmamış
elan edildikdə, ipoteka predmetinin ipoteka
sax layan tərəfindən əldə olunmasına dair
pro tokol; daşınmaz əmlak barəsində notariat
qay dasında təsdiq edilmiş müqavilələr, və -
rə səlik hüququ haqqında, ər-arvadın ümumi
əm lakındakı paya mülkiyyət hüququ haq -
qın da, yaşayış evlərinin, mənzillərin açıq
hər racdan əldə olunmasına dair şə ha dət na -
mə lər, mənzil sertifikatı; qanuni qüvvəyə
min miş məhkəmə qərarları; 2006-cı il iyulun
6-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanları
tə rəfindən verilmiş daşınmaz əmlak üzərində
hü quqları təsdiq edən aktlar, şəhadətnamələr
və qeydiyyat vəsiqələri; mənzil-tikinti koope -
rativi binasında yaşayış (qeyri-yaşayış) sa -
hə sinin verilməsi barədə mənzil-tikinti koope -
rativi üzvlərinin ümumi yığıncağının qərarı
(qa nunvericiliklə nəzərdə tutulmuş pay haqqı
tam ödənildikdə);“Daşınmaz əmlakın dövlət
re yestri haqqında” Azərbaycan Res pub li ka -

sı nın Qanunu qüvvəyə minənədək əldə edil -
miş və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri
üzə rində hüquqların əldə edilməsini təsdiq
edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tə rə -
fin dən müəyyən edilən sənədlər; Azərbaycan
Res publikasının Şəhərsalma və Tikinti Mə -
cəl ləsi qüvvəyə minənədək (2013-cü il yan -
va rın 1-dək) inşa edilmiş tikililərə dair müva -
fiq sənədlər; Azərbaycan Respublikasının
Şə hərsalma və Tikinti Məcəlləsi qüvvəyə
min dikdən (2013-cü il yanvarın 1-dən) sonra
in şa edilən tikililərə dair müvafiq sənədlər;
Azər baycan Respublikasının Mənzil Mə cəl -
lə si qüvvəyə minənədək (2009-cu il oktyabrın
1-dək) dövlət və ya ictimai mənzil fondundan
ya şayış sahəsinin verilməsinə dair müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanının sərəncamı, order
və ya mənzil kirayəsi müqaviləsi; 2006-cı il
iyu lun 6-dan 2009-cu il iyunun 24-dək müva -
fiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən da -
şın maz əmlaka dair verilmiş şəhadətnamələr. 

Bununla bərabər, Mülki Məcəllənin 146
və 152-ci maddələri, mülkiyyət hüququ əsa -
sında istifadə hüququnun anlayışını verməklə,
onun yaranmasının asılı olduğu zaman anını
da dəqiq ifadə edir. Mülki Məcəllənin 228-
ci maddəsi isə, mülkiyyətçinin ailə üzvləri
ilə digər ailə üzvlərin subyektiv tərkibini
fərq ləndirməklə yanaşı, bu şəxslərin mənzil,
o cümlədən yaşayış sahəsindən istifadə hüquq
mü  nasibətlərinə dair normaları özündə ifadə
edir. Həmin müddəalar, həmçinin yaşayış
bi nasının tərkib hissəsi mülkiyyətçisinin ailə
üzv ləri və digər şəxslər yaşayış binasından
is tifadə hüququna, bu hüququn əmələ gəlməsi,
hə yata keçirilməsi şərtləri və xitamına dair
for mal tələbləri, kompensasiya verməsi ilə
xi tam verilə bilməsi hallarını, qadağaları
(məh dudiyyətləri), xitam verilməsini istisna
edən halları və istifadə hüququnun pozul -
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ma sın dan müdafiə təminatlarını nəzərdə tu -
tur. Həmin maddəyə əsasən, bilavasitə mül -
kiy yətçinin onunla birgə yaşayan əri (arvadı),
va lideynləri, uşaqları ailə üzvləri, onların
əri (arvadı) isə digər ailə üzvləri hesab olu -
nurlar, ailə üzvlərinin öz yetkinlik yaşına
çat mayan uşaqlarını mənzilə köçürməsi mül -
kiy yətçinin razılığından asılı olmadığı və
hə min şəxslərin istifadə hüququ mülkiyyətçi
ilə ailə münasibətlərinə xitam verildiyi halda
da saxlanıldığı təqdirdə, mülkiyyətçinin ailə
üzv lərinin ərinin (arvadının) mənzilə köçü -
rül məsi mülkiyyətçinin razılığı ilə şərtlənir.
Bun dan başqa, Mülki Məcəllə (96.2; 232;
267.1; 748-2.2; 1207; 1208.1 və 1208.2-ci
mad dələri) ilə istifadə hüquq münasibətləri
üz rə yaşayış binasının tərkib hissəsinin is ti -
fa də hüququ ilə yüklü edilməsinin hüquqi
nə ticələri, ona dair etiraz verilməsi müddəti
və əsasları, əmlakdan istifadə hüququnun
məh dud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə
ka pitalındakı paya təsiri, mənzilə uzufrukt
ha lında, mənzilə lizinq müqaviləsi bağ lan -
dıqda və vəsiyyət tapşırığı verildikdə bu
əm laklardan, o cümlədən mənzildən istifadə
hüququnun nəticələri öz normativ həllini
tap mışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Məh kəməsi Plenumunun çoxsaylı qərarlarında
(Azər baycan Respublikası Mənzil Məcəl lə -
si nin 60-cı maddəsi haqqında 12 mart 1999-
cu il,Azərbaycan Respublikası Mənzil Mə -
cəl ləsinin 54-cü maddəsinin birinci hissəsinin
Azər baycan Respublikası Konstitusiyasının
28-ci maddəsinin III hissəsinə, 43-cü mad -
də sinə və 71-ci maddəsinin II hissəsinə uy -
ğun luğu haqqında 14.04.2000-ci il, «Azər -
bay can Respublikasının Mülki Məcəlləsinin
228-ci maddəsinin və Mənzil Məcəlləsinin
123-cü maddəsinin birinci hissəsinin şərh

edil məsinə dair» 27.07.2001-ci il, Azərbaycan
Res publikası Mülki Məcəlləsinin 228.5-ci
mad dəsinə dair 27.05.2008-ci il, “Azərbaycan
Res publikasında mənzil fondunun özəl ləş -
di ril məsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qa nununun 1-ci, 5-ci və 12-ci maddələrinin
şərh edilməsinə dair” 21.12.2012-ci il, Azər -
bay can Respublikası Mülki Məcəlləsinin
228.5-ci və Azərbaycan Respublikası Mənzil
Mə cəlləsinin 30.4-cü maddələrinin şərh edil -
mə sinə dair 8.10.2013-cü il, Azərbaycan
Res publikası Mülki Məcəlləsinin 228.1 və
228.2-ci və Azərbaycan Respublikası Mənzil
Mə cəlləsinin 30.1 və 30.2-ci maddələrinin
şərh edilməsinə dair 16.12.2014-cü il, Azər -
bay can Respublikası Mülki Məcəlləsinin
271.1-ci maddəsinin həmin Məcəllənin 158.2
və 158.4-cü maddələri baxımından şərh edil -
mə sinə dair 3.11.2015-ci il, Azərbaycan Res -
pub likası Mülki Məcəlləsinin 228.5-ci mad -
də sinə əsasən əmələ gələn istifadə hüququna
xi tam verilməsinə dair 29.03.2016-cı il, “Ya -
şayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haq -
qın da” Azərbaycan Respublikası Qanununun
9-cu maddəsinin birinci hissəsinin bəzi müd -
dəa larının şərh edilməsinə dair 24.09.2020-
ci il,Ə.Ə.İbrahimovun şikayəti üzrə
12.04.2004-cü il, F.Ə.Hüseynov və A.Ə.Qa -
sı movun şikayətləri ilə əlaqədar 19.11.2004-
cü il, R.Ağalarovun şikayəti üzrə 26.09.2007-
ci il, S.Ə.Svetlananın şikayəti üzrə
18.07.2008-ci il, A.M.Cavidanın şikayəti
üz rə 14.11.2008-ci il, N.Hacıyevanın şikayəti
üz rə 10.03.2020-ci il və “Fortis-Bayıl” Mən -
zil-Tikinti Kooperativinin şikayəti üzrə
31.05.2020-ci il tarixli qərarları və s.) ailə
üzv ləri və digər şəxslərin yaşayış binasının
tər kib hissəsindən istifadə hüququnun ya -
ran ması şərtləri, istifadə hüququnun ma hiy -
yə ti, mənzilə istifadə hüququnun anlayışı,



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 2 20222022198

Nəqliyyat hüququNəqliyyat hüququ

ya ranması üçün mütləq şərtlər, yaşayış sahəsi
üz rə mülkiyyət hüququnun xüsusiyyətləri,
is ti fadə hüququnun müdafiəsi, istifadə hü -
qu qunun etibarlılığı, yaşayış sahələri ilə bağ lı
münasibətlərin tənzimlənməsinin normativ
hü quqi əsası, istifadə hüququnun xitamına
ma ne olan hallar, bu hüquqa xitam veril mə -
si nin mümkünlüyü, istifadə hüququna kom -
pen sasiya verilməsi ilə xitamı üçün səbəblər,
ya şayış binasının tərkib hissəsindən istifadə
hü ququna ehtiyacı aradan qaldıran hallar,
mən zilə köçürülmə əsasları, ailə üzvləri və
di gər şəxslərin dairəsi, mənzilin yüklülüyü
za manı mənzil hüququnun tənzimlənməsi,
ipo teka mübahisələri üzrə ailə üzvlərinin
mən zildən çıxarılmalarının mümkünlyü, ipo -
teka qoyanla birlikdə yaşayan yetkinlik ya -
şına çatmış ailə üzvlərinin hüquqları, mənzil
xid mətləri, o cümlədən çoxmənzilli yaşayış
sa hələrində kommunal xidmətlərin tən zim -
lən məsi məsələlərinə dair hüquqi mövqeyi
ifa də olunur. 

Bundan başqa, həmin qərarlar yaşayış
evin dən istifadə edilməsi ilə əlaqədar qanun -
ve riciliyin zamana görə tətbiqi məsələlərini
əha tə etməklə yanaşı, istifadə hüququna xi -
tam verilməsinin bütün mümkün səbəb və
əsas larına da toxunur.Mənzilə köçürülmə
(qey diyyatın yaşayış sahələrinə köçülməsinə
əsas, icarədarın özü ilə birlikdə yaşayan ailə
üzv lərinin mənzilə köçürülməsi, digər ailə
üzv lərinin (ərin, arvadın) mənzilə kö çü rül -
mə si), mənzilə istifadə hüququnun yaranması
(ki rayəçinin ailə üzvlüyü mənzildən istifadə
hü ququnun yaranmasının mühüm şərti kimi,
ya şayış sahəsinin mülkiyyətçisi olmayan is -
ti fadəçilərin hüququ, yaşayış binasının tərkib
his səsindən istifadə hüququ, yaşayış binasının
tər kib hissəsindən istifadə etmək səlahiyyətini
tə min edən hüquq, ailə üzvlərinin istifadə

hü ququ, yaşayış sahəsi üzrə mülkiyyət hü -
ququnun xüsusiyyətləri, mənzildə yaşayan
şəxs lərin mülkiyyət hüququ, istifadə hüququ-
nun yaranması üçün mütləq sərtlər, yaşayış
sa həsindən istifadə hüququ mənzil hüququnun
ele menti kimi, yaşayış sahəsindən istifadə
hü ququ mənzil hüququnun əsas təminatı ki -
mi, yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüququnun
tən zimlənməsi zamanı nəzərə alınmalı hallar,
ya şayış sahələri ilə bağlı münasibətlərin tən -
zim lənməsinin normativ hüququ əsası), mül -
kiy yətçi ilə birgə yaşayan və yaşamayan
ailə üzvlərinin istifadə hüququnun yaranması
hal ları (MM-in 228.5-ci maddəsinin mənası
ba xımından), mənzil hüququnun mühüm
ele menti kimi müəyyən olunmuş mənzildən
is tifadə hüququnun müdafiəsi məsələləri də
Kons titusiya Məhkəməsi Penumunun mü -
za kirə predmetini təşkil etmişdir. Bundan
baş qa, istifadə hüququnun etibarlılığı, ailə
üzv ləri və digər şəxslərin tərkibi, onların
mən zildən istifadəsinin hüquqi əsasları, ica -
rə darın və ya onun ailə üzvlərinin yaşayış
sa həsindən getməsinin və mənzili tərketmənin
hü quqi nəticələri və s. məsələlər də Konsti-
tusiya Məhkəməsi Plenumunun hüquqi möv -
qe yi ilə əhatə olunur.

İctimai münasibətlərdə daha çox mü ba -
hi səli məqamlar kimi yüklü mənzillər üzrə
is tifadə hüququna dair münasibətlərin tən -
zim lənməsi məsələləri çıxış edir ki, bu da
Kons titusiya Məhkəməsi Plenumu tərəfindən
ye tərincə tədqiq olunmuşdur. Bu baxımdan,
mən zilin yüklülüyü zamanı mənzil hüququ-
nun tənzimlənməsi, girov zamanı mülkiyyətçi
ilə birlikdə yaşayan yetkinlik yaşına çatmış
ailə üzvlərinin və digər şəxslərin razılıqlarının
alın ması, ipoteka mübahisələri üzrə ailə üzv -
lərinin mənzildən çıxarılmalarının mümkün-
lüyü, ipoteka qoyan, onunla birlikdə yaşayan
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yetk inlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin hü -
quq ları, ailə üzvlərinin və digər şəxslərin
ra zılıqlarının girov (ipoteka) müqaviləsinin
eti barsızlığına təsiri, mülkiyyətçinin hü quq -
la rının üçüncü şəxslərdən müdafiəsi, yaşayış
sa həsinin mülkiyyət formasının dəyiş diril -
mə sinin hüquq və vəzifələrin həcminə təsiri,
mül kiyyət hüququnun yaşayış sahəsindən
is tifadə hüququndan fərqi və s. məsələlərə
dair Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi
möv qeyi mənzil hüquq münasibətlərinin həl -
lində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Mənzildən istifadə hüququnun məz mu -
nu nun müəyyən olunmasında Konstitusiya
Məh kəməsinin Plenumunun hüquqi möv -
qe yinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Plenum
Mül ki Məcəllədə “istifadə” sözünün, ma -
hiy yətcə, müxtəlif institutlarla bağlı müd -
dəa larda geniş şəkildə işlədilməsıni qeyd
edə rək, “istifadə hüququ” ifadəsinin əmlak
hü quqlarının hər hansı bir növünü deyil,
mü əyyən bir hüququn həyata keçirilmə şək -
lini (formasını) ifadə etdiyini göstərmişdir.
...Mülki Məcəllənin 228-ci maddəsində ya -
şa yış binasının tərkib hissəsindən istifadə
et mək səlahiyyətini təmin edən hüquq, mülki
qa nunvericilikdə məhdud əşya hüquqlarına
dair nəzərdə tutulan bütün xüsusiyyətləri
özün də əks etdirdiyinə görə, məhdud əşya
hü ququdur. Bu hüququn hansı növ məhdud
əş ya hüququ olduğunun müəyyən edilməsi
mə sələsinə gəldikdə isə Plenum hesab edir
ki, Mülki Məcəllənin 228-ci maddəsində
nə zərdə tutulan hüquq mahiyyət etibarilə
ser vitutdur. ...Bunun tək istisnası, Mülki
Mə cəllənin 255.8-ci maddəsində nəzərdə
tu tulan şəxsi servitutdur. ...Şəxsi servitut
mü qavilə azadlığı və mülkiyyət hüququnun
pred meti barəsində mülkiyyətçinin sərbəst
sə rəncam vermə azadlığına sahib olması

nöq teyi-nəzərindən yalnız mülkiyyətçinin
ailə üzvləri üçün deyil, istənilən fiziki şəxslər
üçün Mülki Məcəllənin 228.1 və 228.2-ci
mad dələrində nəzərdə tutulan qaydalar çər -
çivəsində təsis edilə bilər. Bu maddələrə
əsa sən, əldə olunan istifadə hüququ öz sa hi -
binə yalnız aid olduğu yaşayış sahəsindən
şəx si ehtiyacını qarşılamaq imkanını təmin
edir (yaşayış sahəsindən fayda götürmək,
yə ni əvəzli olaraq başqalarının istifadəsinə
ver mək imkanını təmin etmir). Mülki Mə -
cəl lənin 228.1 və 228.2-ci maddələrində nə -
zər də tutulan "istifadə hüququ" Mülki Mə -
cəl lənin 255.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan
şəx si servitutla eyni hüquqi mahiyyətə malik -
dir. Həmin maddədə nəzərdə tutulan "istifadə
hü ququ"nun qüvvədə olan mülki qa nun ve -
ricilikdə nizamlanan şəxsi servitutdan tək
fər qi mahiyyət baxımından deyil, sırf əmələ
gəl mə forması baxımındandır (Azərbaycan
Res publikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenu-
munun Azərbaycan Respublikası Mülki Mə -
cəl ləsinin 228.5-ci maddəsinə əsasən əmələ
gə lən istifadə hüququna xitam verilməsinə
da ir 29 mart 2016-cı il Qərarı).Mənzil Mə -
cəl ləsinin 30-cu maddəsində göstərilən şəxs -
lərin yaşayış sahəsindən istifadə edə bil mə -
lə rinə hüquqi əsas yaşayış sahəsinin mül -
kiy yətçisi ilə bağlanan müqavilələr və onlara
əsa sən həyata keçirilən mülki hüquqi əmə -
liy yatlar sayəsində əldə edilən hüquqlar de -
yil, məhz yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi
ilə olan ailə münasibətləri sayəsində yaranan
hü ququn həyata keçirilməsidir” (Azərbaycan
Res publikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenu-
munun “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə
qey diyyat haqqında” Azərbaycan Res pub li -
ka sı Qanununun 9-cu maddəsinin birinci
his səsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə
dair 24.09.2020-ci il tarixli Qərarı).
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Beləliklə, mənzil qanunvericiliyinin və
hü quq ədəbiyyatının müqayisəli şəkildə təh -
lili, o cümlədən mənzil hüquq müna si bət lə -
rinin xarakteri, qanunvericilik və digər hüquqi
sə nədlərdə ifadə olunan mənzil hüququnun
nor mativ məzmunu və müdafiə təminatları,
mən zildən istifadə hüququnun mahiyyəti
ba rədə də dəqiq nəticəyə gəlməyə imkan
ve rir. Belə ki, mənzildən istifadə, həmçinin
mən zil kommunal xidmətlərdən istifadə im -
ka nı “hüquqi” cəhətdən (normativ-hüquqi
for mada) təmin olunmuş formada təzahür
et diyindən, mənzildən istifadə hüququ da
hər kəsin konstitusion və beynəlxalq hüquqla
mü əyyən edilən mənzil hüququnun, o cüm -
lə dən mənzildən qanunsuz çıxarılmasının
yol verilməzliyinin realizə təminatı kimi çıxış
edir ki, bu da onun kompleks normativ-hü -
qu qi təminatlarının (hüququn əldə edilməsi,
iti rilməsi və s.) müəyyən olunmasını şərt -
lən dirir. Başqa sözlə desək, mənzildən istifadə
im kanının öz təbiət və məzmununa görə hü -
qu qi xarakter daşıması, dövlət vəzifəsi yarada
bil məsi ilə izah olunmaqla, ümumilikdə, ha -
ki miyyətə müəyyən tələblər kimi dövlətin
şəx sin yaşayış təminatlarına kömək edil mə -
si nə, şəxsiyyətin ləyaqət və mənəvi inkişafına
aid olan vəzifələri kimi özünü təsdiq edir
ki, bu da onun mahiyyətini ifadə edir. 

Mənzildən istifadə hüququnun mahiy yə -
ti nin müəyyən olunması isə, onun anlayışı
ba rədə dəqiq nəticəyə gəlməyə imkan verir.
Be lə olan halda mənzildən istifadə hüququna
aşa ğıdakı məzmunda anlayış vermək olar:
mən zildən istifadə hüququ mənzil-hüquq
mü nasibətlərindən irəli gələrək, mənzildə
fak tiki yaşamaqla ifadə olunan, mənzildən
is tifadə imkanını təmin edən,qanunvericiliklə
nə zərdə tutulmuş qaydada və hallarda mənzilə
olan ehtiyacın ödənilməsinə yönəlmiş, əldə

edil məsi və itirilməsi qanunla müəyyən olu -
nan və məhkəmə müdafiəsi təminatlarını
özün də ehtiva edən normaların məcmusudur.
Mən zildən istifadə hüququ anlayışının dolğun
məz munu isə, bu sahədə ziddiyyətli hüquq
mü nasibətlərinin tənzimlənməsi və məhkəmə
mü dafiəsi təminatları baxımından həll edil -
mə si kontekstində olduqca əhəmiyyətli hesab
olu na bilər. 
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE RIGHT TO USE HOUSING LAW
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In the article, the right to housing is considered as the basic human right to ensure normal
human life, and the legal nature of housing relations, the concept and essence of housing law are
analyzed on the basis of international legal documents and legal literature.The article also lists
the administrative and legal measures taken in the field of normative regulation of housing
relations, given a broad concept expressing the essence of the right to use housing.

Key words: field of law, human rights, legal relations, public relations, property law, housing
law, housing legislation, housing relations, right of use, place of residence, international law, in-
ternational norms, national acts.
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В статье право на жилище рассматривается как основное право человека, обеспечивающее
нормальную жизнедеятельность человека, а правовая природа жилищных отношений,
понятие и сущность жилищного права анализируются на основе международно-правовых
документов и юридической литературы.Также в статье перечислены административно-
правовые меры, принимаемые в сфере нормативного регулирования жилищных отношений,
в том числе права пользования жилым помещением, а также дано широкое определение
права пользования жилым помещением.

Ключевые слова: область права, права человека, правоотношения, общественные от-
ношения, право собственности, жилищное право, жилищное законодательство, жилищные
отношения, право пользования, место жительства, международное право, международные
нормы, национальные акты. 

BARINMA HUKUKUNIN KAVRAMI VƏ ÖZÜ

Eliyev Şehriyar İbahim oğlu, h.e.d,
Ezimli Solmaz Şirvan kızı, mastır,
Bendeliyev Zaur Taleh oğlu, mastır.

Makalede, barınma hakkı, bir kişinin normal yaşamını sağlayan temel bir insan hakkı olarak
ele alınmakta ve barınma ilişkilerinin hukuki niteliği, barınma hukuku kavramı ve özü, uluslararası
yasal belgeler ve hukuk edebiyatı temelinde analiz edilmektedir.Makale ayrıca, konut kullanma
hakkı da dahil olmak üzere konut yasal ilişkilerinin normatif düzenlenmesi yönünde alınan idari-
hukuki tedbirlerin yanı sıra konut kullanma hakkının özünün geniş bir tanımını da listeliyor.

Anahtar Kelimeler: hukuk alanı, insan hakları, hukuki ilişkiler, halkla ilişkiler, mülkiyet
hukuku, konut hukuku, konut mevzuatı, konut ilişkileri, kullanım hukuku, yasal durum, ikamet
yeri, ikamet yeri, ikamet yeri.
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Açar sözlər: adət hüquqları, məişət adət -
ləri, dövlətçilik ənənələri, hüquq ənənələri,
hü quq abidələri, qanun və qanunçuluq, sosial-
hü quqi vəziyyət, ədalət və bərabərlik, doktri -
nal mənbələr, hökmdar fərmanları, məhkəmə
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Azərbaycan əra -
zi sində elmi bi -

li yin formalaşması cə -
miy yətin və dövlətin tari -
xi inkişaf mərhələləri ilə
bir likdə və tədricən tə -
şək kül taparaq inkişaf et -
miş dir. Hüquq elmi, döv -
lət orqanlarının və cə -
miy yətin idarə olunması
dair qanunvericiliyin tək -
mil ləşdirilməsi və in ki -
şa fı haqqında elmi bi lik -
lərin bütün məc mu sun -
dan ibarət olmaqla, çox -
əsr lik tarixi təcrübəni eh -
tiva edir. Qeyd etmək la -
zımdır ki, təşəkkül tap -
dığı dövrlərdən baş la ya -
raq hüquq və dövlət haq -
qın da biliklər təkcə elmi
de yil, eyni zamanda, icti -
mai və fərdi düşüncənin
di gər qeyri-elmi mə ka -
nın da, o cümlədən siyasi,
di ni və adi təfəkkürdə
də, formalaşır. Eyni za-
manda, hüquq elmi hə -
mi şə və özünəməxsus
for mada qanunvericinin

AZƏRBAYCANDA HÜQUQ ELMİNİN İNKİŞAF 
TARİXİ (QƏDİM VƏ ORTA ƏSRLƏR)

Məqalədə qədim və orta əsrlərdə hüquq elminin for ma -
laş ması və inkişaf tarixi öyrənilmişdir. Hüquq elminin təşəkkülündə
mü hüm rola malik olan qanunvericilik külliyyatları, ali hakimiyyət
or qanlarının hüquqi aktları, həmçinin görkəmli mütəfəkkirlərin
cə miy yət, dövlət və hüquq haqqında ideya və düşüncələri zəngin
el mi-nəzəri mənbə kimi tədqiqata cəlb edilmişdir. Qeyd etmək
lazımdır ki, təkcə yazılı qanun külliyyatları deyil, hələ qədim
dövrlərdən baş layaraq hakimiyyət rəmzləri, həmçinin dövlətin
qüdrətini, ədalətli ida rəçiliyi, hökmdarın və qanunların gücünü
simvolizə edən realstik təs virlər və s. maddi nümunələr, məhz
hüququn elminin öyrənilməsində uni kal elmi mənbə rolunda çıxış
edirlər. Qanunvericlik aktlarınınhüquqi tə biəti və mahiyyəti isə,
hüquq elminin nəzəri məsələlərinin öy rə nil məsində əhəmiyyətli
rola malikdir.

Digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan ərazisində də, hüquq
sa hələrinin konqlamerat formalaşması prosesi nəticəsində hüquq
el minin sahələr üzrə konstatasiya edilməsi mümkünsüzdür. Lakin,
bu na baxmayaraq, formalaşdığı dövrlərdən başlayaraq hüquq elmi
ic timai münasibətlərin bütün sistemini, o cümlədən dövlət idarəetməsi,
dini təsisatlar, əmlak münasibətləri, mülkiyyət formaları, vergilər,
mü kəlləfiyyətlər, elm, mədəniyyət, sosial və s. sahələri əhatə edərək
özün də olduqca qiymətli nəzəri-praktiki məlumatları toplamışdır.
Məhz, qədim və orta əsrlərin ictimai-siyasi və sosial-hüquqi ba xış -
la rında formalaşan ideoloji münasibətlər, elmin inkişafının sonrakı
isti qamətlərinə çox güclü təsir göstərmişdir. Xüsusilə də, cəmiyyətin
qu ruluşu, dini-şəriət qaydaları və hakim sinfin ideologiyası hüquq
el minin inkişafın əsas aspektlərini müəyyən etmişdir.

Beləliklə, hüquq elminin əsasları və inkişaf qanunauyğunluğu
cə miyyətin bütün problemlərində: dövlət idarəçiliyi, ictimai müna -
si bətlər, ədalətli quruluş, əhalinin sosial-hüquqi vəziyyəti, məhkəmə
prak tikası, dini qaydalar və sahələrdə təzahür edərək, elmi fikrin
əsas formalaşma cəhətlərini və xüsusiyyətlərini müəyyən etmişdir.
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“sədaqətli xidmətçisi” olmuş və qanunların
mətnlərində, əsasən, dövlətin iradəsini təsbit
etmişdir.

Tarixi abidələrdə maddiləşən ilkin elmi-
hü quqi biliklər, sonrakı dövrlərdə mərhələli
şə kildə qanun külliyyatlarında, məhkəmə
prak tikasında, doktrinal, dini və s. mənbələrdə
ye ni inkişafa daxil olmuşdur. Məhz, hüquqa
dair tarixi biliklər qədim dövrlərdə formalamış
və sonrakı mərhələlərdə inkişaf edərək müx -
tə lif dövlətlərin qanunvericilik sistemlərində
tət biq olunmuşdur. Bu biliklər hüquq elminin
ta rixi inkişafını əks etdirən müxtəlif siyasi-
hü quqi nəzəriyyələrin, təlimlərin, dok tri na -
la rın, konsepsiyaların və ideologiyaların for -
ma laşmasında mühüm yer tutmuşdur. Azər -
bay canda fəlsəfi-siyasi, dini-astral və sosial-
hü quqi biliklər ən qədim dövrlərdən baş la -
ya raq Şərq ölkələrinin sivilizasiyası ilə əhatə
olun muş və onların təsirinə məruz qalmışdır.
So sial icmaların, əhali qruplarının dün ya -
gö rüşü, ictimai-siyasi və hüquqi baxışları,
real həyat hadisələri, baş vermiş tarixi əhə -
miy yətli təzahürlərin və proseslərin təsiri
ilə formalaşmış, müxtəlif dini və sosial-hü -
qu qi təlimlərdə, həmçinin görkəmli mü tə -
fək kirlərin yaradıcılığında yeni inkişaf mər -
hə lələrinə daxil olmuşdur. Bu biliklər ən
müx təlif miflər, əfsanələr, rəvayətlər və əsa -
tir lər əsasında xalqımızın əcdadları tərəfindən,
on ların sosial, mənəvi və hüquqi baxışlarında
tə şəkkül taparaq, mövcud ictimai-siyasi və
so sial-hüquqi proseslərlə harmoniya təşkil
et mişdir.

Azərbaycan ərazisində dövlətçilik və hü -
quq ənənələrinin yaranması e.ə. III minillikdən
baş lamışdır. Cəmiyyətin inkişafı ilə dövlət
tə sisatları pillə-pillə formalaşmış, artıq hüquq
haq qında biliklər dini görüşlərdən və adət -
lər dən kənara çıxaraq ibtidai elmi bilik xarak-

ter almağa başlamışdır.Qədim dövrlərdən
for malaşan hüquqi biliklərin sonrakı varisliyi
tə min olunmaqla müxtəlif istiqamətlərdə in -
kişaf etmişdir.İctimai həyat hadisələrinin,
di ni-astral təsəvvürlərin, siyasi-hüquqi dü -
şün cənin problemlərinə dair bir sıra mə sə -
lə lərin işlənib hazırlanmasına qədim və erkən
or ta əsrlərin möhtəşəm abidəsi olan Avestada
ge niş yer verilmişdir (1.,s.43). Bu abidə,
qə dim dövrün və erkən orta əsrlərin hüquqi
fik ri, o cümlədən mülki hüquq, müqavilə
öh dəlikləri, ailə, əmək, sosial, əmlak hüququ
mə sələləri, həmçinin cinayət və cəza sistemi
ele mentlərinin təşəkkülü və formalaşması
qay dalarına dair baxışlarda təsbit olunmuşdur.
Aves ta qədim hüquqi düşüncə və siyasi fikir
ta rixinin özünəməxsus formasında, xalq
müd rikliyini əks etdirmişdir. Avesta ümu -
mi likdə həmrəylik, nikbinlik, demokratiklik
və digər müsbət sosial motivlər əsasında
təq dim olunmuşdur. Abidənin bəzi qatlarında
bey nəlxalq hüququn elementlərindən bəhs
edil miş, dövlətlərarası müqavilələrin bağ -
lan ması və müqvilə öhdəliklərinə əməl edil -
mə si kimi məsələlər təsbit olunmuşdur (2.,
s. 91-92).

Ədalətli hüquqi düşüncənin ilkin for ma -
la rını ifadə edən Avestada, bütün insanları
cə miyyətin maraqları qarşlılığında, şəxsi
mə nafelərdən imtina etmək, ümumi işlərin
hər kəsin mənafeindən üstün olmasını qəbul
et mək və əhalinin birgəyaşayış forması kimi
cə miyyətin ümumi müdafiəsini təmin etmək
və beləliklə də dövlət atributunu möh kəm -
lən  dirmək, əsas tələb kimi təsbit etmişdir.
So sial ədalət məsələlərinə geniş yer verən
Aves ta, sosial ədaləti nəinki qanunçuluğun
qo runması eyni zamanda ictimai faydalı iş -
lər lə məşğul olmaq, bərabərlik, düzgünlük,
azad lıq, vicdanlılıq, yalan danışmamaq kimi
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təb liğ edirdi. Avestada real həyat vəziyyətini
yax şılaşdırmaq və həddsiz mifoloji təsəv -
vür lərdən uzaqlaşmaq və daha rasional fikirlər
irə li sürməklə, insanın hansı yerə layiq ol -
duğun göstərməyə çalışmışdır.Avesta adət
hü quqları ilə normalarla yanaşı, mülki hüquq,
əmək hüququ, müqavilə öhdəlikləri, ailə-
ni kah hüququ, cinayət və cəza sistemi və
dini və sekulyar məhkəmə hüququ məsələləri
ge niş əhatə olunmuşdur (2., s. 85-87).

Azərbaycanda təşəkkül tapmış feodalizm
qu ruluşu orta əsrlər elmi biliyinin yeni inkişaf
is tiqamətlərini müəyyən edən çox zəngin
ic timai-siyasi proseslərlə müşaiyət olun muş -
dur. Orta əsrlərin feodal münasibətlərində
baş verən dini-siyasi, ictimai-iqtisadi və so -
sial-hüquqi təkamül elmi fikrin, o cümlədən
hü quq elminin əsas formalaşma xü su siy yət -
lə rini müəyyən etmişdir. Eyni zamanda, orta
əsr lərdə Azərbaycan ərazilərində islam dinin
ya yılması və müsəlman hüququnun ictimai
mü nasibətlərin əsas tənzimləyicisi rolunda
çı xış etməsi, sosial-siyasi və hüquq sahələri
üz rə əsas və həlledici rola malik olmuşdur.
Er kən feodalizm dövründə baş verən əda -
lət sizliklər, bəhs olunan dövrün bidətçilik
cə rəyanlarının, bir sıra hərəkatların və ideoloji
tə limlərin hüquqi əsaslarını təşkil etmişdir.
III əsrdə Mani təlimi geniş yayılmağa baş -
la mışdır. Mani təlimi, zərdüştlükdən əxz
edil miş xeyir və şərin əbədi mübarizəsini
eh tiva etmişdir. Mani hərəkatı sosial əda lət -
siz lik əleyhinə çıxır, istismar, zorakılığa və
öz başınalığa qarşı səfərbərlik elan edirdi.
Ma ni təliminin və digər sosial hərəkatların,
o dövrün sosial-hüquqi ideologiyalarına tə -
sir ləri böyük olmuşdur.

Orta əsrlərdə Azərbaycandabaş verən icti -
mai-siyasi münasibətlər, mənəvi, əxlaqi, etik
və adət hüququ davranış qaydaları Kitabi

Də də Qorqud eposunda geniş təsvir edil -
miş dir. Kitabi Dədə Qorqud eposunu, oğuz
türk lərinin doktrinal Məcəlləsi olmuşdur.
Çün ki eposda təsvir edilən davranış qaydaları
və hüquq normaları, oğuzların həyat kredo-
sunu əks etdirmişdir. Hərbi dövlət idarəçiliyi,
in zabati-ərazi quruluşu, həmçinin adət hüququ
mü nasibətlərinə dair siyasi-hüquqi baxışların
bəhs olunduğu Kitabi Dədə Qorqud abidəsi,
məhz özündə xalq düşüncəsini ehtiva etmiş
çox qiymətli türk-oğuz eposdur. Əsərdə təs -
vir olunmuş oğuzların ən mühüm keyfiyyəti-
mərd lik və qəhrəmanlıq, tarixin sınağlarından
çı xaraq yoxlanılmış və ictimai həyat qa nun -
la rına çevrililərək xalq müdrikliyini ifadə
et mişdir. Kitabi Dədə Qorqudda oğuzlar tə -
rə findən ciddi əməl olunan ümumməcburi
nor ma və qaydalar haqqında qiymətli mə lu -
mat lar toplanmışdır (3., s.18). Eposda mülki
və cinayət deliktlərinə görə əvəzin ödənilməsi
və pul kompensasiyasını nəzərdə tutan sank -
si ya prinsipləri də müəyyən edilmişdir. Ən
ağır cinayətlər, qan intiqamının alınması ilə
nə ticələnirdi. Əvəz ödəmək və peşman olmaq
qor xusu, insan hisslərinə hakim kəsilmişdir.
Qəs dən törədilən qətl, məhkəməsiz divan
tut maqla nəticələnə bilərdi. Lakin oğuzlarda
qa nunlardan üstün tutulan mənəvi-əxlaqi
də yərlər, həmişə insanlarda sakitlik və ümid
ya ratmağa sövq etmişdir.Oğuz türkləri xarici
mü daxilələrdən müdafiə olunmaq üçün daxili
hə yata, intizamı qormağa xüsusi diqqət verir,
ic timai faydalı işlərlə məşğul olur, hərbi
məşq lər edir, at sürmək, ov ovlamaq, silahla
dav ranmaq vərdişlərini təkmilləşdirir, döv -
lət lərinin siyasi müstəqiliyini təmin etmək
üçün qalalar tikir, şəhər divarlarını möh -
kəm ləndirir, ön cərgələrdə müdafiə isteh -
kam ları qurur, təhlükə hiss etdikdə uca qa -
la la rın zirvəsində tonqallar yandıraraq, qəh -
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rə man oğuz ellərini xəbərdar edirdilər. Tor -
pa ğın, vətənin müdafiəsi, xalqın namusu,
mil li adət-ənənələrə sədaqət oğuzlar üçün
ən yüksək apologiyadır və yalnız oğuz tür -
kü nün canı və qanı bahası ilə ölçülür. Oğuz
so yuna alternativ seçim yoxdur və bu genetik
ola raq onun qan yaddaşına “Şərəf Məcəllə”si
ki mi daxil olduğu üçün, istisnadır. Oğuz
türk lərinin milli xarakterindən və adətlərindən
irə li gələn ümumictimai əhəmiyyətli ədalət
an layışından, xeyir və şər nisbətində geniş
is tifadə edilmişdir. Mənəvi, etik, əxlaqi, hü -
qu qi cəhətləri də nəzərə almaqla əsrlər boyu
for malaşmış ictimai-siyasi mühit şəraitində,
inan dırma və məcburetmə üsullarının təsir
et mə gücündən məhkəmələr daim bəh rə lən -
miş dilər. Qədim tarixin siyasi sosial-hüquq
mü nasibətlərinin öyrənilməsi üçün əxlaqi-
hü quqi məzmunlu zəngin faktiki materiallar
möv cuddur. Xüsusilə də, sosial institutların
sta tusunu müəyyən edən ailə, soy, tayfa, ni -
kah münasibətləri və ədalət məsələləri geniş
əha tə olunmuşdur. Eposda müxtəlif və ziy -
yətlər dair siyasi konsepsiyalar təsvir edilmiş
və onların tarixi proseslərdə yeri və təsir
hədd ləri lakonik olaraq müəyyən edilərək,
gös tərilmişdir. Ümumiyyətlə, keçmiş dövrün
hü quq münasibətləri, qanunçuluq problemləri,
məh kəmə quruluşu geniş təsvir edilmişdir.
La kin, bununla belə, bir çox hüquq kon sep -
si yaların həyata keçirilməsi reallaşmamış
qa lırdı.Kollektiv məsuliyyətə əsaslanan tay -
fanın bir üzvünün təhqir edilməsi, bütün
nəs lin təhqiri olunması kimi dərk edilməsi
prin sipi mövcud olmuşdur. Bütün tayfa üzv -
lə rinə münasibətdə qan intiqamı qüvvədə
sax lanılmışdır.İctimai quruluşun təhlili sübut
edir ki, oğuzlarda ailə münasibətləri humanist
xa rakter daşıyır. Ailədə ana müqəddəsdir.
“Ana hüququ – Tanrının hüququdur”. Eposda

çox arvadlılığa işarə belə, yoxdur. Əksinə,
ailə də anaya xüsusi ehtiram edilir, bütün
ailə üzvləri ananın xidmətində dayanır. Ailədə
mə nəvi-əxlaqi dəyərlərə və intizama xüsusi
diq qət verilir (9., s.127). Oğuz türkləri heç
vaxt yalan danışmırlar. Doğru-düzgün da -
nış maq, sədaqətli olmaq oğuzların həyat
kre dosu idi. 

Azərbaycanda islam dinin yaranmasından
baş layaraq müsəlman ideologiyası siyasi-
hü quqi fikrin formalaşmasına, ictimai müna -
si bətlərin tənzimlənməsinə, islamdan sonra
ya ranmış feodal dövlətlərində elmin, təhsilin,
mə dəniyyətin inkişafına güclü təkan vermiş,
ümu milikdə ayrı-ayrı elm sahələrinin yeni
mər hələyə daxil olaraq təkmilləşlməsinə sə -
bəb olmuşdur. Lakin, bəhs olunan dövrlərin
ic timai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni-hü -
quq sahələri islam ehkamçılığının əsasında
in kişaf etmişdir. Müsəlman hüququ (fiqh)
şə riətin tərkib hissəsi, islam mədəniyyətinin
uni kal abidəsi və qiymətli dəyəridir. Mü səl -
man hüququ islamı qəbul etmiş xalqların
nəin ki hüquqi inkişaflarına, həmçinin onların
iq tisadi, siyasi, elmi, sosial-mədəni sahələrdə
uni versal siyasi-hüquq doktrinasına çev ril -
miş dir. Müsəlman hüququ islamın bütün tə -
za hürlərini öyrənərək, hüquq cəhətdən tən -
zim etmə xüsusiyyətlərinə malikdir (5.,s.94).
Mü səlman hüquq doktrinası insan hüquqları
prob lemlərinə, demokratik icma quruluşunun
tə min olunmasına da, xüsusi diqqət vermişdir. 

Feodal münasibətlərinin inkişafı, mü səl -
man hüququnun möhkəmlənməsi və icti-
mai-siyasi proseslərin yeni mərhələyə daxil
ol ması, orta əsrlərin görkəmli mütə fək kir lə -
ri nin elmi yaradıcılığında mütərəqqi is ti qa -
mət lərin formalaşması prosesində mühüm
ro la malik olmuşdur. Orta əsrlərin islam-
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mü səl man fəlsəfəsinə, təbiət elmlərinə, sosial-
ic timai hərəkatlara və sənətkar birliklərinin
ide ologiyalarına əsaslanan baxışlar, siyasi
və hüquq elminin əsaslarının müəyyən olun -
ma sında əsas yer tutmuşdur. Artıq əmlak və
hü quq bərabərliyi ideyaları ayrı-ayrı sosial
hə rəkatların tələbinə çevirilmişdir (4., s.206).
Mü təfəkkirlərin irəli sürdükləri ideyalar si -
yasi hakimiyyətə aid problemlərin, hüquq
və ədalət mühakiməsi məsələlərinin həll
edil məsinə və xalqın ümumilikdə sosial və -
ziy  yətinin yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır.
Ə.Xəqaninin zülmdən azad humanist qu ru -
luşun yaradılması, N.Gəncəvinin sosial ədalət,
bə rabərlik, ədalətli hökmdar, sinifsiz cəmiyyət
(uto pik baxışlar) qurulması, S.Urmiyalının
de mokratik idrarəetmənin təşkil edilməsi,
N.Tu sinin dövlətin mənşəyi, mahiyyəti, növ -
ləri, ədalətli qanunlar formalaşdırılması ide -
ya sı, Ə.Marağalının cəmiyyətin yenidən qu -
rul masına dair təklifləri, Əssarın ədalətli və
zülm dən azad cəmiyyət yaradılması, M.Fü -
zu linin bilikli və müdrik hökmdar obrazı,
mən tiqli və məzmunlu qanunlar yaradılması,
Nə simi və hürufiliyin azadfikirlik və insan
haq larının müdafiəsi və s. ideyalar öz ak -
tual lıqları ilə seçilmişdir.

Orta əsrlərin ictimai-siyasi və sosial-hü -
qu qi baxışların təkmilləşdirilməsi və sonrakı
in kişaf istiqamətlərinə dini-şəriət qaydaları,
mü səlman hüquqi və hakim feodal ideo lo -
gi yasının təsiri, yeni tarixi dövrə qədər çox
güc lü olmuşdur (7., 8). Eyni zamanda, o
döv rün qabaqcıl fikirli elm insanları, icti-
mai-dövlət xadimləri, alimlər, filosof-hü -
quq şünas mütəfəkkirlər dünya sivilizasiyanın
bö yük nailiyyətlərini, həm də baş verən real
pro sesləri məntiqi təhlil edərək, öz dövrünə
gö rə çox mütərəqqi ideyalarla çıxş etmiş,

möv cud problemlər və onlardan çıxış yollarını
gös trəməyə çalışmışdılar. O dövrün elmləri
qə dim şərq, yunan-roma fəlsəfəsi və hüququ,
çin hüquqi təlimləri və hindus ideologiyası,
ərəb elmi fəlsəfəsi ilə tanış idilər. Azərbaycan
mü təfəkkirləri, elm xadimləri, ictimai-fəlsəfi
fi kir tarixi nümayəndələri mənimsədikləri
bi liklər sayəsində ədalət, azadlıq, bərabərlik,
hu manizm və s. ideyalarla çıxış edərək müx -
tə lif təşkilatların, hərəkatların, məktəblərin,
di ni-hüquqi və fəlsəfi cərəyanalrın yaran -
ma sına təkan vermişdilər.

Orta əsrlər feodalizminin intibahı dövründə
ümu mi elmi-mədəni səviyyənin yüksəlməsi,
so sial-hüquqi biliklərin inkişafına da, öz tə -
sirini göstərmişdir. XI əsrdə Nizamülmülkün
döv lət işləri, ölkənin daxili və xarici siyasəti,
di van və katiblik, dini-şəriət qaydaları, ədalətli
məh kəmə fəaliyyəti, maliyyə hesablama qay -
da ları və vergi sistemi, həmçinin əxlaq, mə -
nə viyyat, xeyirxahlıq və s. siyasi-ictimai və
so sial-hüquqi problemləri əhatə edən “Siya -
sət namə” traktatı, bir çox elmi ideyaların, o
cüm lədən hüquqi fikirlərin formalaşmasında
bö yük rol oynamışdır. Mükəmməl analitik
təh lil etmə qabliyyətinə malik olan mütəfəkkir,
özü nün dövlət doktrinasında dövlət və din
si yasətinə, hüquq məsələlərinə dair mütərəqqi
fi kirləri, düşüncələri, ideyaları birləşdirən
kon sepsiya irəli sürmüşdür. Nizamiyyə adı
ilə tanınan təhsil müəssislərinin təşkil edilməsi
də, Nizamülmülkün adı ilə bağlı olmuşdur.
Or ta əsrlərin görkəmli mütəfəkkiri S.Urmiyalı
ilk dəfə qanun qarşısında bərabərlik ideyasını
əsaslandıraraq, şəriət inhisarında olan məh -
kə mələri dövlət hakimiyyəti tərkibinə daxil
edil məsi fikrini irəli sürmüşdür. Mütəfəkkir
qa nunları yüksək dəyərləndirmiş və onu
əda lətli cəmiyyətin əsası hesab etmişdir. Or -
ta əsrlərin görkəmli Azərbaycan alimi N.Tusi
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məh suldar elmi fəaliyyəti ilə dövlət, idarəçilik,
hü quq, fəlsəfə, teologiya, təbiət elmləri,
mən tiq, əxlaq haqqında ən qiymətli əsərlərin
müəl lifi olmuşdur. Onun aparıcı elm sahələri,
tə biət elmləri, həmçinin digər ümumidövlət
nə zəriyyəsi, mülki, inzibati, cinayət, maliyyə
və s. hüquq sahələri üzrə elmi-tədqiqat fəa -
liy yəti nəinki ölkəsində, həmçinin ondan
kə narda da məşhur idi. Görkəmli nəzəriyyəçi,
qa nununu insan fəaliyyətinin nəticəsi kimi
qiy mətləndirən ilk Azərbaycan mütə fək kir -
lə rindən biri olmuşdur. N.Tusinin hüquqi
gö rüşlərində qanunçuluq, ədalət mühakiməsi,
pro sessual hüquq və bir çox elmi əhəmiyyətli
hü quqi problemlər əsas yer tutmuşdur. Böyük
alim, dahi mütəfəkkir dövlətin inkişafına,
si yasi-hüquqi praktikanın təkmilləşdirilməsinə
dair mütərəqqi ideya və təkliflərlə çıxış et -
mış dır. Fəzlullah Rəşiddədin “Dəstur əl-
məm ləkət” kitabı XIII-XIV əsrlərdə icti-
mai-siyasi həyatın, sosial-hüquqi praktikanın
bir çox sahələri üzrə qiymətli elmi-praktiki
kül liyyat hesab edilir. Mütəfəkkirin, “Dövlət
tə limatı” xarakterli məsələləri əhatə edən
“Dəs tur əl-məmləkət” kitabı dövlət idarəçiliyi,
ver gilərin tənzimlənməsi, sosial münasibətlər
və s. dövlət-hüquqi münasibətləri özündə
eh tiva edən zəngin elmi-nəzəri mənbə kimi
mü əllifin ideya və düşüncələrini əhatə et -
mişdir. Dövlət və hüququn daim birlikdə,
qar şılıqlı təsirdə, təmasda yaşamağa “məh -
kum” olması, mütəfəkkirin dövlətçilik və
hü quq haqıında ideyalarının əsas mövzusu
idi (6., 3-9). Məhəmməd ibn Fəxrəddin Hin -
du şah Naxçıvanlı XIII əsrdə dövlət katibi
və zfiəsi ilə yanaşı, elmi fəaliyyətlə məşğul
ol muş, dövlət quruculuğu, maliyyə-pul, vergi
sis temi, məhkəmə icraatı məsələləri üzrə
də yərli tövsiyyələri vermişdir. Baş qazi və -
zi fəsində çalışan M.Naxçıvanlı dövlət ida -

rə çiliyi, təsərrüfat işləri, əhalinin rifahı, sosial
mü nasibətlər, həmçinin dövlət məmuru kimi
öl kənin abadlaşdırılması və s. problemlər
ba rədə geniş elmi-paraktiki təkliflər və mü -
la hizələrlə çıxış etmişdir.

Orta əsrlər dövrünə aid fərmanların hüquqi
tə biəti və normativ-hüquqi akt kimi mahiyyəti,
hü quq elminin nəzəri məsələlərinin öyrə nil -
mə si üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir (2.,
503). Yazılı mənbələrdə, Azərbaycan feodal
döv lətlərinə aid fərmanların dörd növ üzrə:
şah, xan, şeyxülislam və divan sədri (mərkəzi
ad ministrasiyanın başçısı) tərəfindən verilməsi
qay daları məlumdur. Normativ-hüquqi akt -
la rın xüsusi növü olan fərmanların şəcərə
və pərvanə formaları olmuşdur. İmzalanmış
şə cərə aktları şahın xəlifələrinin təyin edil -
mə sinə, onların hüquq və vəzifələrinə dair
tə limatları əhatə etmişdir. Fərmanların digər
for ması olan pərvanə adlanan aktlar isə, əsa -
sən maliyyə və büdcə məsələləri, pensiya,
müa vinət, dövlət aparatı işçilərinin məva -
cib ləri, titulların verilməsi, məmurların ro -
ta siyası (yerdəyişməsi) əmlak, soyurqal,
tiyul, mükəlləfiyyətlərin müəyyən edilməsi,
əha linin köçürülməsi və s. bu kimi təlimat
xa rakterli məsələləri əhatə etmişdir. Bütün
fər manlar müqəddəs kitabdan ayələr və mü -
səlman hüququnun tələblərinə uyğun tərtib
edi lir və müvafiq olaraq dairəvi möhürlə
ba sılırdı. Fərmanların bir qismindən ideoloji
tə sir vasitəsi kimi istifadə olunmuşdur.Norma -
tiv aktların məzmununda inzibati hüquqpoz-
malar və cinayətlər, qəsdən adam öldürmə,
in sanların təqib edilməsi, qadına şər-böhtan
atıl ması, spirtli içkilərin qəbul edilməsi, qu -
mar oyunları, oğurluq, çəkidə, ölçüdə, hesabda
al datma və s. xarakterli əməllər və onlarının
qar şısının alınması təsbit olunmuşdur. Bəhs
olu nan dövrlərdə xarici siyasət, vergi və
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mü kəlləfiyyətlər, hərbi hazırlıq və hərbi mü -
kəl ləfiyyətlər, həmçinin elm, təhsil, mə də -
niyyət, sosial sahəni əhatə edən çox saylı
fər manlar mövcud olmuşdur. Normati-hüquqi
akt kimi fərmanlarının özünün məzmunu və
hü quqi təbiəti, bütün elmlərin öyrənilməsi
və təbliğ edilməsini müəyyən edən cəhətlərə
ma lik olmuşdur. Orta əsrlərin feodal döv -
lət lərində xiristian əhalnin hüquq və və zi fə -
lə rinə, kilsə mükəlləfiyyətlərinə dair fər -
man larda məlum idi. Ümumilikdə, bu fər -
man larda dövlət idarəetməsi ilə yanaşı, dini
ha kimiyyətin mövqelərinin möh kəm lən di -
ril məsi, xüsusilə də vəqf mülkiyyətinin hü -
qu qi rejimi, onun həcmi, funksiyası və hüquqi
is tifadə mexanizmləri tənzimlənmişdir.

Bütün dövrlərin hüquq elmi öz prinsipləri
əsa sında cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və ra-
sional biliyin bütün əlamətlərinə malik ol-
maqla, dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş
qa nunlar məcmusunu öyrənir. Elm mövcud
hü quq qaydasına təminat vermək üçün hüquq
nor maları sistemini yaratmış və tək mil ləş -
dir mışdır. Elm özünün inkişaf pillələrində
hü quqi konsepsiyalar və nəzəriyyələr arasında
zid diyyətləri aradan qaldırmaqla, irəli sürülən
dok trinaların, təlimlərin, real, həqiqi inkişaf
qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi
haqqında dərin, əhatəli və obyektiv bilik
ha zırlamaq funksiyasın yerinə yetirir. Hüquq
el minin formalaşması və inkişafı,cəmiyyət
və onun problemlərininmüəyyən edilməsi
və həllini əhatə etmişdir. Məhz, qədim və
or ta əsrlərin ictimai-siyasi və sosial-hüquqi
ba xışlarında formalaşan ideoloji münasibətlər,
el min inkişafının sonrakı istiqamətlərinədə
tə sir göstərmişdir. Xüsusilə də, cəmiyyətin
qu ruluşu, sosial qaydaları və hakim sinfin
ideo logiyası hüquq elminin əsas siyasi-nəzəri
as pektlərini müəyyən etmişdir. Elmi biliyin

ye ni prinsiplərinin yaranması ilə, yeni elmi
nə zəriyyənin təşəkkül tapması üçün əsaslar
for malaşmışdır. Yeni elmi biliklər hüquq el -
mi nin qanunauyğunluqları və ümumi təməl
prin siplərinin formal-məntiqi cəhətdən əsas -
lan dırılmasını ehtiva etmişdir. Beləliklə, hü -
quq elmi inkişafın hər bir mərhələsində mü -
va fiq qanunvericilik külliyyatları və doktrinal
mənbələr çərçivəsində hüquqi konsepsiyalar
və nəzəriyyələr əsasında formalaşaraq daim
tək milləşmiş, elmi fikrin əsas ideya məzmunu,
ma hiyyəti və xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq
özün dən sonrakı hüquqi varisliyin əsaslarını
tə min etmişdir.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (ДРЕВНИЕ И СРЕДНИЕ ВЕКА)

Рахиб Акберов,
доктор философии по истории, доцент кафедры “Права” Академии 
Государственного Управления при Президенте Азербайджанской 
Республики.

В статье исследуется история становления и развития юридической науки в
древние и средние века. В качестве богатого научно-теоретического источника к
исследованию привлекаются законодательные сборники, правовые акты высших
органов власти, а также идеи и мысли выдающихся мыслителей об обществе, госу-
дарстве и праве, играющие важную роль в становлении юридической науки.
Следует отметить, что не только сборники писаных законов, но, начиная с древних
времен символы власти, а также реалистические изображения, символизирующие
могущество государства, справедливое управление, власть правителя и закона и
т.п. вещественные образцы служат уникальным научным источником в изучении
юридической науки. А правовая природа и сущность законодательных актов играют
значительную роль в изучении теоретических вопросов юридической науки.

Как и в других странах, также и на территории Азербайджана, в результате
процесса конгломератного формирования отраслей права, юридическую науку
невозможно констатировать по отраслям. Однако, несмотря на это, с момента
своего возникновения юридическая наука охватывая всю систему общественных
отношений, включая государственное управление, религиозные учреждения, от-
ношения собственности, формы собственности, налоги, повинности, науку,
культуру, социальные и др. сферы, собрала в себе очень ценную теоретико-прак-
тическую информацию. Именно идеологические отношения, сформировавшиеся
на основе общественно-политических и социально-правовых взглядов древних и
средних веков, оказали очень сильное влияние на дальнейшие направления
развитие науки. В частности, структура общества, нормы религии и шариата и
идеология правящего класса определили ключевые аспекты развития юридической
науки. Таким образом, основы юриспруденции и закономерности развития про-
явившись во всех проблемах общества: государственном управлении, общественных
отношениях, справедливом устройстве, социально-правовом положении населения,
судебной практике, религиозных правилах и сферах, определили основные черты
и особенности научной мысли.

Ключевые слова: обычное право, бытовые обычаи, традиции государственности,
правовые традиции, правове памятники, закон и законность, социально-правовое
положение, справедливость и равенство, доктринальные источники, указы пра-
вителя,судебная практика.
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HISTORY OF THE JURIDICAL SCIENCE’S DEVELOPMENT 
IN AZERBAIJAN (ANCIENT AND MIDDLE AGES)

Rahib Akbarov, 
the Academy of Public Administration under the President 
of the Republic of Azerbaijan, Department of Law, 
associate professor, Ph.D in history.

The article analyzes the history of the formation and development of juridical
science in the ancient and middle ages. As a rich scientific and theoretical source,
legislative collections, legal acts of higher authorities, as well as ideas and thoughts of
prominent thinkers about society, the state and law, which play an important role in the
development of legal science, are involved in the study. It should be noted that not only
collections of written laws, but, starting from ancient times, symbols of power, as well
as realistic images symbolizing the power of the state, fair administration, the power of
the ruler and the law, etc. material samples serve as a unique scientific source in the
study of legal science. And the legal nature and essence of legislative acts play a
significant role in the study of theoretical issues of juridical science. As in other
countries, also on the territory of Azerbaijan, as a result of the process of conglomerate
formation of branches of law, legal science can’t be ascertained by branches. However,
despite this, since its inception, juridical science, covering the entire system of social
relations, including public administration, religious institutions, property relations,
forms of ownership, taxes, duties, science, culture, social and other spheres, has
collected a very valuable theoretical and practical information. It was the ideological
relations that were formed on the basis of the socio-political and socio-legal views of
the ancient and Middle Ages that had a very strong influence on the further directions
of the development of science. In particular, the structure of society, the norms of
religion and Sharia, and the ideology of the ruling class determined the key aspects of
the development of legal science. Thus, the foundations of jurisprudence and the
patterns of development, manifested in all the problems of society: public administration,
social relations, fair structure, social and legal status of the population, judicial
practice, religious rules and areas, determined the main features and characteristics of
scientific thought.

Key words: customary law, everyday customs, traditions of statehood, legal
traditions, legal monuments, law and legality, social and legal status, justice and
equality, doctrinal sources, decrees of the ruler, judicial practice.
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AZERBAYCAN'DA FIKHIN GELİŞİM TARİHİ
(ANTİK VE ORTAÇAĞ) 

Rahib Ekberov,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Kamu Y
önetimi Akademisi Hukuk Bölümünde Doçent, Tarihte Felsefe Doktoru.

Makale, antik ve orta çağda içtihat oluşumunun ve gelişiminin tarihini incelemektedir.
Hukuk biliminin oluşumunda önemli rol oynayan mevzuat derlemeleri, üst makamların
hukuk işlemleri ile önde gelen düşünürlerin toplum, devlet ve hukuk hakkındaki fikir
ve düşünceleri zengin bir bilimsel ve teorik kaynak olarak çalışmada yer almaktadır.
Unutulmamalıdır ki, sadece yazılı hukuk koleksiyonları değil, aynı zamanda eski
çağlardan beri iktidar sembollerinin yanı sıra devletin gücünü, adil yönetimi, hükümdarın
ve hukukun gücünü simgeleyen gerçekçi imgeler vb. Maddi örnekler, hukuk biliminin
incelenmesinde benzersiz bir bilimsel kaynak olarak hizmet eder. Yasama işlemlerinin
yasal doğası ve özü, hukuk biliminin teorik konularının incelenmesinde önemli bir rol
oynamaktadır.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Azerbaycan topraklarında da hukuk alanlarının
kümelenme süreci sonucunda hukuk bilimini alanlara göre açıklamak mümkün değildir.
Bununla birlikte, başlangıcından bu yana, yasa, kamu yönetimi, dini kurumlar, mülkiyet
ilişkileri, mülkiyet biçimleri, vergiler, görevler, bilim, kültür, sosyal vb. dahil olmak
üzere tüm bilimsel halkla ilişkiler sistemini kapsamıştır. alanlarını kapsayan çok
değerli teorik ve pratik bilgiler toplamıştır. Yani, antik ve ortaçağ dönemlerinin sosyo-
politik ve sosyo-hukuki görüşlerinde oluşan ideolojik ilişkiler, bilimin sonraki gelişimi
üzerinde çok güçlü bir etkiye sahipti. Özellikle toplumun yapısı, din ve şeriat kuralları
ve yönetici sınıfın ideolojisi, hukuk biliminin gelişiminin kilit yönlerini belirlemiştir.

Böylece, hukukun temelleri ve toplumun tüm problemlerinde gelişme yasaları -
kamu yönetimi, halkla ilişkiler, adil yapı, nüfusun sosyo-hukuki durumu, adli uygulama,
dini kurallar ve alanlarda kendini göstermiş, bilimsel düşüncenin oluşumunun ana
yönlerini ve özelliklerini belirlemiştir.

Anahtar Kelimeler: örf ve adet hukuku, ev örf ve adetleri, devlet gelenekleri,
hukuk gelenekleri, hukuki anıtlar, kanun ve kanunilik, sosyo-hukuki durum, adalet ve
eşitlik, doktriner kaynaklar, hükümdarın fermanları, adli uygulama. 
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Dövlətimizin başçısının 2017-ci il
fev ralın 10-da imzaladığı “Peni -

ten siar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi,
cə za siyasətinin humanistləşdirilməsi və
cə miyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olma -
yan alternativ cəza və prosessu al məc bu -
riy yət tədbirlərinin tətbiqinin ge niş lən di -
ril məsi barədə” Sərəncamı ölkəmizdə hə -
ya ta keçirilən islahatların məntiqi davamı
ol maqla, bu sahədə yeni strateji hədəfləri
müəy yənləşdirib.

Sərəncamda dövlət idarəçiliyi sistemi -
nin müasirləşdirilməsi, məhkəmə-hüquq
sa həsində islahatların davam etdirilməsi,
cə zaların icrasının müasir tələblərə uyğun
qu rulması, cəzanı icra edən müəssisələrdə
möv cud olan nöqsan və çatışmazlıqların,
kor rupsiyaya şərait yaradan halların ara -
dan qaldırılması, cəzaların icrasında müa -
sir texnoloji vasitələrin tətbiqi, cəmiyyətdən
təc ridetmə ilə bağlı olmayan cəzaların ic -

ra sına effektiv nəzarətin təşkili
və digər konseptual məsələlər
nə zərdə tutulmuş, bu məqsədlə
məh kumların cəmiyyətdən təcrid
edil məsi ilə əlaqədar olmayan
cə zaları icra edən yeni təsisat –
Ədliyyə Nazirliyinin Probasiya
Xid məti yaradılıb.

Avropa Şurasının 2010-cu il
20 yanvar tarixli “Avropa Pro -
ba siya qaydaları haqqın da” Töv -
si yəsi, digər beynəlxalq aktlar,
in  kişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi
nə zərə alın maqla təşkil edilmiş

Probasiya Xid mətinin yeni strukturunun
təsis edilməsi ilə bağlı dövlətimizin
başçısının 2017-ci il 7 noyabr tarixli
Fərmanı ilə Probasiya Xid mətinə baş idarə
səlahiyyəti verilib, na zirliyin Kollegi yasının
2017-ci il 22 de kabr tarixli Qərarı ilə
Əsasnaməsi təsdiq edi lib.

Cəzaların İcrası Məcəlləsinə dəyişikliklər
olu naraq, qanunvericiliyə icra məmurlarının
və zifələri, azadlıqdan məhrum etmə ilə
bağ lı olmayan cəzaların icrası prosesində
pro basiya fəaliyyətinin və elektron nəzarət
va sitələrinin tətbiqi dairəsi, xüsusiyyətləri,
di gər tənzimləyici müddəalar daxil edilib.

Eyni zamanda, Probasiya Xidmətinə
azad lıqdan məhrum etmə ilə bağlı olma -
yan cəzaların icrasının təşkili, cərimə, nəq -
liy yat vasitəsini idarəetmə hüququn dan,
müəy yən vəzifə tutma və ya müəyyən fəa -
liy yətlə məşğul olma hüququndan məhrum

CƏZALARIN İCRASINDA VƏ CƏZA SİYASƏTİNİN
HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ PROBASİYA 

XİDMƏTİ MÜHÜM ROL OYNAYIR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən
ge nişmiqyaslı hüquqi islahatlar çərçivəsində məh -
kə mələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, cəzaların
ic rası işinin səmərəliliyinin artırılması, məhkumların
sax lanma şəraitinin yaxşılaşdırılması daim diqqət
mər kəzində olub.

Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Na zirliyi nin Probasiya Xidmətinin rəisi, III dərəcəli
döv lət ədliyyə müşaviri Akşin Ziyadovun “Cəzaların
icra sında və cəza siyasətinin humanistləşdirilməsində
Pro basiya Xidməti mühüm rol oynayır” sərlövhəli
mə qaləsində yer alıb. Məqaləni təqdim edirik.
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et mə, ictimai işlər, islah işləri, azadlığın
məh dudlaşdırılması növündə cəzalara məh -
kum edilmiş şəxslər üzərində probasiya
nə zarətinin həyata keçirilməsi həvalə olu -
nub.

Bundan əlavə, şərti məhkum edilmiş,
cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad
olunmuş və ya cəzasının çəkilməsi təxirə
salınmış, alkoqolizmdən, narkomaniyadan
müalicə məqsədilə barəsində tibbi xarak -
terli məcburi tədbirlər təyin edilmiş şəxslər
üzərində qanunvericiliklə və ya məhkəmə
tərəfindən qoyulmuş vəzifələrin icrasına
nəzarət, məhkumların islah edilməsi, sosial
adap tasiyası və reabilitasiyası, inzibati tən -
beh qismində tətbiq edilmiş ictimai işlərin
ic rası da Probasiya Xidmətinin sə la hiy -
yət lərinə aid edilib.

Yeni Xidmətin fəaliyyətinin təşkili ilə
bağ lı ədliyyə nazirinin 2017-ci il 1 dekabr
ta rixli əmri ilə onun strukturu və ştat cəd -
və li təsdiqlənib, respublikanın inzibati əra -
zi vahidləri üzrə icra və probasiya şöbələri,
Ba kı şəhəri üzrə probasiya idarəsi, Gəncə
və Sumqayıt şəhərləri üzrə probasiya şö -
bə ləri yaradılıb.

Dövlətimizin başçısının bilavasitə tə -
şəb büsü ilə yaradılmış Probasiya Xid mə -
ti nin fəaliyyət istiqamətləri və tətbiqi dairəsi
ötən beş il ərzində ardıcıl olaraq inkişaf
edib, təkmilləşib, maddi-texniki bazası,
kadr potensialı möhkəmlənib, işin sə mə -
rə liliyi artıb, probasiya nəzarəti funksiyaları
güc lənib, Xidmətin strukturu təkmilləşib,
əmək daşların bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı
yük səlib, maddi və sosial təminatları yax -
şı la şıb.

Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Probasi -
ya Xidmətinin yerli qurumları tərəfindən

42 min 200-dən çox məhkum probasiya
qey  diyyatına götürülüb. Əvvəlki illər üzrə
cə za çəkən məhkumlar nəzərə alınmaqla
43 mindən çox şəxs qanunvericilikdə nə -
zər də tutulmuş əsaslarla qeydiyyatdan çı -
xa rılıb.

Həmin dövrdə qanunu pozan, cəzanın
ic rasından boyun qaçıran 2758 məhkumun
cə zası daha ağır cəza növü ilə əvəz olu -
nub, o cümlədən 986 məhkuma azadlıq -
dan məhrum etmə cəzası təyin edilib.

Bundan əlavə, cərimə və islah işləri
nö vündə cəzaların icrası ilə bağlı dövlət
büd cəsinə təqribən 8 milyon manat vəsaitin
ödə nilməsi təmin olunub.

Probasiya sahəsində aparılan islahat -
lar, təşkilati məsələlər bununla yekunlaş -
ma yıb. İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi,
işin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə
əd liyyə nazirinin 2018-ci il 15 may tarixli
Sə rəncamı ilə yaradılmış İşçi Qrupu proba -
si ya fəaliyyətini və qanunvericiliyin tətbiqi
təc rübəsini öyrənib, nazirliyin aidiyyəti
qu rumları ilə çoxsaylı müzakirələr, ana li -
tik təhlillər aparıb, beynəlxalq təcrübəni
nə zərə alaraq qısa müddət ərzində bir sıra
nor mativ xarakterli hüquqi aktların la yi -
həsini hazırlayıb. Nəticədə Milli Məclis 3
qa nun, Nazirlər Kabineti 3 normativ hüquqi
akt qəbul edib, Ədliyyə Nazirliyinin Kol -
le giyasının qərarları ilə 9 sənəd təsdiq olu -
nub.

Cərimə, azadlığın məhdudlaşdırılması
nö vündə cəzaların icrası mexanizmi nin,
şər ti məhkum olunmuş, cəzadan şərti olaraq
vax tından əvvəl azad edil miş şəxslərə pro -
ba siya nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, öl -
kə dən getmək hüququ müvəqqəti məh -
dud laşdırılmış məhkumların üzərindən
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məh dudiyyətin götürülməsinin tənzim lən -
mə si ilə bağlı Cinayət, Cinayət-Prossesual,
Cə zaların İcrası və Miqrasiya məcəllələrinə
də yişikliklərin edilməsinə dair qanun la -
yi hələri hazırlanıb.

Bununla yanaşı, probasiya fəaliyyətinin
əsas müddəalarını, hüquqi əsaslarını və
prin siplərini, məhkumların hüquq və azad -
lıq larının müdafiəsini, sosial adaptasiyasını
və reabilitasiyasını, digər zəruri norma və
ele mentləri özündə əks etdirən “Proba si -
ya fəaliyyəti haqqında” qanun layihəsi,
bu nunla bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər
edil məsi barədə normativ aktların layihələri
ha zırlanıb.

Qanun layihəsində beynəlxalq təcrübədə
ge niş tətbiq olunan məhkəməyədək mə ru -
zə nin hazırlanması, cəza təyin edilərkən
nə zərə alınan hallar barədə - təqsirləndirilən
şəx sin davranışı, mənəvi-psixoloji key fiy -
yəti, sosial durumu, ailə vəziyyətinə dair
sə nədin məhkəməyə təqdim olunması nə -
zər də tutulub.

Layihədə, həmçinin cəzaların icrasına
tu tarlı nəzarət mexanizminin yaradılması
üçün riskin qiymətləndirilməsi, probasiya
nə zarətində olan məhkumların yeni cinayət
tö rədilməsi ehtimalının aşkarlanıb qarşı -
sı nın alınması üçün görüləcək profilaktik,
qa baqlayıcı tədbirlərin dairəsi müəyyən
edi lib.

Qeyd olunan yeniliklər cəza siyasətinin
tək milləşməsinə, cəza təyin edərkən məh -
kə mələrin işin hallarını, təqsirləndirilən
şəx sin fərdi xüsusiyyətlərini, şəxsiyyətini
ob yektiv qiymətləndirməyə, cəzanın növü -
nü və həddini düzgün seçməyə, azadlıq -
dan məhrum etmə ilə əlaqədar olmayan
cə zalara məhkum edilmiş şəxslərin islah

olun masına, cəmiyyətə reinteqrasiyası na
yö nəlmiş tədbirlərin tətbiqinə əlverişli zə -
min yaradacaq.

Ötən beş il ərzində Probasiya Xidməti
üçün kadrların hazırlanmasına da xüsusi
diq qət yetirilib, əməkdaşların peşə hazırlı -
ğı nın, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
ilə bağlı yetərli tədbirlər görülüb. Əmək -
daş lar mütəmadi Ədliyyə Akademi yasında
tə limlərə cəlb olunub, beynəlxalq tədbirlərdə
iş tirak edərək qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi
ilə tanış olublar.

Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, stimul -
laş dırıcı tədbir kimi cərimə, islah işləri
cə zalarının, hüquqi şəxslərə tətbiq edilən
cə rimə növündə cinayət-hüquqi tədbirlərin
ic rasından daxil olan vəsaitin bir hissəsinin
Əd liyyə Nazirliyinin hesabına köçürülməsi
ba rədə müddəanın qanunvericiliyə əlavə
edil məsi Xidmətin maddi-texniki bazasının,
əmək daşların sosial müdafiəsinin və maddi
tə minatının yüksəlməsinə müsbət təsir gös -
tər miş, statistik göstəricilərin yaxşılaş ması
ilə nəticələnib.

Dövlətimizin başçısının sözügedən Sə -
rən camında qeyd olunan və cəzaların ic -
ra sında müasir informasiya-kommuni ka -
siya texnologiyalarının tətbiqi barədə vacib
əhə miyyətə malik tapşırıqları üzrə də nazir-
lik tərəfindən məqsədyönlü tədbirlər həyata
ke çirilib.

Bu tədbirlər sırasında 2018-ci ilin may
ayın dan ölkəmizdə ilk dəfə olaraq azadlı -
ğın məhdudlaşdırılması növündə cəzaya
məh kum olunmuş, məhkəmənin qərarı ilə
şər ti məhkum edilmiş və cəzadan şərti
ola  raq vaxtından əvvəl azad edilmiş şəxslərə
elek tron nəzarət vasitələrinin (elektron
qol baqların) tətbiqinə başlanılmasıdır.
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Bu məqsədlə ən müasir texnologiyalara
və tələblərə cavab verən elektron vasitələr
alı nıb. Hazırda həmin növ cəza çəkən bü -
tün məhkumlar elektron qolbaqlarla təmin
olu  nub.

Dörd illik probasiya təcrübəsi göstərir
ki, məhkumlara elektron qolbaqla rın tətbiqi
on ların davranışına, onlayn rejimdə mər -
kəz ləşdirilmiş qaydada məsafədən iz lə nil -
mə sinə, məhkumların üzərinə qoyulmuş
və zifələrin icrasına fasiləsiz nəzarət olun -
ma sına, qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə,
zə rurət olduqda məhkumlarla dərhal əlaqə
ya radılmasına, bununla da cəzaların ic ra -
sın da ciddi qayda yaradılmasına, qanun
po zuntularının, yeni cinayətlərin törə dil -
mə sinin qarşısının alın masına imkan ya -
ra dıb.

Məhkumların 24 saat ərzində iz lə nil -
mə sini təmin etmək üçün hazırda Probasiya
Xid mətində müasir avadanlıqla, proqram
tə minatı ilə təchiz olunmuş Elek-tron Moni -
to rinq Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Qanunvericiliyin humanistləşdirilməsi
ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinə edilən
də yişikliklərdən sonra məhkəmələr azad -
lıq dan məhrum etməyə alternativ olan,
xü susilə elektron nəzarət vasitəsinin tətbiqini
nə zərdə tutan azadlığın məhdudlaşdırılması
nö vündə cəzaların təyin edilməsinə üstünlük
ve rib, nəticədə probasiya qurumlarının
qey diyyatında olan şəxslərin sayı ardıcıl
su rətdə artıb, 2018-ci illə müqayisədə
2020-ci ildə Xidmətin qeydiyyatında olan
məh kumların sayı 25,9 faiz, 2021-ci ildə
isə 17,6 faiz çox olub.

2018-2021-ci illərdə on mindən çox
şəx sə elektron nəzarət vasitələri tətbiq edi -

lib. Onların mütləq əksəriyyəti azadlığın
məh dudlaşdırılması cəzasına məhkum edil -
miş şəxslər olub. Hazırda 2900-dən çox
məh kuma elektron qaydada nəzarət edilir.

“Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafı na
dair 2019-2023-cü illər üçün Dövlət Proq -
ra mı”na uyğun olaraq, azadlıqdan məhrum
et mə ilə əlaqədar olmayan cəzaların sə -
mə rəli icrası, həmçinin ictimai işlər növündə
cə zanın və inzibati tənbehin icrası pro se -
sin də müasir texno loji vasitələrdən istifadə
edil məsi ilə bağlı 2020-ci ildə Cinayət,
Cə zaların İcrası, İnzibati Xətalar mə cəl lə -
lə rinə dəyişikliklər edilib, Ədliyyə Nazirli -
yi nin müvafiq qurum ları tərəfindən la yi -
hə ləndirilmiş elektron qurğuların tətbiqinə
baş lanıb.

Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər
ic timai işlər növündə cəzanın və inzibati
tən behin icrasına nəzarətin səmərəliliyinin
ar tırılmasına, insan faktorunun aradan qal -
dı rılmasına, ictimai işlər cəzası təyin edil -
miş şəxslərin iş saatlarının elektron qayda -
da hesablanmasına, vaxtında iş yerlərində
ol malarına nəzarətin gücləndirilməsinə yö -
nəlmiş, nəticədə ictimai işlər növündə cəza
və inzibati tənbeh üzrə yerinə yeti rilmiş
iş lə rin müddəti ilbəil artmış, təkcə 2021-
ci ildə 126 min 822 saat ictimai işlərin ye -
ri nə yetirilməsi təmin edilib.

Hazırda beynəlxalq səviyyədə qəbul
edil miş meyarlar nəzərə alınmaqla hazır -
lan mış “Cəza çəkən məhkumlar və həbs
edil miş şəxslər” yeni infor masiya sisteminin
təş kili ilə bağlı işlər yekunlaşma mər hə lə -
sin dədir. Bu sistem cəzaları icra edən orqan
və müəssisələr arasında real vaxt rejimində
qar şılıqlı məlumat mübadiləsini həyata ke -
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çir məyə, məhkumların şəxsi işlərini elektron
for mat da aparmağa imkan yaratmaqla,
Xid mətin fəaliyyətinin daha səmərəli təş -
ki lini təmin edəcək.

Fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində Proba -
siya Xidməti öz fəaliyyəti barədə hakimlərin
və hüquqşünasların məlumatlandırılmasına
xü susi diqqət yetirmiş, elektron nəzarət
va sitələrinin tətbiqinin xüsusiyyətləri ilə
bağ lı rayon (şəhər) və Apellyasiya məh -
kə mələrinin hakimləri, Bakı Dövlət Univer -
si tetinin Hüquq fakültəsinin müəllim və
tə ləbələri ilə görüşlər keçirib, probasiya
fəa liyyətinə həsr olunmuş videoçarxlar
nü mayiş etdirib.

Aşkarlığın və şəffaflığın, vətəndaşların
əd liyyə orqanlarına əlçatanlığının təmin
olun ması, əhalinin maarifləndirilməsi məq -
sə dilə məhkumların cəmiyyətdən təcrid
edil məsi ilə əlaqədar olmayan cəzaların
ic rası sahəsində görülmüş işlər barədə küt -
lə vi informasiya vasitələrində ictimaiyyətə
mü təmadi, müfəssəl məlumatlar verilir.

Probasiya nəzarəti tətbiq edilmiş məh -
kum ların islah olunması, sosial adaptasiyası
və reabilitasiyası işinə qeyri-hökumət təş -
ki latlarının cəlb edilməsi üçün tədbirlər
gö rülmüş, bu məqsədlə “Vətəndaş Cə miy -
yəti Uğrunda” Müstəqil Məsləhət və Yardım
Mər kəzi, “Ümidli Gələcək” Sosial Tə şəb -
büslər İctimai Birliyi ilə əməkdaşlıq əla -
qə ləri qurulub, probasiya nəzarəti tətbiq
edil miş məhkumlarla, xüsusən yetkinlik
ya şına çatmayanlarla görüləcək sosial adap-
tasiya və reabilitasiya tədbirlərinin birgə
plan ları təsdiq edilib.

Həmin təşkilatların nümayəndələri ilə
bir gə hüquq pozuntularının, yeni ci na yət -
lə rin profilaktikası ilə bağlı məhkumlarla

tər biyə işlərinin aparılması, onların maa -
rif ləndirilməsi, sosial-psixoloji yardım gös -
tə rilməsi istiqamətində əməli tədbirlər gö -
rü lür.

Ötən dövrdə məhkum olunmuş şəxslərin
əfv edilməsi haqqında dövlətimizin baş çı -
sı nın sərəncamları Xidmət tərəfindən icra
olu naraq, qeydiy yatda olan məhkumlara
əfv edildikləri, ölkə başçısının bu addımının
hu manist mahiyyəti elan edilərək 109 şəxs
cə za çəkməkdən dərhal azad olunub.

“8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə
am nistiya elan edilməsi haqqında” Azər -
bay can Respublikası Milli Məclisinin 2021-
ci il 5 noyabr tarixli Qərarının mütəşəkkil
və yüksək səviyyədə icra olunması məq -
sə dilə Probasiya Xidməti tərəfindən əməli
təd birlər görülüb, pro basiya qeydiyyatında
olan 6600-dən çox məhkuma amnistiya
ak tı tətbiq olunub. Hazırda amnistiyanın
tət biqinin müəyyən olunmuş müddətdə
uğur la başa çatdırılma sı istiqamətində təd -
bir lər davam etdirilir.

Probasiya Xidmətinin dörd il ərzindəki
fəa liyyəti, görülən işlərin nəticələri də
döv lətimizin başçısının cəza siyasətinin
hu manistləşdirilməsi və təkmilləşməsi ilə
bağ lı imzaladığı sərəncamın mühüm əhə -
miy yət daşıdığını bir daha təsdiq edərək,
bu təsisatın gələcək fəaliyyətinə nikbinliklə
bax mağa zəmin yaradır, onun inkişafının,
fəa liyyət dairəsinin genişləndirilməsinin
zə ruri olduğuna dəlalət edir.

Bu gün əminliklə demək olar ki, Pro -
ba siya Xidməti öz fəaliyyətini bundan son -
ra da müasir dövrün tələblərinə uyğun qu -
ra caq, qarşıda duran vəzifələri layiqincə
ye rinə yetirəcək.
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Gəncliyin yaradıcı gücü

2022-ci il Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət
Gü nünün mövzusu çox aktual bir məsələyə
həsr edilib: "Əqli mülkiyyət və gənclik: gə -
lə cək naminə innovasiyalar". Mövzunun
adın dan da göründüyü kimi, diqqət mər kə -
zin də innovasiya və gənclərin yaradıcılığı
mə sələləri durur. Gənclik hər zaman ye ni -
lik lərin, inkişaf meyillərinin hərəkətverici
qüv vəsi rolunda çıxış edib. Müasir gənclər
xü susilə ixtiraçılıq istedadları, innovasiyalara
olan böyük maraqları ilə fərqləniblər. Onların
ye ni baxışları, enerjisi, marağı və çətinlikləri
dəf etməyə hazır olmaları, eləcə də daha fi -

ra  van gələcəyə can at -
ma ları artıq mövcud ya -
naş maları başqalaşdırır,
in novasiyalara, dəyi şik -
li yə stimul verir, krea -
tiv li yə gətirib çıxarır.

Əqli mülkiyyət hü -
quq ları isə gənclərə qar -
şı ya qoyduqları mə q səd -
lə rə çatmaqdan ötrü bir
sı ra vacib alətlərə çıxış
im k anı yaradır. Bunlar
əm təə nişanları, sənaye
nü munələri, müəllif hü -
quq ları, patentlər, coğrafi
gös təricilər, ticarət sirləri
və s. bu kimi vasitələrdir.
2022-ci il Beynəlxalq
Əq li Mülkiyyət Günü
gənc lərə ideyalarını real -
lı ğa çevirmək, gəlir yer -
lə ri tapmaq, iş yerlərinin

ya radılmasında iştirak etmək, dünyaya necə
müs bət təsir göstərməyin yollarını öyrənmək
ba xımından gözəl bir imkandır.

Ənənəvi olaraq Beynəlxalq Əqli Mül -
kiy yət Günü ölkəmizdə də qeyd olunur və
bu münasibətlə silsilə tədbirlər təşkil edilir.
Hə min tədbirlərin tərkib hissəsi kimi bu gün
Əq li Mülkiyyət Agentliyinin təşkilatçılığı
ilə Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Fe de ra -
si yası ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində
gənc lərin yenilikçiliyi və kreativliyi nəzərə
alın maqla "Kreativ iqtisadiyyat: gələcək na -
minə innovasiyalar" mövzusunda konfrans
ke çiriləcək. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
İda rə Heyətinin sədri, professor Kamran

ƏQLİ MÜLKİYYƏT, KREATİV İQTİSADİYYAT VƏ GƏNCLİK:
GƏLƏCƏK NAMİNƏ İNNOVASİYALAR

26 aprel əqli mülkiyyət sahibləri üçün mühüm məna daşıyır.
Hər il bu tarix bütün dünyada Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət
Günü kimi qeyd edilir. Bunun tarixi missiyası haqqında geniş
söhbət açmaq istəməzdik. Çünki zamanla müəyyənləşərək
özünü təsdiqləmiş missiya hər kəsə bəllidir və əqli fəaliyyət
bütün dövrlərdə bəşəriyyət üçün xüsusi önəm kəsb edib.
İnsanlıq tarixi dünyamızı addım-addım irəli aparan böyük
kəşfləri, ixtiraları ilə bu fəaliyyətə borcludur. Həyatımızda
möcüzələr yaradan yeni texnologiyalar, innovativ həllər məhz
əqli mülkiyyət sahiblərinin yaradıcılıq məhsuludur.

Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü münasibətilə dünyanın
əksər ölkələrində keçirilən müxtəlif formatlı tədbirlərin əsas
məqsədi də əqli mülkiyyətin mədəni irsin zənginləşməsində,
davamlı iqtisadi inkişafda və informasiya cəmiyyətinin
formalaşmasındakı rolunu diqqətə çatdırmaqdır. Yaradıcı
insanların fəaliyyətini dəstəkləmək və stimullaşdırmaq, onlara
olan hörmət və ehtiramı nümayiş etdirməkdir.

Bu günün tarixi isə Azərbaycan 1995-ci ildən üzvü olduğu
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının 2000-ci ildə 26
aprelin Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü kimi elan edilməsi
barədə qərarı ilə bağlıdır.
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İma nov müasir dünyamızda əqli fəaliyyətin
ro lunu və bu əlamətdar gün münasibətilə
təş kil ediləcək tədbirlərin gənclərdə böyük
ma raq doğuracağını xüsusi vurğulayaraq de -
mişdir: "Hazırda dünyanın əksər qabaqcıl
öl kələri kimi, Azərbaycanda da innovasiyalar
eko sistemi sürətli inkişafdadır. Ölkəmizin
ic timai-siyasi və sosial-iqtisadi həyatının
bü tün sahələrində olduğu kimi, bu istiqamətdə
də gənclərin fəal iştirakı və kreativliyi mü -
şa hidə olunur və dövlətimiz gənc nəslə öz
po tensiallarını faydalı məqsədlərə yö nəlt -
mə ləri üçün hər cür şərait yaradır. Gənclik –
krea tivlik deməkdir. Bunun bir bariz nümunəsi
də müasir startapların əksəriyyətinin gənclər
tə rəfindən yaradılmasında və qeydiyyatdan
ke çirilən əqli mülkiyyət obyektlərinin gənc
sa hiblərinin sayının getdikcə artmasındadır".
Ye ri gəlmişkən onu da bildirək ki, Əqli Mül -
kiy yət Agentliyinin Aparatının və tabeliyində
olan qurumların əmək kollektivinin 30 faizə
ya xınını da məhz gənclər təşkil edir. Onlar
agent liyin qarşısına qoyulmuş vəzifələrin
ye rinə yetirilməsində fəallıq göstərərək qa -
za nı lan nailiyyətlərə öz töhfələrini verməyə
ça lı şırlar.

Qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir

Ötən dövrdə agentliyin fəaliyyəti üzrə
əl də edilmiş bu nailiyyətlərin sırası kifayət
qə dər genişdir. Məlum olduğu kimi, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
al tında Vətən müharibəsində qazandığımız
ta rixi qələbədən və ərazi bütövlüyümuzun
bər pasından sonra Azərbaycan keyfiyyətcə
ye ni strateji mərhələyə daxil olub. Bu mər -
hə lədə dövlətimizin hədəflədiyi məqsədlərə
çat maq, uyğun siyasət və islahatlar çərçivəsini
for malaşdırmaq üçün dövlət başçısının 2

fev ral 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edil miş "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
in kişafa dair Milli Prioritetlər"dən irəli gələn
və reallaşdırılmalı olan "dayanıqlı artan rə -
qa bətqabiliyyətli iqtisadiyyat" və "rəqabətli
in san kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı"
is tiqamətləri milli prioritetlər sırasına daxil
edil mişdir. Həmin sənəddə qeyd olunur ki,
"Gə ləcək dövrdə ən müasir texnoloji sahələri
və innovasiyaları dəstəkləyən rəqəmsal cə -
miy yət inkişafın aparıcı qüvvəsinə çev ri lə -
cək dir. Ölkəni rəqabətdə irəli aparmaq üçün
cə miyyətin yaradıcılığını və innovativliyini
sti mullaşdıran ekosistem qurulmalıdır". Əqli
mül kiyyət sisteminin qarşısında duran və zi -
fə lər də ölkənin innovasiya siyasəti ilə mü -
əy yən edilir.

Dövlət başçısının əqli mülkiyyətin də -
yiş miş kontekstini nəzərə alan uzaqgörən
si ya sətindən irəli gələn institusional islahatlar
nə ticəsində yaradılan Əqli Mülkiyyət Agent -
li yi həm müəlliflik hüququ və əlaqəli hü -
quq lar, həm də sənaye mülkiyyəti (ixtiralar,
fay dalı modellər, sənaye nümunələri və əm -
təə nişanları) sahələrini əhatə edərək, özü -
nə məxsus unikal idarəetmə modelini ak tual -
laş dıran, Respublika Elmi-Texniki Kitab xa -
na sını və Texnologiyaların Kom mer si ya laş -
dı rıl ması və Transferi Mərkəzini əlaqələndirən
struk turdur.

Əqli mülkiyyətin dünyanın iqtisadi in ki -
şa fında tutduğu önəmli yeri, bu mülkiyyətin
sa hibi olan yaradıcı insanların hüquqlarının
ən yüksək səviyyədə qorunması zərurətini
nə zərə alaraq, dövlətimiz bu sahədə qanunve -
ri cilik bazasının daim təkmilləşdirilməsi is -
ti qamətində addımlar atır. Yalnız ötən il la -
yi hələrinin hazırlanmasında agentliyin də
bi lavasitə iştirak etdiyi 3 qanun qəbul edilmiş,
Azər baycan Prezidenti tərəfindən 3 fərman,
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2 sərəncam imzalanmış, Nazirlər Kabineti
8 qərar və 5 sərəncam vermişdir.

Agentliyin rəhbəri K.İmanov bildirdi ki,
qa nunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi
və struktur islahatlarının nəticəsi olaraq,
həm çinin bu sahədə göstərilən dövlət xid -
mət lərinin səviyyəsinin yüksəlməsi hesabına
2021-ci ildə ölkəmizdə yaradıcılıq fəallığı
xey li artmış, elm və sənaye arasında bağlantı
güc lənmişdir. Belə ki, xidmətlərin göstərilməsi
re jimi qısa müddətdə yeni tələblərə uy ğun -
laş dırılmış və agentlik dövlət xidmətlərinin
ək sər hissəsini onlayn rejimdə aparmışdır.
O cümlədən müəlliflik hüququ obyektlərinin
qey diyyatı ilə bağlı ərizələrin qəbulu və di -
gər xidmətlər elektron hökumət portalı, sə -
na ye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı
ilə bağlı iddia sənədlərinin qəbulu isə "Pa -
tent lərə, Əmtəə Nişanlarına Açıq Hədəf"
(PƏNAH) rəqəmli informasiya sistemi və
elek tron poçt vasitəsilə həyata keçirilmişdir.
İl ərzində PƏNAH sistemi vasitəsilə sənaye
mül kiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı sahəsində
tət biq edilən "vahid pəncərə" prinsipi daha
da təkmilləşdirilmişdir. Dövlət başçısının
açıq lıq və şəffaflığın təmin edilməsi ilə əla -
qə dar tapşırıqlarının icrası çərçivəsində ya -
ra dılmış bu sistemin müsbət təsiri hesabına
gös tərilən dövlət xidmətlərinin səviyyəsi
yük səlmişdir. Belə ki, agentliyin Dövlət Xid -
mətləri Portalı üzərindən həyata keçirdiyi
19 xidmətdən 13-nün elektron hökumət Por -
ta lı vasitəsilə fasiləsiz fəaliyyət göstərməsi
tə min edilmişdir. 

Ötən il yeni yaradılmış Çağrı mərkəzinin
fəa liyyəti də səmərəlidir. Bu sistem əqli
mül kiyyət obyektləri, o cümlədən sənaye
mül kiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı sahəsində
fəa liyyətin operativliyinin və əhaliyə gös tə -
ri lən xidmətlərin keyfiyyətinin daha da ar tı -

rıl masında mühüm rol oynayır. Təhlillərdən
ay dın olur ki, mərkəzin fəaliyyəti ixtira və
pa tent fəallığının artmasına və mövcud prob -
lem lərin operativ şəkildə qısa müddətdə həl -
li nə müsbət təsir göstərir. Təkcə onu demək
ki fayətdir ki, ötən il əqli mülkiyyət məsələləri
ilə bağlı 17115-dən artıq telefon zəngi bu
mər kəz vasitəsilə cavablandırılmış, məs lə -
hət lər verilmişdir. Bundan başqa, agentlikdə
ic timai əsaslarla fəaliyyət göstərən "Hüquq
məs ləhətxanası" da müəlliflərə və digər hü -
quq sahiblərinə lazımi köməklik göstərmişdir.

Ötən il əqli mülkiyyət sisteminin av to -
mat laşdırılması layihəsi üzrə aparılan işlər
də tamamlanmış və əvvəllər tətbiq olunan
IPOA sistemindən Ümumdünya Əqli Mül -
kiy yət Təşkilatının təqdim etdiyi və hazırda
50-yə qədər ölkədə istifadə olunan daha
müa sir və səmərəli IPAS sisteminə əmtəə
ni şan ları üzrə miqrasiya prosesi başa çat dı-
rıl mışdır.

Elm və sənaye arasında 
bağlantı qurulur

Müasir cəmiyyətdə əqli fəaliyyət nə ti cə -
lə rinin kommersiyalaşdırılması, transferi və
sə naye tətbiqi, həmçinin innovasiyalara dəs -
tək verilməsinin iqtisadiyyatın dinamik in -
ki şafına birbaşa təsir edən amillərdən olduğu
nə zərə alınmaqla agentlik tərəfindən bu sa -
hədə ötən il ərzində təhlillər davam etdirilmiş,
in novativ inkişafa və əqli fəaliyyət nəticələri
olan yeni texnologiyaların tətbiq olunması,
on ların kommersiyalaşdırılması və transferi,
tex noloji innovasiyaların stimullaşdırılması
isti qamətlərində tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Elm və sənaye arasında bağlantı ya ra dıl -
ma sı, əqli fəaliyyət nəticələrinin kom mer si -
ya laş dırılması və transferi istiqamətlərində
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gö rülən işlərin nəticəsi olaraq, ölkə Preziden -
tinin "Azərbaycan Respublikasının Əqli Mül -
kiy yət Agentliyinin tabeliyində "Tex no lo gi -
ya ların Kommersiyalaşdırılması və Transferi
Mə r kəzi"nin yaradılması haqqında" 2021-
ci il 6 aprel tarixli fərmanının 1-ci hissəsinin
ic rasını təmin etmək məqsədilə Nazirlər Ka -
bi netinin 22 aprel 2021-ci il tarixli Qərarı
ilə Azərbaycan Respublikasının Əqli Mül -
kiy yət Agentliyinin tabeliyində "Tex no lo gi -
ya ların Kommersiyalaşdırılması və Transferi
Mər kəzi" yaradılmışdır. Hazırda mərkəzin
fəa liyyətinin təşkili üzrə tədbirlər davam et -
di rilir. Mərkəz elm və sənaye arasında bağ -
lan tı, qarşılıqlı sifariş və təklif mü na si bət lə -
rinin yaradılması, ixtiraçılıq fəaliyyətinin
key fiyyətcə artırılması və tətbiqi xarakter
da şıması üçün texnologiyaların transferi və
əq li fəaliyyət nəticələrinin kom mer si ya laş -
dı rıl ması, transferi, innovativ inkişafın, o
cüm lədən startap layihələrinin dəstəklənməsi,
müş tərilərə texnologiyaların və layihələrin
hə dəf bazarlarına çıxarılması xidmətlərinin
gös tərilməsi və s. sahələrdə fəaliyyəti əla -
qə lən dirəcək.

Agentliyin cari fəaliyyətinin nəticələrinin
təh lili də əqli mülkiyyət sahəsinin inkişafında
da vamlı müsbət dinamikanı təsdiq edir. 2021-
ci ildə ixtira, faydalı model və sənaye nü -
mu nəsinin qeydiyyatı ilə bağlı agentliyə mü -
ra ciətlərin sayının xeyli artması müşahidə
olu nur. Belə ki, həmin obyektlərin qeydiyyatı
ilə bağlı 193, o cümlədən ixtiraya dair 135,
fay dalı modelə dair 32, sənaye nümunəsinə
dair 26 iddia sənədi daxil olmuşdur. Aparılan
eks pertizanın nəticələri olaraq, ötən il sənaye
mül kiyyəti obyektləri üzrə dövlət reyestrində
ix tiralara dair 119, faydalı modellərə dair
27, sənaye nümunələrinə dair isə 27 patent
ve rilmişdir. Bununla yanaşı, 2021-ci ildə

mü vafiq dövlət reyestrində 2379 əmtəə nişanı
qey diyyata alınmışdır. Onlardan 1453-ü milli,
926-sı isə xarici fiziki və hüquqi şəxslərə
məx susdur. Qeydiyyata alınan əmtəə nişan -
la rından 22-si şərabçılıq məhsulları, 3-ü xal -
ça çılıq sənətinə aiddir. Qeydiyyata alınmış
əm təə nişanlarından 12-sinin Qarabağ və
Şər qi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının payına
düş məsi xüsusilə sevindiricidir.

Azərbaycan beynəlxalq reytinq 
cədvəllərində irəliləyir

Əqli mülkiyyət sahəsində həyata keçirilən
is lahatların müsbət nəticələri ölkəmizin bey -
nəl xalq reytinqlərdə mövqelərini daha da
möh kəmləndirməkdədir. Bu nəticələr nüfuzlu
bey nəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz
ək sini tapır. Məsələn, Dünya İqtisadi Foru-
munun Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksi
üz rə sonuncu hesabatına görə, Azərbaycan
141 ölkə arasında "əqli mülkiyyətin qo run -
ması" göstəricisinə görə 30-cu yeri tutmuşdur.
Bu göstərici üzrə ölkəmiz MDB-də 1-ci yeri
tu taraq bir çox Avropa ölkələrini də qa baq -
la yır.

2021-ci ildə Qlobal İnnovasiya İndeksi
üz rə reytinqdə Azərbaycan "Kreativ fəa liy -
yətin nəticələri" bloku üzrə 67-ci, "Qeyri-
mad di aktivlər" göstəricisi üzrə 54-cü yerdə
ol muşdur. "İnnovasiya əlaqələri" istiqaməti
üz rə ölkəmiz "Universitetlər və sənaye ara -
sında əməkdaşlıq" və "Klaster inkişafı" gös -
tə ricilərinə görə müvafiq olaraq 23-cü və
27-ci yerlərə yüksəlmişdir. Ölkəmiz "Re zi -
dent lərin ixtiralara iddia sənədləri" üzrə 8,
"Re zidentlərin faydalı modellərə iddia sə -
nəd ləri" üzrə 11, "sənaye nümunələri" üzrə
18, "əmtəə nişanları" üzrə 11, "patent ailələri"
üz rə 12 pillə irəliləmişdir.
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Əqli mülkiyyət hüquqlarının 
təminatı və maarifləndirmə 
tədbirləri davam edir

Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı
mə sələləri də prioritet istiqamət kimi diqqət
mər kəzində saxlanmış, pozulmuş müəllif
hü quqlarının bərpası ilə bağlı daxil olan 8
ya zılı müraciət müəllif-hüquq qanunverici -
li yinin tələbləri nöqteyi-nəzərindən araş dı -
rıl mış və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
Agent liyin nümayəndələri əqli mülkiyyət
ob yektləri ilə bağlı müxtəlif məhkəmə ins -
tan siyalarında keçirilmiş 54 iş üzrə (onlardan
46-sı sənaye mülkiyyəti obyektləri, 8-i isə
mü əllif hüquqları ilə bağlı) 160-dan çox
məh kəmə iclasında iştirak etmiş, hər bir işə
dair ekspert rəyi hazırlanmış və təqdim olun -
muş dur.

Agentliyin sənaye mülkiyyətinin mü ha -
fi zəsi sahəsində mübahisələrə baxan Apel -
lya siya şurasına daxil olmuş 245 müraciətə
ope rativ qaydada baxılmış, ötən dövr üzrə
da xil olmuş və yekunlaşdırılmış işlər də nə -
zə rə alınmaqla, il ərzində 226 işə baxılmış,
110 iş üzrə ərizənin təmin edilməsi, 43 iş
üz rə ərizənin qismən təmin edilməsi, 66 iş
üz rə, o cümlədən əmtəə nişanına dair 62,
ix tiraya dair 2, faydalı modelə dair 2 ərizənin
rədd edilməsi, 7 ərizənin baxılmamış sax -
lan ması barədə qərarlar qəbul olunmuşdur.
Pi ratçılığa qarşı mübarizə tədbirləri çər çi -
və sində bir sıra çap məhsullarının nəzarət
mar kası ilə buraxılması təmin edilmiş, il ər -
zin də 352100 ədəd nəzarət markası ve ril -
miş dir.

Agentliyin proqram təminatı sahəsində
həyata keçirdiyi müvafiq tədbirləri də qeyd
etmək lazımdır. Bu məsələlərlə bağlı il ər -
zin də ABŞ-ın "Microsoft", "Oracle" və

"Trimble Tekla" şirkətləri ilə əməkdaşlıq
da vam etdirilmiş, qarşılıqlı əlaqələrin pers -
pek tivləri ilə bağlı geniş müzakirələr apa rıl -
mış dır.

Təbii ki, sahə üzrə biliklərin artırılması
və maarifləndirmə məsələləri də bu sahədə
apa rılan işlərin səmərəliliyinin yüksəlməsində
önəm li amillərdəndir. Agentlikdə bununla
bağ lı müxtəlif tədbirlərdə "İnnovasiyalı in -
ki şaf və əqli mülkiyyət hüquqları", "Əqli
mül kiyyət innovativ inkişaf kontekstində",
"Kre ativ iqtisadiyyat, əqli mülkiyyət və iqti-
sadi artım", "Nə etməliyik ki, biznes və mə -
də niyyət müxtəlif qütblərdə yerləşməsinlər",
"Azər baycanda ixtiraçılıq və patent ana li ti -
kası", "Azərbaycanda sənaye nümunələrinin,
coğ rafi göstəricilərin və əmtəə nişanlarının
ana litik icmalı", "Azərbaycanın texnoloji
pro fili və dünyanın qabaqcıl texnoloji sahələri
(pa tent analitikası)", "İnnovasiyaların kom -
mer siyalaşdırılması sisteminin təmin edilməsi"
alt məqsədi əsasında innovasiya ekosisteminin
uğur lu inkişafının təmin edilməsinin sistemli
ana lizi", "Связь авторского и патетного
права: нормативно-правовые и колли-
зионные аспекты", "Права интеллекту-
альной собственности и экономическое
развитие", "О задачах, стоящих перед си-
стемой интеллектуальной собственности
в контексте ее раявития", "Что нужно,
чтобы инновации рождались, внедрялись
и приносилидоход? (экспертные оценки
и материалы социологических исследо-
ваний МСП)" və s. mövzularda təqdimatlar
edilmiş, həmin təqdimatlar üzrə kitabçalar
hazırlanmış və çap edilərək yayılmışdır.  

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması
və təminatı sahəsində digər dövlət qurumları
ilə son illər aparılan əlaqəli birgə tədbirlərin
nəticəsi olaraq, audio-video məhsul bazarında,
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proqram təminatı və kitab sənayesi sahəsində
piratçılığın səviyyəsi xeyli aşağı düşmüşdür.
Mə sələn, kitab satışı sahəsində piratçılıq
son 15 ildə 61 faizdən 20 faizə qədər azal -
mış dır.

Müəlliflik hüququna əsaslanan yaradıcı
sə naye sahəsində də müsbət dəyişikliklər
da vam etməkdədir. Milli iqtisadiyyat sahələri
üz rə faktiki statistik göstəricilərin və dövlət
büd cəsi rəqəmlərinin agentlik tərəfindən
apa rılmış təhlili göstərir ki, ölkəmizin ÜDM-
də kreativ sənayenin payı daim yüksələn
xət lə inkişaf etmişdir. Bu pay 2010-cu ildə
olan 3,5 faizdən 2021-ci il yanvarın 1-nə
olan vəziyyətə görə 5,3 faizə yüksəlmişdir.
Yal nız müəlliflik hüququna əsaslanan sənaye
sa hələrinin payı isə son 10 il ərzində 1,8
faiz dən 2,9 faizə qədər artmışdır. Bu dövr
ər zində sözügedən sahələrdə istehsalın həcmi
4020,3 milyon manat təşkil etmişdir ki, bu
da kifayət qədər əhəmiyyətli göstəricidir.

Azərbaycanın beynəlxalq 
uğurlarının göstəriciləri

Ötən il Azərbaycanın əqli mülkiyyət sis-
temi beynəlxalq səviyyədə bir sıra əlamətdar
ha disələrlə zəngin olmuşdur. 2021-ci ildə
İs veçrənin Cenevrə şəhərində keçirilən
ÜƏMT üzv-dövlətlərinin assambleyalarının
62-ci sessiyasında ÜƏMT komitələrinə seç -
kilər zamanı ölkəmiz yenidən bu təşkilatın
fəa liyyətinin təşkilində xüsusi əhəmiyyəti
olan Koordinasiya Komitəsinin, Proqram və
Büd cə Komitəsinin üzvü seçilmişdir.

Agentliyin nümayəndələri ÜƏMT böl -
mə lərinin, o cümlədən təşkilatın Müəllif
Hü quqları və Əlaqəli Hüquqlar üzrə Daimi
Ko mitəsinin, Patent Hüququ üzrə Daimi
Ko mitəsinin, Proqram və Büdcə Komitəsinin,

Əq li mülkiyyət və genetik resurslar, ənənəvi
bi liklər və folklor üzrə Hökumətlərarası Ko -
mi təsinin hibrid rejimdə keçirilən ses si ya la -
rında onlayn qaydada iştirak etmiş, müzakirə
edi lən sənədlərin müddəalarının razı laş dı -
rıl ma sına öz töhfələrini vermişlər.

Agentliyin təşəbbüsü və dəstəyi ilə öl -
kə mizin gənc ixtiraçılarının beynəlxalq sə -
viyyədə qazandıqları nailiyyətləri də qeyd
et mək lazımdır. Belə ki, Avrasiya Patent
İda rəsinin 25 illiyinə həsr olunmuş "Gələcəyə
ba xış" Universiadasında qaliblər sırasında
öl kəmizin gənc ixtiraçıları da yer almışlar.
Av rasiya Patent Konvensiyasının üzvü olan
döv lətlərin təhsil müəssisələrinin tələbələri,
ha belə 18-25 yaşlı gənclər arasında keçirilən
mü sabiqədə azərbaycanlı iştirakçıların "Tibbi
mü əssisələrdə koronavirusun (COVID-19)
aş karlanması və avtomatik aradan qaldırılması
üçün mobil robot" adlı layihəsi 2-ci, "Elektro -
nika üçün epitaksial CdFeTe plyonkaları"
ad lı layihəsi isə 3-cü yerə layiq görülmüşdür.

Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Aparatının
və tabeliyində olan qurumların əməkdaşları
il ərzində öz fəaliyyət sahələri üzrə biliklərini
ar tırmaq məqsədilə ÜƏMT Akademiyasının
dis tant təhsil və ixtisasartırma kurslarında,
həm çinin əqli mülkiyyət sahəsi ilə bağlı 50-
dən artıq milli və beynəlxalq kurs, seminar
və konfranslarda iştirak etmiş, əqli mül kiy -
yə tin müxtəlif sahələri üzrə 28 sertifikat al -
mış lar.

Əqli mülkiyyət bəşəriyyət üçün bir də -
yər dir. Bütün bu qeydlər belə bir dəyərin
Azər baycanda daim uca tutulduğunu və öl -
kə mizin qlobal dünyanın bir parçası kimi
mü hüm uğurlarına yol açdığını göstərir.

İradə ƏLİYEVA,
"Azərbaycan".

www.azerbaijan-news.az
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Bəli, biz deyirik ki, sülh olmalıdır. Ancaq
heç vaxt erməni vəhşiliyini, erməni faşizmini
unut mamalıyıq. Xocalı qurbanlarını unut ma -
ma lıyıq. Gəncə qurbanlarını, digər şə hər lə ri -
mi zin qurbanlarını heç vaxt unutmamalıyıq
və unutmayacağıq. Onların müqəddəs ruhu
qar şısında baş əyərək bir daha deyirik ki, on -
la rın qanı yerdə qalmadı. Onların yaxınları
üçün bəlkə də bu, təsəlli ola bilər. Eyni zamanda,
de yirik ki, biz müzəffər xalqıq, biz qalib döv -
lə tik. Erməni faşizminin məğlub etdik. Elə et -
mə liyik ki, erməni faşizmi bundan sonra heç
vaxt baş qaldırmasın.

“İlham Əliyev. İnkişaf   – məqsədimizdir”
çox cildliyinin çapdan yeni çıxmış 117-cı ki ta -
bın da yer alan bu fikirləri dövlətimizin başçısı
2022-ci il yanvarın 30-da Gəncədə Azərbaycan
Döv lət İnformasiya Agentliyinə – AZƏRTAC-a
müsahibəsində söyləyib.

Çoxcildliyin bu kitabındakı materiallar
2022-ci ilin yanvar-fevral aylarını əhatə edir.

Kitaba Azərbaycan Prezidentinin Rusiyaya
rəsmi səfəri, Prezident Vladimir Putin ilə gö -
rü şü haqqında məlumat, iki ölkənin liderlərinin
im zaladığı “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya
Fe derasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı
fəa liyyəti haqqında Bəyannamə”nin, Rusiya
və Azərbaycan prezidentlərinin mətbuata bə -
ya natlarla çıxışlarının mətnləri, dövlətimizin
baş çısının TASS agentliyinin mənzil-qə rar ga -
hın da “Rusiya və Azərbaycanın diplomatik
mü nasibətlərinin 30 ili TASS və AZƏRTAC-
ın fotolarında” adlı ekspozisiya ilə tanışlığı,
həm çinin səfər çərçivəsində digər tədbirlər
ba rədə informasiyalar daxil edilib.

Prezident İlham Əliyevin Ukraynaya işgüzar
sə fəri, Prezident Volodimir Zelenski ilə görüşünə
və sənədlərin imzalanmasına dair materiallar,
mət buata bəyanatlar da bu nəşrdə yer alıb.

Regionların inkişafını daim diqqət mər kə -

zin də saxlayan Prezident İlham Əliyev 2022-
ci il yanvarın 30-da Gəncəyə səfər edib, Dövlət
Dram Teatrının yeni binasının, Gəncə regional
“ASAN xidmət” Mərkəzinin açılışlarında,
Gən cə Memorial Kompleksinin təməlqoyma
mə rasimində və digər tədbirlərdə iştirak edib.
Bü tün bunlar haqqında xəbərlər və dövlətimizin
baş çısının Gəncədə AZƏRTAC-a müsahibəsinin
mət ni, eləcə də fevralın 13-də Ağdam və Ağ -
ca bədi rayonlarına səfəri ilə bağlı geniş informa -
si yalar yeni kitabda toplanıb.

Oxucu 117-ci cilddə Azərbaycanın dövlət
müs təqilliyinin bərpasının 30 illiyinə və Prezi-
dent İlham Əliyevin 60 illik yubileyinə həsr
olun muş və “Rossiya 24” telekanalında ya -
yım lanmış “Hakimiyyət formulu” verilişinin
mət ni ilə də tanış ola bilər.

Həmçinin yeni kitaba dövlətimizin başçısının
Səu diyyə Ərəbistanı Krallığının “ACWA Pow-
er” şirkətinin ölkəmizdə inşa edəcəyi “Xızı-
Ab şeron” külək elektrik stansiyasının tə məl -
qoy ma mərasimində, “Cənub Qaz Dəhlizi”
məş vərət şurası çərçivəsində nazirlərin VIII
top lantısında, Azərbaycan Gəncləri Gününün
25 illiyinə həsr olunmuş Gənclər Forumunda
və digər tədbirlərdə çıxışlarının, habelə “Qobu”
Ener ji Qovşağının açılışından sonra AZƏRTAC-a
müsahibəsinin mətnləri daxil edilib.

Nəşrdə Azərbaycan Prezidentinin Türkiyə
Prezidentinə, Böyük Britaniya və Şimali İr-
landiya Birləşmiş Krallığının Baş nazirinə, İki
Müqəddəs Ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanı
Kralına həmin ölkələrlə res pub li kamız arasında
diplomatik mü na si bət lərin qu rulmasının 30
illiyi münasibətilə ün van lan dığı məktublar da
verilib.

“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan çoxcildliyin
117-ci kitabının hazırlanmasında Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC)
materiallarından istifadə olu nub.

YENİ KİTABLAR
PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV: ELƏ ETMƏLİYİK Kİ, ERMƏNİ

FAŞİZMİ BUNDAN SONRA HEÇ VAXT BAŞ QALDIRMASIN
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Azərbaycan ailəsi ənənəvi olaraq,
nəinki regionda,həmçinin, dünyada

ən yaxşı ailə modellərindən biri kimi qəbul
edilib. Xalqımız əsrdən-əsrə keçən ailə
dəyərləri, ailə həyat tərzinin cəmiyyətdə sta-
tusuna verilən yüksək qiymət, geniş ailə
modeli və möhkəmliliyi ilə seçilib. 

Müəyyən dərəcədə deyə bilərik ki, sivili -
za siya və coğrafiyaların kəsişməsində, ən
mü rəkkəb tarixi sınaqlarla üzləşən döv lət çi -
li yimizin təməllərinin qorunub saxlanmasında
ailə modelimizin birmənalı və böyük xid -
mət ləri mövcud olub. 70 illik sovet ailə mo -
de linin formalaşdığı illərdə sovet ha ki miy -
yə tinin ailədaxili münasibətlərə güclü təsir
gös tərməsinə baxmayaraq, Azərbaycan ailəsi
özü nəməxsus xüsusiyyətlərini qoruyub sax -
la ya bilmişdi.

Ötən əsrin 80-90-cı illərindən ailə insti-
tutumuzu qəfil, hazırlıqsız yaxalayan sosial
eks perimentlər, keçid sarsıntıları, sovet mode -
li nin dağılması, demokratikləşmə və mo -
dern ləşmə yönündə milli quruculuq prosesləri
ailə nin statusunu, sosial və mənəvi əsaslarını
müx təlif güclü təsirlərə məruz qoydu. Ailə -
da xili münasibətlərdə yeni, eyni zamanda
mü rəkkəb meyllərin formalaşmasına təkan
ver di.

Qeyd edilən proseslər-XXI əsrdə Azər -
bay can cəmiyyətinin əsas dayaqlarından olan
ailə institutunda baş verən mo der n ləş -
mə/postmodernləşmə proseslərinin, informa -
siya cəmiyyətinə keçid mərhələsinin özəl -

lik ləri ailə tədqiqatları aspektində hələlik
ge niş araşdırmaların mövzusu olmayıb. Azər -
bay can ailə institutun, ailə dəyərlərinin trans -
for masiyasına, bu prosesin fasiləsiz, ümum -
dün ya xarakterli fenomen kimi nəzərə al-
maqla, informasiya cəmiyyətinə xas olan
ye ni və ağrılı tendensiyaların təhlili ayrı-
ay rı aspektlərdə işıqlandırılsa da, sistemli,
kom pleks və akademik tədqiqatlar apa rıl -
ma yıb.

Müasir ailənin tədqiqat obyekti, araşdırma
möv zuları kifayət qədər genişdir. Bu ailə
ins titutu,onun cəmiyyət həyatında malik ol -
du ğu taleyüklü rolu, artan problemvə qay -
ğı larına dair real vəziyyətin elmi akademik
təh lili əsasında adekvat qərarların,müvafiq
təd birlərin müəyyən edilməsi zərurətindən
irə li gəlir.

Bu baxımdan, təsadüfi deyil ki, ailə ilə
bağ lı ictimai-humanitar, multidissiplinar araş -
dır malar ümumilikdə “ailə tədqiqatları” elmi
sa həsi kimi son onillikərdə olduqca sürətlə
in kişaf edib, müxtəlif elm sahələrinə bölünüb..

Azərbaycanda ailə institutunun müxtəlif
as pektləri çeşidli elm sahələri tərəfindən
araş dırılır.

Bununla yanaşı, maraqlıdır ki, “ ailə təd -
qi qatları” nəinki bir elm sahəsi kimi, hətta
ay rıca elmi termin kimi demək olar elmi ic -
ti maiyyətimizə naməlum olaraq qalıb."Ailə
araş dırmaları", "Ailəşünaslıq", "Ailə təd qi -
qat ları","Ailə elmi" və s. kimi terminlərin
is tifadə edilməsi də nadir hallarda baş verir.

AZƏRBAYCANDA “AİLƏ TƏDQİQATLARI” – “FAMİLİSTİKA”
ELMİ SAHƏSİNDƏ İLK AKADEMİK MONOQRAFİYA

(Hüquq elmləri doktoru Səidə Həsənzadənin “Ailəlogiya” monoqrafiyası haqqında.
(Səidə Həsənzadə.“Ailəlogiya”. Bakı. “Optimist” MMC. 2022.-430 s.)
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Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda-bir çox
öl kələrdən fərqli olaraq, ailə problemlərinin
təd qiqi ilə məşğul olan ayrıca elmi-tədqiqat
mər kəzi yaxud qurum mövcud deyil, eləcə
də, ailə problemlərinin komplekc və sistemli
araş dırılması ilə bağlı əsərlər yox də rə cə -
sin dədir. Bu gün üçün ailə tədqiqatları ümu -
miy yətlə bir termin olaraq özü hələ yerli el -
mi leksikonumuza daxil olmayıb. “Ailə təd -
qi qatları” söz birləşməsinin axtarışları da
la zımı səviyyədə ürəkaçan nəticə vermir.
Bu nu hər birimiz İnternet axtarış sis te min -
də“sıfır” nəticə ilə görə, əhəmiyyətli boşluğun
ol duğunu aşkarlaya bilərik. 

Hüquq üzrə elmlər doktoru Səidə Hə -
sən zadənin yeni, 2022-ci ildə işıq üzü görmüş
“Ailə logiya” adlı monoqrafiyası, qeyd edi -
lən lər baxımından, diqqətimizi cəlb etdi.
Müəl lifin termin və yenilik olaraq elə gətirdiyi
“Ailə logiya” əsəri,müasir ictimai elmin ən
mü hüm sahələrindən biri olmaqla yanaşı,
döv lət ailə siyasətinin də əsasını təşkil
edir.Hazırdaailəşünaslıq tədqiqatlarının in -
ten sivləşməsinin ən mühüm səbəbi də məhz
bu nunla bağlıdır.

Səidə Həsənzadənin “Ailəlogiya” kimi
qə ləmə aldığı, cəmiyyətin fundamental ins -
ti tutu olan ailə ilə bağlı kompleks sistemli,
aka demik tədqiqatlar dünyada həm də “Fa -
mi listika”adlı yeni yaranmış elm sahəsidir.
XX əsrin ikinci yarısından (1960-1970-ci
il lər) “ailəşünaslıq, ailə tədqiqatları”- “ailə
so siologiyası” elmindən ayrılaraq müstəqil
təd qiqat sahəsinə çevrilib, sürətlə inkiaf edir.
“Fa milistika”- (latıncadan: "familia -– qohum -
luq, ailə, nəsil yaxınlığı ilə bağlı olan şəxslər
qrupu") ailə institutunu öyrənən kompleks
bir elm sahəsidir. Dilimizdə onun qarşılığı,
"Fa milistika" – termininin sinonimi kimi

"Ai lə araşdırmaları", "Ailəşünaslıq", "Ailə
təd qiqatları","Ailə elmi" və təbii ki, müəllifin
se çim etdiyi kimi “Ailəlogiya” istifadə edilir.

Monoqrafiya, ilk növbədə-sonuncu ter -
mi nə, Azərbaycan oxucusunun, elmi ic ti -
maiy yətinin, ailəşünasların münasibətini də -
yər ləndirmək baxımından, olduqca maraqlı
bir yenilikdir.

Kitabın elmi redaktoru və rəyçiləri Azər -
bay canın tanınmış hüquqşünas alimləri, pro -
fes  sorlar: Rüstəm Məmmədov, Habil Qurba -
nov və Mayis Əliyevdir.

Monoqrafiya dörd fəsildən, on ya rım fə -
sil dən ibarətdir. Burada “Ailəlogiya yeni və
müa sir elm sahəsi kimi”, “Azərbaycanda
ailə sinin hüquqi statusu”, “Nikah əqdi- ailənin
hü quqi statusunun əsası kimi”, “Azərbaycan
ailə sinin sosial-siyasi və hüquqi mahiyəti”,
“De mokratik hüquqi dövlət quruculuğu kon -
teks tində ailə-sosial dövlət münasibətlərinin
kons titusiya və beynəlxalq-hüquqi mü qa yi -
sə si” kimi mövzular-günümüzdə ailə insti-
tutunun ən aktual problemləri müxtəlif
aspektlərdən müqayisəli şəkildə tədqiq edilir.

Müəllif, Ailəlogiyanın müasir dövrümüzün
yeni və aktual elm sahəsi kimi səciyyələndirir.
Bu elm sahəsinin müasir metodları və
metodologiyaları ilə bağlı müxtəlif tədqiqat
mənbələrinə əsaslanaraq geniş məlumat verir.
Məlum olur ki, "Ailəlogiya-Ailə tədqiqatları"
bütövlükdə ailənin problemlərini, eləcə də
uşaqların, qadınların, valideynlərin sosial-
iqtisadi müdafiəsini öyrənən interdissipli-
nar-fənlərarası elmi istiqamətdir. İctimai-
humanitar elmin diferensiasiyası prosesində
yaranan ən gənc elm sahələrindən biri kimi
Ailəşünaslığın intensiv inkişafı, onun həm
də, araşdırma metodlarının zənginliyi və
im kanları ilə şərtlənib.
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Bu elm sahəsinin yaranmasını zəruri edən
mə sələlərə aydınlıq gətirilir.

Qeyd edilir ki, sosiologiyada ailə fən lər -
ara sı istiqamət kimi şaxələndiyi, nikah və
ailə problemlərinin öyrənilməsi iqtisadi, ta -
rixi, etnoqrafik, hüquqi, demoqrafik, gender,
pe daqoji, psixoloji, tibbi və digər aspektlərin
təh lilini əhatə etdiyi üçün, sadalanan və di -
gər sahələri Ailəlogiya-ailə tədqiqatları öz
çə tiri altında çoxşaxəli, dərin və hərtərəfli
araş dırmaları inteqrasiya etməyə imkan ya -
ra dır. Nəticədə isə ailə problemlərinin dar
çər çivədə, fraqmentar deyil, vahid-sistemli
mən zərəsinin yaradılmasına nail olunur.
Müva fiq olaraq, problemlər dairəsi də ya -
rım çıq, natamam qalmır.

Ailənin elmi tədqiqi yönündə çoxsaylı
elm sahələri – Ailənin sosiologiyası,Sosial
pe daqogika, Sosial psixologiya,Ailə psi xo -
lo giyası, Ailə hüququ,Ailə pedaqogikası,
Pe daqoji psixologiya və s. mövcuddur. Ailə -
lo giya – ailə haqda elmlərin kompleks sistemi,
ailədə tərbiyə proseslərini öyrənən elm
sahəsi kimi problemlərin ortaq təhlilinə
imkan verir.

Vacib məqamlardan biri də budur ki,
Ailə logiya – ailəni cəmiyyətin sosial-mədəni
ele menti kimi qəbul edir və öyrənir. Ailə
va hid sosial-mədəni fenomen,sosial institut,
və sistem olduğundan onun funksiyalarının
kom pleks şəkildə araşdırılması bu sahədə
da ha uğurlu mümkün olur.

Ailə tədqiqatları məhz, ailənin mahiyyətini
ifa də edən "sosial institut" və "kiçik sosial
qrup" kateqoriyalarının tətbiqi, ailənin,dolayısı
ilə də cəmiyyətin makro və mikro sə viy yə -
lər də birgə öyrənilməsinə imkan verir. Ailə
bir liyinin əsasında sosial və psixoloji bağlılıq,
hü quqi öhdəliklər və s. amillər durur.

Monoqrafiyanın “Azərbaycanda ailənin
və nikahın hüquqi statusu” adlanan fəs li,
Azər baycanda ailəsinin hüquqi statusu, bu
sta tusun fundamental əsası kimi -Nikah əqdi
möv zusu araşdırılıb. Müəllif qeyd edir ki,
“Ailə insana həyatının tarixən formalaşan,
üzv lərinin evlilik və ya qohumluq əlaqələri,
hə yat birliyi, qarşılıqlı mənəvi məsuliyyət
və s. bağlarla yaxın olduğu kiçik sosial qrup-
dur. Ailə mənşəyi etibarı ilə,siniflərdən, mil -
lət lərdən və dövlətlərdən daha erkən - ibtidai
dövr lərdə də meydana gəlib. İnsanlara həyat
və dünya haqda, dəyərlər haqqında ilk təməl
bil giləri verən mikro-sosium-ailədir. Övladlar
ailə də sosial münasibətlərlə bağlı bütün hə -
ya tı boyu onlarda dərin iz buraxan praktik
ba carıqlarını alır. Ailə insanın daxili aləmini,
psi xoloji dünyasını, bənzərsiz fərdiyyət ciz -
gi lərini müəyyən edir.”Sosial birlik kimi
bən zərsiz sosial fenomen olan ailənin, eyni
za manda, hüquqi statuslu struktur olmaqla,
cə miyyətin tarixi inkişafının subyekti qis -
min də çıxış etməsi əsaslandırılır. İnsanların
hə yatının bu sosial təşkil forması, tarix boyu
in sanların qarşılıqlıhüquqi məsuliyyət, fəa -
liy yət, öhdəlik və qarşılıqlı vəzifələr əsasında
for malaşıb, mövcud olub. Bu baxımdan, ailə
üç səviyyədən ibarət olan sosial-mədəni sis-
temdir: 1.Nikah münasibətləri, qohumluq
əla qələri ilə birləşmiş fərdlər toplusu; 2.Sosial
rol lar və hüquqi statuslara malik təsisat;
3.So sial və hüquqi norma və dəyərlərin top -
lu su kimi. 

Ana və atanın evliliyinə – nikah əqdinə
əsas lanan çoxuşaqlı ailə-ənənəvi müxtəlif
cə miyyətlərdə tarixən əsas ailə modeli kimi
for malaşıb.

Çoxsaylı mövqelərdən biri də bundan
iba rətdir ki, reallıqda tədqiqat predmeti kimi
ailə nin inkişaf və dinamikasından bəhs edi -
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lər kən, dolayısı yaxud birmənalı olaraq, ni -
kah-evlilik institutunun inkişaf di na mi ka -
sın dan söz açılması labüddür.

Çünki baş verən proseslərdə daha çox
də yişikliklərə uğrayan məhz evliliyin təməl
sta tusu olan nikah münasibətləridir. Ailənin
ta rixən formalaşan sosial birlik, dəyər ob ra -
zı nın nikah münasibətlərindən ayrı qav ra -
nıl ması, tədqiqi birtərəfli yanaşma olardı. 

Monoqrafiyanın 3-cü fəsli müəllifin öz
növ bəsində ailənin hüquqi statusuna daha
ge niş interdissiplinar: siyasi,sosial və hüquqi
priz madan nəzər salınması ilə diqqəti cəlb
edir. “Azərbaycan ailəsinin sosial-siyasi və
hü quqi mahiyyəti” adlanan bu fəsildə təhlil
edi lən mövzular – “Demokratik hüquqi döv -
lət quruculuğu kontekstində ailə-sosial döv -
lət münasibətlərinin konstitusiya və bey nəl -
xalq-hüquqi müqayisəsi” və “Azərbaycan
ailə modeli” müəllifin sistemli yanaşma as -
pek tində yeni olan tədqiqat hesab edilə bilər.

Belə ki, inteqral:sosial-siyasi və hüquqi
ins titut kimi ailə və nikahın təkamül və di -
na mikasının izlənilməsitədqiqatçıya XXI
əsr də bu sahədə formalaşan,arzuolunmaz
ten densiyaların, bəzi istiqamətərdə isə, hə -
yə can təbili çalınacaq meyllərin aş kar lan -
ma sına imkan verir.

Müəllifin ailə problemini məhz kom-
pleks – “Ailə tədqiqatları” – “Familistika”
as pektində ələ alması, həm də mövcud me -
to doloji vasitələrdən ortaq bəhrələnməyə şə -
rait yaradır. Qeyd edilir ki, çoxsaylı təriflərin
ve rildiyi ailə, hər bir xalqın mədəniyyətinin
tə məl dəyərlərinin varisliyini təmin edən,
hər yeni gələn nəslin böyüdüyü, vətəndaş
ki mi sosiallaşdığı bənzərsiz sosial institutdur.
Bu qisimdə ailə fərdlə cəmiyyət arasında
va sitəçi olmaqla, sosial proseslərə təsir edən
çox ciddi amildir. Ailənin potensialı müasir

cə miyyətdə ciddi dəyişikliklərə məruz qalan
əsas funksiyalarının yerinə yetirməsi ilə hə -
ya ta keçirilir. Əgər bu funksiyaları ailə artıq
ye rinə yetirə bilmirsə-deməli dövlətin varlığı
ən yaxın gələcəkdə bilavasitə təhlükəyə mə -
ruz qala bilər.

Birmənalıdır ki, tarixən ailənin təkamül
və dinamikasının əsas istiqamətlərindən biri-
onun kollektiv-sosial institut təşəkkülü və
for malaşmasıdır. Müəllif doğru olaraq vur -
ğu layır ki, hazırkı modern və artıq postmodern
ad lanan mərhələlərdə ailənin sosial institut
for matından qrup formatına doğru meyil -
lən məsi qlobal trend şəklini almaqdadır.

Bu isə o deməkdir ki, müasir ailədə so si -
al, hüquqi, iqtisadi funksiyaların zəifləməsi
baş verir. Aparıcı yeri geniş formatlı ailə
mo delinin sosial funksiyaları deyil, qlobal
miq yasda çütlüklərin individual/fərdi, ər-ar -
va dın şəxsi qarşılıqlı münasibətləri tut maq -
da dır. Tarixən tədqiqatçılar tərəfindən ailənin
ən vacib funksiyaları kimi tanınan reproduktiv
(nə sil artımı) və tərbiyə və s. sosial funk si -
ya larının zəifləməsi,bir çox ölkələrdə ilk
növ bədə ailənin sosial statusunun tənəzzülü
və böhranında ifadəsini tapır. Qeyd edilənlər,
ai lənin sosial-hüquqi funksiyalarında baş
verən dəyişikliklər tarixi transfor ma si ya
 sa  yılacaq proseslərə təkan verməkdədir.

Sözü gedən proseslərin ölkəmizdə ailə
ins titutuna təsirini müəllif “Azərbaycan ailə
mo deli” adlanan yarımfəsildə təhlil edir.

Bütün dünyada olduğu kimi, hazırda
Azər baycanda da ailənin üzləşdiyi müxtəlif
ça ğırışlar kompleksinin: sosial-iqtisadi, sosial-
məi şət, sosial-psixoloji problemlər, müasir
ailə nin dayanıqlığı problemləri, ailə tərbiyəsi
ilə bağlı problemləri, sosial-demoqrafik və -
ziy yətlə bağlı problemlər və kimi bir neçə
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qrup da təsnifləşdirməyinməqbul yanaşma
ol ması qeyd edilir.

Müəllifə görə, hazırda da Azərbaycan
ailə si də qloballaşma və Qərb sivilizasiyasına
xas olan münasibətlər sistemindən təcrid
olun mayıb, fəal şəkildə baş verən proseslərə
cəlb edilir. Ailə institutumuzun vəziyyəti
bö yük dərəcədə XXI əsrin əvvəllərindən
baş verən qlobal siyasi və sosial-iqtisadi
pro seslərlə əlaqədardır. Son illərdə adi gözlə
se zilən, nikah sayında azalma və boşanma
sa yında artım dinamikası, Azərbaycan ailə -
si nin ənənəvi modeldən bütün parametrlərinə
gö rə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən yeni
mo delə doğru istiqamətləndiyini deməyə
əsas vermişdir. Azərbaycan ailəsi,onun mənəvi
tə məl və dəyərləri,modernləşməsi və transfor -
ma siyaya uğraması, ailədaxili münasibətlərin
di namikası dərin tədqiqini tələb edir. Bu ba -
xım dan, “Ailəlogiya”- tədqiqat obyektini və
pred metini mikro və makro səviyyədə öy -
rən məklə yanaşı, müasir cəmiyyətdə baş ve -
rən proseslərin və ailənin transformasiyasını
qar şılıqlı təsirdə, kompleks öyrənməyə, bütöv
mən zərəsini göz önündə canlandırmağa im -
kan verir. Müəllif Azərbaycan ailə modelinin
ya ranması, təkamülü və inkişaf tarixini, şərti
ola raq, sovet, postsovet və müasir (mo -
der/postmo dern) dövrlərə ayırmaqla hər mər -
hə lənin özünəməxsus qanunuyğunluqlarını
aş kara çıxarılmasına cəhd edir. Müasir ailənin
kol lektiv-sosial institut formatından nuklear,
bə zən, hətta daha kiçik qrup formatına doğru
me yillənməsinin təzahürlərinə toxunur. 

Qlobal miqyasda əsas tendensiyalardan
bi ri kimi,ailənin sistem və strukturundakı
son dəyişikliklərə, ənənəvi ailənin dəyişikliyə
uğ ramasını göstərən əlamətlərdən biri kimi,
al ternativ ailə formalarının ortaya çıxması
və yayılmasının olduğu vurğulanır.Alternativ

ailə formalarına: bir valideynli (natamam)
bir gə yaşayan cütlüklər, eyni cinsli ailələr,
kö nüllü övladsız evliliklər nikahsız birgə
ya şayan cütlüklər və s. aiddir. Bu yeni for -
ma ları bir tərəfdən birgə yaşamaq, ortaq ya -
şa yış məkanını bölüşməklə, heç bir hüquqi-
qa nuni, mədəni, dini və s. mə su liy yət/öh də -
lik lər olmadan mövcud olan münasibətlərə
əsas lanması göstərilir. Tədqiqat mənbələrinə
əsas lanmaqla, yeni ailə formalarının heç də
mü tərəqqi sayılmaması göstərilir. Belə ki,
ailə ilə bağlı “innovasiyaları”-ailənin tarixən
for malaşan sosial funksiyalarının sıradan
çıx masını heç nə əvəzləmir, əksinə, ortada
bö yük və təhlükəli boşluqlar yaranır. 

Monoqrafiyanın sonuncu “Azərbaycan
ailə sinin strukturunda təmsil olunan sub -
yekt lərin statusu” adlı fəslində yaşadığımız
dövr də ölkəmizdə ailə institutunun üzləşdiyi
ça ğırışların və cavabların təhlili baxımından
ma raq doğurur.

Müəllif, “Qloballaşma və transformasiya
şə raitində Azərbaycan ailəsinin strukturu;
Azər baycan ailəsində qadının-ailənin hüquqi
statusu: müqayisəli təhlili; Azərbaycan ailə -
si nin üzvü kimi uşağın hüquqi statusu; Azər -
bay can ailəsinin statusunun təkmilləşdirilməsi,
onun hüquqlarının müdafiəsi və mühafizəsi
mə sələləri” kimi aktual məsələləri qələmə
alıb.

Oxucular bu fəsildə müstəqil Azər bay -
can da statistik məlumatlara görə mövcud
olan 2 milyon 62 mindən çox ailənin inkişaf
di namikası, ailədaxili münasibətlərdə baş
ve rən dəyişikliklər, çıxış yollarından biri ki -
mi, ailənin və onun subyektlərinin: qadınların,
uşaq ların statusunun təkmilləşdirilməəsi və
bu yöndə həyata keçirilən müvafiq dövlət
si yasəti, həmçinin aidiyyətli məsələlərlə bağ lı
müəllifin münasibəti ilə tanış ola bilərlər.
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Müəllif, xüsusi olaraq, vurğulayır ki, ailə
ha zırda nəinki hər bir dövlətin, həmçinin,
dün ya birliyi tərəfindən və BMT-nin rəsmi
sə nədlərində təsdiqlənən ümumbəşəri dəyərlər
sı rasındadır. Müasir ailələr çoxsaylı qlobal
və lokal dəyişiklik və problemlər üz-üzə
qal dığı üçün dövlət və cəmiyyət tərəfindən
ailəyə daha çox diqqət və dəstəyin zəruriliyi
gündəmə gəlib. Bu və digər səbəblərdən
dün yada ailə sahəsində baş verən mürəkkəb
pro seslər ailə tədqiqatlarına görünməmiş tə -
kan verib, böhrandan çıxış yollarının, dövlətin
op timal ailə siyasətinin axtarışını gündəmə
gə tirib.

Dövlət ailə siyasətindən bəhs edən müəllif
qeyd edir ki, Ümummilli lider, eləcə də,
Azər baycan xalqının ailə institutunun örnəyi,
eta lon nümunəsini yaradan Heydər Əliyev
ailə nin cəmiyyətdəki rolunu xüsusi olaraq
vur ğulayaraq bildirirdi: "Ailə dəyərləri, ailə
ənə nələri, milli-mənəvi dəyərlərimizə sədaqət,
uşaq ların müasir səviyyədə tərbiyəsi mühüm
əhə miyyət kəsb edir". 

Sürətli templərlə dəyişən müasir cə miy -
yət də Azərbaycan ailəsi bir tərəfdən, cə -
miy yətdə dayanıqlı, tarixi zamanın sınağından
çıx mış köklü dəyərləri və ənənələri, norma
və ideallar, təsəvvür və münasibətləri nəsildən-
nəs lə ötürmək imkanını qoruyub saxlayır.
Di gər tərəfdən, ənənəvi ailə modeli çoxşaxəli
tə sirlərə, obyektiv, xüsusilə də, daha çox
sub yektiv: qlobal mərkəzlərdən yönəldilən
ma nipulyasiya siyasətinin hədəfinə çevrilir. 

Müstəqillikdən ötən üç onillik ərzində,
xal qımızın ən vacib mənəvi və əxlaqi milli
də yəri və sərvəti olan Azərbaycan ailəsi
nəinki ən etibarlı ənənəvi sosiallaşma institutu,
həm də bu müddət ərzindədövlətimizn inki -
şa fını təmin edən təməl sosial institutlardan

biridir. Ailə institutumuz və ailə dəyərlərimiz
Azər baycan xalqının minilliklər boyu top -
la dığı misilsiz sərvət olmaqla yanaşı,bu gü -
nü müzdə də, qlobal çağırışlara və yad təsirlərə
qar şı milli müqavimətimizin ən güclü sistemi
ola raq qalmalıdır. Bu istiqamətdə “Ailə lo -
gi ya”nın kompleks və sistemli ailə təd qi -
qat larının (Familistika) ölkəmizdə inkişaf
et dirilməsi günün mühüm vəzifələrindəndir.

Hüquq üzrə elmlər doktoru Səidə Hə -
sən zadənin “Ailəlogiya” monoqrafiyası Azər -
bay canda “Ailə tədqiqatları” – “Familistika”
elm sahəsində ilk akademik monoqrafiyadır.
Öl kəmizdə ailə tədqiqatlarının müəllif tərə -
fin dən orijinal “Ailəlogiya” adlandırılması
ilə bağlı polemika aparmaq olar. Bununla
ya naşı, ailə ilə bağlı nisbətən yeni yaranan
bu elmi istiqamətin ümumilikdə dünyada, o
cüm lədən Azərbaycanda ailə-dövlət mü na -
si bətləri, onun sosial sistemində yeri və sta -
tu su, ailədaxili münasibətlərin transformasiya
və dinamikası, tendensiyaları və pers pek -
tiv ləri, cəmiyyətimizdə baş verən proseslərlə
qar şılıqlı əlaqəsi, nəsillərarası dəyərlər sis -
te mində baş verən proseslərə müxtəlif ba -
xış ların dəyərləndirilməsinin ən uğurlu ya -
naş ma kimi alternativi olmamasına dair yek -
dil qənaətlər müəllifin düzgün seçim etməsinə
də lalət edir.

Müəllifin ailə tədqiqatları sahəsində bu
ye ni monoqrafiyası ilə öz davamçılarını ye -
tiş dirməsinə təkan verəcəyinə inanır, öl kə -
miz də bu elm sahəsinin geniş inkişaf etməsinə
ye ni töhfələr verməsini arzu edirik.

Tahirə Allahyarova,
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, 
milli təhlükəsizlik və hərbi 

humanitar elmlər üzrə professor.



TƏBRİK EDİRİK!

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar hüquqşünası, hüquq elmləri doktoru,
professor, onlarla kitabın və çoxsaylı layihələrin ideya müəllifi,  “Şöhrət” 

ordenli İlham Rəhimov Rusiya Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağının
qərarı ilə Rusiya Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.

Hörmətli İlham müəllim!

Sizi Moskvada keçirilən Rusiya Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağının
qərarı ilə Rusiya Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilməyiniz  münasibəti ilə
səmimi-qəlbdən təbrik edir, Sizə uzun ömür və möhkəm cansağlığı arzulayıram.

Siz mənalı həyatınızın böyük hissəsini elmə sərf etməklə, fədakar əməyiniz,
təşkilatçılıq bacarığınız, mənəvi keyfiyyətlərinizlə nəinki Azərbaycanda, hətta
respublikamızın hüdudlarından kənarda da dərin hörmət qazanmısınız. Elmi
fəaliyyətinizdəki  uğurlar, müəllifi olduğunuz çoxsaylı kitablarınız elm ictimaiyyəti
tərəfindən hər zaman yüksək qiymətləndirilmişdir. Araşdırmalarınız Azərbaycan
elmində mühüm bir boşluğu doldurmaqla yanaşı, elmimizin zənginləşməsinə səbəb
olmuş və bir çox elmi araşdırmaların mühüm istinad mənbəyinə çevrilmişdir.

Çoxsaylı elmi əsərlərin, monoqrafiyaların, məqalələrin müəllifi kimi misilsiz
xidmətləriniz  sayəsində Siz xalqımızı, elmimizi ləyaqətlə təmsil etmisiniz, dəfələrlə
ən mötəbər mükafatlarla təltif olunmusunuz. Dərin intellektiniz, alicənablığınız və
xeyirxah işlərinizlə xalqımızın məhəbbətini və yüksək etimadını qazanmısınız. Elmə
verdiyiniz töhfələrlə bərabər, Siz Vətənini, millətini sevən görkəmli alim, səmimi,
mehriban insan kimi də tanınırsınız.

Hörmətli İlham müəllim!

Sizi Rusiya Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilməyiniz  münasibəti ilə bir
daha səmimi-qəlbdən təbrik edir, şəxsi həyatınızda və elmi fəaliyyətinizdə daha
böyük uğurlar, uzun, sağlıqlı ömür arzulayıram.

Tanrı sizi qorusun!

Sizə böyük hörmətlə, 
Bəhram Zahidov. 
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Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Kons -
ti tusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-
ci bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Res pub -
li kasında turizmin dayanıqlı inkişafını təmin
et mək məqsədilə turizm sahəsində dövlət ida -
rəetməsinin əsaslarını, turizm sənayesinin tən -
zim lənmə mexanizmlərini, turizm ehti yat la -
rın dan səmərəli istifadə qaydalarını və turizm
sa həsinin maliyyələşdirilmə mənbələrini mü -
əy y ən edir.

1-ci fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 1. Əsas anlayışlar
1.1. Bu Qanunda istifadə olunan əsas an -

la yışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
1.1.1. turizm – fiziki şəxslərin getdiyi öl -

kə də (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olma -
maq şərtilə istirahət, mədəni, tarixi və təbii
irs lə tanışlıq, sağlamlıq, bərpa və digər məq -
səd lərlə daimi yaşadığı ölkənin (yerin) hü -
dud larından kənara müvəqqəti səyahəti;

1.1.2.turist – turizm məqsədilə səyahət et -
diyi ölkədə (yerdə) 90 günədək müvəqqəti
olan fiziki şəxs;

1.1.3. turizm ehtiyatları – səyahət edilən
öl kənin (yerin) mədəni, tarixi və təbii irsi, in -
fra struktur obyektləri və turistlərin tələb və
eh tiyaclarını təmin edə bilən digər obyektlərin
məc musu;

1.1.4.turizm məhsulu – turizm ehtiyatlarının
tu ristlərin maraq dairəsinə uyğun olaraq mü -
əy yən məzmun əsasında sistemləşdirilmiş məc -
mu su;

1.1.5. turistlərin təhlükəsizliyi – turistlərin
hə yat və sağlamlığının, əmlakının qorunması,
ha belə onlara dair fərdi məlumatların yayıl -
ma sı nın qarşısının alınması;

1.1.6. dövlət turizm orqanı – turizm sa hə -
sində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini hə -
yata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum);

1.1.7. turizm və rekreasiya zonaları – xüsusi
eko loji, tarixi və mədəni əhəmiyyət daşıyan,
tə biəti mühafizə, tarixi və mədəni irsi qoruma,
tu rizmin dayanıqlı təşkili və davamlı inkişafı,
in vestisiya qoyuluşunun təşviqi məqsədilə ay -
rı lan, habelə sahibkarlıq subyektlərinin in ki -
şa fına kömək edən, sərhədləri dəqiq müəyyən
edil miş turizm əhəmiyyətli ərazilər;

1.1.8. Turizm Reyestri – turizm ehtiyatları,
tu rizm məhsulları və turizm sənayesi subyektləri
haq qında məlumat bazasını, turizm sənayesi
və turizm fəaliyyəti barədə statistik məlumatları
və həmin məlumatların monitorinqinin nə ti -
cə lərini özündə əks etdirən elektron dövlət
infor masiya ehtiyatı;

1.1.9. turizm xidmətləri – səyahətin məq -
sə dindən asılı olaraq turistlərə ödənişli əsaslarla
gös tərilən yerləşmə, nəqliyyat (nəqliyyat va -
si tələrinin turistlərə kirayəyə verilməsi daxil
ol maqla), turagent, turoperator, turizm bələdçisi,
ic timai iaşə (qidalanma), əyləncə, idman-sağ -
lamlıq, mədəni, işgüzar tədbirlərin təşkili xid -
mət ləri və turistlərin tələb və ehtiyaclarının
ödə nilməsini təmin edən digər xidmətlər;

1.1.10. turizm sənayesi – turizm xidmətləri
və turizm təlimi xidmətləri göstərən, turizm-
təb liğat fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və
fi ziki şəxslərin, habelə turizm sənaye as so sia -
si yalarının məcmusu;

1.1.11. turizm fəaliyyəti – turizm xidmətləri
gös tərən şəxslərin fəaliyyəti;

1.1.12. turoperator – turizm zərfinin ha zır -
lan masını, birbaşa və ya turagent vasitəsilə
sa tı şını həyata keçirən hüquqi şəxs;

RƏSMİ SƏNƏDLƏR
TURİZM HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
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1.1.13. turagent – turizm xidmətlərinin və
ya turoperatorlar tərəfindən hazırlanmış turizm
zərfinin satışını həyata keçirən və ya bu sahədə
vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki və ya
hüquqi şəxs;

1.1.14. turizm zərfi – müəyyən müddət
üçün və müəyyən qiymət əsasında turoperator
tə rəfindən formalaşdırılan, iki və daha çox tu -
rizm xidmətini özündə birləşdirən turizm məh -
sulu;

1.1.15. tur – xüsusi proqram əsasında mü -
əy y ən müddətdə təşkil olunan turizm məqsədli
sə fərlər;

1.1.16. turizm marşrutu – coğrafi məkanlar
üz rə özündə müəyyən məzmunu ehtiva edən
tu rizm ehtiyatlarını və turizm xidmətlərini bir -
ləş dirən, dövlət turizm orqanı tərəfindən təsdiq
edi lən marşrut;

1.1.17. turizm yollayışı – ciddi hesabat
blan kı olub, turizm zərfinə daxil olan xidmətlərin
də yərinin ödənildiyini təsdiq edən sənəd;

1.1.18. turizm vauçeri – turizm zərfində
nə zərdə tutulan turizm xidmətləri üzərində tu -
ris tin hüququnu müəyyənləşdirən və xidmətlərin
gös təriləcəyini təsdiq edən sənəd;

1.1.19. turizm bələdçisi - bələdçilik etdiyi
öl kə (yer) və onun turizm ehtiyatları barədə
zə ruri bilik və bacarıqlar əsasında tur çər çi və -
sin də turistləri müşayiət edən və onları lazımi
mə lumatla təmin edən, səfər edilən turizm
mə kanları barədə izahlar verən fiziki şəxs;

1.1.20. yerləşmə vasitələri – ödənişli əsas -
lar la yerləşmə xidməti göstərən mehmanxanalar
(ho tellər), mehmanxana tipli obyektlər və mü -
vəq qəti yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş digər
ob yektlər; 

1.1.21. mehmanxana (hotel) – qəbul-qeydiy -
yat bölməsi olan, sanitar qovşağa malik otaqlar-
da yerləşmə, gündə azı bir dəfə qidalanma və
di gər əlavə xidmətlər göstərən, nömrə fondunun
tu tumu azı 11 (on bir) olan yerləşmə vasitəsi;

1.1.22. birgünlük ziyarətçi – turizm məq -
sədilə səyahət etdiyi ölkədə (yerdə) ge cə lə -
mə mək şərtilə müvəqqəti olan fiziki şəxs.

Maddə 2. Turizmin formaları və növləri
2.1. Turistlərin səyahət istiqamətindən ası lı

olaraq turizmin aşağıdakı formaları vardır:
2.1.1. daxili turizm – Azərbaycan Respub -

li kasında yaşayan fiziki şəxslərin Azərbaycan
Res publikasının sərhədləri daxilində turizm
məq sədli səyahəti;

2.1.2. gəlmə turizm – yaşayış yeri Azər -
bay can Respublikasından kənarda olan fiziki
şəxs lərin Azərbaycan Respublikasının sərhədləri
da xilində turizm məqsədli səyahəti;

2.1.3. getmə turizm – Azərbaycan Res -
pub likasında yaşayan fiziki şəxslərin Azər -
bay can Respublikasının hüdudlarından kənara
tu rizm məqsədli səyahəti.

2.2. Turistlərin səyahət məqsədindən asılı
ola raq turizmin aşağıdakı növləri vardır:

2.2.1. mədəni turizm – səyahət edilən öl -
kə nin (yerin) maddi və qeyri-maddi mədəni
ir si ilə tanışlıq məqsədli turizm;

2.2.2. ekoloji turizm (ekoturizm) – təbiətə
mi nimum təsir, ekoloji sistemin bütövlüyünün
qo runması prinsipləri əsasında səyahət edilən
öl kənin (yerin) təbiəti, təbii ekoloji sistemi,
bio loji və mədəni müxtəlifliyi ilə tanışlığı
özün də ehtiva edən turizm;

2.2.3. kənd (icma) turizmi – turistlərin
kənd təsərrüfatı obyektlərində  (ferma, əkin
sa hələri, bağ, bostan, üzümlük və s.) təsərrüfat
fəa liyyətində iştirakı (aqroturizm), kənd həyat
tər zi, yerli ərazinin təbii, tarixi və mədəni də -
yər lərinin öyrənilməsi ilə bağlı xidmətlərin
gös tərilməsi ilə müşayiət olunan turizm;

2.2.4. macəra turizmi – turistlərin xüsusi
coğ rafi xüsusiyyətlərə malik ərazilərdə fiziki
ak tivlik, mədəni mübadilə, təbiətlə qarşılıqlı
əla qə ilə müşayiət olunan turizm;

2.2.5. sağlamlıq turizmi – turistlərə səyahət
et dikləri ölkədə (yerdə) müalicə, profilaktika,
diaq nostika və digər tibbi xidmətlərin (tibbi
tu rizm), təbii müalicə ehtiyatları və müalicə-
sağ lamlaşdırma yerlərindən istifadə etməklə
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rek reasiya xidmətlərinin (rifah turizmi) gös -
tə ril məsini nəzərdə tutan turizm;

2.2.6. işgüzar turizm – işgüzar tədbirlərdə
(gö rüşlər, seminarlar, konfranslar, konqreslər,
sər gilər və s.) iştirak məqsədilə həyata keçirilən
tu rizm;

2.2.7. qastronomiya turizmi – turistlərin
sə yahət edilən ölkənin (yerin) ənənəvi və (və
ya) innovativ kulinariya nümunələri və ərzaq
məh sulları, yerli ərzaq istehsalçıları ilə tanışlığı,
ku linariya festivallarında və digər oxşar təd -
bir lərdə iştirakı ilə müşayiət olunan turizm;

2.2.8. sahil və su turizmi – turistlərin su
ob yektlərinin sahillərində və su nəqliyyat va -
si tələrində göstərilən xidmətlərdən istifadə və
is tirahətlərinin təşkili, su idman növləri ilə
məş ğul olmasını özündə ehtiva edən turizm;

2.2.9. dağ turizmi - özünəməxsus landşaft,
to poqrafiya, iqlim, bioloji müxtəliflik (flora
və fauna) xüsusiyyətləri olan dağlıq ərazilərdə
hə yata keçirilən turizm;

2.2.10. idman turizmi – idman yarışlarında
iş tirak etmək və ya idman yarışlarını izləmək
məq sədli turizm.

Maddə 3. Turizm haqqında Azərbaycan
Respublikasının qanunveri-
ciliyi

Turizm haqqında Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın qanunvericiliyi Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın Konstitusiyasından, bu Qanundan, Azər -
bay can Respublikasının digər normativ-hüquqi
akt larından və Azərbaycan Respublikasının
tə rəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən
iba rətdir.

Maddə 4. Bu Qanunun tətbiq dairəsi
4.1. Ələt azad iqtisadi zonasında turizm

sa həsində münasibətlər “Ələt azad iqtisadi zo -
nası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu -
nunun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.

4.2. Bu Qanunun müddəaları birgünlük zi -
ya rətçilərə də şamil olunur.

2-ci fəsil
TURİZM SAHƏSİNDƏ DÖVLƏT
İDARƏETMƏSİNİN ƏSASLARI

Maddə 5. Turizm sahəsində dövlət siya -
sə tinin əsas istiqamətləri

5.1. Turizm sahəsində dövlət siyasətinin
əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

5.1.1. effektiv idarəetmə sisteminin qu rul -
ma sı və bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi;

5.1.2. rəsmi statistikanın aparılması, təhlil
və tədqiqatların həyata keçirilməsi; 

5.1.3. qabaqcıl texnologiyaların və in no -
va siyaların tətbiqinin təşviq edilməsi;

5.1.4. normativ-hüquqi bazanın forma laş -
dı rılması və təkmilləşdirilməsi; 

5.1.5. turizm infrastrukturunun inkişaf et -
di rilməsi;

5.1.6. ölkədə keyfiyyətli turizm xidmətlərinin
gös tərilməsinin təmini;

5.1.7. turizm sahəsinə investisiya qoyu lu -
şu nun təşviqi;

5.1.8. turizm sahəsində dövlət-özəl sektor
əmək daşlığının dəstəklənməsi;

5.1.9. beynəlxalq turizm bazarının tələblərinə
uy ğun turizm məhsullarının hazırlanması və
təq dim olunması sahəsində turizm sənayesi
sub yektlərinin dəstəklənməsi;

5.1.10. turizm sahəsində marketinq stra te -
gi ya sının hazırlanması və həyata keçirilməsi;

5.1.11. turizm sahəsində təhsilin beynəlxalq
stan dartlara uyğunlaşdırılması və bu sahədə
rə qabətqabiliyyətli ixtisaslı kadrların ha zır lan -
ma sı. 

Maddə 6. Turizm sahəsində dövlətin
vəzifələri

6.1. Turizm sahəsində dövlətin vəzifələri
aşa ğıdakılardır:

6.1.1. turizm sahəsində dövlət siyasətini
for malaşdırmaq və həyata keçirmək;

6.1.2. turizmin davamlı və dayanıqlı inkişafı
məq sədilə dövlət strategiyaları hazırlamaq və
hə yata keçirmək;

6.1.3. turizmin prioritet inkişaf sahələrini
və istiqamətlərini müəyyən etmək, həmin sa -
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hə lər və istiqamətlər üzrə layihələr hazırlamaq
və həyata keçirmək;

6.1.4. regional turizmin inkişafı məqsədilə
re gionlarda turizm infrastrukturunun yaradılması
və müxtəlif turizm məhsullarının for ma laş dı -
rıl ması üçün lazımi şərait yaratmaq;

6.1.5. turizm növlərinin inkişafı üçün zəruri
təd birlər görmək və turizm marşrutlarının ya -
ra dıl masını təmin etmək;

6.1.6. turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
za manı ölkənin təbii, mədəni və tarixi irsindən
sə mərəli, təyinatına uyğun istifadəni, onların
qo runmasını və ətraf mühitin mühafizəsini tə -
min etmək;

6.1.7. turizm sahəsində standartlaşdırma
və sertifikatlaşdırma sisteminin tək mil ləş di -
ril mə sini təmin etmək;

6.1.8. turizm sahəsində əlverişli investisiya
mü hiti yaratmaq, sahibkarların maliyyə və -
sait lərinə çıxış imkanlarını genişləndirmək və
rə qabətin məhdudlaşdırılmasının qarşısını al-
maq; 

6.1.9. turizm sənayesi subyektlərinin hü -
quq larını və qanuni maraqlarını qorumaq, ha -
be lə onların fəaliyyətinə nəzarət etmək;

6.1.10. turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin
ar tırılması üçün tədbirlər görmək, bu məqsədlə
sa hibkarlar və turizm sənaye assosiasiyaları
ilə əməkdaşlıq etmək;

6.1.11. turistlərin hüquqlarını və qanuni
ma raqlarını müdafiə, onların təhlükəsizliyini
tə min etmək;

6.1.12. Turizm Reyestrinin aparılmasını
tə min etmək;

6.1.13. qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə
alın maqla, turizm sahəsi üzrə təhsil proq ram -
la rını (kurikulumları) və peşə standartlarını
ha zırlamaq və tətbiqini təmin etmək; 

6.1.14. turizm sənayesinin kadr tələbatı
nə zərə alınmaqla bu sahədə ixtisaslı kadrların
ha zırlanmasını təmin etmək;

6.1.15. turizm sahəsində elmi tədqiqat və
araş dırmaların aparılmasını, innovasiyayönümlü
la yihələrin həyata keçirilməsini və turizm xid -

mət lərinin yeni texnologiyalar əsasında gös -
tə rilməsini dəstəkləmək, bu məqsədlə elmi
mü əssisə və təşkilatlar, ali təhsil müəssisələri
və turizm sənayesinin subyektləri ilə əməkdaşlıq
et mək;

6.1.16. gəlmə turizmin inkişaf etdirilməsi,
bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının cəlb -
edi ci turizm ölkəsi kimi tanınmasını, turizm
imi cinin formalaşmasını və qorunmasını təmin
et mək;

6.1.17. ölkənin turizm potensialının uğurlu
təb liğini təmin edən effektiv marketinq stra te -
gi yası, marketinq və kommunikasiya planları
ha zırlamaq və icra etmək, məqsədyönlü və
koor dinasiyalı təbliğat-təşviqat tədbirləri həyata
ke çirmək;

6.1.18. turizm sahəsində beynəlxalq əmək -
daş lığı inkişaf etdirmək və təcrübə mübadiləsinə
şə rait yaratmaq;

6.1.19. ölkənin beynəlxalq turizm bazarında
möv qeyini mütəmadi təhlil etmək və rəqa bət -
li liyini artırmaq məqsədilə zəruri tədbirlər gör -
mək. 

3-cü fəsil
TURİZM SƏNAYESİNİN

TƏNZİMLƏNMƏ MEXANİZMLƏRİ
Maddə 7. Turizm sənayesində xidmət

keyfiyyətinin yüksəldilməsi
7.1. Turizm xidmətlərinə və turizm məh -

sul larına dair dövlət standartlarının hazırlanması
“Stan dartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Res -
publikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qay -
da da həyata keçirilir.

7.2. Turizm xidmətlərinin müvafiq dövlət
stan dartının tələblərinə uyğunluğunun qiy mət -
lən dirilməsi həmin xidmətləri göstərən şəxsin
tə şəb büsü ilə “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi
sa həsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş
qay dada akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiy -
mət ləndirən qurumlar tərəfindən təmin edilir
və bu barədə uyğunluq sertifikatı verilir.
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7.3. Dövlət turizm orqanı turizm sənayesində
rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə
turizm sənayesi subyektləri üçün müsabiqələr
keçirə və fərqləndirici nişanlar təsis edə bilər.
Həmin müsabiqələrin keçirilmə qaydasını və
fərqləndirici nişanların verilməsi meyarlarını
dövlət turizm orqanı müəyyən edir.

Maddə 8. Turoperator və turagentlər
8.1. Turoperator və turagentlər turizm zər -

fi nin və ya turizm xidmətinin turistlərə satışını
ya zılı müqavilə əsasında həyata keçirməlidirlər.
Mü qavilədə turizm zərfinə daxil olan xid mət -
lərin siyahısı, onların təsviri və qiyməti, ödəniş
qay dası, turun başlama və bitmə tarixi, mü qa -
vi lənin ləğvi şərtləri, mülki məsuliyyətin sı -
ğor tası və istehlakçılara dəymiş zərərin kompen -
sa siya edilməsi şərtləri və qaydaları mütləq
əks olunmalıdır. Müqavilənin digər şərtləri
Azər baycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
ilə tənzimlənir və müqavilədəki bütün qeyri-
müəy yənliklər istehlakçıların xeyrinə şərh edi -
lir.

8.2. Turoperator və turagentlər bu Qanunun
8.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müqavilə
şərt lərini pozmağa görə sığortaçı ilə mülki
mə suliyyətin sığortası müqaviləsi bağ lam a lı -
dır lar. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) sığorta məb lə -
ğinə dair minimum tələbləri Azərbaycan Res -
pub likasının Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırmaqla
mü əyyən edir.

8.3. Turoperator və turagentlər turizm zər -
fi nin və ya turizm xidmətinin dəyərini ödəyən
is tehlakçılara turizm yollayışı təqdim etmə li -
dir lər. Turizm yollayışı turizm zərfinin və ya
tu rizm xidmətinin satışına dair müqavilənin
ay rılmaz tərkib hissəsi hesab edilir.

8.4. Turist göndərən turoperatorla və ya
tu r agentlə turist qəbul edən turoperator və ya
tura daxil olan konkret xidmətləri təklif edən
şəxs lər arasında qarşılıqlı ödəmələr turizm
vau çeri əsasında həyata keçirilir.

Maddə 9. Yerləşmə vasitələri
9.1. Azərbaycan Respublikası ərazisində

fəa liyyət göstərən hər bir mehmanxana (hotel)
fəa liyyətə başladığı tarixdən 6 (altı) ay ərzində
ul duz kateqoriyası əldə etməlidir. Meh man -
xa naların (hotellərin) ulduz kateqoriyalarının
mü əyyən edilməsi “Uyğunluğun qiy mət lən -
di rilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanununa uyğun
ola raq akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiy -
mət ləndirən qurumlar tərəfindən müvafiq icra
ha kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın
(qu rumun) müəyyən etdiyi mehmanxanaların
(ho tellərin) ulduz kateqoriyaları üzrə qiy mət -
lən dirmə meyarları əsasında həyata keçirilir.

9.2. Yerləşmə vasitələrində yerləşmə xid -
mə tindən istifadə edən şəxslərin elektron qey -
diy yatı aparılmalıdır. Yerləşmə vasitələrində
yer ləşmə xidmətindən istifadə edən şəxslərin
elek tron qeydiyyatının aparılma qaydasını mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən et -
diyi orqan (qurum) müəyyən edir. 

9.3. Yerləşmə vasitələrində ictimai iaşə (qi -
da lanma) xidmətləri göstərən subyektlər “Yeyin -
ti məhsulları haqqında” Azərbaycan Res pub -
li ka sının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada
qi da təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmalıdırlar.

Maddə 10. Turizm bələdçiləri
10.1. Turizm bələdçilərinin sertifi kat laş dı -

rıl ması könüllüdür və “Uyğunluğun qiy mət -
lən dirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanunu ilə müəy -
yən olunmuş qaydada akkreditasiya edilmiş
uy ğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən
on ların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi
nə ticəsində həyata keçirilir.

10.2. Bu Qanunun 10.1-ci maddəsinə uyğun
ola raq, sertifikatlaşdırılmış turizm bələdçilərinin
döv lət və bələdiyyə mülkiyyətində olan muzey
və qalereyalara, həmçinin dövlət qoruqlarına
ödə nişsiz giriş hüququ vardır.

10.3. Sertifikatlaşdırılmış turizm bələd çi -
lə rinin təbliği üçün dövlət turizm orqanı Turizm
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Re yestrində formalaşdırılan reytinq cəd vəl lə -
rin dən istifadə edir.

Maddə 11. Turizm sənayesi assosiasiyaları
Turizm sənayesi subyektləri ümumi ma -

raq larının təmsil və müdafiəsi, fəaliyyətlərinin
əla qələndirilməsi məqsədilə “Qeyri-hökumət
təş kilatları (ictimai birliklər və fondlar) haq -
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uy ğun olaraq ictimai birlik formasında turizm
sə naye assosiasiyaları yarada bilərlər.

Maddə 12. Etik davranış kodeksləri
Turizm sənayesi subyektlərinin davranışının

etik normalarını, mədəni rəftar və sağlam rə -
qa bət qaydalarını müəyyən edən etik davranış
ko deksləri dövlət turizm orqanı tərəfindən təs -
diq olunur və kütləvi informasiya vasitələrində
və dövlət turizm orqanının rəsmi internet say -
tında dərc edilir.

Maddə 13. Turizm Reyestri
13.1. Turizm sənayesi subyektləri barədə

mə lumatların toplanılmasını, saxlanılmasını,
is tifadəsini və daxil edilən məlumatların də -
qiq liyini, tamlığını və etibarlılığını, həmin mə -
lu matlar əsasında turizm sənayesi subyektlərinin
rey tinq cədvəllərinin formalaşdırılmasını, isti -
fa dəçilər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
nor mativ-hüquqi aktlarına uyğun olaraq açıq
he sab edilən məlumatların əldə olunmasını,
tu rizm sahəsində elektron xidmətlər gös tə ril -
mə sini, məlumatlandırma və maarifləndirmə
iş lərinin həyata keçirilməsini təmin etmək
məq sədilə dövlət turizm orqanı Turizm Reyestri-
ni (bundan sonra - Reyestr) yaradır və həmin
re yestrin elektron formada aparılmasını təmin
edir.

13.2. Turoperator və turagentlər fəaliyyətə
baş ladıqları tarixdən 15 (on beş) gün müddətində
mül ki məsuliyyətin sığortası barədə məlumatları
Re yestrə daxil etməlidirlər.

13.3. Mehmanxanalar (hotellər) ulduz ka -
te qo riyaları barədə məlumatları bu Qanunun
9.1-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edildiyi
ta rixdən 15 (on beş) gün müddətində Reyestrə
da xil etməlidirlər. 

13.4. Turizm sənayesi subyektləri Reyestrdə
on lar barədə olan məlumatlar dəyişdiyi halda
(re al vaxt rejimində yenilənən məlumatlar is -
tis na olmaqla) 15 (on beş) gün müddətində bu
mə lumatların Reyestrdə yenilənməsini təmin
et məlidirlər. 

13.5. “İnformasiya əldə etmək haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanunu ilə müəy -
yən edilmiş əldə olunması məhdudlaşdırılan
in formasiya istisna olmaqla, Reyestrə daxil
edi lən məlumatlar ictimaiyyət üçün açıqdır və
hə min məlumatlardan “İnformasiya əldə etmək
haq qında”, “İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haqqında”, “Döv -
lət sirri haqqında”, “Fərdi məlumatlar haqqında”
və “Elektron imza və elektron sənəd haqqında”
Azər baycan Respublikası qanunlarının tələbləri
nə zərə alınmaqla istifadə olunur.

Maddə 14. Turistlərin hüquq və vəzifələri
14.1. Turistlərin aşağıdakı hüquqları vardır:
14.1.1. getdiyi ölkənin (yerin) ərazisinə

da xil olma, orada olma qaydaları, yerli əhalinin
adət ləri, dini mərasimlər, müqəddəs yerlər,
xü susi mühafizə olunan təbiət, tarix, mədəniyyət
abi dələri və digər turizm obyektləri, ətraf mü -
hitin vəziyyəti barədə məlumat almaq;

14.1.2. müvəqqəti olduğu ölkədə (yerdə)
möv cud olan məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla,
hə rəkət-yerdəyişmə hüququndan, turizm eh ti -
yat larından istifadə etmək;

14.1.3. təxirəsalınmaz tibbi yardım almaq;
14.1.4. şəxsi və əmlak təhlükəsizliyinin tə -

min edilməsini, fərdi məlumatlarının qorun -
ma sı nı tələb etmək;

14.1.5. təklif edilən turizm zərfinin (turizm
xid mətinin) xüsusiyyətləri, turizm xidmətlərinin
gös tərilməsi üzrə müqavilənin şərtləri haqqında
tam, dəqiq və düzgün məlumat almaq;

14.1.6. turizm zərfinin (xidmətinin) satışına
dair müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilmədiyi
hal larda ona dəymiş maddi və mənəvi zərərin
ödənilməsini tələb etmək.
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14.2. Turistlərin vəzifələri aşağıdakılardır: 
14.2.1. müvəqqəti olduğu ölkənin (yerin)

qa nunvericiliyinə riayət, adət-ənənələrinə və
dini etiqadlarına hörmət etmək;

14.2.2. müvəqqəti olduğu ölkənin (yerin)
tə bii, tarixi və mədəni irsinə qayğı ilə yanaşmaq,
on ların mühafizəsi ilə bağlı qaydalara əməl
et mək və ətraf mühitə ziyan vurmamaq;

14.2.3. müvəqqəti olduğu ölkənin (yerin)
kons titusiya quruluşunun, suverenliyinin, ərazi
bü tövlüyünün, dövlət təhlükəsizliyinin və ic -
timai asayişin pozulmasına yönəlmiş hə rə kət -
lə rə, həmin ölkədə (yerdə) əhalinin sağlamlığına
zə rər vura bilən, habelə həmin ölkənin (yerin)
qa nunvericiliyi ilə qadağan edilən digər hə rə -
kət lərə yol verməmək;

14.2.4. yerləşmə vasitələrində, istirahət və
gə zinti yerlərində daxili intizam, yanğın təh -
lü kəsizliyi və sanitariya-gigiyena qaydalarına
əməl etmək.

14.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) turistlərin bu
Qa nunun 14.1-ci və 14.2-ci maddələrində qeyd
olu nan hüquq və vəzifələri barədə məlumat -
lan dırılmasını təmin etmək üçün zəruri tədbirlər
gö rür.

Maddə 15. Turizm vizası və turistlərə
ve rilən elektron vizalar

15.1. Azərbaycan Respublikasına gəlmək
üçün viza tələb olunduğu hallarda turist kimi
gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
Azər baycan Respublikasının Miqrasiya Mə -
cəl ləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada turizm
vi zası almalıdırlar.

15.2. Turizm vizasında ölkədə qalma müd -
də ti 30 (otuz) günədək müəyyən edilir.

15.3. Turizm vizasının rəsmiləşdirilməsi
üçün səfərin turizm məqsədilə həyata keçiril -
di yini təsdiqləyən sənəd (turizm vauçeri və ya
tu rizm yollayışı, yaxud sərnişin bileti və yer -
ləş mə vasitəsində yer sifariş edilməsini təs -
diq ləyən sənəd) və Azərbaycan Respublikası
Miq rasiya Məcəlləsinin 36-cı maddəsində gös -
tə rilən sənədlər tələb olunur.

15.4. Azərbaycan Respublikasına gələn tu -
rist lər siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti or qa -
nı nın müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
təs diq edilən ölkələrin vətəndaşları və ya həmin
öl kələrdə daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan
şəxs lər olduqda “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə
elek tron viza ala bilərlər.

15.5. Elektron viza almaq üçün əcnəbilər
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər “ASAN
Viza” sistemində yerləşdirilmiş elektron mü -
raciət formasında nəzərdə tutulan məlumatları
sistemə daxil etməli, müraciətin qəbul olunması
barədə müvafiq təsdiqnamə aldıqdan sonra
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Res -
pub likasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
məb ləğdə dövlət rüsumunu elektron qaydada
ödə mə lidirlər.

15.6. Birdəfəlik və ya çoxdəfəlik elektron
vi zanın verilməsi ilə bağlı müraciətə ən geci 3
(üç) iş günü müddətində, birdəfəlik elektron
vi zanın sürətləndirilmiş qaydada alınması üçün
mü raciət edildikdə ən geci 3 (üç) saat ərzində,
bir dəfəlik elektron vizanın Azərbaycan Res -
pub likasının beynəlxalq hava limanlarında
alınması üçün müraciət edildikdə isə real vaxt
re jimində baxılır, imtina üçün əsas olmadıqda
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
et diyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi qay -
da da viza verilir. Viza verilməsindən imtina
edil dikdə, müraciət etmiş şəxsin elektron poçt
ün vanına bu barədə məlumat göndərilir.

Maddə 16. Turistlərin təhlükəsizliyi
16.1. Turizm xidmətləri göstərən şəxslər

tu ristlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər.

16.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində
fövqəladə hallar (qəzalar, təbii və texnogen
ha disələr, təbii və ya digər fəlakətlər) baş ver -
dik də müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mü -
əy yən etdiyi orqan (qurum) turistlərə axtarış-
xi lasetmə xidməti göstərir və onların təh lü kə -
siz liyini təmin etmək üçün zəruri tədbirlər gö -
rür.
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16.3. Azərbaycan Respublikasının hü dud -
la rından kənarda fövqəladə hallar baş verdikdə
döv lət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
olan turistlərin həyat və sağlamlığının, qanuni
ma raqlarının müdafiəsi, o cümlədən onların
mü vəqqəti olduqları ölkədən (yerdən) kö çü -
rül məsi üzrə təxirəsalınmaz tədbirlər görür.

16.4. Yoluxucu xəstəliklər təhlükəsi olan
öl kəyə (yerə) gedən və ya bu cür ölkədən
(yer dən) gələn turistlər beynəlxalq tibbi-sani-
tariya qaydalarında nəzərdə tutulmuş hallarda
tib bi müayinə, vaksinasiya və ya digər profilak -
tik tədbirlərdən keçməli, yaxud bu barədə
müva fiq sənəd təqdim etməlidirlər.

16.5. Turistlərin təhlükəsizliyinin təmin
edil məsi sahəsində turoperatorların və tur -
agent lərin aşağıdakı öhdəlikləri vardır:

16.5.1. turizm zərfini formalaşdırarkən tu -
rist lərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
zə ruri tədbirlər görmək və turistləri səyahət
za manı mümkün olan təhlükələr barədə mə lu -
mat landırmaq;

16.5.2. turistlərə təxirəsalınmaz təcili yardım
gös tərilməsini təşkil etmək;

16.5.3. bu Qanunun 16.2-ci maddəsində
gös tərilən fövqəladə hallar barədə müvafiq ic -
ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanı
(qu rumu), dövlət turizm orqanını və turistin
və təndaşı olduğu ölkənin (vətəndaşlığı olmayan
şəx sə münasibətdə onun daimi yaşadığı ölkənin)
Azər baycan Respublikasında fəaliyyət göstərən
dip lomatik nümayəndəliyini (konsulluğunu)
dər hal məlumatlandırmaq.

Maddə 17. Turistlərin sığortalanması
Turoperator və turagentlər turistlərin getdiyi

öl kənin (yerin) qanunvericiliyi ilə tələb edildiyi
hal da, habelə gəlmə turizm sahəsində for ma -
laş dırdıqları turizm zərfləri çərçivəsində tu -
rist lərin səfər sığortası ilə təmin edilmələri
üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər.

4-cü fəsil
TURİZM EHTİYATLARINDAN

İSTİFADƏ
Maddə 18. Turizm ehtiyatlarından isti -

fa dənin ümumi şərtləri
18.1. Turizm fəaliyyəti həyata keçirilərkən

tə bii, mədəni və tarixi irsin, ətraf mühitin qo -
runub saxlanmasına diqqət yetirilməli, həmin
tu rizm ehtiyatları geniş ictimaiyyət üçün açıq
ol malı, həmçinin bu obyektlərə giriş dini etiqad
azad lığına, adət və ənənələrə mane olmamaq
şər tilə təmin olunmalıdır.

18.2. Turizm ehtiyatları barədə ictimaiyyətin
mə lumatlandırılması və turistlər üçün əl ça -
tan lığın təmin edilməsi məqsədilə dövlət turizm
or qanı məlumatverici-göstərici lövhələrin qu -
raş dırılmasını təmin edir. Turizm ehtiyatları
ba rədə məlumatverici-göstərici lövhələrin yol
kə narında yerləşdirilməsi müvafiq icra ha ki -
miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qu-
rumun) rəyi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. 

18.3. Azərbaycan Respublikasının turizm
eh tiyatlarının planlı və məqsədyönlü şəkildə
təb liğini təmin etmək məqsədilə dövlət orqanları
(qu rumları) tərəfindən turizm sahəsində təbliğat-
təş viqat fəaliyyəti dövlət turizm orqanı ilə əla -
qə li şəkildə həyata keçirilməlidir.

18.4. Turizm sənayesinin subyektləri turizm
fə a liyyətini həyata keçirərkən fəaliyyətlərinin
tu rizm ehtiyatlarına potensial zərərli təsirinin
qar şısını almalıdırlar. 

18.5. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri
və obyektlərindən, təbii müalicə ehtiyatları və
müa licə-sağlamlaşdırma yerlərindən, mədəni
irs obyektlərindən turizm məqsədləri üçün is -
ti fadə “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri
və obyektləri haqqında”, “Təbii müalicə eh ti -
yat ları, müalicə-sağlamlaşdırma yerləri və ku -
rort lar haqqında”, “Tarix və mədəniyyət abi -
də lərinin qorunması haqqında” və “Mədəniyyət
haq qında” Azərbaycan Respublikasının qa -
nun la rına uyğun olaraq həyata keçirilir.

18.6. Turizm sahəsi üzrə strateji sənədlərin
la yihələrinə dair “Ətraf mühitə təsirin qiy -
mət ləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Res -
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pub likasının Qanununa uyğun olaraq strateji
eko loji qiymətləndirilmə (SEQ) sənədi hazır -
lan malı və həmin sənədin dövlət ekoloji eks -
per tizası keçirilməlidir.

Maddə 19. Turizm və rekreasiya zonaları
19.1. Turizm və rekreasiya zonaları bu zo -

na ların yaradılması üçün əlverişli olan ərazilərdə
döv lət turizm orqanının təklifi əsasında müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qan (qurum) tərəfindən elan olunur. Turizm
və rekreasiya zonalarının nümunəvi əsas na -
mə sini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) təsdiq edir.

19.2. 300 nəfərdən çox tutumu olan turizm
və rekreasiya obyektlərinin layihələrinə dair
“Ət raf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haq -
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
nə zərdə tutulmuş qaydada ətraf mühitə təsirin
qiy mətləndirilməsi (ƏMTQ) sənədi hazırlanmalı
və həmin sənədin dövlət ekoloji ekspertizası
ke çirilməlidir.

19.3. Bu Qanunun 19.2-ci maddəsində nə -
zər də tutulan mövcud turizm və rekreasiya
ob yektlərinin ətraf mühitə təsirinin qiy mət -
lən dirilməsi zamanı “Ətraf mühitə təsirin qiy -
mət ləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Res -
pub likası Qanununun 4.20-4.21-ci maddələrinin
tə ləblərinə riayət olunmalıdır.

19.4. Bu Qanunun 19.2-ci maddəsində nə -
zərdə tutulan obyektlərə dair    ətraf mühitə
tə sirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) həyata ke -
çirilərkən onların transsərhəd təsiri müəyyən
edil dikdə, həmin obyektlərlə bağlı transsərhəd
tə sirlərin qiymətləndirilməsi məsələləri Azər -
bay can Respublikasının tərəfdar çıxdığı bey -
nəl xalq müqavilələrə uyğun olaraq həll olu -
nur.

5-ci fəsil
YEKUN MÜDDƏALAR

Maddə 20. Turizm sahəsinin maliyyə
mənbələri

20.1. Azərbaycan Respublikasında turizm
sa həsi dövlət büdcəsindən ayırmalar, turizm

sa həsində fəaliyyətdən əldə olunan gəlir və
qa nunla qadağan olunmayan digər mənbələr
he sabına maliyyələşdirilir.

20.2. Turizm sahəsində layihələrin qrant
ma liyyələşdirilməsi turizm infrastrukturunun
in kişaf etdirilməsi, turizm xidmətlərinin key -
fiyyətinin yüksəldilməsi, regional turizmin in -
ki şafı, prioritet turizm bazarları üçün xüsusi
tu rizm məhsullarının yaradılması və turizm
sa həsində innovasiyaların və tədqiqatların sti -
mul laşdırılması, habelə turizm sahəsində maa -
rif ləndirmə məqsədilə dövlət büdcəsində ayrılan
və sait dairəsində “Qrant haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanununa uyğun olaraq həyata
ke çirilir.

20.3. Turizm sahəsində layihələrin qrant
ma liyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçi -
ril məsi qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) mü -
əy yən edir.

Maddə 21. Bu Qanunun pozulmasına gö -
rə məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərinin pozulmasına görə
şəxs lər Azərbaycan Respublikasının Mülki
Mə cəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İn -
zibati Xətalar Məcəlləsində və Azərbaycan
Res publikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə
tu tulmuş hallarda məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 22. Bu Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən “Tu -

rizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının
1999-cu il 4 iyun tarixli 674-IQ nömrəli Qa -
nu nu (Azərbaycan Respublikasının Qanunve -
ri cilik Toplusu, 1999, № 7, maddə 394; 2004,
№ 4, maddə 203, № 6, maddə 396; 2007, №
8, maddə 751; 2014, № 11, maddə 1341;
2016, № 12, maddə 2035; 2017, № 6, maddə
1030, № 7, maddə 1276; 2018, maddə 31;
2019, № 6, maddə 991; 2020, № 6, maddə
677; 2021, № 6 (I kitab), maddə 543) ləğv
edi lir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2021-ci il
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Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (I kitab), maddə 202, № 3, maddələr 397, 403, 429, №
4, maddələr 631, 647, 654, № 5, maddələr 835, 846, № 6, maddələr 997, 1010, № 7,
maddələr 1247, 1249, № 10, maddə 1608, № 11, maddələr 1769, 1774, 1781, 1783, 1786,
1788, № 12, maddələr 1984, 2000, 2009, 2024, 2049; 2017, № 1, maddə 21, № 2,
maddələr 139, 147, 152, 162, № 3, maddələr 331, 344, № 5, maddələr 698, 701, 734, 749,
754, № 6, maddələr 1020, 1033, 1036, № 7, maddələr 1273, 1296, 1297, 1299, № 11,
maddələr 1964, 1966, 1969, 1979, № 12 (I kitab), maddələr 2214, 2217, 2220, 2233, 2237,
2240, 2253, 2256, 2266; 2018, № 1, maddə 19, № 2, maddələr 160, 162, 163 № 3,
maddələr 383, 401, 404, № 4, maddə 646, № 5, maddələr 857, 860, 862, 876, 883, № 6,
maddələr 1153, 1188, № 7 (I kitab), maddələr 1435, 1437, 1438, № 10, maddə 1963, №
11, maddələr 2188, 2191, 2214, 2217, 2231, № 12 (I kitab), maddələr 2473, 2475, 2499,
2507, 2512, 2522; 2019, № 1, maddələr 4, 6, 15, 18, 23, 44, № 3, maddələr 374, 389, № 4,
maddələr 579, 581, 587, 595, № 5, maddələr 791, 800, 803, 804, 813, № 6, maddələr 992,
998, 1007, № 7, maddə 1193, № 8, maddələr 1364, 1367, 1368, 1381, 1383, № 11,
maddələr 1682, 1686, 1696, № 12, maddələr 1883, 1900; 2020, № 3, maddə 222, № 5,
maddələr 505, 515, 519, № 6, maddələr 670, 672, 681, № 7, maddələr 838, 841, 846, 854,
№ 8, maddələr 1008, 1011, № 11, maddələr 1332, 1333, 1336, № 12 (I kitab), maddələr
1432, 1440; 2021, № 4, maddə 306, № 5, maddə 428, № 6 (I kitab), maddələr 535, 541,
546, 560, № 7, maddələr 701, 705, 711, № 8, maddə 894; Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il 5 noyabr tarixli 397-VIQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı məzmunda 428-1-ci
maddə əlavə edilsin:

“Maddə 428-1. Turizm haqqında qanunvericiliyin pozulması
428-1.1. Sığortaçı ilə mülki məsuliyyət sığortası müqaviləsi bağlamadan turoperator və

ya turagentlər tərəfindən turizm zərfinin satışının həyata keçirilməsinə görə –
fiziki şəxslər min manat, hüquqi şəxslər iki min manat məbləğində cərimə edilir.
428-1.2. Mehmanxanalar (hotellər) tərəfindən “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikası

Qanununun 9.1-ci maddəsinə uyğun olaraq ulduz kateqoriyası müəyyənləşdirilmədən
fəaliyyət göstərilməsinə görə –

iki min manatdan beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
428-1.3. “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.2-13.4-cü mad -

də lərinin tələbləri pozularaq, Turizm Reyestrinə daxil edilməli olan məlumatların daxil

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR
MƏCƏLLƏSİNDƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
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edil məməsinə və ya vaxtında daxil edilməməsinə, Turizm Reyestrindəki məlumatların
yenilənməməsinə və ya vaxtında yenilənməməsinə görə –

üç yüz manat məbləğində cərimə edilir. 
428-1.4. Yerləşmə vasitələrində yerləşmə xidmətindən istifadə edən şəxslərin elektron

qeydiyyatının aparılmamasına görə –
iki yüz manat məbləğində cərimə edilir.
428-1.5. Bu Məcəllənin 428-1.3-cü və 428-1.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş

xətaların inzibati tənbeh almış şəxs tərəfindən inzibati tənbeh vermə haqqında qərar
qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində təkrar törədilməsinə görə -

beş yüz manat məbləğində cərimə edilir.”.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2021-ci il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 175 
Bakı şəhəri,                   28 aprel 2022-ci il

“Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir
növdən başqa növə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1362-VQD
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Əmək pensiyaları haq qında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respub likası Prezidentinin 2006-cı il 6
mart tarixli 377 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Preziden tinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 423 nömrəli Fərmanının 1.1.3-cü yarımbəndinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respubli kasının Nazirlər Kabineti qərara
alır:

1. “Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir
növdən başqa növə keçirilməsi və ödənilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Res publikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hü -
quqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci
bəndinə uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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Şəfalı otlar

Dərman bitkiləri haqqında ilk məlumatlara
hələ eramızdan 6 min il əvvəl qədim şumerlərin
əlyazmalarında rast gəlinib. Qədim tarixə malik
Çin təbabətində də dərman bitkilərindən geniş
istifadə olunub.

Mənbələrə görə eramızdan 3 min il əvvəl
Çində 230-dək dərman bitkisindən istifadə ol-
unub. “Təbabətin atası” Hippokratın “Kompus
Hyppokraticum” adlı külliyyatındakı dərman
bitkiləri haqqında məlumatlar tibb elminin
inkişafinda mühüm rol oynayıb. Bu gün alimlər
dünya xalqları tərəfindən 21 min növ bitkinin
müalicə məqsədilə istifadə edildiyini müəy -
yənləşdiriblər.

Dərman bitkiləri minilliklər boyu ya ra lan -
maların və müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində
is tifadə edilib. Elə bu gün də müasir tibbi
müa licə ilə yanaşı, dərman bitkilərindən və
bit ki mənşəli digər vasitələrdən sağlamlıq üçün
is tifadə edilir. Bitkilərin insan sağlamlığına
tə siri də müasir tibb mütəxəssisləri tərəfindən
daim araşdırılır və bu istiqamətdə yeni kəşflər
edi lir.

Dərman bitkilərinin müalicəvi xassəsi on -
la rın tərkibindəki fizioloji təsiredici fəal mad -
dələrin - alkaloidlər, qlikoidlər, flavonoidlər,
vi taminlər, aşı maddələri, kumarinlər, efir yağ -
ları və bir sıra turşular, mikroelementlər, fer -
ment lərin olması ilə əlaqədardır.

Hərəsinin öz faydası var

Dərman bitkiləri arasında müxtəlif otların
da sınanmış müalicəvi təsirləri var. Məsələn,
xalq təbabətində geniş istifadə olunan
dəvədabanının tərkibində 2,63 faiz acı qlyukozid
mövcuddur. Bu bitkinin yarpaqları bişirmə və
dəmləmə şəklində bəlğəmgətirici və öskürəyi
sakitləşdirici dərman kimi işlədilir.

Çobanyastığı çox güclü antiseptik, mikrob
və virus əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir.
Angina, faringit zamanı çobanyastığı
dəmləməsinin istifadəsi çox yaxşı effekt verir.
Zökəm, haymorit, sinusitlər zamanı çobanyastığı
dəmləməsi ilə burun boşluğunu yumaq və bu-
runa çobanyastığı yağı (hər burun yoluna 1-2
damcı) damcılamaq çox effektlidir. Qastrit,
kolit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xorası
xəstəliklərinin müalicəsi zamanı çobanyastığı
dəmləmələri çox faydalıdır. Çobanyastığı
insanın sinir sisteminə çox yaxşı sakitləşdirici
təsir edir. Məhz bu səbəbdən çobanyastığı
uşaqlar və böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş
bir çox sakitləşdirici preparatın tərkibinə dax-
ildir.

Qantəpər bitkisinin çiçəklərindən dəmləmə
(çay) şəklində qədimdən bəri soyuqdəymədə,
daxili qanaxmalarda, eləcə də ürək-damar və
böyrək-sidik yolu xəstəliklərinin müalicəsində
istifadə olunur.

Bağayarpağının yarpaqları yarasağaldıcı
məlhəmdir. Onun toxumlarında zülal, selik,
aşı maddələri, piyli yağlar var ki, ondan bişmiş
halda qarın boşluğu xəstəliklərində dərman
kimi istifadə edilir.

Qatırquyruğunu dəmləyib içmək böyrəklərdə
və sidik yollarında olan daşlaşmanı,
kirəcləşməni, oynaqlardakı duzlaşmanı və
ağrıları azaldır, sidik ifrazını asanlaşdırır.

Ödqovucu və sidikqovucu təsirə malik
solmazçiçəyi qaraciyər xəstəlikləri, az turşuluqlu
qastrit və ateroskleroz zamanı faydalıdır.

Amma müalicəvi bitkilərdən kortəbii istifadə
sağlamlığa ciddi zərər vura bilər. Hansısa
orqana faydalı bildiyiniz bir bitkidən kortəbii
istifadə orqanizminizdə digər fəsada yol aça
bilər. Buna görə də ilk əvvəl araşdırmaq
məsləhətdir.

SAĞLAMLIĞINIZI QORUYUN
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Əvəlik ürəyin dostudur

Azərbaycan mətbəxində öz yeri olan əvəlik
bitkisindən xalq təbabətində öskürək, plevrit,
bronxit, bronxial astma, qaraciyər və öd kisəsi,
dəri xəstəlikləri, anemiya, qıcıqlanmış bağırsaq
sindromu, ürəkbulanma, mədədə qıcqırma
zamanı, eləcə də qurdqovucu vasitə kimi
istifadə olunur. Yarpaqlarının yumşaldıcı və
iltihab əleyhinə təsirlərinə görə bir çox dəri
xəstəliklərində, döyənəklərdə islatma və vanna
şəklində qəbul edilir.

Tərkibi C, A, E, PP və B qrupu vitaminləri
ilə zəngin olan əvəlik içərisindəki askorbin
turşusu sayəsində qan damarlarının keçiriciliyini
yaxşılaşdırır, beynin işini aktivləşdirir. Gözlərdə
itiliyi artıran bu bitki dəmirlə də zəngin olduğu
üçün qanın keyfiyyətini yaxşılaşdırır, qan
dövranını artırır.

Ürək üçün vacib olan bitki orqanizmdə
maye balansını təmin edir. İnfarkt və işemik
xəstəlik riskini azaldır. Sinusit, haymorit,
angina, burun-qulaq-boğaz orqanlarının
infeksiyaları, iltihabında istifadə olunur. Əvəliyin
təzə yarpaqlarından və zoğlarının şirəsindən
qarqara kimi istifadə edilməsi diş ətinin iltihabını
azaldır, qankəsici təsir göstərir.

Təzyiqin çarəsi olan kəklikotu

Şəfalı bitkilər dedikdə ilk ağla gələn
bitkilərdən olan kəklikotudan hələ qədim za-
manlardan sağlamlıq üçün istifadə edildiyi
məlumdur. Bu bitkinin əhəmiyyəti haqqında
İbn Sina, Dioskorid və Böyük Pliniy əsərlərində
yazıblar.

Yeməklərə, çaya ətir və ləzzət vermək,
məqsədi ilə geniş istifadə olunan bu faydalı
bitkinin tərkibində efir yağı ilə bərabər,
kamedlər, flavanoidlər, ursol və olenaol turşuları
var. Təbabətdə geniş tətbiq olunan kəklikotudan
bir çox xəstəlikdən qurtulmaq üçün istifadə
olunur. Qarqara şəklində ağız boşluğunun və

udlağın iltihabi xəstəliklərində tətbiq edilir.
Bəlğəmgətirici və antiseptik vasitə kimi
laringitdə, traxeitdə, bronxitdə, göyöskürəkdə
və bronxopnevmoniyada, eləcə də mədə
turşuluğunun azalması, köp, bağırsaqların
atoniyası və spazmı ilə gedən mədə-bağırsaq
xəstəliklərində qəbul edilir. Kəklikotu çiçəyinin
9 qramının sirkə və duzla qarışığını ödqovucu
vasitə kimi də qəbul edirlər.

Kəklikotu həlimi qarında yaranan spazmanı
götürür, həzmə kömək edir. Qusma və kolitə
qarşı da xeyirlidir. Bu bitki və baldan
hazırlanmış məlhəm zəhərli cücülərin dişlədiyi
yerin üzərinə qoyulduqda faydasını görmək
olur.

Kəklikotunun əncirlə həlimindən astma və
öskürək zamanı da istifadə edirlər. Sakitləşdirici
təsirə malik olan kəklikotu immuniteti artırır,
soyuqdəyməyə və ağciyər xəstəliklərinə qarşı,
revmatizm, spazma, zökəm və qrip xəs tə lik -
lərinin müalicəsinə kömək edir.

Ətirli bitki diş ağrısını və öskürəyi kəsir.
Da maqları möhkəmləndirir. Xolesterolun
miqdarını nizamlayır. Aritmiya ehtimalını
azaldır, qan dövranını nizamlayır, eyni zamanda
qanazlığını aradan qaldırır. Kəklikotu, həm də
yüksək təzyiqin dərmanıdır və şəkər xəstəliyinə
qarşı əvəzolunmazdır.

Öskürəyin qənimi olan gülxətmi

Gülxətmi bitkisinin faydalı xüsusiyyətləri
antik çağlardan bəri bir çox xalq tərəfindən
bilinir. Bu bitkidən boğaz xəstəliklərinin
müalicəsində geniş istifadə edilir, ağciyərlərə
yığılan bəlğəmi təmizləyir. Gülxətmi immunitet
sistemini gücləndirir, gözlərin sağlamlığına
müsbət təsir edir.

Farmakologiyada geniş istifadə edilən bu
bitkidən tənəffüs və həzm sistemi orqanlarının
müalicəsi üçün də istifadə edilir. Onun kökünün
dəmləməsi iltihab əleyhinə, öskürəkkəsici kimi
təsirə malikdir. Bu dəmləməni içmək
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badamcıqlardakı şişkinliyi, ağrını aradan qaldırır,
öskürəyi yumşaldır və bəlğəmin azalmasına
səbəb olur. Tərkibində olan yumşaldıcı selik
maddələri qastrit, kolit, mədə və onikibarmaq
bağırsağın yarası xəstəlikləri zamanı çox
faydalıdır. Xalq təbabətində gülxətmi kökünün
dəmləməsindən kompreslərin qoyulması,
yanıqlar zamanı yaranın yuyulması, boğazı
qarqara etmək üçün geniş istifadə edilir.

Qrip və pnevmoniya xəstəliklərini quru
gülxətmi çiçəklərindən hazırlanan dəmləmə
ilə müalicə etmək mümkündür. Bunun üçün
200 ml qaynar suda dəmlənmiş 1 xörək qaşığı
gülxətmi çiçəyini gündə 3 dəfə 50 ml olmaqla
içmək lazımdır.

Baldırğan min bir dərdə dəvadır

Şəfalı bitkilərdən olan baldırğanın tərkibində
etil efiri yağı və yağ turşuları var. Əsas kom-
ponentini isə sirkə turşusunun oktil efiri təşkil
edir və bu keyfiyyətinə görə tibdə tətbiq olunur.
Ondan hazırlanan preparatlardan ödqovucu,
soyuqdəymə, ağrıkəsici və sakitləşdirici vasitə
kimi istifadə olunur.

Müalicə məqsədləri üçün bitkinin yarpaq,
kök və toxumlarından da istifadə etmək
mümkündür. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində
baldırğan kökünün dəmləməsinin öd kisəsi
daşlarını parçaladığı müəyyən edilib.
Köklərindən alınan qalen preparatlar və
alkaloidlər göbələk əleyhinə yaxşı təsirə ma-
likdir. Meyvələrindən alınan kumarinlər şiş
əleyhinə təsir göstərir. Həmçinin bəlğəmli
öskürək, isteriya və epilepsiya tutmalarında,
sinir, dəri və mədə-bağırsaq xəstəliklərində,
əsasən də diareyalarda müalicə üçün istifadə
çox faydalıdır. Kök hissəsi qaraciyər və sarılıq
xəstəliklərinin əleyhinə olduqca faydalıdır.
Təzə toplanmış bitkidən hazırlanan çaydan
qastrit, həzm sisteminin pozulması, qan təzyiqi,
ürək-damar xəstəlikləri zamanı istifadə edilir.

Bununla yanaşı, bitkinin fototoksik təsiri

də var. Baldırğanın yarpaqları efir yağları ilə
zəngindir. Bitkinin bəzi növlərinin şirəsinin
tərkibində dərinin ultrabənövşəyi şüalara qarşı
müdafiə qabiliyyətini azaldan, həssaslığını isə
kəskin artıran aktiv furanokumarin maddəsi
var. Baldırğan şirəsinə toxunduqda və ya bitkini
qırmaq istədikdə dəridə qıcıqlanma, bəzən isə
yanıq – fotodermatit yarana bilər.

Xərçənglə savaşan pərpətöyün

Avropaya XIX əsrdə gətirilən pərpətöyünün
vətəni Hindistan, Argentina və Braziliya hesab
edilir. Respublikamızın bir çox bölgəsində də
yayılan bu bitki A, B1, B2, B6, C, E, beta
karotin, riboflaven kimi vitaminlərlə və min-
erallarla zəngindir. Pərpətöyün bu tərkibi
sayəsində bir çox xəstəliyə qarşı qoruyucu
təsir göstərir, eyni zamanda həzm sistemini
gücləndirir.

Omega-3 ilə də zəngin olan pərpətöyün
ürək-damar sisteminin sağlamlığını qoruyur.
Tərkibindəki komponentlər sayəsində həm xo-
lesterolu aşağı salır, həm də qan təzyiqinin
normallaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

Göz problemlərinə qarşı da qoruyucu təsir
göstərən pərpətöyün antioksidant təsirinə görə
xərçəng və bir çox xəstəliyin müalicəsində
istifadə olunur. Sidikqovucu və toksin
təmizləyici xüsusiyyəti olan pərpətöyünün
böyrəklərdəki qum və daşı tökdüyü təsdiq ol-
unub. Tərkibindəki vitamin və minerallar
sayəsində yorğunluq, halsızlıq və depressiyaya
qarşı əhəmiyyətli rol oynayır.

Dəridə quruluq kimi problemləri aradan
qaldırır. Bakteriya və göbələk yaranmasına
qarşı qoruyucu təsirə malik olduğundan bədəni
xəstəlik yaradan mikroorqanizmlərdən qoruyur.

Yasəmən MUSAYEVA,
“Azərbaycan”.

www.azerbaijan-news.az
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