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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
Milli Məclisdə andiçmə mərasimi keçirildi
2018-ci il aprelin 11-də ümum
xalq səsverməsi ilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçil
miş İlham Heydər oğlu Əliyevin
Milli Məclisdə aprelin 18-də keçiri
lən inauqurasiya mərasimində
dövlət rəsmiləri, hökumət üzvləri,
Milli Məclisin deputatları və Prezi
dentin ailə üzvləri iştirak edirdi
lər.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçilmiş İlham Heydər
oğlu Əliyevin andiçmə mərasimi
açıq elan olundu. Mərasim iştirak
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çıları Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevi alqışlarla
qarşıladılar. Silahlı Qüvvələrin əs
gərləri Azərbaycan Respublikası
nın Dövlət bayrağını və Azərbay
can Prezidentinin ştandartını (bay
rağını) təntənəli marşın sədaları
altında səhnəyə gətirdilər.
Azərbaycan Respublikası Kons
titusiya Məhkəməsinin sədri Fər
had Abdullayev və Konstitusiya
Məhkəməsinin hakimləri səhnəyə
dəvət olundular. Azərbaycan Res
publikası Konstitusiya Məhkəmə

sinin sədri Fərhad Abdullayev çı
xış edərək dedi:
- Hörmətli xanımlar və cənab
lar!
Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsi 2018-ci il
17 aprel tarixli qərarı ilə Azərbay
can Respublikası Prezidenti seçki
lərinin yekunlarına dair Mərkəzi
Seçki Komissiyasının nəticələrini
təsdiq edərək, cənab İlham Heydər
oğlu Əliyevi Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti elan etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Pre
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“Gələcək fəaliyyətimdə
də Azərbaycan vətəndaşının
maraqları, onun rifahı daim
diqqət mərkəzində olacaqdır”

İlham Əliyev

mart-aprel 2018
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z identi seçilmiş cənab İlham Hey
dər oğlu Əliyev Azərbaycan Res
publikası Konstitusiyasının 103-cü
maddəsinə uyğun olaraq, Konstitu
siya Məhkəməsi hakimlərinin işti
rakı ilə andiçməyə dəvət olunur.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev əlini Azər
baycan Respublikası Konstitusiya
sının üzərinə qoyaraq and içdi:
- Azərbaycan Respublikası Pre

4

Milli Məclis

zidentinin səlahiyyətlərini həyata
keçirərkən Azərbaycan Respubli
kasının Konstitusiyasına əməl
edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini
və ərazi bütövlüyünü qoruyacağı
ma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcə
yimə and içirəm!
Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni səsləndi.
Sonra Prezident müqəddəs Qu
rani-Şərifə əl basaraq and içdi:

- Əlimi Qurani-Şərifə basaraq
and içirəm: Azərbaycan xalqının
əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi
dəyərlərə və ənənələrə sadiq qalaca
ğam, onları daim uca tutacağam.
Prezident İlham Əliyev təzim
edərək, Azərbaycanın Dövlət bay
rağını öpdü.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev andiçmə
mərasimində nitq söylədi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin andiçmə mərasimində nitqi
- Hörmətli xanımlar və cənab
lar!
İlk növbədə, bir daha mənə bu
seçkilərdə göstərilən yüksək etima
da görə doğma Azərbaycan xalqına
dərin təşəkkürümü bildirmək istə
yirəm. Mən həmişə Azərbaycan
xalqının dəstəyini hiss etmişəm və
hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc
verir. Mən bu dəstəyə arxalanıram
və xalqı bir daha əmin etmək istəyi
rəm ki, bundan sonra da xalqa və
vətənə ləyaqətlə xidmət edəcəyəm.
Prezident seçkiləri Azərbaycan
xalqının iradəsini əks etdirib. Azər
baycan xalqı görülən işlərə yüksək
qiymət vermişdir, görülən işlərə səs
vermişdir. İnkişafa, tərəqqiyə, təh
lükəsizliyə, gələcək inkişafımıza səs
vermişdir. Seçkilər ədalətli və şəffaf
şəkildə keçirilmişdir. Seçkilərdən
əvvəl yerli və beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən keçirilmiş rəy sorğuları,
seçkilər günü yenə də beynəlxalq
və yerli təşkilatlar tərəfindən keçi
rilmiş “exit-poll”lar seçkilərin rəsmi
nəticələri ilə üst-üstə düşür. Bu, bir
daha onu göstərir ki, seçkilər xalqı
mızın iradəsini, onun fikirlərini əks
etdirir.
Mən 2003-cü ildə, prezident seç
kiləri ərəfəsində xalqa müraciət
edərək demişdim ki, əgər mənə
xalq etimad göstərərsə, mən Ulu
öndər Heydər Əliyev siyasətinə sa
diq qalacağam, bu siyasəti davam
etdirəcəyəm. Mən fəxr edirəm ki,
xalq mənə inandı, məni dəstəklədi
və mən də öz növbəmdə sözlərimə
əməl etdim. Son 15 il ərzində Azər
baycanda hərtərəfli inkişaf təmin
edilmişdir. Bunun əsas şərti ondan
ibarətdir ki, biz Ulu öndərin yolu ilə
gedirik. Onun qoyduğu yol yeganə
düzgün yoldur və Azərbaycanın
müstəqillik tarixi bunun əyani sü
butudur.

Son 15 il ərzində bu yolla gedə
rək biz böyük uğurlara imza atdıq,
Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, sa
bitlik şəraitində yaşamışdır. Bu 15 il
ərzində dünyanın müxtəlif bölgələ
rində, bizim bölgəmizdə, Avropada
çox təhlükəli proseslər baş verirdi:
qanlı toqquşmalar, müharibələr,
vətəndaş müharibələri, dövlət çev
rilişləri. Yəni təhlükəsizlik baxımın
dan son 15 il çox gərgin keçmişdir.
Azərbaycanda isə xalqımız təhlükə
sizlik şəraitində yaşamışdır. Biz da
xili risklərin hamısını aradan qal
dırdıq, xarici risklərdən isə özümü
zü qoruya bilmişik, bu gün də qoru
yuruq, əminəm ki, bundan sonra da
qoruyacağıq. Azərbaycan xalqı bu
15 il ərzində sabitlik şəraitində ya
şamışdır. Bu da inkişafımız üçün
əsas şərtdir. Biz görürük ki, sabitlik
pozulanda inkişafdan söhbət gedə
bilməz. Sabitlik pozulanda xarici
müdaxilə baş verir, ölkələr ida
rəolunmaz vəziyyətə düşür, qardaş
qanı tökülür və ölkələrin gələcəyi
böyük sual altına düşür. Azərbay
canda sabitliyin təminatçısı Azər
baycan xalqıdır və bizim siyasəti
mizdir. Ona görə xalq-iqtidar birliyi
bizim uğurlarımızın əsas şərtidir.
Azərbaycan bu gün dünya miqya
sında sabitlik məkanı, sabitlik adası
kimi tanınır və bu, bizim böyük
nailiyyətimizdir.
Bu 15 il ərzində Azərbaycanda
demokratik inkişaf çox sürətlə get
mişdir, Azərbaycanda bütün azad
lıqlar təmin edilmişdir. Hesab edi
rəm ki, bu 15 il demokratik inkişaf
baxımından çox uğurlu illər ol
muşdur. Biz siyasi islahatları də
rinləşdirərək bütün azadlıqları söz azadlığını, mətbuat azadlığını,
sərbəst toplaşma azadlığını, siyasi
fəaliyyət azadlığını təmin etmişik.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, bu

gün Azərbaycan vətəndaşlarının
80 faizi internet istifadəçiləridir və
internet Azərbaycanda azaddır.
Yəni demokratik inkişafla bağlı bi
zim siyasətimiz çox düzgün siya
sətdir və bizim milli maraqlarımızı
təmin edir. Biz bunu kiminsə xoşu
na gəlmək üçün yox, ona görə edi
rik ki, Azərbaycanda siyasi islahat
lar daha da dərinləşsin, Azərbay
can xalqı həmişə öz taleyinin sahibi
olsun, necə ki, bu gün Azərbaycan
xalqı öz taleyinin sahibidir və seç
kilər, onun nəticələri bunu bir da
ha təsdiqləyir.
Deyə bilərəm ki, son 15 il ərzində
Azərbaycanda siyasi mübarizə mə
dəniyyəti istiqamətində də müsbət
meyillər müşahidə olunur və prezi
dent seçkiləri kampaniyası bunu bir
daha göstərir. Namizədlərin çıxışla
rında kifayət qədər kəskin tənqidi
fikirlər səslənmişdir, mən bunu al
qışlayıram, müsbət hal kimi qiy
mətləndirirəm. Bu, siyasi mübarizə
nin düzgün istiqamətdə inkişaf et
məsindən xəbər verir. Qeyd etməli
yəm ki, prezident seçkiləri kampa
niyası zamanı namizədlər tərəfin
dən qaldırılmış məsələlərə diqqətlə
baxılacaq və dəyərli təkliflər nəzərə
alınacaqdır. Bir sözlə, bu 15 il ərzin
də biz çalışmışıq ki, Azərbaycanda
siyasi mübarizə sivil qaydada tə
min olunsun və buna böyük dərə
cədə nail ola bilmişik. Fürsətdən is
tifadə edərək, seçkilərdə iştirak et
miş bütün namizədlərə öz təşəkkü
rümü bildirirəm, onlara gələcək
fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
O ki qaldı, antimilli qruplaşma
ya, onlar tam marginallaşıb. Bu seç
kilər bir daha göstərdi ki, onların
Azərbaycanın siyasi səhnəsində ye
ri yoxdur. Onların yerini Azərbay
can xalqı çoxdan müəyyən edib, bu
da tarixin zibilxanasıdır. Xarici

mart-aprel 2018

5

SEÇKİ-2018
qrant, ianə hesabına fəaliyyət göstə
rən, öz dövlətinə qarşı çıxış edən,
bir çox hallarda milli satqınlıq nü
mayiş etdirən ünsürlərə Azərbay
can xalqı bir daha öz yerini göstər
di. Seçkilərdən əvvəl və seçkilərdən
sonra onların təşkil etdikləri yığın
caqlar bir daha onu göstərir ki,
Azərbaycan xalqı heç vaxt imkan
verməz ki, xaricdən idarə olunan
qruplaşma Azərbaycanda hansısa
mövqeyə sahib olsun. Biz bundan
sonra da demokratik inkişafla bağlı
səylərimizi artıracağıq, gələcək
fəaliyyətimizdə də bu istiqamət
önəmli yer tutacaqdır.
Azərbaycan bu 15 il ərzində
uğurla inkişaf edib. Azərbaycan
xalqı birlik, həmrəylik nümayiş et
dirib. Bizim gələcək fəaliyyətimiz
üçün milli ideologiyamız əsas rol
oynayır. Azərbaycançılıq məfkurəsi
Azərbaycanda tam bərqərar olub,
Azərbaycan xalqı vahid milli ideya
ətrafında birləşib və ölkəmiz çox
uğurla inkişaf edir. Azərbaycanda
dinlərarası, millətlərarası münasi
bətlər nümunəvi xarakter daşıyır.
Azərbaycanda bütün xalqların, din
lərin nümayəndələri bir ailə kimi
mehribanlıq şəraitində yaşayır və
bundan sonra da yaşayacaqdır. Bi
zim siyasətimiz və cəmiyyətin is
təkləri bu istiqamətdə atılacaq ad
dımları da şərtləndirəcək.
Azərbaycan ölkə daxilində din
lərarası, millətlərarası münasibətlə
rin tənzimlənməsində çox böyük
uğurlara nail olub və biz son 15 il
ərzində bunu dünyaya nümayiş et
dirmişik. Təkcə ona görə yox ki,
özümüzü göstərək, ona görə ki,
dünyada da müsbət meyillər üstün
lük təşkil etsin. Əfsuslar olsun ki,
son 15 il ərzində dünyada bu istiqa
mətdə çox təhlükəli proseslər cərə
yan edib. İslamofobiya, ksenofobi
ya, ayrı-seçkilik artıq bəzi ölkələrdə
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dövlət siyasətinə çevrilir, başqa mil
lətlərin, dinlərin nümayəndələrinə
mənfi münasibət göstərilir. Ona gö
rə biz çalışmışıq və bundan sonra
da çalışacağıq ki, öz nümunəmizi
göstərərək sübut edək ki, multikul
turalizm yaşayır və yaşamalıdır.
Eyni zamanda, biz öz milli mənəvi
dəyərlərimizə sadiqik, buna bağlı
yıq və təsadüfi deyil ki, 2016-cı və
2017-ci illər Azərbaycanda “Multi
kulturalizm” və “İslam Həmrəyli
yi” illəri elan olunmuşdur.
Azərbaycan son 15 il ərzində
beynəlxalq aləmdə böyük uğurlara
imza atdı. Bizim dünyadakı mövqe
lərimiz möhkəmlənir, Azərbaycan
çox müsbət beynəlxalq reputasiya
ya malik olan bir ölkədir. Bizə qarşı
dünya birliyi tərəfindən böyük rəğ
bət, dəstək var, biz bunu hiss edirik
və əldə edilmiş nəticələr, qəbul edil
miş qərarlar bunu bir daha təsdiqlə
yir. Əlbəttə ki, bunun ən bariz nü
munəsi bizim 155 ölkənin dəstəyi
ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına se
çilməyimiz olubdur. Bu, gənc müs
təqil dövlət üçün çox böyük nailiy
yətdir və bu, onu göstərir ki, dünya
birliyinin mütləq əksəriyyəti bizi
dəstəkləyir.
Biz son 15 il ərzində qonşu döv
lətlərlə daha da sıx münasibətlər
qura bildik. Deyə bilərəm ki, ikitə
rəfli münasibətlərimiz indi ən yük
sək səviyyədədir, qonşu dövlətlərlə
bizim heç bir problemimiz yoxdur,
bütün məsələlər konstruktiv şəkil
də öz həllini tapır və ikitərəfli əmək
daşlıq çoxtərəfli əməkdaşlığa şərait
yaradır. Çoxtərəfli əməkdaşlıq da
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə baş ve
rir. Bizim təşəbbüsümüzlə dörd
qonşu ölkə ilə dörd çoxtərəfli əmək
daşlıq formatı yaradılıbdır və bu,
işlək formatlardır. Biz bu üçtərəfli
və dördtərəfli görüşlərdə çox önəm
li məsələləri müzakirə edirik, həll

edirik. Məsələlərin həlli bütün qon
şu ölkələr, o cümlədən Azərbaycan
üçün böyük fayda verir, eyni za
manda, qonşularla isti münasibətlə
rimiz regional sabitliyə, təhlükəsiz
liyə də öz müsbət təsirini göstərir.
Biz son 15 il ərzində beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində çox fəal işti
rak etmişik, bundan sonra da fəal
iştirak edəcəyik. Beynəlxalq təşki
latlar Azərbaycanın mövqeyini dəs
təkləyir, xüsusilə Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinin həlli ilə bağlı bizim ədalətli
mövqeyimizi dəstəkləyir. Təkcə
onu demək kifayətdir ki, son 15 il
ərzində bir çox ən mötəbər beynəl
xalq təşkilatlar münaqişə ilə bağlı
bizim təklifimizi qəbul edərək çox
önəmli qətnamələr qəbul etmişlər.
Orada göstərilir ki, münaqişə ölkə
mizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
öz həllini tapmalıdır. BMT-nin Baş
Assambleyası, Qoşulmama Hərə
katı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Avropa Şurası Parlament Assamb
leyası, Avropa Parlamenti, İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM və
digər təşkilatlar münaqişə ilə bağlı
bizim mövqeyimizi dəstəkləyən
qətnamələr qəbul etmişdir. Ondan
əvvəlki dövrdə isə BMT Təhlükə
sizlik Şurası və ATƏT qətnamələr
qəbul etmişdir ki, bu, münaqişənin
həlli üçün hüquqi baza yaradır.
Biz Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həl
li işində beynəlxalq təşkilatların
dəstəyini tam qazana bilmişik, Er
mənistanın işğalçı siyasətini ifşa et
mişik. Nail ola bilmişik ki, Ermənis
tan bu gün bütün regional layihə
lərdən təcrid edilmiş vəziyyətdədir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətna
mələri münaqişənin həlli üçün əsas
bazadır, hüquqi bazadır. Dünyaya
bir daha sübut edə bilmişik ki, biz
haqlıyıq. Baxmayaraq ki, bizə qarşı

kampaniyalar aparılır, erməni lobbi
təşkilatları bizə qarşı kampaniyalar
aparır. Ancaq bu kampaniyalar bey
nəlxalq təşkilatların qərarlarına tə
sir edə bilmədi. Biz siyasi və diplo
matik uğurlar qazana bildik. Qon
darma “Dağlıq Qarabağ”ı heç kim
tanımır və əminəm ki, tanımayacaq.
Orada keçirilən qondarma “refe
rendum”u bizim qonşu ölkələrimiz
və beynəlxalq təşkilatlar pislədilər.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
tarixi torpağıdır. Hüquqi baza var.
Biz 15 il ərzində bu bazanı möh
kəmləndirdik. Biz son 15 il ərzində
münaqişə ilə bağlı həqiqətləri dün
ya birliyinə çatdıra bilmişik, kitab
lar yazıldı, xəritələr, qədim xəritələr
ortaya qoyuldu, təqdimatlar, sərgi
lər keçirildi. Ondan çox ölkə Xocalı
qətliamını soyqırım kimi tanıdı. Bi
zim diplomatik və siyasi uğurları
mız öz nəticəsini verməkdədir.
Bu gün Ermənistan dalan ölkəyə
çevrilib. Biz gizlətmirik ki, səyləri
miz nəticəsində Ermənistanı bütün
regional layihələrdən təcrid etmişik
və bu siyasət öz nəticələrini ver
məkdədir. Biz bundan sonra da bu
siyasəti davam etdirəcəyik və əmi
nəm ki, istədiyimizə nail olacağıq.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi yalnız və yal
nız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çər
çivəsində öz həllini tapmalıdır. Bu
nun başqa yolu yoxdur. Azərbay
can heç vaxt imkan verməz ki, bi
zim ərazimizdə ikinci qondarma
erməni dövləti yaradılsın.
Onu da biz dünya birliyinə, icti
maiyyətinə çatdırırıq ki, nəinki
Dağlıq Qarabağ, indiki Ermənistan
da bizim tarixi torpaqlarımızdır.
Təkcə sözlə yox, biz sübutlarla dün
ya birliyinə bunu çatdırırıq. Elmi
əsərlər yazılır, arxivlər qaldırılır, ta
rixi kitablar yazılır. Bunu sübut
edən kifayət qədər tarixi sənəd var.
XIX əsrin əvvəllərində İrəvan xanlı
ğının əhalisinin 80 faizini azərbay
canlılar təşkil edirdi. Biz bir neçə
deportasiyaya məruz qalmışıq. Bü

tün bunları biz çatdırmalıyıq, çatdı
rırıq və bu, öz səmərəsini vermək
dədir.
Bizim Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı prinsipial mövqeyimiz Azər
baycan xalqı tərəfindən dəstəklə
nir. Biz bu siyasətdən dönməyəcə
yik, bundan sonrakı illərdə də iş
ğalçını bütün işlərdən, regional iş
lərdən təcrid edəcəyik, onları ifşa
edəcəyik. Gələcək illərdə isə bizim
gücümüz daha da artacaq. Çünki
bu gün reallaşan böyük təşəbbüs
lər, layihələr bizim gücümüzü da
ha da artıracaqdır.
Eyni zamanda, biz yaxşı bilirik
və bunu tarix, yaxın tarix və bölgə
də gedən proseslər göstərir ki, bir
çox hallarda beynəlxalq hüquq
normaları işləmir. Kim güclüdür, o
da haqlıdır. Biz bunu dəfələrlə gör
müşük, bu gün də görürük. De
mək olar ki, son 15 il ərzində bey
nəlxalq davranış qaydaları dəyişdi,
beynəlxalq hüquq normaları arxa
plana keçdi. Güc amili daha önəm
qazandı. Bu, reallıqdır. Biz real hə
yatda yaşayırıq və reallıqla hesab
laşmalıyıq.
Bu reallıq bir də onu göstərir ki,
bizim ordu quruculuğu ilə bağlı
apardığımız siyasət yeganə düzgün
siyasətdir. Bu siyasətin əvvəlində
böyük işlər görüldü. Son 15 il ərzin
də ordu quruculuğu prosesi sürətlə
getmişdir. Bəzi hallarda bizi tənqid
edirdilər ki, siz nəyə görə bu məsə
lələrə bu qədər vəsait xərcləyirsiniz.
Ancaq həyat göstərdi ki, biz düz
gün siyasət aparmışıq. Bu gün Azər
baycan Ordusu dünya miqyasında
güclü ordular sırasındadır. Təchi
zat, silah-sursat, texnika, döyüş qa
biliyyəti baxımından ordumuz güc
lü ordular sırasındadır. Ordumuz
üçün nə lazımdırsa, biz onu da tə
min edirik. Ən müasir silahlar alınır
və bundan sonra da alınacaq.
Ordumuzun gücünü düşmən də
gördü. Aprel döyüşləri bizim şanlı
tariximizdir, böyük qələbəmizdir.

Azərbaycan Ordusu Ağdərə, Fü
zuli, Cəbrayıl rayonlarının torpaq
larının bir hissəsini işğalçılardan
azad etdi, minlərlə hektar torpağa
biz nəzarət edirik. Bu torpaqlara
həyat qayıdır, bu torpaqlarda Azər
baycan bayrağı dalğalanır, insan
lar qayıdır, yeni qəsəbə salınıbdır.
Bizim hərbi qələbəmiz Azərbaycan
xalqının gücünü, yenilməz ruhunu
göstərir. Onu göstərir ki, Azərbay
can xalqı bu işğalla heç vaxt barış
mayacaq. Bunu göstərir ki, biz öz
torpaqlarımızı azad edəcəyik. Bu
na nail olmaq üçün daha da güclü
olmalıyıq və olacağıq.
Cocuq Mərcanlı qəsəbəsi bizim
dirçəliş rəmzimizə çevrilibdir. Co
cuq Mərcanlıya qayıdan həyat hər
bir Azərbaycan vətəndaşını ürək
dən sevindirir, onu qürurlandırır.
Ermənilər, vandallar, Ermənistan
rəhbərliyi bizim tarixi abidələrimi
zə də soyqırımı törədib, məscidlə
rimizi dağıdıb. Amma onlar başa
düşmürlər ki, biz dağılmış məscid
ləri qəlbimizdə yaşadırıq. Biz da
ğılmış məscidləri qəlbimizdə ucalt
mışıq. Torpaqlar işğaldan azad
olunandan sonra vandallar tərəfin
dən dağıdılmış Şuşa məscidinin
bənzərini biz Cocuq Mərcanlıya
gətirdik, orada tikdik. Bu gün bu
torpaqlarda bizim insanlarımız
ibadət edə bilirlər. Bu, bir daha
onu göstərir ki, biz heç vaxt işğalla
barışmayacağıq.
Biz köçkünlərlə bağlı olan məsə
lələri də uğurla həll edirik. Yüzə
yaxın qəsəbə salınıb, 280-290 min
köçkün soydaşımız yeni evlərlə,
mənzillərlə təmin edilibdir. Biz
bundan sonra da onlara dəstək
göstərəcəyik. Köçkünlərin məişət
problemləri, onların məşğulluğu
daim diqqət mərkəzindədir. Gələ
cəkdə də bu istiqamətdə addımlar
atılacaqdır.
Ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki,
son 15 il ərzində biz sosial məsələlə
rin həllinə çox böyük diqqət göstər
mişik. Bunu rəqəmlər də təsdiqlə
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yir. Maaşlar təxminən 7 dəfə, pensi
yalar 10 dəfədən çox artıb. Sosial
infrastruktur yaradılır. 3100-dən
çox məktəb tikilib və təmir edilib.
640-dan çox xəstəxana tikilib və tə
mir edilib. Bölgələrdə 43 Olimpiya
İdman Mərkəzi yaradılıb. Yəni so
sial siyasət daim diqqət mərkəzin
dədir. Dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı
fikrimi bildirmişəm, bir daha de
mək istəyirəm ki, gələcək fəaliyyə
timdə də Azərbaycan vətəndaşının
maraqları, onun rifahı daim diqqət
mərkəzində olacaqdır.
Nəzərə alsaq ki, növbəti illərdə
biz çox ciddi islahatlar aparacağıq,
islahatları dərinləşdirəcəyik, əmi
nəm ki, vətəndaşlarımızın yaşayış
səviyyəsi daha da yaxşılaşacaqdır.
Yoxsulluğa qarşı mübarizədə Azər
baycan böyük uğurlara imza atıb.
Demək olar ki, bu məsələlərlə məş
ğul olan bütün beynəlxalq təşkilat
lar bunu nümunə kimi göstərirlər
ki, yoxsulluq təxminən 50 faizdən
5,4 faizə düşübdür. İşsizliklə bağlı
böyük işlər görülüb. İşsizlik Azər
baycanda 5 faiz səviyyəsindədir.
Son 15 il ərzində əhalinin sayı 1,5
milyon nəfər artıb. Ancaq iş yerləri
də təxminən o səviyyədə artıbdır.
Mən bunu bir daha demək istəyi
rəm ki, gələcək fəaliyyətimizdə biz
bu amili daim diqqətdə saxlayaca
ğıq. Çünki bizdə mövcud olan müs
bət demoqrafik dinamika tələb edir
ki, iş yerlərinin yaradılması prosesi
daim getsin. Əgər nəzərə alsaq ki,
indi dünyada, o cümlədən Azər
baycanda yeni texnologiyalar tətbiq
olunur və bu texnologiyalar bəzi
hallarda insan əməyini aradan gö
türür, yeni texnoloji müəssisələrin
yaradılması bizim planlarımızda
dır. Biz yeni iş yerlərinin yaradılma
sı ilə bağlı daha çevik və səmərəli
siyasət aparmalıyıq.
Bu illər ərzində Azərbaycan in
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tellektual məhsulun ixracatçısına
çevrilibdir. “ASAN xidmət” artıq
başqa ölkələrdə tətbiq olunur, bi
zim təcrübəmiz öyrənilir. Bu, icti
mai xidmətlər sahəsində bir inqilab
idi. Bu, sosial layihədir. Çünki bu
layihə insanlara xidmət göstərir. 13
“ASAN xidmət” mərkəzimiz var.
Bu ilin sonuna qədər onların sayı
15-ə, gələn ilin sonuna qədər isə
20-yə çatacaqdır. “ASAN xidmət”
mərkəzlərində 20 milyondan çox
müraciət qeydə alındı və bu quru
mu bəyənmə əmsalı 100 faizə ya
xındır.
Bu, bir daha bizim niyyətimizi,
siyasətimizi göstərir. Korrupsiyaya,
rüşvətxorluğa qarşı mübarizə apa
rılır, bundan sonra da aparılacaq
dır. Bu istiqamətdə inzibati tədbir
lər, cəza tədbirləri görüləcək və ən
böyük səmərə verən sistem xarak
terli tədbirlər, institusional islahat
lar həyata keçiriləcəkdir. “ASAN
xidmət” onların arasında xüsusi yer
tutur. Azərbaycan vətəndaşları gö
rürlər ki, biz tədricən bu qurumun
funksiyalarını genişləndiririk.
Biz son 15 il ərzində iqtisadi isla
hatlar aparmışıq və iqtisadi məsələ
lərə xüsusi diqqət yetirmişik. Çünki
mən dəfələrlə demişəm və həyat
bunu göstərir, ancaq iqtisadiyyatı
güclü olan ölkələr müstəqil siyasət
apara bilərlər. Əgər sən kimdənsə
asılısansa, - ya kreditdən asılısan, ya
başqa dövlətdən asılısan, - heç vaxt,
sözün əsl mənasında, müstəqil siya
sət aparmaq iqtidarında olmaya
caqsan. Ona görə biz çalışırdıq ki,
iqtisadi müstəqilliyə çataq və buna
da nail olduq. Biz indi heç bir kredi
tə möhtac deyilik, özümüz kreditlər
veririk. Bizim dövlət borcumuz
ümumi daxili məhsulumuzun 20
faizini təşkil edir. Mən qarşıya vəzi
fə qoymuşam və biz gələcək illərdə
dövlət borcumuzu daha da aşağı

səviyyəyə salmalıyıq. İqtisadiyyat
son 15 il ərzində 3,2 dəfə artıbdır.
Bu, çox böyük göstəricidir. Əlbəttə
ki, bu göstəricinin tərkibində neft
amili xüsusi yer tutur. Ancaq bu
nunla bərabər, bizim qeyri-neft ix
racımız 15 il ərzində dörd dəfədən
çox artıbdır. Bu da onu göstərir ki,
bizim islahatlarımız böyük səmərə
verir.
Sənaye istehsalı 2,6 dəfə artmış
dır. Valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə
artmışdır, bu gün 44 milyard dolla
ra bərabərdir. Ölkəmizə 230 mil
yard dollardan çox sərmayə qoyu
lub. Ölkəmizdə çox gözəl investisi
ya iqlimi vardır. Xarici və yerli sər
mayə ölkəmizə bundan sonra da
qoyulacaqdır. Davos Ümumdünya
İqtisadi Forumu Azərbaycanı rəqa
bət qabiliyyətliliyinə görə 35-ci yerə
layiq görübdür. İnkişafda olan öl
kələr arasında inklüziv inkişaf in
deksinə görə biz üçüncü yerdəyik.
Yəni bu göstəricilər özlüyündə hər
şeyi açıq-aydın bildirir, onu göstərir
ki, iqtisadi sahədə əldə edilmiş
uğurlar, nailiyyətlər tarixi nailiyyət
lərdir.
Bu gün də Azərbaycan iqtisadiy
yatı inkişaf edir. Biz dünyada baş
vermiş böhranlar zamanı da bu
böhranlardan ən az itkilərlə çıxa bil
mişik. Artıq bu böhranlar arxada
qalıb və iqtisadi sabitlik, maliyyə
sabitliyi, əlbəttə ki, həm investisiya
iqliminə müsbət şərait yaradır, həm
də biznes mühitini daha da yaxşı
laşdırır. Gələcək illərdə biznes mü
hitinin yaxşılaşdırılması istiqamə
tində əlavə addımlar atılacaq, iqti
sadi islahatlar dərinləşəcək. İqtisadi
sahədə tam şəffaflıq təmin edilməli
dir, bütün xoşagəlməz hallara son
qoyulmalıdır. Bütün iqtisadi qu
rumlar dünyanın inkişaf etmiş öl
kələrində olan müsbət təcrübəni
tətbiq etməlidirlər. Belə göstərişlər

verilibdir. Əminəm ki, Azərbaycan
vətəndaşları, sahibkarlar yaxın gə
ləcəkdə bizim islahatlarımızın müs
bət təsirini görəcəklər.
Sahibkarlığın inkişafı sürətlə get
mişdir. Bu illər ərzində sahibkarlara
2 milyard manatdan çox güzəştli
şərtlərlə kreditlər verilmişdir. Bu
kreditlər hesabına və sahibkarların
öz vəsaiti hesabına yüzlərlə, bəlkə
də minlərlə yeni müəssisə yaradıl
mışdır və qeyri-neft sektorunun in
kişafı təmin edilmişdir. Növbəti il
lər ərzində, qeyd etdiyim kimi, iqti
sadi sahədə islahatlar təmin edilə
cək, dərinləşəcək ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatı dayanıqlı şəkildə inki
şaf etsin və biz neft-qaz amilindən
asılılığı azaldaq.
Bu illər ərzində biz yeni texnolo
giyalara böyük diqqət vermişik.
Azərbaycan dünyanın məhdud say
da üzvü olan kosmik klubuna daxil
oldu. Bizim indi iki peykimiz var və
üçüncü peykin orbitə buraxılması
nəzərdə tutulur. Azərbaycan bu sa
hədə də liderlik nümayiş etdirir.
Bu, onu göstərir ki, biz gələcəyə ba
xırıq və gələcək də elmi-texnoloji
inkişafla bağlıdır. Məhz buna görə
biz təhsilə, elmə diqqət veririk, növ
bəti illərdə daha da böyük diqqət
göstərməliyik. Çünki hər bir dövlə
tin uğurlu inkişafı texnoloji təmina
ta əsaslanır. Biz ən müasir texnolo
giyaları Azərbaycanda tətbiq etmə
liyik. Buna nail olmaq üçün bizdə
hazırlıqlı kadr potensialı olmalıdır,
bu istiqamətdə bundan sonrakı il
lərdə də işlər görüləcəkdir.
Əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatımı
zın əsas hissəsini neft-qaz sektoru
təşkil edir. Təbii ki, son 15 il ərzində
bu sahəyə xüsusi diqqət göstərilirdi
və bundan sonra da göstəriləcək.
Bu illər ərzində biz, doğrudan da,
tarixi nailiyyətlərə nail ola bilmişik.
Ulu öndər Heydər Əliyevin öz əllə
ri ilə təməlini qoyduğu Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri 2006-cı ildə isti
fadəyə verildi və beləliklə, biz bö
yük gəlirlər əldə etməyə başlamış

dıq. Ondan bir il sonra Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəməri Azərbaycanı
qaz ixrac edən ölkəyə çevirmişdir.
Hazırda biz Cənub Qaz Dəhlizinin
icrası ilə məşğuluq. Bu layihə bizim
təşəbbüsümüzlə həyata keçirilir.
2012-ci ildə bu layihəyə start veril
di. Ondan əvvəlki illər isə demək
olar ki, nəticəsiz keçmişdir. Çünki
Azərbaycan qazını böyük həcmlər
lə Avropa bazarlarına çıxarmaq
üçün bir neçə il ərzində müzakirə
lər gedirdi, amma heç bir nəticə yox
idi. Biz bunu görəndə artıq bildik
ki, ancaq özümüzə güvənməliyik
və tarixi qərarlar qəbul edildi. Çox
çətin layihəni uğurla icra edirik. Bu,
həm iqtisadi, həm texniki cəhətdən
maliyyə tutumlu layihədir. Cənub
Qaz Dəhlizinə qoyulan sərmayə 40
milyard dollara bərabərdir. Bu və
saitin böyük hissəsi xarici tərəfdaş
lar, banklar tərəfindən qoyulur.
Ona görə xüsusilə bu da dünyada
mövcud olan iqtisadi böhrana təsa
düf etdi və bu vəsaiti ölkəmizə cəlb
etmək o qədər də asan məsələ de
yildi. Biz, əlbəttə, diplomatik, siyasi
və iqtisadi yollarla buna nail ola bil
mişik. Cənub Qaz Dəhlizi layihələ
rinin üçü bu il istifadəyə veriləcək
dir – “Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz
Kəməri və TANAP. Biz artıq Avro
panın, Avrasiyanın enerji xəritəsini
dəyişdirmişik. Bundan sonrakı illər
ərzində Azərbaycan Avrasiyada çox
önəmli enerji resurslarını dünya ba
zarlarına çıxaran ölkə kimi fəaliyyət
göstərəcək. Əlbəttə, bizə əlavə gə
lirlər gələcək ki, bu gəlirləri də biz
ölkəmizin inkişafına yönəldəcəyik.
Biz bu illər ərzində “Azəri-ÇıraqGünəşli” yatağının gələcək işlənil
məsi ilə bağlı önəmli addımlar at
mışıq, yeni kontrakt imzalanıb.
Kontraktın müddəti 2050-ci ilə qə
dər uzadılıb və biz öz payımızı artı
ra bilmişik. Eyni zamanda, 3,6 mil
yard dollar bonus almışıq və onun
birinci hissəsi artıq bu il xəzinəyə
daxil olub. Növbəti illərdə biz neftqaz sektorunda digər perspektiv

strukturlar ətrafında tərəfdaşlarla
işləyəcəyik. Demək olar ki, neft-qaz
sektorunda Azərbaycan istədiyinə
artıq nail olubdur və bir-iki ildən
sonra Cənub Qaz Dəhlizi tam istifa
dəyə veriləcəkdir.
Biz bu illər ərzində ölkə daxilin
də enerji təminatını yaxşılaşdıra bil
mişik. Böyük infrastruktur layihələ
ri icra edilib. Son 15 il ərzində
30-dan çox elektrik stansiyası tiki
lib. Onların generasiya gücü 3900
meqavata bərabərdir. Müqayisə
üçün deyə bilərəm ki, bizim indi
ümumi generasiya gücümüz təqri
bən 6,5 min meqavata bərabərdir.
Onun 3,9 min meqavatını biz 15 il
ərzində yarada bilmişik. Azərbay
can elektrik enerjisini idxal edən
ölkədən ixrac edən ölkəyə çevril
mişdir.
Qazlaşdırma bu ilin sonuna qə
dər Azərbaycanda 95 faizə çatacaq
dır. Hesab edirəm ki, bu, dünya
miqyasında ən yüksək göstəricilər
dən biridir və biz bundan sonra da
bu işlərlə məşğul olacağıq.
Bu ilin sonuna qədər, - əgər 2004cü ilin əvvəlindən hesablasaq, - öl
kəmizdə 15 min kilometr yeni yol
çəkilişi təmin edilmiş olacaqdır. Bu
proses bundan sonrakı illərdə də
davam edəcək. Bütün kənd yolları
ilə bağlı təkliflər artıq bizə daxil
olub. İmkan olduqca biz bütün
kənd yollarını yenidən quracağıq.
Bu istiqamətdə artıq böyük işlər gö
rülübdür.
2004-cü ildə Bakının su təchizatı
ilə bağlı problemləri çox ciddi idi. O
vaxt Bakı sakinlərinin 29 faizi da
vamlı təmiz içməli su ilə təmin olu
nurdu. Bu gün bu rəqəm 81 faizə
çatıbdır. Ölkə üzrə isə 2004-cü ildə
təqribən 20 faiz əhali içməli su ilə
təmin edilirdi, hazırda bu rəqəm 67
faizə çatıbdır. Bundan sonrakı illər
də bu günə qədər görə bilmədiyi
miz işləri biz başa çatdıracağıq. Bü
tün şəhərlərdə, bütün kəndlərdə
insanlar təmiz içməli su ilə təmin
olunmalıdırlar. Bizim proqramları
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mızda bu var. Bu da infrastruktur
layihələri arasında xüsusi yer tutan
sahədir.
Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün
böyük meliorasiya tədbirləri görü
lübdür, dörd böyük su anbarı tikilib
və son bir neçə il ərzində biz hər il
100 mindən çox hektara yeni su
mənbəyi gətiririk. Əminəm ki, kənd
təsərrüfatının inkişafına bunun çox
böyük təsiri olacaqdır.
Biz son illərdə ölkə daxilində
nəqliyyat infrastrukturu ilə çox cid
di məşğul olmuşuq. Demək olar ki,
nəqliyyat infrastrukturuna çox bö
yük vəsait qoyulubdur. Biz yeddi
aeroport tikmişik, onlardan altısı
beynəlxalq statusa malikdir. O aero
portlar indi işləyir, xaricdən gələn
turistlərin sayı artır. Ələtdə Xəzər
dənizində ən böyük yeni ticarət li
manı tikilir, yaxın gələcəkdə istifa
dəyə veriləcəkdir. Dəmir yolu inf
rastrukturu yeniləşir. Azərbaycan
Xəzər dənizində ən böyük donan
maya malikdir. Burada da biz lider
liyi möhkəmləndiririk. Gəmiqayır
ma zavodunun tikintisi artıq xaric
dən gəmilərin alınmasına ehtiyac
qalmadığını göstərir.
Bir sözlə, nəqliyyat infrastruktu
runun yeniləşməsi, yaradılması, əl
bəttə ki, daxili tələbat idi. Eyni za
manda, biz qonşularla əməkdaşlıq
edərək regional infrastrukturu da
yaratmışıq. Keçən ilin oktyabrında
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
açılışı növbəti tarixi nailiyyətimiz
dir. Qonşularla birlikdə bu tarixi
yolu biz istifadəyə verdik və indi
Azərbaycan ərazisindən yüklərin
daşınması gündən-günə artmaqda
dır. Bununla paralel olaraq, hazırda
biz Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi
nin yaradılması ilə məşğuluq və
Azərbaycan ərazisində bütün işləri
tamamladıq. Əminəm ki, qonşu öl
kələrlə əməkdaşlıq edərək bu yolun
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çatışmayan hissəsi də yaxın gələ
cəkdə tikilib istifadəyə veriləcək.
Beləliklə, açıq dənizlərə çıxışı olma
yan ölkə olan Azərbaycan Avrasiya
nın nəqliyyat mərkəzlərindən biri
nə çevrilir. Bu, real işlərin nəticələri
dir.
Bizim coğrafi yerləşməyimiz bir
tərəfdən əlverişlidir, digər tərəfdən
əlverişsizdir. Biz Avropa ilə Asiya
arasında yerləşirik, ancaq, eyni za
manda, bizim açıq dənizlərə çıxışı
mız yoxdur. Əgər olsa idi, onda heç
neft və qaz kəmərlərini tikməyə eh
tiyac qalmazdı. Ona görə, belə qa
palı şəraitdə Avrasiyanın nəqliyyat
mərkəzlərindən birinə çevrilməyi
miz tarixi nailiyyətimizdir.
Qeyd etməliyəm ki, biz digər sa
hələrdə də böyük uğurlar qazanmı
şıq. Bir çıxışda onların hamısını sa
dalamaq mümkün deyil. Təkcə onu
demək istəyirəm ki, 2004-cü ildə
Azərbaycana xaricdən bir milyon
qonaq gəlmişdirsə, bu il gələcək qo
naqların sayı üç milyona çatacaq
dır. Biz ölkəmizi dünyada tanıtdıra
bilmişik. Beynəlxalq tədbirlərin ke
çirilməsi, Avropa oyunları, İslam
həmrəyliyi oyunları, Formula-1 ya
rışları, siyasi, humanitar tədbirlər
Azərbaycanı dünyaya təqdim etdi.
Bununla paralel olaraq, xalqımızın
qonaqpərvərliyi, gözəl iqlim, təhlü
kəsizlik, gözəl infrastruktur, şərait,
tarixi abidələrimiz Azərbaycanı sü
rətlə inkişaf edən böyük turizm
mərkəzinə çevirir. Əlbəttə, bu, ölkə
mizə valyuta gətirir, bu, ölkəmizi
daha da gücləndirir və bu sahədə
minlərlə iş yeri yaradılır və yaradı
lacaqdır.
Biz böyük idman uğurları ilə fəxr
edə bilərik. Bizim idmançılarımız
son 15 il ərzində Olimpiya oyunla
rında, dünya, Avropa çempionatla
rında böyük qələbələr qazanmışlar.
Avropa oyunlarında biz ikinci yerə

layiq görüldük, İslam həmrəyliyi
oyunlarında isə bütün müsəlman
ölkələri arasında birinci yerə nail
olduq. Biz Rio Olimpiya Oyunların
da medalların sayına görə 14-cü
yerdəyik. Tarixi qələbələrdir. Hara
baxsaq, hansı sahəyə baxsaq biz in
kişaf, nəticə və uğur görürük. Nəyə
görə? Çünki bizim siyasətimiz xalq
tərəfindən dəstəklənir. Bir daha qa
yıdıram çıxışımın əvvəlinə, xalq-iq
tidar birliyi bütün bu uğurları
mümkün edir. Biz regional inkişaf
la çox ciddi məşğul olmuşuq. Üç
regional inkişaf proqramı qəbul
edilibdir. Üçüncüsü bu il başa çatır.
Regionların siması dəyişilib, şəhər
lər abadlaşıb, gözəlləşib. Bakı dün
yanın ən gözəl şəhərlərindən birinə
çevrilibdir. Bakı şəhəri bizim qürur
mənbəyimizdir.
Yəni son 15 il ərzində kifayət qə
dər uğurlar, nailiyyətlər var. Ancaq
biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifa
yətlənməməliyik. Biz gələcəyə bax
malıyıq və baxırıq. Növbəti illərdə
görüləcək işlər haqqında bizim çox
aydın təsəvvürümüz, planlarımız,
proqramlarımız var. Biz qeyd etdi
yim sahələr üzrə səylərimizi davam
etdirəcəyik, Azərbaycanı daha da
qüdrətli ölkəyə çevirəcəyik. Hər bir
sahə üzrə bizim konkret proqram
larımız, planlarımız var. Həm bey
nəlxalq məsələlərlə, həm bölgələri
mizin möhkəmləndirilməsi, siyasiiqtisadi islahatların dərinləşməsi,
sosial siyasət, ordu quruculuğu ilə
bağlı bizim konkret proqramları
mız var. Güclü siyasi iradə, böyük
maliyyə resurslarımız var. Biz bu
maliyyə resurslarını öz əlimizlə ya
ratmışıq və biz indi öz hesabımıza
yaşayırıq. Xalq-iqtidar birliyi var.
Ona görə mən əminəm ki, bütün
Azərbaycan xalqı və biz hamımız
gələcəyə çox böyük nikbinliklə ba
xırıq. Hamımızın amalı ondan iba

rətdir ki, ölkəmiz daha da güclən
sin, daha da qüdrətli dövlətə çevril
sin, Azərbaycan vətəndaşları daha
da yaxşı yaşasınlar.
Çıxışımın sonunda bir məsələni
də qeyd etməliyəm. Bütün bu uğur
lar ancaq müstəqillik dövründə
mümkün olmuşdur. Azərbaycan
xalqı bir daha görür ki, müstəqilliyi
mizin üstünlükləri nədən ibarətdir.
Bizim taleyimiz öz əlimizdədir, biz
öz taleyimizin sahibiyik. Biz ancaq
müstəqillik dövründə belə böyük
uğurlara nail ola bilərdik. Bu gün
müstəqillik bizim üçün ən böyük
sərvətdir, ən böyük nemətdir, ən
böyük xoşbəxtlikdir. Biz bundan
sonra da müstəqillik və qələbələr
yolu ilə gedəcəyik.
Eşq olsun Azərbaycan xalqına!
Yaşasın Azərbaycan!
***
Bununla da andiçmə mərasimi
başa çatdı.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev aprelin
18-də andiçmə mərasimindən
sonra ailə üzvləri ilə birlikdə Fəx
ri xiyabana gəlib müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı
və qurucusu, xalqımızın Ümum
milli lideri Heydər Əliyevin mə
zarını ziyarət edərək xatirəsini
ehtiramla yad edib. Dövlətimizin
başçısı Ulu öndərin məzarı önü

nə əklil qoydu, onun ruhu qarşı
sında baş əydi.
Sonra Prezident İlham Əliyev
və ailə üzvləri görkəmli oftalmo
loq-alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın məzarını ziyarət etdi
lər və üzərinə gül dəstələri qoy
dular. Tanınmış dövlət xadimi
Əziz Əliyevin və professor Ta
merlan Əliyevin məzarlarının üs
tünə də gül dəstələri düzüldü.

Şəhidlərin xatirəsinə ehtiram
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev aprelin
18-də ailə üzvləri ilə birlikdə xal
qımızın müqəddəs and yeri olan
Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Dövlətimizin başçısı Azərbay
canın azadlığı, müstəqilliyi və əra
zi bütövlüyü uğrunda mübarizədə

canlarından keçmiş qəhrəman və
tən övladlarının əziz xatirəsini eh
tiramla yad etdi, “Əbədi məşəl”
abidəsinin önünə əklil qoydu.
Prezident İlham Əliyev və ailə
üzvləri paytaxt Bakının mənzərə
sini seyr etdilər.
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Dövlət Bayrağı Meydanında olub

Aprelin 18-də Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham
Əliyev və ailə üzvləri Dövlət Bay
rağı Meydanında olublar.
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko
mandanı Prezident İlham Əliyevə

raport verdi.
Dövlətimizin başçısı əsgərləri
salamladı.
Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni səsləndi.
Azərbaycan Respublikası Pre
zidentinin, Silahlı Qüvvələrin Ali

Baş Komandanının şərəfinə yay
lım atəşi açıldı.
Fəxri qarovul dəstəsi hərbi
marşın sədaları altında dövləti
mizin başçısının qarşısından keç
di.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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MÖHTƏŞƏM QƏLƏBƏ:
AZƏRBAYCAN XALQI İNKİŞAFI,
TƏRƏQQİNİ, SABİTLİYİ VƏ RİFAHI SEÇDİ

Hər bir dövlətin siyasi taleyini müəyyən edən mühüm amil
lərdən biri seçkilərdir. Xalqın iradəsini ifadə edən seçkilərin
nəticələri ölkənin gələcək inkişaf yolunu müəyyənləşdirir,
cəmiyyətin hakimiyyətin siyasətinə münasibətini əks etdi
rir. Yəni seçkilər hər bir demokratik cəmiyyət üçün taleyük
lü məsələ və əlamətdar hadisədir. Bu mənada, müstəqil
Azərbaycan da istisna deyil.
12
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ŞƏFFAF VƏ DEMOKRATİK
SEÇKİLƏRİN NƏTİCƏLƏRİ
AZƏRBAYCAN XALQININ
İRADƏSİNİ ƏKS ETDİRDİ
Aprelin 11-də Azərbaycanda ke
çirilmiş prezident seçkiləri şəfaf və
demokratik olması ilə yadda qaldı,
xalqın iradəsini əks etdirdi. Ölkə
mizə gəlmiş beynəlxalq müşahidə
çilər də seçki prosesinin tam de
mokratik keçdiyini, hər hansı bir
ciddi qanun pozuntusunun qeydə
alınmadığını vurğuladılar. 61 təş
kilat və 59 ölkədən 890-dan çox
beynəlxalq müşahidəçi, habelə 51
beynəlxalq KİV-in 118 nümayən
dəsi seçkiləri izlədi. Yerli müşahi
dəçilərin sayı 59 minə yaxın oldu,
təxminən hər bir məntəqədə 10-dan
çox müşahidəçi səsvermə prosesini
izlədi. Seçki məntəqələrinin təxmi
nən 20 faizində - 1000-ə yaxın mən
təqədə veb-kameraların quraşdırıl
ması isə dünya ictimaiyyənin bu
prosesi izləməsini təmin etdi. Bü
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tövlükdə, həm ayrı-ayrı müşahidə
çilər, həm də seçki prosesini işıq
landıran beynəlxalq media nüma
yəndələri Azərbaycanda seçkilərin
şəffaf və ədalətli keçməsi üçün hər
cür şəraitin yaradıldığını, yüksək
seçici fəallığının seçkilərə böyük
marağın olmasından xəbər verdi
yini diqqətə çatdırdılar. Seçki mən
təqələrində yaradılan şəraitin, xü
susilə veb-kameralar vasitəsi ilə
müşahidə imkanının yaradılması
nın isə mütərəqqi təcrübədən xə
bər verdiyi bildirildi. Ekspertlər isə
seçkilərin demokratikliyi və şəffaf
lığı ilə yadda qaldığını, xalqın ira
dəsini əks etdirdiyini bəyan etdi
lər. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev aprelin
18-də Milli Məclisdə andiçmə mə
rasimində çıxışı zamanı diqqətə
çatdırdı ki, prezident seçkiləri
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Azərbaycan xalqının iradəsini əks
etdirib: “Azərbaycan xalqı görülən
işlərə yüksək qiymət vermişdir,
görülən işlərə səs vermişdir. İnki
şafa, tərəqqiyə, təhlükəsizliyə, gə
ləcək inkişafımıza səs vermişdir.
Seçkilər ədalətli və şəffaf şəkildə
keçirilmişdir. Seçkilərdən əvvəl
yerli və beynəlxalq təşkilatlar tərə
findən keçirilmiş rəy sorğuları, seç
kilər günü yenə də beynəlxalq və
yerli təşkilatlar tərəfindən keçiril
miş “exit-poll”lar seçkilərin rəsmi
nəticələri ilə üst-üstə düşür. Bu, bir
daha onu göstərir ki, seçkilər xalqı
mızın iradəsini, onun fikirlərini
əks etdirir”.
İLHAM ƏLİYEVİN ZƏFƏRİNİ
TƏMİN EDƏN AMİLLƏR
Azərbaycan xalqı aprelin 11-də
iradəsini ifadə edərək öz Preziden

t ini seçdi. Prezident İlham Əliye
vin seçicilərin 86,02 faizinin dəstə
yini qazanmaqla növbəti möhtə
şəm qələbəyə imza atması Azər
baycanın son 15 ildə keçdiyi inkişaf
yoluna, qazandığı nailiyyətlərə,
uğurlu daxili və xarici siyasət kur
suna, Prezident İlham Əliyevin
fəaliyyətinə verilən ən yüksək qiy
mətdir. Bu, həm də xalqımızın
Heydər Əliyev siyasətinin layiqli
davamçısı olan Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçi
rilən siyasətə böyük inam və eti
mad bəslədiyini, bu kursa alterna
tiv görmədiyini göstərdi.
Şübhəsiz ki, xalqın yüksək dəs
təyini, böyük inam və etimadını
təmin edən çoxsaylı amillər var.
Ən əsası budur ki, Azərbaycan Pre
zidenti İlham Əliyevin uğurlu inki
şaf siyasəti vətəndaş məmnunlu

ğunu təmin edib. Çünki əhalinin
rifah halı daha da yaxşılaşıb, ölkə
mizin tərəqqisi insanların həyatın
da müsbət dəyişikliklərin meyda
na çıxmasına səbəb olub. Azərbay
canın dayanıqlı inkişafının davam
lı xarakter daşıması insanların gə
ləcəyə inamla və nikbin baxmasına
əsas yaradıb. Bunun nəticəsidir ki,
Azərbaycan xalqı seçkilər vasitəsi
ilə öz iradəsini ifadə edərək növbə
ti dəfə cənab İlham Əliyevə etimad
göstərdi.
Xalqın alternativsiz seçiminin
Prezident İlham Əliyev olmasını
şərtləndirən ən mühüm amillərdən
biri son 15 ildə həyata keçirilən iq
tisadi inkişaf siyasətinin nəticəsin
də Azərbaycanın möhtəşəm nailiy
yətlər əldə etməsi və yeni zirvələr
fəth etməsidir. Azərbaycan uğurlu
iqtisadi siyasət nəticəsində qüdrət
li ölkəyə çevrilib. Reallıqdır ki,
Azərbaycan ötən 15 il ərzində Pre
zident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə möhtəşəm inkişaf yolu keçib,
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bütün sahələrdə ciddi nailiyyətlər
əldə edilib. Prezident İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
mükəmməl iqtisadi strategiya nəti
cəsində islahatların davamlılığı tə
min edilib, iqtisadi inkişaf daha da
sürətlənib. Təsadüfi deyil ki, son
14 ildə ümumi daxili məhsul 3,2,
sənaye məhsulu istehsalı 2,6, kənd
təsərrüfatının ümumi məhsul is
tehsalı 1,7 dəfə artıb, açılmış yeni iş
yerlərinin sayı 1 milyon 958 min
400 olub. Həyata keçirilən iqtisadi
siyasət mühüm inkişaf göstəricilə
rinin qeydə alınmasını təmin et
məklə yanaşı, sosial müdafiə sahə
sində də qarşıya qoyulan məqsəd
lərə çatmağa imkan verib. Bəhs
olunan dövrdə orta aylıq əmək

 qı 6,8, orta aylıq pensiya haqqı
haq
nın miqdarı isə 8,6 dəfə artıb. Yox
sulluğun səviyyəsi 44,7 faizdən 5,4
faizə düşüb, işsizliyin səviyyəsi isə
5 faizə enib. 15 il ərzində Azərbay
can qlobal rəqabətlilik indeksində
dünyadakı mövqeyini xeyli güc
ləndirib, Dünya İqtisadi Forumu
nun Qlobal Rəqabətlilik Hesaba
tında 35-ci pillədə qərarlaşıb və
MDB məkanında liderliyini qoru
yub saxlayıb. Azərbaycan dünyada
ən çox islahat aparan qabaqcıl öl
kələrdən biri kimi tanınıb. Ölkə
miz innovasiya potensialına görə
dünyada 44-cü, dövlət orqanların
da İKT-nin tətbiqi üzrə 14-cü olub.
Bütün bu göstəricilər Prezident İl
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən siyasətin inkişafa xidmət
etdiyini, Azərbaycanın qarşısında
yeni perspektivlər açdığını göstə
rir. Dövlətimizin başçısı sözüge
dən çıxışı zamanı bu məqamlara
diqqət yetirərək deyib: “Biz son 15
il ərzində iqtisadi islahatlar apar
mışıq və iqtisadi məsələlərə xüsusi
diqqət yetirmişik”.
Azərbaycan xalqının seçiminin
İlham Əliyev olmasını təmin edən
əhəmiyyətli amillərdən biri ölkə
mizdə sülh, sabitlik və əmin-aman
lıq şəraitinin hökm sürməsidir.
Heydər Əliyev siyasətini uğurla
davam etdirən Prezident İlham
Əliyevin xalqımız qarşısında ən
mühüm xidmətlərindən biri ölkə
mizdə möhkəm ictimai-siyasi sa
bitliyin və etibarlı təhlükəsizlik
mühitinin yaradılmasıdır. Bu gün
regional və beynəlxalq miqyasda
gərginliklər, müharibələr, qanlı
toqquşmalar baş verdiyi halda,
Azərbaycan sabit və təhlükəsiz öl
kə olması ilə diqqəti cəlb edir.
“Azərbaycan xalqı bu 15 il ərzində
sabitlik şəraitində yaşamışdır. Bu
da inkişafımız üçün əsas şərtdir”,-
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deyən Prezident İlham Əliyev qə
tiyyətlə vurğulayıb ki, xalq-iqtidar
birliyi bizim uğurlarımızın əsas
şərtidir: “Azərbaycan bu gün dün
ya miqyasında sabitlik məkanı, sa
bitlik adası kimi tanınır və bu, bi
zim böyük nailiyyətimizdir”.
Azərbaycanın beynəlxalq möv
qeyinin möhkəmlənməsi, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli mə
sələsində qətiyyətli mövqeyin nü
mayiş etdirilməsi, hücum diplo
matiyasının uğurla davam etdiril
məsi, bütün sahələrdə islahatların,
demokratik inkişafın davamlı xa
rakter daşıması və digər nailiyyət
lər Prezident İlham Əliyevin par
laq qələbəsini - zəfərini şərtləndi
rən amillərdəndir.
XALQ ÖZ GƏLƏCƏYİNİ
BİR DAHA İLHAM ƏLİYEVƏ
ETİBAR ETDİ
Bütövlükdə, Prezident İlham
Əliyevin seçkilərdə böyük üstün
lüklə qalib gəlməsinin əsasında
xalqın iradəsi, inamı və seçimi da
yanır. Azərbaycan xalqı bir daha
təsdiq etdi ki, ölkəmiz doğru yolda

irəliləyir. Seçkilərdə yüksək fəallıq
göstərən Azərbaycan seçicisi bir
daha təsdiq etdi ki, xalq bundan
sonra da Heydər Əliyev yolunun
davam etdirilməsini istəyir. Siyasi
plüralizm, şəffaf, ədalətli, demok
ratik şəraitdə baş tutan seçkilərin
nəticəsi xalqın öz gələcəyini Prezi
dent İlham Əliyevə etibar etdiyini
göstərdi.
AZƏRBAYCANI YENİ
VƏ DAHA MÖHTƏŞƏM
UĞURLAR GÖZLƏYİR
Bu zamana qədər əldə edilən
uğurlara nəzər salaraq əminliklə
deyə bilərik ki, öz yolunda inamla
irəliləyən Azərbaycanda növbəti 7
ildə də davamlı inkişafın, yeni
nailiyyətlərin şahidi olacağıq. Hə
dəflər bəllidir və qarşıya qoyulan
məqsədlərə çatmaq üçün Azərbay
canın kifayət qədər güclü siyasi
iradəsi, maliyyə imkanları, ən əsa
sı, sarsılmaz xalq-iqtidar birliyi
var. Qarşıya qoyulan məqsədlər və
müəyyənləşdirilmiş hədəflər onu
göstərir ki, Azərbaycanda dayanıq
lı iqtisadiyyatın qurulmasının tam

təmin olunması, iqtisadi islahatla
rın əhatə dairəsinin genişləndiril
məsi, əhalinin həyat şəraitinin da
ha da yaxşılaşdırılması, ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzunun daha da ar
tırılması və ən əsası, işğal altında
olan ərazilərimizin azad edilməsi
üçün bütün səylərin artırılması is
tiqamətində fəaliyyət uğurla da
vam etdiriləcək. Bütün bunlar isə
deməyə əsas verir ki, Azərbaycanı
qarşıdakı dövrdə yeni və daha
möhtəşəm uğurlar gözləyir. Dövlət
başçısının dediyi kimi: “Son 15 il
ərzində kifayət qədər uğurlar,
nailiyyətlər var. Ancaq biz əldə
edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlən
məməliyik. Biz gələcəyə baxmalı
yıq və baxırıq. Növbəti illərdə gö
rüləcək işlər haqqında bizim çox
aydın təsəvvürümüz, planlarımız,
proqramlarımız var. Biz qeyd etdi
yim sahələr üzrə səylərimizi da
vam etdirəcəyik, Azərbaycanı daha
da qüdrətli ölkəyə çevirəcəyik”.

Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının
baş redaktoru
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Milli Məclisin iclasında
Aprelin 21-də Milli Məclisin
növbəti plenar iclası keçirildi.
İclası açan Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov dedi: “Aprelin 11-də
ölkəmizin həyatında olduqca
önəmli hadisə baş verdi. Demokra
tik və şəffaf şəraitdə keçirilmiş,
azad və ədalətli prezident seçkilə
rində İlham Əliyevin yenidən Pre
zident seçilməsi dövlətimizin baş
çısının xalqımız qarşısındakı əvəz
siz xidmətlərinə verilən yüksək
qiymətin və sonsuz inamın ifadəsi
dir”. Parlament Sədri Milli Məclis
adından Prezident İlham Əliyevi
təbrik etdi, dövlət başçısına qarşı
dakı illər ərzində fəaliyyətində
uğurlar arzuladı. Spiker bildirdi ki,
Prezident İlham Əliyevin andiçmə
mərasimini Milli Məclisdə keçir
məsi dövlətimizin başçısının parla
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mentə verdiyi dəyərin və hörmətin
göstəricisidir.
Oqtay Əsədovun təklifi ilə Milli
Məclis adından Prezident İlham
Əliyevə təbrik məktubunun göndə
rilməsi qərara alındı.
Sonra Milli Məclis Sədri bildir
di ki, bugünkü iclasın gündəliyinə
bir məsələ daxildir. Bu, “Novruz
İsmayıl oğlu Məmmədovun Azər
baycan Respublikasının Baş naziri
vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq
verilməsi haqqında” məsələdir.
Spiker ölkə başçısının bununla
əlaqədar təqdimat məktubunu
oxudu.
Millət vəkilləri Səməd Seyidov,
Siyavuş Novruzov, İsa Həbibbəyli
çıxış edərək namizədliyi irəli sürü
lən Novruz Məmmədovu yüksək
peşəkarlıq səviyyəsinə, intellektual

savada malik, beynəlxalq münasi
bətləri və ölkə başçısının yürütdü
yü daxili və xarici siyasəti dərindən
mənimsəmiş bir insan kimi dəyər
ləndirdilər. Qeyd olundu ki, o, 22
ildən artıqdır ki, Prezident Admi
nistrasiyasında məsul vəzifələrdə
çalışır. Hər zaman ölkə maraqlarını
beynəlxalq aləmdə müdafiə edib.
Dövlətimiz əleyhinə aparılan, həqi
qətə uyğun olmayan məlumatlara,
yazılara tutarlı cavablar verib. Mil
lət vəkilləri Novruz Məmmədovun
namizədliyini dəstəklədilər, ona
gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu
ladılar.
Səsvermədən sonra namizədliyi
nə parlament tərəfindən razılıq ve
rilən Novruz Məmmədov çıxış
edərək dedi: “Mənə belə bir etimad
göstərdiyi üçün cənab Prezidentə

minnətdarlığımı bildirirəm. Bu,
çox şərəfli bir fəaliyyət sahəsidir.
Mənə göstərilən bu etimad Azərbaycan Prezidenti tərəfindən üzərimə çox böyük məsuliyyət, qarşıma çox böyük vəzifələr qoyur.
Azərbaycan bu gün dünyada öz
xüsusi mövqeyi, yeri olan dövlətdir. Ölkəmiz ən mürəkkəb geosiyasi regionda yerləşir. Dünyanın
müxtəlif ölkələrində siyasi gərginlik yaşanır. Amma belə böhranlı
bir mühitdə Azərbaycanda siyasi
sabitlikdir. Hər bir sahədə iqtisadi
dirçəliş, tərəqqi yaşanır. Azərbaycan ən müxtəlif sahələrdə - siyasətdə, enerji, idman, mədəniyyət,
multikulturalizm sahələrində qlobal layihələrin təşəbbüskarı və fəal
iştirakçısıdır. Hazırda dünyanın
heç bir ölkəsi Azərbaycanla rəqabətə davam gətirə bilmir. Bunu
qoruyub saxlamaq, bu inkişafı daha da sürətləndirmək lazımdır.
Mənim də hər zamankı kimi bundan sonrakı fəaliyyətimdə əsas
prinsiplər bu inkişafa və sabitliyə
xidmət olacaq.
Mən eyni zamanda Milli Məclisin üzvlərinə də mənə göstərdikləri yüksək etimada görə təşəkkür
edirəm. Əminəm ki, gələcəkdə
yüksək səviyyədə əməkdaşlıq quracağıq və birlikdə bu dövlətə daha inamla xidmət etməyə davam
edəcəyik. Mən çalışacağam ki,
üzərimə qoyulan bu vəzifəni
Azərbaycanın dövlət strukturları
ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində,
Ümummilli lider Heydər Əliyevin yoluna daha inamla bağlanaraq davam etdirim. Ölkəmizin davamlı inkişafı üçün əlimdən gələni edim”.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov sonda bir daha Novruz Məmmədovu təbrik etdi, ona gələcək
fəaliyyətində uğurlar arzuladı.
Bununla da Milli Məclis öz işini
başa çatdırdı.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti

RƏSMİ XRONİKA
Aprelin 6-da Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olan Sudan Respublikasının xarici işlər üzrə dövlət naziri Mohamed Abdalla İdris Mohamedin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşdü.
Spiker qonaqları salamlayaraq
dedi ki, Sudan nümayəndə heyətinin Qoşulmama Hərəkatının nazirlər konfransında iştirak etmək üçün
ölkəmizə səfərini və Milli Məclisdə
görüşünü yüksək qiymətləndiririk.
Azərbaycanla Sudan arasında siyasi, iqtisadi, humanitar və mədəni
sahələrdə əməkdaşlıq hər iki ölkənin maraqlarına xidmət edir. Sədr
görüşdə salamlarını Sudan Milli Assambleyasının Sədrinə və Vilayət
Məclisinin spikerinə çatdırmağı xahiş etdi. Bildirildi ki, Azərbaycan
onun dövlət müstəqilliyini ilk tanıyan Afrika dövlətlərindən biri kimi
Sudanla həyatın müxtəlif sahələrində münasibətlərin dərinləşməsinə
böyük önəm verir.
Oqtay Əsədov vurğuladı ki, hər
iki ölkənin qanunvericilik orqanlarında dostluq qruplarının yaradılması parlamentlərarası əlaqələrin inkişafına dəyərli töhfə vermiş olardı.
Milli Məclisin rəhbəri qeyd etdi ki,
Azərbaycan ictimaiyyəti 2014-cü ilin
sentyabrında Sudan Milli Assambleyasının Xarici əlaqələr komitəsi tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəbul edilmiş qərarı həmişə minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır. Bildirildi ki,
Azərbaycan tərəfi 2025-ci ildə Bakının Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun
Ümumdünya Sərgisinə ev sahibliyi
etmək məsələsində Sudan hökumətinin dəstəyinə ümid edir.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən Sudan Respublikasının
xarici işlər üzrə dövlət naziri Mohamed Abdalla İdris Mohamed ölkəsinin Azərbaycanla siyasi, mədəni, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın daha

da dərinləşməsində maraqlı olduğunu söylədi. O dedi ki, təmsil etdiyi
ölkə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəkləmiş və bundan
sonra da dəstəkləyəcəkdir.
Görüşdə Milli Məclis Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev, Sudanın ölkəmizdəki səfiri Abbas Mustafa Əhməd
Abdallay və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.

Aprelin 6-da Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov Fələstin Dövlətinin
xarici işlər naziri Riad Malkinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi.
Görüşdə Sədr dedi ki, dost ölkələr
olan Azərbaycanla Fələstin arasında
bu cür görüşlər münasibətlərimizin
daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi baxımından böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Spiker qonağın
dördüncü dəfə nazir qismində ölkəmizə səfər etdiyini vurğulayaraq,
onun Bakıda keçirilən Qoşulmama
Hərəkatının xarici işlər nazirlərinin
konfransında iştirakını yüksək dəyərləndirdi.
Bildirildi ki, Azərbaycan xalqı və
hökuməti həmişə Fələstin xalqına
siyasi və iqtisadi dəstək vermiş və
gələcəkdə də bu dəstəyi davam etdirmək niyyətindədir. Beynəlxalq
təşkilatlar - BMT, İƏT, Qoşulmama
Hərəkatı çərçivəsində Fələstinin mənafeyinə uyğun qərarların qəbul
olunmasında Azərbaycan həmişə
Fələstinin ədalətli mövqeyini müdafiə etmişdir.
Torpaqları işğal altında olan Azərbaycan regional münaqişəyə cəlb
olunmuş tərəf kimi Fələstinin problemlərini yaxşı başa düşür və Yaxın
Şərq məsələsinin sülh yolu ilə, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
həllinə tərəfdardır.
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Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən Riad Malki Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının konfransında iştirakından və səfər çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdən danışdı. Qonaq Prezident cənab İlham
Əliyevlə görüşünü yüksək qiymətləndirərək, Azərbaycan dövlət başçısının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
Qüds məsələsinə dair fövqəladə zirvə toplantısında nümayiş etdirdiyi
cəsarətli mövqeyinə görə minnətdarlığını bildirdi. Qeyd edildi ki, Fələstin Dövləti və Fələstin xalqı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi ilə
bağlı haqlı mövqeyini dəstəkləyir və
problemin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə tərəfdardır.

Martın 15-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olan Paraqvay Respublikası Senatının
Sədri Fernando Luqonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdü.
Sədr Bakıda keçirilən VI Qlobal
Bakı Forumunda iştirak edən qonağa forumun işində uğurlar arzuladı.
Qonağın şəxsində Paraqvay dövlətinin Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən suverenlik, sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü, Xocalı soyqırımı kimi məsələlərdə ölkəmizin mövqeyini dəstəkləməsini və bizimlə həmrəy olmasını
yüksək dəyərləndirən spiker ona bir
daha təşəkkür etdi. Sədr dedi ki, bu
məsələlərlə bağlı qətiyyətli mövqe
sözü gedən problemin çözülməsinə
böyük töhfə verə bilər.
Oqtay Əsədov iqtisadi sahədə əlaqələrimizin mövcud potensiala cavab vermədiyinə diqqət çəkərək, bu
sahədə aktivliyin artırılmasını günün tələbi hesab etdi. Bildirildi ki,
parlamentlər səviyyəsində münasibətlərin intensivləşdirilməsi hər iki
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tərəf üçün əhəmiyyətlidir: “Biz Paraqvay Senatında və Deputatlar Palatasında Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun yaradılmasını alqışlayırıq. Yaxın zamanda Milli Məclisdə də müvafiq qrupun yaradılması nəzərdə tutulmuşdur”.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən Paraqvay Respublikası
Senatının Sədri Fernando Luqo ölkəmizə səfərindən və burada gördüklərindən məmnun qaldığını söylədi.
Bildirildi ki, onun təmsil etdiyi ölkə
Azərbaycanla həyatın müxtəlif sahələrində əlaqələri dərinləşdirmək niyyətindədir. Bu baxımdan parlamentlərarası münasibətlərin keyfiyyətcə
yeni səviyyəyə qaldırılması ümumi
məqsədlərə xidmət edir.

Martın 15-də Milli Məclis Sədrinin
birinci müavini Ziyafət Əsgərov ölkəmizdə səfərdə olan Rumıniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq
qrupunun rəhbəri Viktor Paul Dobrenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşdü.
Ziyafət Əsgərov qonaqları səmimi
salamlayaraq Azərbaycanla Rumıniya
arasında hələ tarixən dost münasibətlərin olduğunu bildirdi. Qeyd edildi
ki, Rumıniya həmişə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın haqq səsini, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir. Bildirildi ki,
dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında ölkə başçılarının xüsusi rolu olmuşdur.
Söhbət zamanı qonaqlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və Xocalı soyqırımı
barədə də məlumat verildi.
Səmimi görüş üçün minnətdarlığını bildirən Viktor Paul Dobre ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətləri yüksək
qiymətləndirdi və iki ölkə arasında

ticarət dövriyyəsinin artırılmasının
vacibliyindən danışdı.

Martın 14-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov Azərbaycanda səfərdə
olan Türkiyənin Baş naziri Binali Yıldırımın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşdü.
Qonağı səmimi salamlayan Oqtay
Əsədov bildirdi ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ən yüksək səviyyədədir. Bu münasibətlərin inkişafında dövlət başçılarımızın qarşılıqlı səfərlərinin böyük rolu var. Hökumətlərimiz və parlamentlərimiz arasında
da əlaqələr davamlı olaraq genişlənir.
Görüşdə iki qardaş ölkə arasında
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində və möhkəmlənməsində parlamentlərin rolundan, işçi qruplarının
fəaliyyətindən, deputatlarımızın beynəlxalq təşkilatlarda xalqlarımız və
dövlətlərimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə eyni mövqedən çıxış etmələrindən, Dağlıq Qarabağ problemindən söhbət açıldı.
Milli Məclisin Sədri Türkiyə Böyük
Millət Məclisində keçirilmiş Xocalı
soyqırımına həsr olunmuş sərgidə iştirakına görə Baş nazir Binali Yıldırıma təşəkkür etdi.
Səmimi görüş üçün minnətdarlığını bildirən Türkiyənin Baş naziri Binali Yıldırım 14-16 mart tarixlərində VI
Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək
məqsədi ilə ölkəmizə səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşləri yüksək qiymətləndirdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən
danışan Baş nazir dedi ki, Türkiyə
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın işğalından azad olunması üçün
bundan sonra da dəstəyini davam etdirəcək.
Söhbət zamanı bölgədə həyata keçirilən iri iqtisadi layihələrdən, Türki-

yə və Azərbaycan münasibətlərinin
gələcək inkişafından da danışıldı.

Martın 14-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə olan
Monteneqro parlamentinin Sədri İvan
Brayoviçin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşdü.
Sədr qonaqları səmimi salamlayaraq bildirdi ki, münasibətlərimiz
müsbət dinamikaya malikdir; iki
dövlət arasında siyasi dialoqun davamlı şəkildə aparılması, hökumətlərarası komissiyanın yaradılması,
mədəni və iqtisadi əlaqələr üzrə “AzMont” mərkəzinin fəaliyyətə başlaması birgə səmərəli əməkdaşlıq üçün
yaxşı imkanlar açır. Sədr münasibətlərimizin daha da dərinləşməsi baxımından hər iki ölkənin parlamentlərində dostluq qruplarının fəaliyyətini müsbət dəyərləndirdi. Bildirildi
ki, nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda
deputatlarımızın mütəmadi görüşləri və prinsipial məsələlər üzrə aparılan danışıqlar mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Oqtay Əsədov ATƏT
PA-nın İpək Yoluna Dəstək Qrupunun Beynəlxalq Bakı Konfransında
Monteneqro deputatlarının iştirakının mövcud münasibətlərin dərinləşməsinə xidmət etdiyini söylədi.
Spiker bu gün Azərbaycanın nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə müvəffəqiyyətlə ev sahibliyi etdiyinə diqqət çə-

kərək, “Ekspo-25” sərgisinə Bakının
ev sahibliyi etmək üçün namizədliyinin Monteneqro tərəfindən dəstəklənəcəyinə ümidvar olduğunu
bildirdi.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlıq
edən qonaq dost Azərbaycan xalqının
qazandığı nailiyyətlərə sevindiklərini
dedi. Qeyd edildi ki, Monteneqro
Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına
böyük əhəmiyyət verir. Əlaqələrimizin möhkəmlənməsi üçün hər iki tərəfin siyasi iradə nümayiş etdirməsini
xüsusi vurğulayan qonaq iqtisadi sahədə də tezliklə yüksək göstəricilərə
nail olacaqlarını söylədi.

Martın 13-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə olan
İsveçrə Konfederasiyası Federal Assambleyasının Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Filippo Lombardini qəbul etdi.
Sədr qonağı səmimi salamlayaraq
dedi ki, Azərbaycan İsveçrə ilə dost və
tərəfdaş ölkələrdir. Dövlətlərimiz və
parlamentlərimiz arasındakı sıx münasibətlər günbəgün inkişaf etməkdədir. Oqtay Əsədov vurğuladı ki, qonağın Milli Məclislə dostluq qrupunun
rəhbəri kimi ölkəmizə səfəri və Bakıda keçirilən ATƏT PA-nın İpək Yoluna Dəstək Qrupunun beynəlxalq
konfransında iştirakı böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bildirildi ki, bu il aprelin 11-də
müstəqil Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək.
Seçkiləri müşahidə etmək üçün nüfuzlu beynəlxalq qurumların nümayəndələri də ölkəmizə dəvət olunmuşlar. Sədr bu mühüm siyasi kampaniyanın azad və demokratik şəkildə keçirilməsi üçün lazım olan hər
cür şəraitin olduğunu bildirdi.
Söhbətdə qeyd edildi ki, ölkəmizlə
İsveçrə arasında iqtisadi münasibətlərdə müsbət dinamika müşahidə
olunmaqdadır. Bu məqsədlə hökumətlərarası birgə komissiya da yaradılmışdır.
Spiker ikitərəfli əlaqələrin inkişafında parlamentlərin roluna diqqət
çəkərək, bu sahədə dostluq qruplarının fəaliyyətini müsbət dəyərləndirdi.
O, hər iki ölkə parlamentində belə
qrupların fəaliyyət göstərməsini təqdir etdi.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən İsveçrə Konfederasiyası
Federal Assambleyasının Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Filippo Lombardi ölkəsinin Azərbaycanla həyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən parlamentlər səviyyəsində əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verdiyini
söylədi. Bildirildi ki, İsveçrə parlamenti gələcəkdə də Milli Məclislə münasibətlərin daha da dərinləşməsi
üçün gərəkli addımlar atmaq niyyətindədir.
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Milli Məclisdə Nazirlər
Kabinetinin hesabatı dinlənildi
Martın 16-da Milli Məclisin növ
bəti plenar iclası keçirildi. Parla
mentin Sədri Oqtay Əsədov bildir
di ki, bu gün qanunvericiliyə uy
ğun olaraq Azərbaycan Respubli
kası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci
ildə fəaliyyətinə dair illik hesabatı
dinləniləcək.
Hesabat barədə danışan spiker
qeyd etdi ki, bizə təqdim edilmiş
hesabatla tanışlıq bu qənaətə gəl
məyə əsas verir ki, Azərbaycan
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Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həya
ta keçirilən iqtisadi inkişaf strategi
yası ölkəmizdə makroiqtisadi sa
bitliyi qoruyub saxlamağa imkan
yaratmışdır. Dövlət başçısının qeyd
etdiyi kimi, “2017-ci ildə ölkəmiz
sürətlə və uğurla inkişaf etmişdir.
Həyatımızın bütün sahələrində əl
də edilmiş nəticələr ölkəmizin
ümumi inkişafına böyük töhfə ver
mişdir. Azərbaycan xalqı 2017-ci

ildə də sabitlik və təhlükəsizlik şə
raitində yaşamışdır”.
Sədr bildirdi ki, ötən il ölkə iqti
sadiyyatında həyata keçirilən sis
temli islahatlar uğurla davam etdi
rilmişdir. Əlamətdar haldır ki, apa
rıcı beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu
reytinq mərkəzləri Azərbaycan
dövlətinin reallaşdırdığı bu isla
hatları yüksək qiymətləndirmişlər.
Davos İqtisadi Forumunun son he
sabatında Azərbaycan rəqabət qa

biliyyətinə görə 2 pillə irəliləyərək
35-ci yeri tutmuşdur. Digər beynəl
xalq reytinq agentliklərinin hesa
batlarına görə də Azərbaycanın
mövqeləri xeyli yaxşılaşmışdır.
2017-ci ildə Azərbaycan dövləti
neft strategiyasında növbəti uğur
lu addım atmışdır. “Azəri-ÇıraqGünəşli” yatağının işlənilməsinə
dair xarici şirkətlərlə müqavilənin
müddəti ölkəmiz üçün əlverişli
şərtlər ilə 2050-ci ilə qədər uzadıl
mışdır. Cənub Qaz Dəhlizinin mü
hüm tərkib hissələri olan Cənubi
Qafqaz Boru Kəmərinin genişlən
dirilməsi, TANAP və TAP boru
kəmərlərinin inşası sürətlə davam
etdirilmişdir.
Sədr diqqətə çatdırdı ki, ötən il
tarixi İpək Yolunun bərpası üçün
böyük önəmi olan Bakı-TbilisiQars dəmir yolu istifadəyə veril
mişdir. Araşdırmalar göstərir ki,
bu layihə Avropa ilə Şərqi birləşdi
rən tranzit müddətini 2 dəfə azalt
mağa şərait yaradır.
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
qeyri-neft ixracının stimullaşdırıl

ması, aqrar sahəyə dövlət dəstəyi
nin artırılması istiqamətində ciddi
addımlar atılmışdır. 2017-ci ildə
qeyri-neft sektorunda əvvəlki ilə
nisbətən 2,7% artım baş vermiş, nə
ticədə bu sektorun ÜDM-də xüsusi
çəkisi təqribən 63% təşkil etmişdir.
Ötən ilin uğurlarından biri də
xarici ticarət dövriyyəsində 6,7
milyard dollarlıq müsbət saldonun
yaranmasıdır.
Həyata keçirilən düşünülmüş
tədbirlər ölkəmizin investisiya qo
yuluşları üçün cəlbediciliyini qo
ruyub saxlamağa imkan vermişdir.
İl ərzində iqtisadiyyata 17 milyard
manata yaxın sərmayə yatırılmış
dır.
Oqtay Əsədov qeyd etdi ki, Na
zirlər Kabinetinin illik hesabatları
nın parlamentdə dinlənilməsi par
lamentlə hökumət arasında əlaqə
lərin güclənməsini, sosial-iqtisadi
inkişaf məsələlərinin obyektiv
araşdırılmasında və həllində millət
vəkillərinin iştirakını təmin edir.
Həmişə olduğu kimi, ötən il Mil
li Məclisdə hesabatın müzakirəsi

zamanı irəli sürülmüş təkliflər hö
kumət tərəfindən diqqətlə araşdı
rılmışdır. Millət vəkillərinin 68 tək
lifinin icrası barədə məlumat hesa
batda ətraflı qeyd olunmuşdur.
Sonra Baş nazir Artur Rasi-zadə
Nazirlər Kabinetinin hesabatını
təqdim etdi. O, ölkəmizin gələcəyi
baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edən prezident seçkiləri ərə
fəsində olduğumuza görə, Prezi
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
son 14 ildə əldə olunmuş nailiyyət
lərdən danışdı. Bildirdi ki, son 14 il
ərzində Azərbaycanda ümumi da
xili məhsul 3,2 dəfə, sənaye məh
sulu istehsalı 2,6 dəfə, əhalinin
adambaşına düşən gəliri 7,2 dəfə,
orta aylıq əmək haqqı 6,8 dəfə,
kənd təsərrüfatı məhsulları isteh
salı 1,7 dəfə, əsas kapitala yönəldil
miş investisiyalar 3 dəfə artıb. Yox
sulluq səviyyəsi 44,7%-dən 5,4%-ə
enmiş, əhalinin banklardakı əma
nətləri 30 dəfə çoxalmışdır. Ölkə
nin strateji valyuta ehtiyatları 26,6
dəfə artaraq 2017-ci ilin sonuna 42
milyard dollar təşkil edib. Ötən il
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lər ərzində 1 milyon 900 mindən
çox iş yeri açılıb, orta ömür müd
dəti isə 72,4 ildən 75,4 ilə yüksəl
mişdir.
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 13,5
dəfə, Dövlət Sosial Müdafiə Fon
dunun xərcləri 9 dəfə çoxalmışdır.
Prezident İlham Əliyevin apar
dığı qətiyyətli və uzaqgörən daxili
və xarici siyasət nəticəsində BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzu
rum neft-qaz kəmərləri, Cənub
Qaz Dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Qars də
mir yolu kimi strateji layihələrin
icrası mümkün olmuşdur.
Baş nazir vurğuladı ki, neft-qaz
sənayesinin aparıcı rolu Azərbay
canın nüfuzunun artmasına töhfə
sini verəcək və digər sahələrin in
kişafına kömək edəcək. O qeyd et
di ki, əhalinin təbii qazla təmin
edilməsi kimi sosial problemin həl
li ilə bağlı davamlı tədbirlər nəticə
sində qazlaşdırmanın səviyyəsi
51%-dən 93%-ə yüksəlmişdir.
Ötən illərdə ölkədə sahibkarlığın
və sənayenin inkişafı üçün mühüm
tədbirlər görülmüşdür. Sənayenin
inkişafına dair dövlət proqramı təs
diq edilmiş və icrasına başlanmış
dır. Ənənəvi sənaye sahələri ilə ya
naşı, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün
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yeni olan kosmik, müdafiə, gəmiqa
yırma, alternativ enerji və digər sa
hələr yaradılmışdır. Müasir sənaye
parklarının və məhəllələrinin yara
dılmasına üstünlük verilmişdir.
Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə
xalçaçılıq sahəsi yeni intibah döv
rünə daxil olmuş, “Azərxalça”
Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
2017-ci ildə ölkənin 10 rayonunda
xalça sexləri açılmışdır. Gələcəkdə
daha 10 belə xalça sexinin açılması
nəzərdə tutulmuşdur.
Ötən illərdə ölkədə tikinti mate
rialları istehsalı 4,4 dəfə, elektrik
avadanlıqlarının istehsalı 10,9 dəfə,
mebel istehsalı 2,4 dəfə artmışdır.
Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi üzrə
dövlət proqramı qəbul edilmiş və

icrasına başlanmışdır. Bununla
bağlı ölkədə 32 iri fermer təsərrü
fatı yaradılmış, bu məqsədlə 70,5
milyon manat məbləğində güzəştli
kredit ayrılmışdır. Hazırda 43 aq
roparkın, o cümlədən 14 müasir
heyvandarlıq kompleksinin yara
dılması ilə bağlı işlər aparılır. 2018ci ilin əvvəlinə olan məlumata gö
rə, ölkədə 2800-dən çox istixana
kompleksi fəaliyyət göstərir və tək
cə keçən il burada 190 min tondan
çox məhsul tədarük edilmişdir.
Əhalinin keyfiyyətli içməli su ilə
təmin edilməsi üçün Oğuz-QəbələBakı su xətti çəkilmiş, su anbarları
tikilmiş, bir sıra yaşayış məntəqə
lərində isə modul tipli sutəmizlə
mə stansiyaları yaradılmışdır.

Ötən illərdə ölkədə müasir tə
ləblərə cavab verən nəqliyyat inf
rastrukturu yaradılmış, bu sahədə
irihəcmli işlər görülmüş, bu da öl
kədə sahibkarlığın və turizmin in
kişafına təkan vermişdir.
Baş nazir ötən 14 il ərzində ölkə
mizdə gəmiçiliyin, aviasiyanın,
metronun inkişafı, “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin, yeni sosial obyekt
lərin yaradılması, qaçqın və məc
buri köçkünlərin sosial-rifah şə
raitinin yaxşılaşdırılması, təhsil
sisteminin təkmilləşdirilməsi, əha
liyə göstərilən tibb xidmətinin sə
viyyəsinin artırılması, ölkəmizdə
yeni texnologiyaların tətbiqi, turiz
min inkişafı üçün yeni turizm ob
yektlərinin yaradılması, gənclərin
təhsil və məşğulluğunun təmin
edilməsi, idmanın inkişafı, ətraf
mühitin mühafizəsi və ekoloji və
ziyyətin yaxşılaşdırılması sahəsin
də görülmüş işlər barədə də ətraflı
məlumat verdi.
Artur Rasi-zadə təəssüflə bildir
di ki, ötən illər ərzində Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli istiqamətində
ciddi dönüşə nail olunmayıb. Bu
nun səbəbi Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqeyi, münaqişəni
uzatmağa çalışmasıdır.
Baş nazir diqqətə çatdırdı ki,
dövlətimizin başçısı hər zaman bu

problemi nəzarətdə saxlayır, bey
nəlxalq tədbirlərdə münaqişənin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çər
çivəsində həllini tələb edir. Ali Baş
Komandanımızın rəhbərliyi ilə
hərbi gücümüzü durmadan artırı
rıq, ordumuzu müasir hərbi sur
satlarla təmin edirik. Müdafiə sə
nayesinin inkişafı üçün bu sahəyə
ayrılan vəsait 13,5 dəfə artırılıb.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin
müəssisələrində 1200-dən çox
məhsulun, o cümlədən zirehli tex
nikanın, pilotsuz uçuş aparatları
nın, müxtəlif növ atıcı silahların və
digər silah-sursatın istehsalı təşkil
edilib. Bu gün Azərbaycanda isteh
sal olunan hərbi təyinatlı məhsul
lar artıq xarici ölkələrə də ixrac
edilir.
Baş nazir Artur Rasi-zadə çıxışı
nın sonunda Azərbaycan xalqının
qarşıdan gələn prezident seçkilə
rində də uğurlu seçim edəcəyinə
və uğurlu gələcəyə səs verəcəyinə
əminliyini ifadə etdi.
Daha sonra deputatlar hökumə
tin hesabatına münasibət bildirdi
lər. Millət vəkilləri Arif Rəhimza
də, Əli Məsimli, Hikmət Məmmə
dov, Azər Badamov, Elmira Axun
dova, Zahid Oruc, Sahibə Qafaro
va, Fazil Mustafa, Musa Qasımlı,
Musa Quliyev, Bəxtiyar Əliyev və
Rafael Hüseynov qeyd etdilər ki,

hesabatda və Baş nazirin bununla
bağlı çıxışında hökumətin fəaliy
yəti hərtərəfli və əhatəli təqdim
olunub. Mövcud iqtisadi çətinlik
lərə baxmayaraq, hökumət ötən il
ərzində səlahiyyətləri çərçivəsində
öhdəsinə düşən vəzifəni layiqincə
yerinə yetirib. Nazirlər Kabinetinin
illik hesabatında ölkə həyatının
bütün sahələri əhatə edilib, əsas
göstəricilər əksini tapıb.
Fasilədən sonra parlamentdə
hesabat ətrafında geniş müzakirə
lər davam etdirildi. Deputatlardan
Əflatun Amaşov, Fərəc Quliyev,
Tahir Mirkişili, Tahir Rzayev, İl
ham Məmmədov, Astan Şahverdi
yev, Çingiz Qənizadə, Sahib Alı
yev, Eldar Quliyev, Jalə Əliyeva,
Yaqub Mahmudov, Tahir Kərimli,
Aqiyə Naxçıvanlı, Elman Nəsirov,
Rəşad Mahmudov, Mirkazım Ka
zımov, Fəzail Ağamalı və Naqif
Həmzəyev çıxış edərək hökumətin
fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdi
lər, eləcə də qeyd və təkliflərini
hökumət üzvlərinin diqqətinə çat
dırdılar.
Ətraflı müzakirələrin yekunun
da Azərbaycan Respublikası Na
zirlər Kabinetinin 2017-ci ildə
fəaliyyətinə dair illik hesabatı səsə
qoyuldu və nəzərə alındı.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti
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HEYDƏR ƏLİYEV
Cümhuriyyət ideyalarını
həqiqətə çevirən
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XX əsrdə Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ən şanlı səhifələrindən
olmuş və cəmi 23 ay davam etsə də,
vətənimizin taleyində dərin iz qoymuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi, qısa zaman kəsiyində
xalqımızın milli dirçəlişi üçün gördüyü heyrətamiz işlər, həqiqətən,
qürur doğurur.
Bu tarixi yaradanlar Azərbaycan
xalqına azadlığın, demokratiyanın,
öz taleyinin sahibi olmağın nə demək olduğunu göstərdilər. Sübut
etdilər ki, bu torpağın şanlı keçmişi,
bu millətin misilsiz istedadı və qabiliyyəti var və bir çoxlarına nümunə olan bir dövlət qurmağa, onu
yaşatmağa qadirdir. Təəssüf ki, tarixən müstəmləkəçilik siyasətindən
əl çəkməyən çar Rusiyası və Azərbaycanın təbii sərvətlərinə göz tikən digər xarici qüvvələrin təsiri ilə
öz müstəqilliyinin bəhrəsini sonadək görmək xalqımıza nəsib olmadı, bolşevik Rusiyasının təcavüzü
nəticəsində müstəqilliyini qoruyub
saxlaya bilmədi. Cümhuriyyət tarixi nə qədər şərəfli olsa da, ömrü qısa oldu.
Lakin istər 1918-ci ildə müstəqil
Azərbaycan dövlətini quranlar, istərsə də SSRİ-nin dağılması ilə 1991ci ildə müstəqilliyini bərpa edənlər
və 1993-cü ildən sonra onu qoruyub
indiki zirvəyə çatdıranlar tarix qarşısında öz missiyalarını şərəflə yerinə
yetirdiklərinə görə Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaqdır.
Xalq Cümhuriyyətinin əsl qiymətini Heydər Əliyev vermiş, Azərbaycan xalqını onun həqiqi varisinə
çevirmişdir. O, bu tarixi nəinki qorumuş, yaşatmış, zənginləşdirmiş,
həmçinin yaratdığı siyasi, iqtisadi,
hüquqi baza ilə, mənəvi dəyərlər ilə
bu müstəqilliyin son dərəcə möhkəm və əbədi bünövrəsini qoymuşdur.
Ulu öndər özü Azərbaycan tarixinin şanlı və ağrılı səhifələrini dərindən bildiyinə, böyük vətənpərvərlik duyğuları ilə yaşadığına, mil-

lətinin imzasını bütün dünyaya tanıtmaq qabiliyyətinə və istedadına
malik olduğuna görə, keçmiş SSRİ
dövlət sistemində qazandığı zəngin təcrübədən yeni Azərbaycan
dövlətinin əsaslarını qurmaq üçün
böyük uzaqgörənliklə istifadə edirdi.
Hələ müstəqilliyini elan etməmişdən əvvəl Naxçıvanda xalqın
tələbi ilə rəhbərliyə gəlmiş Heydər
Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əsas atributlarını ilk dəfə
orada bərpa etmiş, onun təşəbbüsü
ilə 1990-cı il noyabrın 17-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan üçrəngli bayraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət
bayrağı kimi təsdiq olunmuş və bunun Azərbaycanın dövlət bayrağı
kimi təsdiq edilməsi barədə respublika Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırılmış və bu vəsatət 1991-ci
il fevralın 5-də qəbul olunmuşdur.
Ulu öndər keçmiş SSRİ-nin saxlanması üçün keçirilən referendumda Naxçıvan Muxtar Respublikasının iştirakına yol verməmiş, ilk
dəfə Muxtar Respublikanın adından “sovet” və “sosialist” sözlərini
çıxarmağa qərar vermiş və onun bu
qətiyyəti o zaman böyük əks-səda
doğurmuşdu. Təbiidir ki, Ümummilli liderin xidmətləri bununla
bitmir. Heydər Əliyev 1993-cü ildə
xalqın tələbi ilə Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra yaranmış tarixi fürsətdən istifadə edərək
ölkəmizin müstəqillik tarixinə elə
şərəfli səhifələr yazmış, elə böyük
işlər görmüşdür ki, onları sadalamaqla qurtarmaz.
Müstəqilliyin həsrətini ən çox
çəkən və onun qədrini hamıdan
yaxşı bilən bir dövlət xadimi kimi,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
tarixi, onun Azərbaycan dövlətçiliyindəki yeri və əhəmiyyəti ömrü-

nün sonunadək Heydər Əliyevin
diqqət mərkəzində olmuşdur.
Ulu öndər 1918-ci il mayın 28-də
Tbilisidə Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsinin elan edildiyi günün
bayram olmasını tamamilə qanunauyğun hesab edərək qeyd edirdi
ki, bu bayram bizim istiqlaliyyət
bayramımızdır. O deyirdi: “Biz
1918-ci ildə yaranmış Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişik, bu gün də yüksək
qiymətləndiririk və bugünkü müstəqil Azərbaycan həmin o Xalq
Cümhuriyyətinin varisidir”. Heydər Əliyev 1991-ci ildən sonra Azərbaycanın müstəqilliyinin dünya ölkələri tərəfindən tanınmasını, beynəlxalq təşkilatlara üzv olmasını,
xarici ölkələrdə səfirliklərin açılmasını xalqımızın böyük uğuru adlandıraraq dönə-dönə deyirdi: “Bu
dövlət, bu quruluş 1918-ci ildə yaranmış ilk Xalq Cümhuriyyətinin
varisidir. Bütün dövlət onun varisidir, bütün respublika onun varisidir, bütün xalq onun varisidir. Bu,
heç bir kəsə, hansısa bir siyasi qüvvəyə məxsus deyildir. Bu, xalqa
məxsusdur. Bu, indi mövcud olan
Azərbaycan dövlətinə məxsusdur
və Azərbaycanın Konstitusiyasında
öz əksini tapıbdır”.
Xalq Cümhuriyyətinin əsl tarixinin, Cümhuriyyət xadimlərinin həyat və fəaliyyətinin, siyasi irsinin
öyrənilməsi, bu tarixin bütün tamlığı ilə müasir nəsillərə çatdırılması, Cümhuriyyət xadimlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məhz
Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamlarla həyata keçirilmişdir. Cümhuriyyətin yubileyinin ilk dəfə geniş
qeyd edilməsi Ümummilli liderin
1998-ci il 30 yanvar tarixli sərəncamı ilə başlanmış, bu sərəncamla
dövlət komissiyası yaradılmış, komissiyanın tədbirlər planı Ulu ön-

Süleyman İsmayılov
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının Sənədlərlə və
vətəndaşların müraciətləri ilə iş
şöbəsinin müdiri,
YAP Siyasi Şurasının üzvü

dərin 1998-ci il 22 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, eyni zamanda, 1998-ci il 22 fevral tarixli
sərəncamda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş əsərlərin nəşr edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Heydər Əliyevin
1998-ci il 24 may tarixli sərəncamı
isə bilavasitə 80 illiklə bağlı ümumrespublika mərasiminin keçirilməsi
barədə idi.
2003-cü il 1 fevral tarixli sərəncamında isə Ümummilli lider Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə abidə ucaldılması barədə göstəriş vermişdir. Daha sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamı ilə İstiqlal muzeyinin yaradılması və İstiqlal abidəsinin ucaldılması üçün müsabiqə elan edilmişdir. Həmin abidənin açılışı 2007-ci il mayın 25-də
Bakının mərkəzində - İstiqlaliyyət

mart-aprel 2018

27

küçəsində Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamların icrasının və onlardan
irəli gələn çoxsaylı tədbirlərin keçirilməsinin məqsədi Cümhuriyyət
tarixinin şanlı səhifələrini xalqa
çatdırmaq idi. Respublikanın dövlət orqanlarının rəhbərlərindən
ibarət olan dövlət komissiyasının
1998-ci il mayın 20-də keçirilən geniş iclasında görülmüş işlər haqqında Ulu öndərə ətraflı hesabat
verilmişdi və burada sadalanan işlərin həcmi, o dövrün məhdud imkanlarını nəzərə alsaq, son dərəcə
böyük idi. Qısa müddətdə Cümhuriyyət dövründə dövlət xadimlərinin yaşadığı binalara onların barelyefləri və xatirə lövhələri vurulmuş, çox böyük həcmli məcmuələr
və kitablar çap olunmuş, ikihissəli
sənədli film çəkilmiş, geniş konfrans və simpoziumlar vasitəsi ilə
təkcə respublika daxilində deyil,
respublikadan kənarda da bu yubiley geniş qeyd edilmişdi. Təkcə
bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki, o
dövrdə çap olunan sənəd və material toplularının həcmi 300 çap vərəqindən çox olmuşdu.
Cümhuriyyətin yubileyi mayın
30-31-də Dünya Azərbaycanlılarının Vaşinqtonda keçirilən II Konqresində də qeyd edilmiş, Cümhuriyyət parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun Parisdə
yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulmuş, 1998-ci il mayın 5-6-da
Tbilisi şəhərində də yubiley tədbiri
keçirilmiş, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin xüsusi iclası bu ildönümünə həsr olunmuş
və Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinin olduğu ölkələrdə müxtəlif formalarda bu yubiley
qeyd edilmişdir.
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Yubiley tədbirinə həsr olunmuş
iclasda Heydər Əliyev Cümhuriyyətin tarixinə, onun xalqımızın taleyində oynadığı rola, Azərbaycan
xalqına bəxş etdiyi əvəzsiz mənəvi,
hüquqi və siyasi töhfələrə son dərəcə yüksək qiymət vermişdi. Yeri
gəlmişkən, qeyd olunmalıdır ki,
ikinci dəfə respublika rəhbərliyinə
qayıdarkən bir müddət Azərbaycan Milli Məclisinə sədrlik etmiş
Heydər Əliyev Cümhuriyyət parlamentinin tarixini də gözəl bilirdi.
Bilirdi ki, mövcud olduğu qısa
müddətdə Cümhuriyyət parlamentinin cəmi 155 iclası keçirilmiş, bu
iclaslarda 250 qanun layihəsi müzakirə edilərək onlardan 230-u qəbul olunmuşdu.
Yubiley tədbirləri çərçivəsində
respublikanın bütün bölgələrində,
o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında, həmçinin Cümhuriyyətin fəaliyyətə başladığı Gəncə şəhərində böyük tədbirlər keçirilmişdi. Qısa bir vaxtda Azərbaycanın
bütün elm və mədəniyyət müəssisələri tərəfindən olduqca dəyərli
nəşrlər hazırlanıb çap olunmuş və
Xalq Cümhuriyyətinin real tarixi
ictimaiyyətə çatdırılmışdı.
Ulu öndərin tariximizə, eləcə də
Cümhuriyyət tarixinə böyük vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşmasını təsadüfi saymaq olmaz. Hələ sovet dövründə respublikaya
rəhbərlik edərkən sovet rejiminin
qadağalarını dəf edərək o zamankı
Kirovabadın yeni yaradılmış iki rayonuna Gəncə və Kəpəz adının
qoyulması, həmçinin Bakıda Nizami rayonunun yaradılması Ümummilli liderin cəsarəti nəticəsində
mümkün olmuşdu.
Heydər Əliyevin dövlətçilik baxımından Xalq Cümhuriyyətinə
verdiyi qiymət dərindən öyrənilməyə və şərh edilməyə layiqdir.

Ulu öndərin Xalq Cümhuriyyətinin
tarixindən bəhs edən fikirləri tarixçilərimizi bu gün də düşündürür
və istiqamətləndirir. Ümummilli lider çox haqlı olaraq qeyd edirdi ki,
sovet rejimi zamanı Azərbaycanın
rəhbərliyindən asılı olmayan səbəblər üzündən vaxtilə Azərbaycan
xalqına qarşı cinayətlər törətmiş,
hətta xalqımıza qarşı soyqırımların
təşkilatçısı olmuş şəxslərin hörmətə qaldırılması hallarına yol verilmiş, hətta belə şəxslərin təntənəli
yubileyləri də keçirilmişdir. O, həmin illərdə dövrün ideologiyasına
uyğun görülən bu işlərə təəssüf
edir və son vaxtlar onun tapşırıqları ilə Cümhuriyyətin yubileyi ilə
bağlı görülən işləri isə çox yüksək
qiymətləndirirdi. O deyirdi: “İndi
zaman gəlib çatıbdır ki, biz hər bir
şeyi olduğu kimi, doğru, düzgün,
obyektiv, ədalətli göstərək... Mən
dəfələrlə öz fikrimi bildirmişəm və
bu gün bir daha bəyan edirəm ki,
biz tariximizin hər bir dövrünü
subyektivlikdən tamamilə kənar,
olduğu kimi təsvir etdirməliyik, olduğu kimi əks etdirməliyik. Biz
onu gələcək nəsillərə olduğu kimi
çatdırmalıyıq. Təhrif həmişə xalqa
zərər gətiribdir, heç vaxt xeyir gətirməyibdir”.
Ulu öndər məhz bu baxımdan
alimlərimiz, tədqiqatçılarımız üçün
çox geniş imkanlar yarandığını
qeyd edir və vurğulayırdı ki, ilk
Xalq Cümhuriyyətinin xidmətlərini hər bir vətəndaşa doğru, düzgün
çatdırmaq üçün gərək bütün vasitələrdən istifadə olunsun. O hesab
edirdi ki, bu sahədə görülən işlər
müsbət qiymətləndirilməlidir, təqdirəlayiqdir və bu işlər davam etdirilməlidir.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin bütün səhifələrini dərindən
bilən, onu qiymətləndirməyi baca-

ran, tarixi öyrənib yeni tarix yara
dan böyük siyasi xadim idi. O,
Azərbaycanda qeyd olunan bay
ramları səciyyələndirərkən 28 May
Respublika gününü xalqımızın ən
böyük bayramı kimi qiymətləndi
rirdi və deyirdi: “Mayın 28-i bizim
böyük bayramımızdır. Deyə bilə
rəm ki, bu, müstəqil Azərbaycanın
ən yüksək siyasi, ictimai, milli bay
ramıdır... bu, bizim milli müstəqil
liyimizin bayramıdır və bunun da
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz
1918-ci ildə əldə edilmiş müstəqil
lik gününün yubileyini bu günlər
də qeyd etməliyik”.
Heydər Əliyev 28 May bayramı
nı xalqımızın qədim Novruz bayra
mı ilə müqayisə edərək bu bayra
mın da Novruz bayramı kimi əbədi
yaşayacağını bildirir və deyirdi:
“Bax, bu bayram da belə olacaqdır.
Çünki bizim müstəqilliyimiz bun
dan sonra əbədi olacaqdır. Mənim
buna şübhəm yoxdur. Bu bayram
da hər bir vətəndaşın, hər bir insa
nın qəlbinə daxil olmalıdır və hər
bir insan bu bayram gününü qeyd
edərək Azərbaycanın müstəqilliyi,
suverenliyi, istiqlaliyyəti ilə əlaqə
dar iftixar hissi keçirməlidir. Bu
nun üçün biz əsas yaratmışıq. Yenə
də deyirəm, arxada qalan illərin
hansına baxsanız, biz o illərdə bu
bayramı çox yüksək səviyyədə ke
çirmişik. Məsələn, mənim xatirim
dədir, 1992-ci ildə biz Naxçıvanda
bu bayramı çox gözəl şəraitdə ke
çirmişik”.
Həqiqətən də 1992-ci il mayın
28-də Naxçıvanla Türkiyə arasında
Dostluq Körpüsünün açılışı olmuş
və Türkiyədən böyük nümayəndə
heyəti, o cümlədən Türkiyə Cüm
huriyyətinin başçıları açılışda işti
rak etmişdilər. Heydər Əliyev o
dövrü səciyyələndirərək deyirdi:
“Bilmirəm, 1992-ci ildə 28 May bay
ramı Bakıda necə keçirildi. Mənim
bundan o qədər də xəbərim yox idi.
Çünki başım o işlərlə qarışıq idi.
Amma bir az bilirdim ki, o vaxt bu

rada ciddi hakimiyyət mübarizəsi
gedirdi. Hakimiyyət uğrunda dala
şırdılar. Biz isə həmin vaxtlar Nax
çıvanda Azərbaycanla Türkiyəni
birləşdirən körpü yaratdıq...”.
Ümummilli lider həmin vaxt Ermə
nistanla Naxçıvan sərhədində baş
layan və 40 gün davam edən müna
qişəni də yada salır və qeyd edirdi:
“Əgər elə bir zamanda bu bayra
mın belə yüksək səviyyədə keçiril
məsi mümkün olubsa və bu da
mənim şəxsi iradəmlə Naxçıvanda
olubsa, indi burada, Azərbaycanda,
şübhəsiz ki, bizim müstəqilliyimiz
artıq möhkəmlənibdir və belə bir
dövrdə bu bayramı ən yüksək sə
viyyədə keçirməliyik”.

Ulu öndər 1993-cü ildə Cümhu
riyyətin 75-ci ildönümü zamanı Ba
kıda fövqəladə vəziyyət rejiminin
hökm sürdüyünü, ayrı-ayrı cina
yətkar qrupların, silahlı dəstələrin
tüğyan etdiyini, hər yerdə komen
dantlıqların fəaliyyət göstərdiyini
bildirir və 80 illik yubileyin tama
milə başqa bir şəraitdə keçirildiyini
vurğulayırdı.
Heydər Əliyev əsas məqsədin
Azərbaycanda əldə olunmuş müs
təqilliyi qoruyub saxlamaqdan, onu
möhkəmləndirməkdən, respubli
kamızda demokratik, hüquqi, dün
yəvi dövlət quruculuğu prosesini
uğurla aparmaqdan, iqtisadi və si
yasi islahatları sonadək həyata ke
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çirməkdən, bunların təmin edilməsi üçün normativ-hüquqi baza yaratmaqdan, son nəticədə insanların
rifahını yaxşılaşdırmaqdan ibarət
olduğunu diqqətə çatdırırdı. O,
1997-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda iqtisadi inkişafda dönüş, artım yarandığını böyük sevinclə
qeyd edirdi.
Ümummilli lider ölkəmizin müstəqilliyini möhkəmləndirmək və
gələcək inkişafını təmin etmək
üçün görülən işlərin Azərbaycanı
sevməyən qüvvələr tərəfindən heç
də birmənalı qarşılanmadığını, qazanılan nailiyyətlərə düşmən münasibət göstərən ayrı-ayrı xarici
qüvvələrin təhrifedici yazılarla
mənfi rəy oyatmaq istəyini də ifşa
edir və deyirdi: “...bəzi düşmən
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qüvvələr mənim haqqımda belə
şeylər yazırlar. Məsələn, “Nezavisimaya qazeta”da böyük bir məqalə
çıxdı ki, “Kuda vedyot Qeydar
Aliyev Azerbaydcan?” Bütün dünya görür ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı haraya aparır - Azərbaycanı haraya lazımdırsa, oraya aparır”.
Tarix sübut etdi ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanı apardığı yol uğurludur və bu yol müstəqillik, inkişaf
və rifah yoludur.
Ulu öndər Azərbaycanın uğurlarını və müstəqil, artıq ayaq üstə
duran bir dövlət kimi müsbət imicinin yaranmasını xalqımızın müstəqillik ideyalarına sədaqət hissinin
gücü ilə əlaqələndirirdi və deyirdi:
“...biz 1918-ci ildə yaranmış ilk Xalq
Cümhuriyyətinə böyük ehtiramla

yanaşırıq və o vaxt əldə olunan istiqlaliyyəti bu gün biz davam etdiririk, inkişaf etdiririk... biz Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi yaşadırıq, inkişaf etdiririk və inkişaf etdirəcəyik”. Heydər Əliyev nə ayrıayrı dövlətlərin, nə də daxili sabitliyi pozmaq üçün cəhd göstərən
qüvvələrin onu bu yoldan çəkindirə bilməyəcəyini, yaranmış ictimaisiyasi sabitliyin Azərbaycan vətəndaşının bu günü və gələcəyi üçün
ən vacib amil olduğunu, bu sabitliyi pozmaq istəyənlərin, xalqa, millətə xəyanət etmək istəyən adamlar
olduğunu bildirir və xəbərdarlıq
edirdi ki, onlara heç vaxt bu imkan
verilməyəcək və onlar xəyanətkar
kimi cəzalandırılacaqlar.
Ümummilli lider daxili və xarici
siyasətimizin Azərbaycanın milli
mənafelərinə xidmət etdiyini qeyd
edərək deyirdi: “Mən əminəm ki,
belə bir doğru, düzgün, düşünülmüş xarici və daxili siyasətlə biz
yeni nailiyyətlər əldə edəcəyik və
ilk Xalq Cümhuriyyətinin arzularını, istəklərini sona qədər çatdıracağıq”.
Ulu öndər Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi münasibəti ilə
1998-ci il mayın 27-də keçirilən təntənəli iclasda Azərbaycanın Cümhuriyyətdən sonrakı tarixini 4 mərhələyə bölürdü: birinci mərhələ
1918-1920-ci illəri, ikinci mərhələ
1920-1922-ci illəri, üçüncü mərhələ
1922-1991-ci illəri, dördüncü mərhələ isə 1991-ci ildən sonrakı dövrü əhatə edirdi. Həmin çıxışda
Heydər Əliyev hər bir dövrün nə
ilə fərqləndiyini dərin təhlil edir və
tariximizin bu inkişaf mərhələlərində keçdiyi yolun müsbət və
mənfi cəhətlərini və gələcək inkişaf
xəttinin istiqamətlərini göstərirdi.
Müdrik və uzaqgörən dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev yaxşı bi-

lirdi ki, hər bir xalqın öz dövlətini
qurması və yaşatması üçün onun,
ilk növbədə, intellektual potensialı
və qabaqcıl insanları olmalıdır və
Xalq Cümhuriyyətinin yaranması
üçün əlverişli şəraitlə birlikdə
Azərbaycan xalqının belə qabaqcıl
insanları da var idi. Həmin insan
ların əməyini yüksək qiymətləndi
rən Heydər Əliyev böyük məmnu
niyyət hissi ilə o ziyalıların və siya
si xadimlərin adlarını çəkir və de
yirdi: “Onlar öz intellektual poten
sialı, öz xalqına, millətinə olan
qayğısı və sədaqəti ilə Azərbaycan
da XX əsrin əvvəlində gedən pro
seslərdə iştirak etmiş və birləşib
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini
yaratmışdılar. Biz o dövrdə Azər
baycan mədəniyyətinin, ədəbiyya
tının, ictimai fikrinin inkişafında
böyük xidmət göstərmiş insanları
da nəzərə almalıyıq və onların Azərbaycanın görkəmli mədəniy
yət, incəsənət, ictimai xadimlərinin
xidmətlərini də bu münasibətlə
qeyd etməliyik”. Heydər Əliyev
Cümhuriyyətin yaradıcıları olan
insanların hamısını böyük minnət
darlıq hissi ilə yad edərək onların,
həqiqətən, vətəndaşlıq şücaəti, öz
xalqı, milləti qarşısında böyük qəh
rəmanlıq nümunələri göstərdiklə
rini bildirir, bu Cümhuriyyətin ya
radıcılarının - Məhəmməd Əmin
Rəsulzadənin, Fətəli xan Xoyski
nin, Əlimərdan bəy Topçubaşo
vun, Nəsib bəy Yusifbəyovun, Hə
sən bəy Ağayevin Azərbaycan xal
qı qarşısında böyük xidmətləri ol
duğunu və onların gördüyü işlərin
xalqımızın qəlbində əbədi yaşaya
cağını vurğurlayırdı.
Ulu öndərin Xalq Cümhuriyyəti
nin tarixinə, onun gördüyü işlərə
son dərəcə böyük diqqət yetirməsi
ni bütün çıxışlarında və Cümhuriy
yət xadimlərinin xatirəsini əbədi
ləşdirmək üçün gördüyü tədbirlər
də müşahidə etmək olur. Heydər
Əliyevin Cümhuriyyət xadimlərinə
xüsusi ehtiramını 1996-cı ildə Fətəli

xan Xoyskinin Tbilisinin müsəlman
qəbiristanlığında tapılan qəbrinin
Mirzə Fətəli Axundovun məzarının
yanına köçürülməsi, qısa vaxtda
onun büstünün qoyulması, bu qə
biristanlıqda onlarla yanaşı uyuyan
26 Azərbaycan ziyalısının məzarla
rının abadlaşdırılaraq orada gözəl
bir panteon yaradılması üçün gör
düyü işləri xüsusi qeyd etmək la
zımdır. O vaxtadək itmiş sayılan
bu məzarlar bu gün azərbaycanlı
ların ziyarətgahlarına çevrilmişdir.
Orada Fətəli xan Xoyskinin büstü
nün açılışında Heydər Əliyevlə bir
likdə Gürcüstan Prezidenti Eduard
Şevardnadzenin və digər dövlət
rəhbərlərinin şəxsən iştirak etmələ
ri tariximizin qürurverici səhifələ
rindən biridir və Ulu öndərin Azər
baycanın tarixi şəxsiyyətlərinə,

Cümhuriyyət xadimlərinə böyük
məhəbbətinin ifadəsidir.
1920-ci il aprelin 28-də Xalq
Cümhuriyyətini bolşeviklərə təh
vil verərkən bu siyasi xadimlərin
müstəqilliyin başqa ideologiya al
tında qorunub saxlanılacağına
ümid etdiklərini və bunu bir şərt
kimi irəli sürdüklərini qeyd edən
Heydər Əliyev onların aldadıldığı
nı bildirir, bolşeviklərin sonradan
xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlə
ri də açıb göstərməyi unutmurdu.
Ulu öndər Azərbaycan üçün ermə
ni himayədarları tərəfindən yara
dılan Qarabağ probleminin də
köklərini və ona rəvac verənlərin
məkrli niyyətlərini cəsarətlə ifşa
edir, müstəqilliyimizin bərpasın
dan sonra bəzi daxili və xarici qüv
vələrin törətdikləri terror və çevri
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liş cəhdlərinin mahiyyətini açıb
göstərir, heç bir qüvvənin Azərbaycanın inkişafına və müstəqilliyinə mane ola bilməyəcəyini vurğulayırdı. Heydər Əliyev Xalq
Cümhuriyyəti ideyalarına sədaqətini ifadə edərək Azərbaycan vətəndaşlarına müraciətlə deyirdi:
“Bütün Azərbaycan vətəndaşlarını
əmin edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik sahəsində yolu
demokratiya yoludur, insan haqlarının qorunması yoludur. İqtisadiyyat sahəsində bazar iqtisadiyyatı, açıq qapı siyasəti, dünya iqtisadiyyatı ilə geniş inteqrasiya yoludur. Biz bu yolla gedərək çox
nailiyyətlər əldə etmişik və ümidvaram ki, gələcəkdə daha çox
nailiyyətlər əldə edəcəyik”.
Ümummilli lider ölkədəki çətinlikləri də diqqətə çatdırmağı unutmur, xalqı narahat edən bütün
problemlərin, o cümlədən Qarabağ
probleminin həll ediləcəyinə inandığını bildirərək qətiyyətlə deyirdi:
“Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın
bütün vətəndaşlarını əmin edirəm
ki, biz bundan sonra da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli varisləri olacağıq, xalqımızın
milli azadlığını qoruyacağıq, saxlayacağıq. Biz Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi
qoruyacağıq və günü-gündən möhkəmləndirəcəyik, daha da yüksəklərə qaldıracağıq”.
Heydər Əliyev 1994-cü il fevralın 8-də Türkiyəyə səfəri zamanı
Prezident Süleyman Dəmirəlin
onun şərəfinə verdiyi ziyafətdə
Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək qəti şəkildə deyirdi:
“...Azərbaycan öz müstəqilliyini
bundan sonra heç vaxt əldən verməyəcək, müstəqil dövlət kimi yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir”. Ulu
öndər xatırladırdı ki, Azərbaycan
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xalqı artıq müstəqilliyini qorumağa qadirdir və dərk edib ki, öz torpağını özü qorumalıdır.
Azərbaycan dövlətinin bugünkü nailiyyətlərinin əsasını qoymuş Heydər Əliyevin siyasi xətti
onun layiqli varisi, Heydər Əliyev
ideyalarının davamçısı hörmətli
Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi olan
Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti
bu gün də müntəzəm öyrənilir, bu
ideyaların inkişaf etdirilməsi və
həyata keçirilməsi üçün ciddi işlər
görülür.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Xalq Cümhuriyyətinə ehtiramı da Ulu öndərin ehtiramı kimi böyükdür və o, bu sahədə də
Ümummilli liderin adına, öz adına
layiq hörmət və səmimiyyət nümayiş etdirir. Əgər Ulu öndər 1993-cü
ilin dekabrında Parisə səfəri zamanı Sen-Klu qəbiristanlığında Əlimərdan bəy Topçubaşovun və
onun ailə üzvlərinin, Ceyhun bəy
və onun oğlu Timuçin Hacıbəylilərin məzarlarını ziyarət edərək əklil
qoymuşdusa, Prezident İlham Əliyev də bu ənənələri davam etdirir
və 2006-cı ildə Parisdə olarkən bu
tarixi şəxsiyyətlərin məzarlarını ziyarət edir, Əlimərdan bəy Topçubaşovun qəbrinin yenidən götürülməsi işləri ilə tanış olur və Cümhuriyyətin xaricdə dünyasını dəyişmiş nümayəndələrinin xatirəsini yad etməyi unutmur.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin bilavasitə 2008-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi qeyd
olunmuş, 2017-ci il 16 may tarixli
sərəncamı ilə isə 100 illik yubileyi
qeyd olunmaqdadır və yaşadığımız 2018-ci il cənab Prezidentin 10
yanvar tarixli sərəncamı ilə “Azər-

baycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan
edilmişdir.
Heydər Əliyev irsinə sadiq qalan
və onun bütün gözəl ənənələrini layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev də Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə böyük əhəmiyyət verir
və onun təbliğinə, öyrənilməsinə,
bu sahədə mövcud olan arxiv materiallarının, sənədlərin, elmi əsərlərin
hazırlanmasına və çap edilməsinə
xüsusi diqqət yetirir. Məhz onun
səyləri ilə xarici ölkələrdə xoş təsadüflər və tariximizə məhəbbət bəsləyən insanların səyləri ilə qorunub
saxlanmış, Azərbaycana və Cümhuriyyət tarixinə aid olan sənədlər ölkəmizə gətirilərək çap olunmuş,
geniş oxucu kütləsinə çatdırılmış və
bu iş ardıcıl davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 85 illiyi, habelə 90 illiyi münasibəti ilə xalqa etdiyi müraciətlərdə, keçirdiyi rəsmi qəbullarda Cümhuriyyət tarixinə yüksək
qiymət verərək bu tarixin heç vaxt
unudulmayacağını, müstəqillik
ideyalarının əbədi yaşayacağını və
Azərbaycanın dünya ölkələri sırasında əbədi yer tutacağını dəfələrlə
bildirmişdir.
Heydər Əliyev ənənələrinin davam etdirildiyini sübut edən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin iqtisadi və siyasi qüdrətinin yüksək
sürətlə artmasını konkret faktlar
və rəqəmlərlə, görülmüş real işlərlə respublika və dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda davam edir, müstəqilliyin xalqımıza nələr verdiyini
konkret faktlar əsasında açıb göstərir və bu illərdə qazanılan nailiyyətləri qürurla təqdim edir. Ölkə
başçısı Ulu öndərin vəfatından
sonra onun siyasi xəttinin davamı
kimi ölkənin müasir inkişaf yolu
ilə getdiyini, nəinki regionda, eləcə

də dünyada özünü təsdiq etdiyini
və söz sahibinə çevrildiyini daim
vurğulayır.
Cümhuriyyətin 90 illik yubileyi
münasibəti ilə keçirilən mərasimdə
Azərbaycan Prezidenti xalqımız
üçün müstəqilliyin müstəsna əhə
miyyət daşıdığını bir daha qeyd
edərək demişdir: “...bizim üçün,
Azərbaycan xalqı üçün müstəqillik
ən böyük nemətdir, ən böyük sər
vətdir... Bu gün bizim nəsillərimiz
və... Azərbaycanda yaşayan bütün
insanlar xoşbəxtdirlər ki, biz bu
müstəqilliyi görürük və müstəqil
ölkənin inkişafı üçün, möhkəmlən
məsi üçün əməli, praktik işləri gö
rürük”. Cənab Prezident Azərbay
can xalqının qətiyyətini ifadə edə
rək haqlı olaraq deyir ki, Birinci
Xalq Cümhuriyyəti cəmi 2 il yaşa
dısa, müstəqil Azərbaycan dövləti
əbədi yaşayacaqdır.
Hazırda “Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti İli” çərçivəsində yubiley
tədbirləri respublikanın hər yerin
də davam edir, müxtəlif beynəlxalq

konfranslar, simpoziumlar və digər
kütləvi tədbirlər keçirilir. Bütün
Şərqdə ilk demokratik dövlət olan
Xalq Cümhuriyyətinin insanlara
bəxş etdiyi azadlıqlar və digər hü
quqlar real surətdə həyata keçirilir.
Azərbaycanın Ulu öndərin rəhbər
liyi altında hazırlanmış Konstitusi
yasında təsbit olunmuş hüquq və
azadlıqlar öz təcəssümünü tapır.
Cümhuriyyətin mənəvi-siyasi irsi
sayılan materiallar geniş şəkildə
çap olunur. Bununla da Ulu öndə
rin təklif və tövsiyəsi ilə başlanan
işlər davam etdirilir, dünyanın
müxtəlif ölkələrindən gətirilən bu
sənədlər bundan sonra daha dərin
dən tədqiq olunacaqdır. Bu baxım
dan Azərbaycan Milli Elmlər Aka
demiyasının hazırladığı nəşrlər xü
susi qeyd edilməlidir. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediya
sı belə fundamental əsərlərdən biri
dir və bu dövrə aid onlarla digər
kitablar da çap olunmaqdadır. La
kin Cümhuriyyət irsi o qədər zən
gindir ki, hələ uzun illər öyrənilə

cək, Azərbaycanın keçmişinə işıq
salmaqla yanaşı, gələcəyinə də kör
pü salacaq və yol göstərəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bütün sahələrdə olduğu ki
mi Cümhuriyyət irsinə münasibət
də də Ulu öndərin yolunu davam
etdirir, bu tarixdən öyrənməyi, ey
ni zamanda, onu zənginləşdirməyi
unutmur və görülən işləri - həm iq
tisadi, həm siyasi, həm də tarixə,
keçmişimizə, mədəniyyətimizə
münasibətlə bağlı işləri ardıcıl və
düşünülmüş şəkildə yerinə yetirir,
bütün bunlar bir-birini tamamlaya
raq müstəqilliyimizi əbədiləşdirir.
Prezident İlham Əliyev haqlı
olaraq deyir: “Azərbaycan xalqı da
ha da gözəl şəraitə layiqdir və bu
şəraiti bizim iqtidar, Ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasəti təmin et
mişdir... Azərbaycanın xoşbəxt gə
ləcəyi üçün bu siyasət davam etdi
rilməlidir. Müstəqillik ən böyük
xoşbəxtlikdir, ən böyük sərvətdir.
Biz müstəqilliyi qoruyuruq və qo
ruyacağıq”.
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Tahir Rza
Milli Məclisin deputatı

Sevimliyar,vəfalı
Vətəndaşdır,anadır.
İsmətli,safürəkli
Müqəddəsbirsonadır.
Şöhrət,adsanbiryana,
Oğulqızbiryanadır.
Görübövladlarında
Həyatınındadını,
Azərbaycanqadını.
Namusu,adıüçün
Canımızaqıyarıq.
Vüsalınınyolunda
Başımızıqoyarıq.
Hicranındançəkinib,
Nənazındandoyarıq.
Günəşdən,aydanalıb
Atəşini,odunu,
Azərbaycanqadını.
Tarixlərəbəllidir
Cəsarəti,qeyrəti.
Qitələridolaşır
Adısanı,hörməti.
Canındanəzizbilir,
Xalqı,yurdu,dövləti.
Yaxşıseçibayırır
Doğmasını,yadını,
Azərbaycanqadını.
Xoşgündəsevincimiz,
Dargündədayağımız.
Günəşimiz,ayımız,
Sönməyənçırağımız.
Qeyrətibaştacımız,
Vüqarıbayrağımız.
Sədaqətləbəxşedib
Ömrümüzəhəranı,
Azərbaycanqadını.
Xəyanətləbarışmaz,
Məhəbbətdəmələkdir.
İstəyi,arzuları
Xoşhəyat,gələcəkdir.
Ömrü,günühəmişə,
Gülaçıbgüləcəkdir.
Ürəklərəəbədi
Həkkedibözadını,
Azərbaycanqadını.
Azərbaycanqadını.
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YUBİLEY

MƏLAHƏT
İBRAHİMQIZI
Hörmətli Məlahət xanım!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi yubileyiniz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalından pərvazlanaraq N.Nərimanov
adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda (indiki ATU) ali təhsil almısınız.
Pediatr ixtisasına yiyələndikdən sonra uzun illər Bakı şəhərindəki müxtəlif
uşaq poliklinikalarında çalışmış, körpələrin sağlamlığı keşiyində dayanmısınız.
İşlədiyiniz kollektivlərdə nizam-intizamınız, təşkilatçılıq qabiliyyətinizlə fərqlənmiş, baş həkim vəzifəsinədək yüksəlmisiniz. İctimai-siyasi proseslərdəki
fəallığınız Sizi 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qadın Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə ucaldıb.
Daim təkmilləşməyə, daha dərin biliklər əldə etməyə olan həvəsiniz sonradan
Sizi Bakı Dövlət Universitetinə gətirib. Hüquq fakültəsində ikinci ali təhsil
alaraq hüquqşünas ixtisasına yiyələnmiş, qadın hərəkatını, ölkəmizdə aparılan
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gender siyasətində dövlətin rolunu tədqiq etməyə başlamısınız. 2006-cı ildə
dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüsünüz. İndiyədək qadın hüquqlarına dair üç kitabınız işıq üzü görüb.
Məlahət xanım, dörd seçki dalbadal deputat mandatı qazanmağınız seçicilərin Sizə etimadından xəbər verir. Hazırda Milli Məclisin Hüquq siyasəti və
dövlət quruculuğu, həmçinin Səhiyyə komitələrinin üzvü kimi ölkənin qanunvericilik bazasının zənginləşdirilməsində yaxından iştirak edirsiniz. Parlamentin İntizam komissiyasının katibisiniz. NATO PA-da və Avronest PA-da
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü kimi səmərəli fəaliyyət göstərirsiniz.
Serbiya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, ABŞ, Avstriya, Türkiyə, Qırğızıstan, Yaponiya, Niderland və Liviya ilə analoji qrupların
üzvü olaraq beynəlxalq əlaqələrimizin genişlənməsinə töhfə verirsiniz.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əfv Məsələləri
Komissiyasının üzvü kimi təqdirəlayiq fəaliyyət göstərirsiniz.
Hörmətli Məlahət xanım!
Ömrünüzün kamil çağında Sizi yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, çoxşaxəli fəaliyyətinizdə
yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 25 aprel 2018-ci il

mart-aprel 2018

37

MÜSAHİBƏ

Səməd Seyidov:

“Xalqın 15 il ərzində öz ölkəsinə ləyaqətlə
xidmət etmiş Prezidentə - cənab İlham Əliyevə
yenidən etimad göstərməsi tarixi hadisədir”
Milli Məclisin Bey
nəlxalq münasibət
lər və parlamentlər
arası əlaqələr komi
təsinin sədri, Avro
pa Şurasının Parla
ment Assambleya
sında Azərbaycan
nümayəndə heyəti
nin rəhbəri
Səməd Seyidov
“Milli Məclis”
jurnalının sualları
na cavab verir

- Səməd müəllim, müasir dövr
də ayrı-ayrı regionlarda mü
rəkkəb proseslərin cərəyan et
diyi, müxtəlif ölkələrin siyasi
qarşıdurmalar meydanına
çevrildiyi şəraitdə Azərbaycan
sabitlik adası kimi tanınır.
Bunu təmin edən mühüm
amillərdən biri Prezident İl
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə
uğurlu xarici siyasət kursu
nun həyata keçirilməsidir.
Hazırkı şəraitdə Azərbayca
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nın xarici siyasət kursu barə
də nə deyə bilərsiniz?
- Dünya ölkələrinin ən çox arzu
ladığı və üzərində çalışdığı məsə
lələrdən biri sabitlikdir. Sabitliyi
qorumaq üçün düzgün, məqsəd
yönlü daxili siyasətlə yanaşı, mən
tiqli xarici siyasət aparılmalıdır.
Biri digərinə uyğun olan daxili və
xarici siyasət bir-birini inkar etmə
məlidir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin apardığı siyasət bu
iki amilin vəhdət təşkil etməsi ilə

bərabər, ölkəmizin dünya ölkələri
sırasında layiqli yer tutması istiqa
mətində mühüm rol oynayır. Bu
gün Azərbaycan sabitlik adasına
çevrilib. Azərbaycanda cərəyan
edən proseslər müsbət nümunə ki
mi qiymətləndirilir, yəni inkişaf,
sabitlik, insanların rahat və təhlü
kəsiz şəraitdə yaşaması təqdirəla
yiq haldır. Digər tərəfdən, dünya
da hökm sürən qeyri-sabitlik və
müharibələr bu vəziyyəti qoruyub
saxlamağı çətinləşdirir. Azərbay

canın isə sabitlik adası kimi çıxış
etməsini şərtləndirən amil, qeyd
etdiyim kimi, düzgün, uğurlu,
məqsədyönlü daxili və xarici siya
sətin həyata keçirilməsidir. Azər
baycan həmçinin regionda sabit
ləşdirici amil kimi çıxış edir. Rusi
ya, İran, Gürcüstan, Türkiyə, ya
xud Orta Asiya ölkələri ilə münasi
bətlərimizə nəzər saldıqda bunu
müşahidə edə bilərik. Digər tərəf
dən, ölkəmizlə birbaşa sərhədləri
olmayan və ya eyni regionda yer
ləşməyən hər hansı bir ölkədən də
bəhs edə bilmərik ki, Azərbaycanla
həmin dövlət arasında qeyri-nor
mal və ya xoşagəlməz münasibət
lər olsun. Azərbaycan işğalçı Er
mənistan istisna olmaqla bütün öl
kələrlə qarşılıqlı-faydalı və bəra
bərhüquqlu münasibətlərə malik
dir. Bir sözlə, Azərbaycanın xarici
siyasəti özünü doğruldur və bu

nöqteyi-nəzərdən sözügedən siya
sətin alternativi yoxdur. Azərbay
can Respublikasının xarici siyasəti
nin xüsusi bir özəlliyi var. Azər
baycanda ölkədaxili proseslər xari
ci siyasətə güc və əlavə stimul ve
rir. Bu nöqteyi-nəzərdən “xarici si
yasət daxili siyasətin davamıdır”
düsturu Azərbaycanın timsalında
özünü tam olaraq göstərir. Azər
baycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə
reallaşdırılan layihələr regional
təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa mü
hüm töhfələr verir. Azərbaycanın
birbaşa açıq dənizlərə çıxış imkanı
olmadığı halda, Azərbaycan mü
hüm nəqliyyat mərkəzinə - tranzit
ölkəyə çevrilib. Şərq-Qərb və Şi
mal-Cənub layihələri Azərbayca
nın nəqliyyat-logostika imkanları
nı, regional sülh, sabitlik, əmək
daşlıq və təhlükəsizliyin təmin
olunmasında oynadığı rolu göstə

rir. Bir sözlə, uğurlu xarici siyasət
Azərbaycanın beynəlxalq müstəvi
də mövqeyini möhkəmləndirib,
ölkəmizi sabitlik və əməkdaşlıq
məkanına çevirib.
- Aprelin 11-də Azərbaycanda
keçirilmiş prezident seçkiləri
dünyanın diqqət mərkəzində
oldu, beynəlxalq aləm bu seç
kilərə olduqca böyük maraq
göstərdi. Ayrı-ayrı regional və
beynəlxalq təşkilatların təm
silçiləri, o cümlədən xarici
media nümayəndələri seçki
prosesini izləyərək müvafiq
surətdə qiymətləndirdilər.
Ümumiyyətlə, beynəlxalq alə
min bu seçkilərə diqqətini ne
cə qiymətləndirirsiniz?
- Bu, tarixi hadisədir. Ona görə
ki, Azərbaycan xalqı seçkilərdə 15
il ərzində öz xalqına və ölkəsinə
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ləyaqətlə xidmət etmiş Prezidentə cənab İlham Əliyevə yenidən eti
mad göstərdi. Azərbaycan xalqı öz
seçimini düzgün etdi. Çünki ötən
15 ildə Azərbaycan sürətlə inkişaf
edib, sabitlik adasına, inkişaf mə
kanına, beynəlxalq dialoq mərkəzi
nə çevrilib. Azərbaycan Cənubi
Qafqazın lider dövlətinə və dünya
siyasətinə və iqtisadiyyatına, bey
nəlxalq aləmdə cərəyan edən pro
seslərə təsir göstərmək iqtidarında
və imkanında olan bir ölkəyə çev
rilib. Bütün bu inkişaf göstəriciləri
və müsbət reallıqlar göz qabağın
dadır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şu
rasının qeyri-daimi üzvü seçilərək
yüksək nüfuza malik olduğunu
nümayiş etdirən Azərbaycan həm
Avropa Şurasının, həm İslam konf
ransının üzvüdür və sivilizasiya
lararası dialoqa mühüm töhfələr
verir. 2019-2022-ci illərdə Azərbay
can Respublikası Qoşulmama Hə
rəkatına rəhbərlik edəcək və bu,
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ölkəmizin yüksək beynəlxalq nü
fuzunun, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sə
mərəli xarici siyasətin nəticəsidir.
Digər tərəfdən, ötən 15 il ərzin
də Prezident İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə həyata keçirilən daxili
siyasət nəticəsində bütün sahələr
uğurla inkişaf edib, əhalinin rifah
halı daha da yaxşılaşıb. Məhz bu
nun nəticəsi kimi, Azərbaycan xal
qı 11 apreldə öz seçimini bir daha
qətiyyətlə ifadə edərək cənab İl
ham Əliyevə yenidən etimad gös
tərdi. Beynəlxalq müşahidəçilər də
öz rəylərində bu məsələləri birmə
nalı qeyd etdilər. Müşahidəçilərin
çıxışlarında qeyd olundu ki, xalq
İlham Əliyevə səs verməklə onun
apardığı siyasəti dəstəklədiyini nü
mayiş etdirdi.
- Təəssüflər olsun ki, seçki pro
sesinə qərəzli yanaşmalar da
müşahidə edildi. ATƏT PA,

ATƏT DTİHB və AŞPA-nın
ilkin hesabatı qeyri-obyektiv
və qərəzli yanaşma nümunəsi
kimi yadda qaldı. Təsadüfi
deyil ki, Azərbaycan ictimaiy
yəti, xüsusilə də media nüma
yəndələri bu bəyanatı ciddi
etirazla qarşıladı. Bununla
bağlı nə düşünürsünüz?
- Bütün beynəlxalq müşahidəçi
lər seçkilərin azad və ədalətli oldu
ğunu, Azərbaycan xalqının iradəsi
ni əks etdirdiyini qeyd etdilər. La
kin biz qərəzli yanaşmaların da
şahidi olduq. ATƏT-in seçkilərlə
bağlı göndərdiyi missiya Avropa
Şurası ilə birlikdə tənqidlə və qey
ri-obyektiv yanaşmalarla dolu olan
bir sənəd təqdim etdi. Bu sənəd hə
min təşkilatların içərisində gedən
böhran prosesindən xəbər verir.
Həmin təşkilatlar bununla özləri
nin mövcudluqlarını və əhəmiy
yətliyini sübut etmək istəyirlər. Bu
nöqteyi-nəzərdən düzgün yol se

çib, obyektivliyi, ədalətliliyi bir kə
nara qoyaraq özlərini guya demok
ratiyanı, insan hüquqları və qanu
nun aliliyini qoruyan təşkilatlar
kimi təqdim etmək istəyirlər. Ona
görə biz bilməliyik ki, bu təşkilat
ların münasibətləri heç də səmi
miyyətdən irəli gəlmir. Azərbayca
nın yüksəlişini həzm edə bilməyən
müxtəlif qüvvələr işə düşür və
bunların içərisində ən gözəçarpanı
erməni lobbisidir. Tarix göstərir ki,
ermənipərəst qüvvələr heç vaxt
birbaşa mübarizə aparmağa özlə
rində cürət tapmırlar. Ona görə
onlar başqalarının əli ilə Azərbay
canın nailiyyətlərinin üzərinə köl
gə salmağa çalışırlar.
Təsəvvür edin, Azərbaycana gə
lən bütün missiyalar müsbət danı
şırlar, lakin bəhs olunan müşahidə
missiyaları aralıq münasibətdə və
ya hesabatda müsbət rəy söylədik
ləri halda, sonuncu hesabatda
mənfi və xoşagəlməz fikirləri orta
ya qoyurlar. Bu, o deməkdir ki,
onlar dolayısı ilə bu məsələyə mü
daxilə etmək istəyirlər. Onların
məqsədi kiçik, əhəmiyyətli olma

yan, ümumi prosesə o qədər də
təsir göstərməyən məsələləri qa
bardaraq dünyaya səs salmaq və
bununla da həqiqətləri tamamilə
dəyişdirib başqa tərzdə təqdim et
məkdir. Elələri də var ki, olmayan
prosesləri yalanla, böhtanla təq
dim edirlər. Digər tərəfdən, bu ri
yakarlar özlərini “Qərb dəyərləri
nin müdafiəçisi” kimi təqdim edə
rək qeyri-ciddi davranışlar və ya
naşmalar ortaya qoyurlar. Azər
baycan xalqı isə belə qüvvələri
ciddiyə almır. Xalqımız 11 aprel
seçkilərində iradəsini ifadə edərək
öz mövqeyini ortaya qoyub.
- Səməd müəllim, Azərbaycan
xalqının mütləq əksəriyyəti
nin etimadını qazanan cənab
İlham Əliyevin növbəti dəfə
Prezident seçilməsi qarşıdakı
7 il müddətində ölkəmiz üçün
yeni perspektivlər açır. Növ
bəti mərhələdə Azərbaycanın
xarici siyasət sahəsində qarşı
sında duran yeni imkanlar,
perspektivlər barədə fikirləri
niz nədən ibarətdir?

- Artıq cənab İlham Əliyevin
növbəti prezidentlik dövrü başla
yıb. Yeni mərhələdə ölkəmizin qar
şısında olduqca mühüm məsələlər
və məqsədlər dayanır. İlk növbə
də, daxili və xarici siyasətin uğurla
və paralel olaraq səmərəli şəkildə
aparılması yeni nailiyyətlərin əldə
edilməsini təmin edəcək. Digər tə
rəfdən, islahatçı Prezident kimi cə
nab İlham Əliyev qarşıdakı dövrdə
də reformaları uğurla davam etdi
rəcək. Bu, Azərbaycanın daha da
güclənməsinə, qüdrətlənməsinə
xidmət edəcək və xarici siyasətə
əlavə güc, stimul verəcək. Dövləti
miz Qarabağ probleminin ədalətli
həlli ilə bağlı hüquqi bazanı yara
dıb, Ermənistanın işğalçılıq siyasə
ti ifşa edilib, Azərbaycan həqiqətlə
ri dünya ictimaiyyətinə uğurla çat
dırılıb. Dünya ictimaiyyəti Azər
baycanın ərazisinin 20 faizinin iş
ğal altında olduğunu bilir və bey
nəlxalq aləm ölkəmizin ərazi bü
tövlüyünü tanıyır. Növbəti mərhə
lədə bu istiqamətdə işlər davam
etdiriləcək, bütün strateji resurslar
səfərbər olunacaq. Sülhü əldə et
mək üçün həmişə müharibəyə ha
zır olmaq lazımdır. Bununla yana
şı Azərbaycan xarici siyasətində öz
gücünü artıq qalibiyyət ruhu ilə
yaşayan ordunun imkanlarından
da istifadə edib həyata keçirmək
qüdrətindədir. Bu, ümumi xarici
siyasətin istiqamətləridir. Amma
bununla yanaşı Azərbaycan xarici
siyasətinin mühüm istiqamətlərin
dən birini təşkil edən regionda iki
tərəfli, üçtərəfli, dördtərəfli və çox
tərəfli əlaqələrin inkişafı da diqqət
mərkəzindədir. Bu siyasətin da
vam etdirilməsi Gürcüstan-Türki
yə-Azərbaycan-İran dördtərəfli
əlaqələrini, Azərbaycan-Rusiyaİran üçtərəfli münasibətlərini daha
da gücləndirəcək, ölkəmizin bey
nəlxalq əlaqələri genişlənəcək,
dünyadakı mövqeyi daha da möh
kəmlənəcək.
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MARTIN 31-DƏ MİLLİ MƏCLİSDƏ
AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMININ 100 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ XÜSUSİ İCLAS KEÇİRİLDİ
Azərbaycanlıların soyqırımına həsr olunmuş xüsusi iclası giriş sözü ilə parlamen
tin Sədri Oqtay Əsədov açdı. Spiker bildirdi ki, cənab Prezident İlham Əliyevin bu
il yanvarın 18-də qəbul etdiyi sərəncama uyğun olaraq azərbaycanlıların soyqırı
mının 100 illiyi dövlət səviyyəsində tədbirlər ilə qeyd edilir. Milli Məclisin bugün
kü iclası da tariximizin bu faciəli səhifələrinə həsr olunmuşdur.
Milli Məclis Sədrinin təklifi ilə
son 100 ildə və ondan qabaqkı
dövrdə erməni şovinistlərinin vəh
şilik əməllərinin qurbanı olmuş
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günahsız soydaşlarımızın xatirəsi
1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Son
ra Oqtay Əsədov vurğuladı ki,
dövlət başçısı cənab İlham Əliyev

Cənubi Qafqazın keçmişi və bu gü
nü ilə bağlı bir sıra konsepsiyalar
irəli sürərək, erməni millətçilərinin
destruktiv fəaliyyətini daim ifşa
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edir. Onun 18 yanvar tarixli sərəncamında 1918-ci ilin mart-aprel aylarında daşnak-bolşevik dəstələri
tərəfindən xalqımıza qarşı xüsusi
qəddarlıqla törədilmiş kütləvi qırğınlar haqqında həqiqətlərin ölkə
və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir sıra tədbirlər müəyyən edilmişdir.
Sədr bildirdi ki, erməni şovinistlərinin və onları dəstəkləyən qüvvələrin Azərbaycan xalqına qarşı
düşmənçilik siyasətinin 200 ilə yaxın tarixi vardır. Bu siyasətin birinci
mərhələsi 1828-ci ildə Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən
tam işğal edilməsi ilə başlanmışdır.
Cənubi Qafqazda aparılan müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissələrindən biri bölgənin demoqrafik vəziyyətinin dəyişdirilməsindən ibarət olmuşdur. Çar Rusiyası işğal

olunmuş ərazilərdə öz dayaqlarını
möhkəmləndirməyə çalışırdı və bu
məqsədlə İrandan və Osmanlı imperiyasından xristian erməniləri
planlı şəkildə Cənubi Qafqaza köçürürdü. XX əsrin əvvəllərinədək
Azərbaycan ərazisinə 1 milyondan
çox erməni köçürülmüşdür.
Spiker onu da əlavə etdi ki,
ümumiyyətlə, tarixin müəyyən
dövrlərində böyük dövlətlər öz
geosiyasi planlarını həyata keçirmək üçün erməni faktorundan, erməni amilindən çox məharətlə istifadə etmişlər. Bu dövlətlərin gizli
və açıq himayəsindən istifadə edən
erməni millətçilərinin “böyük Ermənistan” xülyası Cənubi Qafqazın yerli əhalisinə böyük fəlakətlər
gətirmişdir. Erməni şovinistləri ələ
keçirmək istədikləri əraziləri yerli
sakinlərdən təmizləmək niyyəti ilə

müxtəlif dövrlərdə Şərqi Anadoluda və Cənubi Qafqazda soyqırım
və terror aktları törətmişlər. 2 milyona qədər günahsız insan onların
vəhşilik əməllərinin qurbanı olmuşdur.
1905-1907-ci illərdə, habelə 19181920-ci illərdə İrəvanda, Dərələyəzdə, Zəngəzurda, Göyçədə, Tiflisdə, Naxçıvanda, Bakıda, Gəncədə, Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda, Qarabağda, Muğanda və Azərbaycanın digər yerlərində dinc
azərbaycanlı əhali soyqırıma məruz qalmışdır. 1918-ci ilin mart
soyqırımı bu cinayət əməlləri silsiləsinin ən yüksək zirvəsi olmuşdur. Mart ayının 3 günü ərzində
Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində 12 mindən çox dinc əhali
qətlə yetirilmişdir.
Xalqımıza qarşı düşmənçilik si-
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yasəti sovet hakimiyyəti illərində
də davam etdirilmişdir. 1920-ci il
dən sonra bolşevik rejiminin əli ilə
Azərbaycan torpaqlarının daha bir
hissəsi, o cümlədən Zəngəzur ma
halı, Göyçə mahalı, Qazax qəzası
nın dağlıq hissəsi və Naxçıvanın
bəzi kəndləri Ermənistana veril
mişdir. Etnik təmizləmə siyasəti nə
ticəsində bu gün Ermənistanda, yə
ni keçmiş Qərbi Azərbaycanda bir
nəfər də azərbaycanlı qalmamışdır.
Azərbaycan xalqının fiziki məh
vinə, onun tarixi ərazilərinin zəbt
olunmasına, bu ərazilər hesabına
Ermənistan dövlətinin yaradılma
sına yönələn siyasət Ulu öndər
Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart
tarixli fərmanında ilk dəfə dövlət
səviyyəsində əks olunmuşdur. Fər
manla 31 mart azərbaycanlıların
soyqırımı günü elan edilmiş, azər
baycanlılara qarşı törədilmiş qanlı
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cinayətlərin siyasi-hüquqi qiyməti
verilmişdir.
Ulu öndərin bu fərmanı və son
ra qəbul edilmiş sənədlər tarixi
həqiqətlərin üzə çıxmasına və unu
dulmamasına xidmət edir. Hər də
fə biz keçmişə nəzər salanda başı
mıza gələn fəlakətlərin səbəblərini
araşdırırıq. Bu gün hər kəs bu hə
qiqəti anlayır ki, tarix boyu soyqı
rım aktlarına məruz qalmağımızın
əsas səbəblərindən biri düşmən
qarşısına mütəşəkkil qüvvə kimi
çıxa bilməməyimiz olmuşdur.
Bu gün möhtərəm Prezidenti
miz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan dövləti milli həmrəyli
yin möhkəmləndirilməsi məqsədi
ilə böyük işlər aparır. Azərbaycan
dövləti gündən-günə daha da inki
şaf edir və güclənir. Bütün bunlar
xalqımıza qarşı yeni soyqırım cina
yətlərinin baş verməməsinə ən

yaxşı təminatdır. Əminəm ki, Azər
baycan işğal olunmuş torpaqlarını
azad edəcək, xalqımıza qarşı düş
mənçilik edənlər layiqli cəzalarına
çatacaqlar.
Milli Məclisin Sədri bir məqam
üzərində də dayanaraq bildirdi ki,
möhtərəm Prezidentimiz İrəvanın,
Zəngəzurun və digər ərazilərin
Azərbaycanın əzəli torpaqları ol
duğunu dəfələrlə deyib. İndiki Er
mənistan
Respublikası Qərbi
Azərbaycan torpaqları üzərində
yaradılıb. Bunu sübut etməyə heç
bir ehtiyac yoxdur. Bu, tarixi fakt
dır. Tarix isə böyük filosoflardan
birinin dediyi kimi, keçmişin şahi
di və həqiqətin nurudur.
Oqtay Əsədov çıxışının sonun
da tarixin hər kəsə layiq olduğu
qiyməti verəcəyinə və gec-tez
haqq-ədalətin öz yerini tutacağına
əminliyini bildirdi.

Qeyd edək ki, martın 31-də azər
 aycanlıların soyqırımına həsr olu
b
nan toplantıda Milli Məclis AMEAın Tarix İnstitutu ilə birgə faciənin
tarixini əks etdirən xüsusi stend və
bir neçə dildə nəşr olunmuş kitabla
rın sərgisini də təşkil etmişdi. Sərgi
millət vəkilləri tərəfindən böyük
maraqla qarşılandı. Tarix İnstitutu
bu kitabları Milli Məclisin kitabxa
nasına hədiyyə etdi.
AMEA-nın Tarix İnstitutunun
direktoru, Milli Məclisin deputatı
Yaqub Mahmudov azərbaycanlıla
rın soyqırımının 100 illiyinə dair
məruzə ilə çıxış etdi. O, soyqırımın
tarixi, ağır nəticələri haqqında ət
raflı məlumat verərək bildirdi ki,
Azərbaycan xalqının başına gətiri
lən müsibətlər ermənilərin Cənubi
Qafqaza köçürülməsi ilə başlayıb.
Millət vəkili azərbaycanlılara
qarşı soyqırım cinayətlərinin araş
dırılması istiqamətində ölkə başçı
sının təşəbbüsü ilə AMEA-nın Ta
rix İnstitutunda görülən işlər, çap
olunmuş kitablarla bağlı ətraflı
məlumat verdi. Bildirdi ki, soyqı
rım cinayətləri barədə həqiqətlərin
araşdırılması üçün mərhum tarixçi

alim Sabir Əsədovun əsərlərinin
də böyük rolu olmuşdur.
Mövzu ilə bağlı çıxış edən depu

t atlar Rafael Cəbrayılov, Fəzail
Ağamalı, Sahib Alıyev, Rafael Hü
seynov, Fazil Mustafa, Əli Hüseyn
li, Musa Qasımlı, Musa Quliyev,
Siyavuş Novruzov, Aydın Mirzə
zadə, Cavanşir Feyziyev, Fəzail İb
rahimli, Rövşən Rzayev, Fuad Mu
radov, Tahir Kərimli və İsa Həbib
bəyli ermənilərin Azərbaycan xal
qına qarşı törətdikləri cinayətlər
dən danışdılar. Qeyd olundu ki, bu
cinayətlər bəşər tarixində ən dəh
şətli soyqırımlardan biridir.
Çıxışlar zamanı millət vəkilləri
ölkəmizdə soyqırım qurbanlarının
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və hə
qiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
daha dolğun çatdırılması üçün rəy
və təkliflərini bildirdilər.
Sonra parlament Sədrinin
müavini Bahar Muradova Milli
Məclisin azərbaycanlıların soyqırı
mının 100 illiyi ilə əlaqədar Bəya
natının mətnini oxudu. Bəyanat
səsə qoyularaq qəbul edildi.
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ağır cinayət 31 mart 1918-ci il
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Musa Qasımlı
Milli Məclisin deputatı,
AMEA-nın müxbir üzvü
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1918-ci ilin martında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasında azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımdan 100 il ötür. Bu hadisənin ildönümü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam bu istiqamətdə
həm tarixi tədqiqatlarda yeni səhifə açdığından,
həm milli tarixə marağı artırdığından və həm də vətənpərvərlik hisslərini gücləndirdiyindən böyük
əhəmiyyət daşıyır. Bəs, mart ayında törədilən soyqırım 100 ilin zirvəsindən necə görünür?

SOYQIRIM-100
Soyqırım ərəfəsindəki
şəraitə qısa baxış
Birinci Dünya müharibəsinin ge
dişində oktyabr ayında Rusiyada
bolşeviklər Müvəqqəti hökuməti
devirib hakimiyyətə gəldikdən son
ra rus-Qafqaz cəbhəsinin dağılması
nəticəsində Anadoluda törətdikləri
soyqırımları üçün cəzasız qalmaya
caqlarından qorxan erməni-daşnak
dəstələri geri çəkilən ordu ilə birlik
də Cənubi Qafqaza qayıtdı. Bu za
man regionda anarxiya hökm sürür
dü; Müvəqqəti hökumətin orqanla
rı, sovetlər və milli komitələr fəaliy
yət göstərirdilər. Bakıdan keçib Ru
siyaya getməli olan rus əsgərləri si
lah və sursatını ermənilərə və Bakı
bolşeviklərinə vermişdi. Mülki türk,
müsəlman əhaliyə qarşı Şərqi Ana
doluda törətdikləri qırğınları ermə
ni silahlı dəstələri 1917-ci ilin payı
zından etibarən tarixi Azərbaycan
torpağı olan İrəvan quberniyası - in
diki Ermənistan Respublikası, Cə
nubi Azərbaycan, indiki Azərbay
can Respublikası və Tiflis quberni
yası ərazilərində də törətdilər.

Erməni silahlı qüvvələrinin mül
ki azərbaycanlı əhaliyə qarşı törət
dikləri kütləvi qırğınların zirvə
nöqtəsi 1918-ci ilin martında oldu.
Soyqırımın səbəbləri
və məqsədləri
Martda törədilən soyqırımın
həm tarixi kökləri, həm daxili şə
raitdən, həm də böyük dövlətlərin
regionda yürütdükləri siyasətdən
doğan səbəbləri var idi. Soyqırımın
kökləri, hər şeydən əvvəl, çar Rusi
yasının isti dənizlərə yiyələnmək
strategiyasını həyata keçirmək
üçün özünə “etibarlı” ünsür axtar
ması ilə bağlı idi. İsti dənizlərə çıx
maq üçün Osmanlı dövləti və İra
na qarşı mübarizədə yanında qul
psixologiyasına sahib, Şərqi yaxşı
bilən, şəraitə tez uyğunlaşmağı ba
caran və özünə digər amillər baxı
mından yaxın hesab etdiyi erməni
ləri görməsi, onları azərbaycanlı
torpaqlarına köçürüb yerləşdirmə
si, əlverişli şərait yaradaraq qısa
müddətdə varlandırması ilə bütün
Cənubi Qafqaz regionunda milli

münaqişələrin və sonralar isə baş
verən qanlı hadisələrin təməli qo
yuldu.
İsti dənizlərə çıxmaq üçün apar
dığı işğalçı müharibələr nəticəsin
də Azərbaycanı bölüşdürdükdən
sonra Cənubi Qafqaza erməniləri
yerləşdirməklə çarizm həm de
moqrafik vəziyyəti dəyişdirdi, həm
də onları Şərq siyasətində bir alətə
çevirdi. Həmin siyasəti çarizm dev
rildikdən sonra qurulan Müvəqqə
ti hökumət, ondan sonra isə bolşe
vik Rusiyası da davam etdirdi.
1917-ci ilin noyabrında Bakıda
S.Şaumyan başda olmaqla azər
baycanlıların əleyhinə olan sovet
hakimiyyəti quruldu. V.İ.Lenin hə
min ilin dekabrında S.Şaumyanı
Qafqazda xüsusi səlahiyyətli ko
missar təyin etdi.
Soyqırımın törədilməsinin sə
bəblərindən biri neft amili ilə bağlı
idi. İqtisadi baxımdan Bakı şəhəri
bolşevik Rusiyası üçün böyük əhə
miyyət daşıyırdı. Dünya mühari
bəsinin son mərhələsində Yaxın və
Orta Şərqdə, Cənubi Qafqazda iki

Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdikləri soyqırımlar (1918-1920-ci illər)
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əsas neft mənbəyi uğrunda hərbi
əməliyyatlar aparılırdı. Bunlardan
biri Mosul, digəri isə Bakı neft
mənbəyi idi. Bolşevik Rusiyası şə
həri əldən vermək istəmirdi. Heç
əbəs deyildir ki, 1918-ci il mart ayı
nın ikinci yarısında V.İ.Lenin ABŞın Qırmızı Xaç nümayəndəliyinin
rəhbəri polkovnik R.Robinsonun
“Rusiya Sovet Respublikası üçün
Bakının iqtisadi əhəmiyyəti nədə
dir” sualına “Bu, neft, işıq və ener
jidir”, - deyə cavab vermişdi.1
Soyqırımın səbəblərindən biri
Azərbaycanın yerləşdiyi əlverişli
coğrafi-siyasi mövqeyə yiyələn
mək uğrunda dövrün böyük döv
lətləri arasında gedən amansız mü
barizə ilə bağlı idi. Bakıda bütün
Cənubi Qafqazda hakimiyyətin

hansı qüvvənin əlində olmasının
taleyi həll edilirdi. Bakıya hakim
olmaq bütün Cənubi Qafqaza nə
zarət imkanı verər, Tiflisdə fəaliy
yət göstərən Zaqafqaziya Seyminin
süqutuna kömək edərdi.
Digər tərəfdən, Bakıya yiyələn
mək Xəzər dənizi və “dünyanın
ürəyi” olan Orta Asiyaya gedən
yola nəzarət etmək imkanı verər
di. “Dünyanın ürəyi”nə gedən yol
Bakıdan, Azərbaycandan keçirdi.
Azərbaycan böyük ticarət yolları
nın üstündə yerləşirdi.
Qırğınların törədilməsinin digər
bir səbəbi Osmanlının əhalisi əsa
sən türk və müsəlmanlardan ibarət
olan Cənubi Qafqaza, xüsusən Ba
kıya buraxılmaması üçün Bakı və
Bakı quberniyasını yerli, aborigen

Bakıda törədilən soyqırımdan görüntü
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əhalidən təmizləmək və Azərbay
canın müstəqilliyinin qarşısının
alınması idi. Bakı Sovetinin istifadə
etdiyi erməni-daşnak qüvvələri isə
tarixdə olmayan “Böyük Ermənis
tan” qurmaq yolunda onlara mane
ola biləcək azərbaycanlıları məhv
etməyə çalışırdılar.
Beləliklə, İngiltərənin Bakıdakı
təmsilçisi Makdonelin sözləri ilə
ifadə edilərsə, “Bakı qazanı poq
quldamağa başladı”. Bu şəraitdə
qırğınlar üçün kiçik bir bəhanə la
zım idi. O da tapıldı.
Bəhanə
Belə bir bəhanə general M.Talı
şinski başda olmaqla müsəlman
(Azərbaycan) diviziyasının “Eveli
na” gəmisi ilə Lənkəranda həlak

olan silah yoldaşları böyük xeyriy
yəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
oğlu Məhəmmədi Bakıya gətirən
bir qrup zabit və əsgərin Bakı So
veti tərəfindən tərksilah edilməsi
oldu. Diviziyanın əsgər və zabitləri
silahların geri qaytarılmasını tələb
etsə də, nəticəsi olmadı. S.Şaum
yanla aparılan danışıqlar da uğur
suz oldu. Xalq küçələrə çıxıb silah
ların qaytarılmasını tələb etdi. So
sial dayağı olmayan bolşevik hö
kumətinin rəhbəri S.Şaumyan er
məniləri və bolşevikləri, xüsusən
Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasının
matroslarını azərbaycanlılara qarşı
soyqırıma təhrik etdi.
Soyqırımın həyata
keçirilmə üsulları
Martın 30-da axşam saat 5-də
Bakıda ilk atəş açıldı. Mart qırğını
başlananadək özlərinin bitərəfliyi
ni elan etmiş Daşnaksütyun və Er
məni Milli Şurası, erməni ziyalıları,
o cümlədən erməni kilsəsi bir neçə
saatdan sonra Bakı Soveti tərəfin
dən döyüşə qatıldılar. S.Şaumyan
bu hadisə ilə bağlı yazırdı ki, bizim
süvari dəstəyə ilk silahlı hücum
cəhdindən bəhanə kimi istifadə et
dik və bütün cəbhə boyu hücuma
keçdik. Bizim artıq 6 min nəfərə
qədər silahlı qüvvəmiz var idi.
Həmçinin Daşnaksütyunun 3-4
minə qədər milli hissələri var idi.
Onlar da bizim sərəncamımızda
idi. Daşnaksütyunun iştirakı və
təndaş müharibəsinə milli qırğın
xarakteri verdi və bundan qaçmaq
mümkün deyildi. Biz buna şüurlu
olaraq getdik. Əgər onlar Bakıda
qələbə qazansaydılar, şəhər Azər
baycanın paytaxtı elan edilərdi.2
Qırğın qəddarlıqla həyata keçi
rildi. Şəhər yerdən və havadan
bombardman edildi. Mülki azər
baycanlı əhali diri-diri su quyuları
na, yanar təndirlərə, neft quyuları
na atılır, hamilə qadınların qarınla
rı süngü ilə deşilir, körpə uşaqlar
divarlara mıxlanır, qadınlar hörük

Bakıda erməni vandalizminin nəticələri

Dağıdılmış, yandırılmış Şamaxı
l ərlə bir-birinə bağlanaraq küçələr
də çılpaq gəzdirilirdi. Silahlı dəstə
lər uşaqlara, qocalara və qadınlara
rəhm etmirdilər. Adamlardan siya
si mənsubiyyət soruşulmurdu. Öl
dürmək üçün türk, müsəlman ol
maq kifayət edirdi.
Soyqırımın gedişində azərbay
canlılara məxsus ictimai binalar,
milli rəmzlər və mədəniyyət ocaq
ları dağıdıldı. “Açıq söz”, “Kaspi”
qəzetlərinin redaksiyaları, fəaliy
yətini bütün Cənubi Qafqaza yayan
və müharibə zamanı Qafqaz cəbhə
sində hərbi əməliyyatlar meyda
nında böyük iş aparan, azərbay
canlıların ictimai hərəkatında mü
hüm rol oynayan Müsəlman Xey
riyyə Cəmiyyətinin yerləşdiyi “İs
mailiyyə” binası yandırıldı. Təzəpir

məscidinin minarələri zədə aldı.
Qüvvələr bərabər deyildi. Bina
görə də martın 31-də azərbaycanlı
lar döyüşü dayandırdılar. Buna
baxmayaraq, azərbaycanlıların öl
dürülməsi davam edirdi. Döyüş
yalnız aprelin 2-də dayandırıldı.
Soyqırımın nəticələri
Bakıda törədilən soyqırımın
ağır nəticələri oldu. Sonralar Bl
yumkin soyadlı bir bolşevik
S.Şaumyanın Bakı Sovetinin iclas
larında M.Ə.Rəsulzadəni və silah
daşlarını təhlükəli şəxslər kimi
qiymətləndirdiyini, Osmanlıya ar
xalandıqlarını deyərək onun aşa
ğıdakı fikirlərini vurğulayırdı:
“...18-ci ilin mart hadisəsi baş
verdi. Və biz özümüzün silahlı
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SOYQIRIM-100
qüvvəmiz olmadığından daşnak
dəstələrindən istifadə etdik. Lakin
daşnak dəstələri özlərinin alçaq
işlərini həyata keçirdilər, vətən
daş müharibəsi əvəzində milli qır
ğın törətdilər, 20 min nəfərə qədər
məzlum müsəlman əhalini qırdı
lar...müsəlman əhali bolşeviklərə
quldurlar kimi baxır...”3
N.Nərimanov 1918-ci il mayın
23-də çap olunmuş “Vətəndaş mü
haribəsinin milli rəng almaması
üçün nə etmək lazımdır?” adlı
məqaləsində etiraf edirdi: “Fana
tizmdən uzaq olan hər bir şəxsə
məlumdur ki, Zaqafqaziyada ge
dən vətəndaş müharibəsində 99
faiz bir millətin nümayəndələri
qırılır. İrəvan quberniyası, Lənkə
ran qəzası, Quba, Şamaxı bölgələ
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r i mənim dediklərimi tamamilə
təsdiq edir”.4
N.Nərimanov daha sonra 1919cu ilin fevralında yazdığı “Biz Qaf
qaza hansı şüarla gedirik?” və
“Qafqazın işğalına baxış” adlı mə
qalələrində yazırdı ki, bolşevizm
şüarları altında daşnaklar müsəl
man əhaliyə zülm etdilər. Belə şə
raitdə sovet hökuməti Bakıda və
təndaş müharibəsinə başlamağa
qərar verdi. Vətəndaş müharibəsi
adı altında Bakıda qanlı hadisələr
törədildi. Bakıda sovet hakimiyyə
ti daşnakların əlində alət idi.5
Bakıda baş verən hadisələrlə bağ
lı olaraq ingilis arxiv sənədində ya
zılır: “Ermənilərin qoşun qüvvələri
bolşeviklərə ümid edirdilər. Belə he
sab edirdilər ki, onların yaxşı silah

l anmış dəstələri müsəlmanlara qar
şı çıxıb onları məhv edə biləcəklər.
Ağır döyüşlər oldu. Müsəlmanların
dörddə bir hissəsi öldürüldü...”6
Qeyd etmək lazımdır ki, o za
man Bakı şəhərində təqribən 280300 min nəfər əhali yaşayırdı ki,
onun da 80-100 min nəfəri azər
baycanlı idi. Bu qədər əhalinin
dörddə biri 20-25 min nəfər edir.
Böyük Britaniya nümayəndəsi
P.Koks bir müddət sonra - 1918-ci
il 30 oktyabr tarixində Tehrandan
göndərdiyi teleqramında yazırdı:
“Ermənilər və bolşeviklərlə müba
rizə nəticəsində mart ayında 180
kənd dağıdıldı və müsəlmanlar öl
dürüldülər”.7
İngilis nümayəndələrinin 1918ci il aprelin 9-da Bakıdan göndər

dikləri teleqramda deyilirdi ki, er
mənilər bolşeviklərlə birləşərək
özlərinə irqi düşmən hesab etdik
ləri azərbaycanlılara qarşı qırğınlar
törətdilər.8
ABŞ-ın Harbord missiyasının
hesabatında yazılırdı ki, ermənilər
1918-ci ilin martında Bakıda 2 min
azərbaycanlını öldürdülər.9
İndianapolisdən olan amerikalı
alim Leonard Ramsden Hartill ya
zır ki, ermənilər Bakıda 25 min
müsəlmanı qətlə yetirdilər.10
ABŞ kəşfiyyat mənbələrinə gö
rə, 60 min Azərbaycan türkü qaçqı
na çevrildi və 420 müsəlman kəndi
dağıdıldı.11
Soyqırımı törədənlər
istəklərinə
nail ola bildilərmi?
Martda Bakıda törədilən soyqı
rımda çoxlu itkilər versə də, Azər
baycan xalqının iradəsini qırmaq
mümkün olmadı, dövlət müstəqilli
yinin elanı yubadılsa da, dayandırı
la bilmədi. Mayın 28-də Azərbay
can xalqı bütün müsəlman Şərqində
ilk dəfə olaraq respublika üsuli-ida
rəsini qurdu. Respublika məfkurə
sini müsəlman Şərqinə məhz Azər
baycan xalqı gətirdi, müsəlman
xalqlarına müstəmləkəçilikdən xi
las olmaq yolunu və nümunəsini
göstərdi. Bakı şəhəri sentyabrın
15-də azad edildi. Azərbaycan hö
kuməti tarixi şəhərimiz olan Bakıya
köçdü. Azərbaycan nefti yadelli

qüvvələrin əlindən alındı. Azərbay
can xalqı taleyinin sahibi oldu.
Soyqırıma
verilən qiymət
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart
hadisələrinin təhqiqinə xüsusi diq
qət yetirildi. Nazirlər Şurası 1918ci il iyulun 15-də bu faciənin tədqi
qi məqsədi ilə Fövqəladə İstintaq
Komissiyasının yaradılması haq
qında qərar qəbul etdi. Komissiya
da çalışanlar əsasən ruslar, yəhudi
lər və digər millətlərin nümayən
dələri idi.
Komissiya mart soyqırımını, il
kin mərhələdə Şamaxıdakı vəhşi
likləri, İrəvan quberniyası ərazi
sində ermənilərin törətdikləri ağır
cinayətləri araşdırdı. Dünya icti
maiyyətinə bu həqiqətləri çatdır
maq üçün Xarici İşlər Nazirliyi
nəzdində xüsusi qurum yaradıldı.
31 mart tarixi iki dəfə - 1919 və
1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti tərəfindən ümum
milli matəm günü kimi qeyd edil
di. Əslində bu, azərbaycanlılara
qarşı yürüdülən soyqırıma və bir
əsrdən artıq davam edən torpaq
larımızın işğalı proseslərinə tarix
də ilk dəfə siyasi qiymət vermək
cəhdi idi. Lakin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin süqutu bu işin
başa çatmasına imkan vermədi.
Azərbaycan xalqının Ümummil
li lideri, Prezident Heydər Əliye

vin 26 mart 1998-ci il tarixli sərən
camı ilə 31 mart azərbaycanlıların
soyqırımı günü elan edildi. Bun
dan sonra həmin tarixin daha də
rindən araşdırılması istiqamətində
geniş işlər görüldü.
İbrət dərsləri
Mart ayında törədilən soyqırım
dan alınacaq bir sıra ibarət dərsləri
vardır. Hər şeydən əvvəl, bu hadi
sə insanlığa qarşı cinayətdir və bir
daha təkrarlanmamalıdır. İkincisi,
Azərbaycan xalqı yaxşı təşkil olun
madığı və ordusu olmadığı üçün
soyqırımın qarşısını ala bilmədi.
Deməli, Azərbaycan xalqı daim
mütəşəkkil olmalı, ordusunun və
dövlətinin yanında olmalıdır.
Üçüncüsü, Azərbaycan xalqı anar
xiya, xaos və qarışıqlıq yaradan
xalq olmadığından belə şəraitlər
dən tez baş aça bilmir və həm in
san, həm də ərazi itkilərinə məruz
qalır. Deməli, həm indi, həm də gə
ləcəkdə ölkədə xaos, anarxiya və
qarışıqlığa yol vermək olmaz. Dör
düncüsü, o zaman Azərbaycan
dövləti olsaydı və güclü olsaydı,
bu soyqırımın qarşısını almaq
mümkün olardı. Deməli, Azərbay
can xalqı daim güclü Azərbaycan
dövlətinin mövcudiyyətinə maraq
lı olmalıdır. Çünki yalnız güclü
dövlət milləti fiziki baxımdan qo
ruyur və bütün sahələrdə inkişaf
etdirir, əks halda millət daim geri
yə gedir.

1 Беседа В.И. Ленина с руководителем представительства американского Красного Креста // Газ. “Правда”, 21.04.1918.
2 Шаумян С.Г. Избранные произведения. Т. 2. М., 1978, с. 246.
3 Блюмкин. Февральский переворот в Баку. 1917 г. // ARSSA, f. 276, siy. 2, iş 20, v.18.
4 Нариманов Н. Избранные произведения. Т. 2. 1918-1921. Баку, 1989, с. 151.
5 Yenə orada, с. 176-196.
6 Memorandum on Baku. May 17th 1918 // FO 371/3301 27502.
7 Persia. Military. Decypher. Sir P.Cox (Teheran). November 2nd 1918. № 936. My telegram No. 931 of October 31 st.//FO 371/ 3262/ 27763.
8 Bakı. Aprel 9 th 1918 // FO371/3405/196800.
9 Report of the American military mission to Armenia. May. Gen. James G.Harbord. 1919, p.32.
10 Leonard Ramsden Hartill. Bir ermeninin anılarında Azərbaycan olayları (1918-1922). İstanbul, Hasraş A.Ş. Yayınları, 1990, s. 71.
11 Маккарти Дж., Маккарти К. Тюрки и армяне. Руководство по армянскому вопросу, с. 80.
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Birinci Dünya müharibəsi nəticəsində 300 ildən artıq Rusiyanı idarə edən Romanovlar monarxiyası devrildi. Yaranmış Müvəqqəti hökumət Rusiyanın keçmiş sərhədlərini qoruyub saxlamaq üçün bütün
mümkün addımları atdı. Cənubi Qafqazı idarə etmək məqsədi ilə yaradılmış Zaqafqaziya Komissarlığının ömrü uzun olmadı. Nüfuzdan
düşən bu təşkilat özünü buraxmaq məcburiyyətində qaldı.
1918-ci il fevralın 22-də Cənubi Qafqazdan Ümumrusiya Müəssislər Məclisinə seçilmiş deputatların yığıncağında Zaqafqaziya Seyminin yaradılması və hakimiyyətin bu orqana verilməsi haqqında qərar
qəbul edildi.
1918-ci il fevralın 23-də öz işinə başlayan Zaqafqaziya Seymi Cənubi Qafqazda siyasi sabitliyi təmin etmək kimi tarixi bir missiyanın
öhdəsindən gələ bilmədi.
Mayın 26-da Zaqafqaziya Seyminin sonuncu iclası keçirildi. Gürcü
fraksiyası Müsəlman fraksiyasının türkpərəst mövqe tutduğunu bəhanə edərək Seymdən çıxdığını elan etdi.
Mayın 27-də Seymin Müsəlman fraksiyası fövqəladə iclas çağırıb
Müvəqqəti Milli Şura yaratmaq haqqında qərar qəbul etdi. “Müsa-

vat” Partiyasının təklifi ilə M.Ə.Rəsulzadə qiyabi olaraq (bu vaxt o,
Batum konfransında iştirak edirdi)
Milli Şuranın sədri, H.Ağayev və
M.Seyidov isə sədrin müavinləri
seçildilər. Milli Şuranın 9 nəfərdən
ibarət icra orqanı yaradıldı.
F.X.Xoyski İcraiyyə Komitəsinin
sədri seçildi.
1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə
Azərbaycan Milli Şurasının Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında İstiqlal Bəyannaməsi qəbul
olundu. Bu bəyannamə Azərbaycan millətinin varlığını bütün dünyaya bəyan etdi.
1918-ci il iyulun 16-da Gəncəyə
köçən Azərbaycan Milli Şurası və
hökumətdə milli qüvvələr arasında müəyyən fikir ayrılığı yarandı.
Siyasi böhranı aradan qaldırmaq
üçün Gəncədəki türk qoşunlarının
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Şurası arasında qəbul edilmiş qərara
əsasən Milli Şura buraxıldı, ali qanunverici və icraedici hakimiyyət
Fətəli xan Xoyski kabinetinin əlində cəmləşdi. Bakı neftinə xüsusi
marağı olan almanlar Bakının tutulmasına mane olmaq məqsədi ilə
osmanlıların beşinci diviziyasının
Gürcüstan dəmir yolu ilə Gəncəyə
gəlməsini qadağan etdilər.
Vəziyyətdən çıxmaq üçün Osmanlı dövlətinin beşinci piyada diviziyası və general Ə.Şıxlinskinin
başçılıq etdiyi Müsəlman Milli
Korpusu əsasında Nuru paşanın
rəhbərlik etdiyi Qafqaz-İslam Ordusu təşkil olundu.
Qafqaz-İslam Ordusu vasitəsi
ilə Azərbaycan hökuməti öz hakimiyyətini tezliklə yerlərdə yaya
bildi, ucqarlarda dövlət orqanları
yaratmağa başladı. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin rəhbərləri
Xalq Cümhuriyyətini bələkdə boğmaq üçün yollar arayırdılar. Hələ
Gəncə üzərinə yürüşə başlamazdan əvvəl Leninin tapşırığı ilə
Şaumyan türk qoşunlarının Azərbaycana yolunu bağlamaq üçün

Gürcüstan hökumətinin başçısı
Jordaniyaya müraciət etdi. Şaumyan Jordaniyaya vəd edirdi ki, əgər
Gürcüstan türk qoşunlarını öz ərazisindən Azərbaycana buraxmasa,
Sovet Rusiyası onun müstəqilliyini
tanıyacaqdır.
Bakıda bolşevik-daşnak hökuməti Bakı Sovetinin ixtiyarında
olan 18 min döyüşçü ilə Cənubi
Qafqazdakı milli hərəkatı boğmaq
üçün iyunun 10-da Gəncə istiqamətində yürüşə başladı və iyunun
12-də Göyçaya yaxınlaşdı. İki həftədən çox davam edən qanlı döyüşlər Qafqaz-İslam Ordusunun
qələbəsi ilə nəticələndi. Qafqaz-İslam Ordusu bolşevik-daşnak birləşmələrini darmadağın edərək Bakı istiqamətində yürüşə başladı və
iyulun 20-də Şamaxı şəhəri azad
edildi. İyulun sonunda S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Soveti istefa verməyə məcbur oldu. 1918-ci
il avqustun 1-də Bakıda eser, menşevik və daşnaklardan ibarət “Sentrokaspi Diktaturası” adlanan mürtəce bir qurum yaradıldı. Qafqazİslam Ordusu sentyabrın 15-də
Bakını daşnaklardan azad etdi və
sentyabrın 17-də Azərbaycan hö-

kuməti Bakı şəhərinə köçdü.
Azərbaycanın taleyi Birinci Dünya müharibəsinin gedişindən və
nəticələrindən asılı idi. İki hərbi
qruplaşma arasında gedən imperialist müharibədə Azərbaycan öz
mənafeyi baxımından Osmanlı
dövlətinin qalib gəlməsini arzulayırdı. Lakin hadisələr başqa cür
cərəyan edirdi. Türkiyə ilə Antanta
dövlətləri arasında 1918-ci il 30
oktyabr tarixli Mudros müqaviləsinə görə məğlub sayılan Osmanlı
qüvvələri Bakını tərk etməli, Antanta qüvvələri tərəfindən Bakının
tutulmasına mane olmamalı, Zaqafqaziya dəmir yolu üzərindəki
nəzarət hüququnu Antantaya güzəştə getməli idi. İranın Ənzəli limanında yerləşən ingilis hərbi hissələri müttəfiqlər adından Bakını
tutmalı idi. Ənzəliyə danışıqlar
aparmaq üçün gələn Azərbaycan
nümayəndə heyəti ingilis hərbi
hissələrinin komandanı general
Tomsona Azərbaycan ərazisinə daxil olmazdan əvvəl AXC-ni tanımaq haqqında bəyanat verilməsini
təklif etdi. Lakin general Tomson
bu təklifi qəbul etmədi və bildirdi
ki, Azərbaycan Respublikası türk-

Qafqaz-İslam Ordusunun əsgər və zabit heyəti Bakıda (1918, 15 sentyabr)
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lərin intriqası nəticəsində yaranmışdır və xalq arasında heç bir
dayağa malik deyildir: “Bir halda
ki, siz bunun əksini iddia edirsiniz,
o halda hər şeyi yerində yoxlayıb,
buna münasib də qərar verərik.
Müttəfiqlər dağıtmaq üçün yox,
qurmaq üçün gəliblər”. V.Tomson
bəyanat verərək elan etdi ki, noyabrın 17-si səhər saat 10-a qədər
Bakı şəhəri Azərbaycan və türk ordularından təmizlənməlidir. Belə
də oldu. Noyabrın 17-də ingilis
hərbi hissələrinin komandiri Tomson Bakıya daxil oldu. Milli Şura
hazırkı fövqəladə şəraitdə Müəssislər Məclisinin çağırılmasının
qeyri-mümkünlüyü ilə əlaqədar
özünü parlamentə çevirməyi qərara aldı. Qanunların hazırlanması
üzərində işləyən müvafiq komissiyanın Azərbaycan parlamentinin
yaradılması haqqında qanun layihəsi Milli Şura tərəfindən 1918-ci il
noyabrın 20-də qəbul edildi.
Noyabrın 16-da Milli Şura beş
aylıq fasilədən sonra yenidən

fəaliyyətə başladı. Azərbaycan hökuməti təhrikçi hücumlara baxmayaraq, dövlət quruculuğu işini davam etdirir, parlamentin açılışına
hazırlaşırdı.
1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan parlamenti təntənəli iclasla
açıldı. F.X.Xoyski hakimiyyəti parlamentə təhvil verdi. Ciddi müzakirələrdən sonra Türkiyədə danışıqlar aparan Ə.M.Topçubaşov
parlamentin sədri, H.Ağayev sədrin birinci müavini, R.Vəkilov isə
katib seçildilər. Parlamentin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən
biri yeni hökuməti təşkil etmək idi.
Hö ku mə tin
təş ki li
ye ni dən
F.X.Xoyskiyə tapşırıldı. Dekabrın
26-da hökumətin tərkibi elan edildi. Koalisiyalı hökumətin tərkibində 3 nəfər rus var idi, ermənilər isə
onlara təklif olunan 2 nazir kürsüsündən imtina etdilər.
Birinci Dünya müharibəsində
qalib gələn dövlətlər dünyanın siyasi xəritəsini müəyyən etmək
üçün Parisdə beynəlxalq sülh konf-

Parisdə beynəlxalq sülh konfransı (1919, yanvar)
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ransının çağırılmasına qərar verdilər. Konfransda iştirak etmək üçün
Topşubaşovun idarə etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti üç aylıq
gərgin diplomatik-siyasi mübarizədən sonra mayın əvvəllərində
Parisə gedib çıxa bildi. Mayın 28-də
Azərbaycan nümayəndə heyətini
ABŞ Prezidenti V.Vilson qəbul etdi. Vilsona təqdim edilmiş memorandumda Azərbaycan Respublikasının yaranma tarixi, onun bir
ildə azadlıq yolunda verdiyi qurbanlardan bəhs olunurdu. V.Vilson
Azərbaycan nümayəndə heyətini
soyuq qarşıladı, onlara konfederasiya ideyasını müdafiə etməyi, Millətlər Cəmiyyətinin mandatı ilə böyük dövlətlərdən birinin bu konfederasiya üzərində qəyyumluğunu
qəbul etməyi məsləhət gördü.
Nəhayət, 1920-ci il yanvarın
11-də Parisdə Müttəfiq Dövlətlərin
Ali Şurası Azərbaycanın istiqlaliyyətinin de-fakto tanınması haqqında yekdilliklə qərar qəbul etdi.
Yanvarın 14-də bu xəbər Azərbaycana çatdırıldı və parlament onu
təntənəli şəkildə qeyd etdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
qısa bir müddət ərzində normal
fəaliyyət göstərən dövlət aparatı
yaratmağa, 20-dən çox dövlətlə, o
cümlədən Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan, İran, Belçika, Hollandiya, Yunanıstan, Danimarka, İtaliya,
Fransa, İsveçrə, İngiltərə, ABŞ, Ukrayna, Litva, Polşa, Finlandiya və
başqaları ilə baş konsulluq, konsul
agentlikləri səviyyəsində əlaqələr
qurmağa nail oldu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət quruluşu parlamentli
respublika idi. Yeni yaranmış dövlət öz fəaliyyəti dövründə “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” ideyası uğrunda mübarizə
aparırdı. Hökumət Gəncədəki

fəaliyyəti dövründə - 1918-ci il iyu
nun 27-də Azərbaycan dilinin döv
lət dili elan edilməsi haqqında fər
man imzaladı. Azərbaycandilli sa
vadlı kadrların çatışmazlığı nəzərə
alınaraq, dövlət idarələrində mü
vəqqəti olaraq rus dilindən də isti
fadə olunmasına icazə verildi. İyu
nun 24-də üzərində ağ rəngli aypa
ra və səkkizguşəli ulduz təsviri
olan qırmızı bayraq dövlət bayrağı
kimi qəbul edildi, noyabrın 9-da
isə həmin bayraq üçrəngli - yaşıl,
qırmızı və mavi zolaqlardan ibarət
olan bayraqla əvəz olundu. Avqus
tun 11-də ümumi hərbi səfərbərlik
elan edildi və 1894-1899-cu il təvəl
lüdlü bütün Azərbaycan vətəndaş
ları hərbi xidmətə çağırıldılar.
Sentyabrın 1-də Hərbiyyə Nazirli
yinin yaradılması haqqında qərar
qəbul olundu. Dekabrın 25-də ge
neral Səmədağa Mehmandarov
hərbi nazir, general Əliağa Şıxlins
ki hərbi nazirin müavini, general
Süleyman Sülkeviç baş qərargah
rəisi təyin edildilər.
1919-cu ildə 25 min nəfərlik mil
li ordu yaratmaq məqsədi ilə 400
milyon manat vəsait ayrılmışdı.
Ordunun yaradılması prosesi 1920ci ilin yanvarında əsasən başa çat
dırıldı. 40 min nəfərlik nizami or
dunun 30 mini piyada, 10 mini isə
süvari qoşun hissələrindən ibarət
idi.
1919-cu ilin yayında Bakını tərk
edən ingilislər şəhər limanının ida
rəçiliyini və hərbi gəmilərin bir
hissəsini Azərbaycan hökumətinə
təhvil verdilər. İngilislərdən alınan
gəmilər hesabına Xəzər donanması
yaradıldı.
1919-cu il iyulun 21-də parla
ment “Azərbaycan Respublikasının
Müəssislər Məclisinə seçkilər haq
qında” Əsasnaməni təsdiq etdi.
Həmin il avqustun 11-də parla
ment tərəfindən qəbul olunmuş
“Azərbaycan vətəndaşlığı haqqın
da” Qanuna görə özü və ya vali
deynləri Azərbaycan ərazisində

anadan olmuş keçmiş Rusiya im
periyasının bütün təbəələri milli və
dini mənsubiyyətindən asılı olma
yaraq, Azərbaycan vətəndaşı hesab
olunurdu.
Xalq maarifi sahəsində ciddi
nailiyyətlər qazanıldı. Orta mək
təblərin təxminən yarısı milliləşdi
rildi, məktəblərdə rus tarixi əvəzi
nə ümumtürk tarixi tədris olunma
ğa başladı, bütün məktəblərdə
Azərbaycan dilinin tədrisi məcburi
hesab olundu. 1919-cu il sentyab
rın 1-də Bakı Universitetinin təsis
olunması haqqında qərar qəbul
olundu. Dərslər noyabrın 15-də
başlandı. Kənd Təsərrüfatı İnstitu
tunun yaradılması haqqında qa
nun qəbul olundu. 1919-cu ilin okt
yabrında mətbuat sahəsində sen
zura ləğv edildi. Azərbaycanın
müxtəlif regionlarında kişi və qa
dın seminariyaları açıldı, dövlətin
hesabına yüzə yaxın gənc azərbay
canlı ali təhsil almaq üçün Avropa
nın universitetlərinə göndərildi.
Ticarəti və daxili bazarı dirçəltmək
məqsədi ilə 1918-ci il avqustun
27-də azad ticarət haqqında fər
man verildi, oktyabrın 30-da tica
rət donanmasının fəaliyyəti bərpa
olundu. 1919-cu ilin yayında Azər
baycan Xəzər donanması yaradıl
dı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
tinin mübahisəsiz ərazisi 97,3 min
kvadrat kilometr idi.
Milli hökumətin xarici siyasә
tindә bir-birilә bağlı mühüm məsə
lə dururdu:
1) Azərbaycanın suverenliyinin
Avropa ölkәlәri tәrәfindәn tanın
masına nail olmaq;
2) Qonşu dövlәtlәrlә müna
sibәtlәri qaydaya salmaq;
3) Ermәnistanın әrazi iddiaları
mәsәlәsini һәll etmәk.
Hərbi kömәyә böyük eһtiyacı
olan Azәrbaycan һökumәti Tür
kiyә ilә ittifaq bağlamağı qәrara
aldı. 1918-ci il iyunun 4-dә Türkiyә
ilә Azәrbaycan Respublikası ara

sında dostluq müqavilәsi imzalan
mışdı. Osmanlı һökumәti lazım
olan zaman Azәrbaycan һökumә
tinә silaһlı qüvvә ilə kömәk etmәyi
öһdәsinә götürdü. Bu asanlıqla ba
şa gәlmәmişdi. Әnvәr paşa İstan
bulda M.Ә.Rәsulzadә ilә olan
söһbәtindә bildirmişdi ki, Azәr
baycanda Türkiyә ordusu һәr ay
bir milyon manat xәrc tәlәb edir.
O, mәslәһәt görmüşdü ki, bu res
publika öz ordusunu yaratsın. Yeni
yaranmış Azәrbaycan һökumәti
xaһişә çavab olaraq 2 milyon türk
lirәsi һәcmindә borc da vermişdi.
Ermənistanla münasibətlər bu
dövrdə çox ciddi çətinliklər yara
dırdı. Belə ki, Azәrbaycan öz qon
şuluq münasibәtlәrini xoş məram
la qurmağa cәһd etsә dә, bu, Ermә
nistanla mümkün olmadı. Azәr
baycan Milli Şurasının 29 may
1918-ci il tarixli iclasında Ermәnis
tan һökumәtinin İrәvanı özünә si
yasi mərkәz seçmәsi mәsәlәsi
nәzәrdәn keçirildi vә bunu müm
kün saydı. Lakin bәzi üzvlәri bu
nun İrәvan quberniyası müsәlman
әһalisinin taleyi üçün tәһlükәli
olacağını irәli sürdülәr. B.Rzayev
Milli Şurada tәmsil olunan irәvan
lılar adından demişdi: “Müstәqil
Azәrbaycan uğrunda çalışmaqla
yanaşı, rica edirik bizi - ermәni res
publikası әrazisindә qalanları da
unutmayasınız”. Belә dә oldu.
1917-ci il dekabrdan 1918-ci il iyun
ayınadәk tәkcә İrәvan quberniya
sında 200-dәn çox müsәlman kәn
di yerlә yeksan olundu. Azәrbay
can vә Ermәnistan respublikaları
yaranana qәdәr Dağlıq Qarabağ
Gәncә quberniyasının tәrkibindә
idi.
1918-ci ilin iyulunda Şuşada
(әһalisi 46% azәrbaycanlı) Dağlıq
Qarabağ ermәnilәrinin I qurultayı
Dağlıq Qarabağı müstәqil elan et
di. Ermәnistan һökumәti oraya si
laһlı qüvvә yeritdi.
Daşnaklar 1918-ci ilin axırların
da Zәngәzurda 40 kәndi, 1919-cu
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ilin yanvarında Şuşa qəzasında 9
kəndi dağıtdılar.
ADR qəddini düzəldən kimi
1919-cu ilin yanvar ayının əvvəlində Şuşa, Cəbrayıl və Zəngəzur
qəzalarını Gəncə quberniyasından
ayırıb mərkəzi Şuşa olmaqla Qarabağ general qubernatorluğu yaratdı. Fevralın 12-də Xosrov bəy Sultanov ikinci qubernator oldu. Lakin Şuşa erməni Milli Şurası buna
etiraz etdi. Ermənistan һökuməti
də bununla razılaşmadı.
İngilis һərbi missiyasının iştirakı və köməyi ilə erməni Milli Şurasının sədri və başqaları Azərbaycanın һüdudlarından kənara qovuldular. Şuşanın erməni һissəsində
Sultanovla görüşdə bir neçə yüz
erməni Azərbaycan Respublikasının һakimiyyətini qəbul etdi. Diplomatik və siyasi vasitələrdən һeç
nə qazanmayan erməni tərəfi һərbi
vasitələrə əl atdı. Andranik silaһlı
dəstələrlə Qarabağa yollandı və
onun da qarşısı alındı.
1919-cu il noyabrın 23-də Tiflisdə Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında saziş imzalandı. Bu, kağız
üzərində qaldı.
Əһalisinin 67%-i azərbaycanlılardan ibarət olan Naxçıvan İrəvan
quberniyasına daxil idi. Onu Ermənistan özününkü sayırdı. Naxçıvanın isə o zaman Azərbaycana
birləşməsi qeyri-mümkün olduğu
üçün və Ermənistana tabe olmamaq üçün 1918-ci ilin noyabrında
Araz Respublikası adı altında özünün müstəqilliyini elan etdi. Ermənistan dəfələrlə Naxçıvana basqın
etsə də, oranı təslim edə bilmədi.
Ermənilərin təzyiqi nəticəsində
təkcə 1919-cu ilin yanvarında 100
min qaçqın yarandı. Cavanşir, Cəbrayıl və Şuşadan 40 min, Şamaxıdan 25,8 min, Nuxadan 5,1 min
qaçqın gəlmişdi.
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1920-ci ilin yanvarında Ermənistanın һərbi fəaliyyəti daһa da
gücləndi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa qoşun һissələri yerləşdirdi.
1920-ci ilin martında Novruz bayramı gecəsi erməni silaһlı dəstələri
eyni zamanda Şuşada, Xankənddə,
Əsgəranda və Tərtərdə yerləşən qoşun һissələrinə һücum etdilər. Dağlıq Qarabağda Azərbaycan əleyһinə
qiyam başladı. Mart ayının sonunda erməni daşnak terroru nəticəsində xeyli azərbaycanlı qırıldı.
Arazın şimalında Azərbaycan
adlı müstəqil dövlətin yaranması
və onun gec-tez Cənuba təsir
edəcəyi İranı naraһat etməyə
bilməzdi.
1918-ci ilin iyulunda Azərbaycanın İstanbulda olan nümayəndə
һeyəti İran konsulluğuna ADR-in
yaranması һaqqında bəyannamə
təqdim etmişdi, İran konsulu isə
bəyannaməni geri qaytararaq, ona
əlavə olunmuş vərəqdə göstərmişdi ki, o, Azərbaycan adlı müstəqil
dövlət tanımır.

İran mətbuatında Azərbaycan
Respublikasının adının düzgün
müəyyən edilib-edilməməsi ətrafında geniş müzakirələr başlanmış,
bəziləri һəmin səһvin səbəbkarını
Türkiyə һesab edirdilər.
Teһran ingilis və ermənilərin
təһriki ilə Naxçıvan və onun ətrafından 60 mindən çox yerli əһalini
İrana köçürmək və beləliklə, Naxçıvanı zəiflədib ermənilərin planlarını reallaşdırmaq fikrində idi.
Azər bay can
dip lo ma tik
nü mayəndəliyi Naxçıvandan didərgin düşənlərə yardımla yanaşı,
Naxçıvan üzərinə İran ermənilərinin һücum etdiklərini Teһran һökumətinin nəzərinə çatdırdı.
İran 1919-cu ilin əvvəllərində
Paris Konfransına verdiyi böyük
iddialı rəsmi memorandumda Bakı, Dərbənd, Şəki, Şamaxı, Gəncə,
Qarabağ, Naxçıvan və İrəvanı tələb
edirdi. Bu, çox qeyri-ciddi qarşılanmışdı.
1919-cu il noyabrın 1-də Azərbaycanın nümayəndə һeyəti ilə

İran nümayәndәliklәri arasında 4
bәnddәn ibarәt sənəd imzalandı vә
bu sәnәddә söhbət Qafqaz Azәr
baycanından gedirdi. ADR-i әsas
dünya dövlәtlәri tanıyandan sonra
İran 1920-ci il martın 20-dә Azәr
baycanı rәsmi olaraq tanıdı.
Müstəqil Azərbaycan üçün ən
böyük təhlükə Sovet Rusiyası idi.
1919-cu il avqustun sonlarında
RSFSR xalq xarici işlәr komissarı
Çiçerin Azәrbaycan, Dağıstan vә
Gürcüstan fәһlә vә kәndlilәrinә
Denikin tәһlükәsi ilә bağlı müra
ciәt etmişdi. 1920-ci ilin yanvarın
da Çiçerin Azәrbaycan һökumә
tinә göndәrdiyi notada Denikin
әleyһinә ittifaq bağlamağı tәklif et
di. Xoyski cavab notasında göstәr
di ki, Azәrbaycan başqa xalqların
daxili işinә qarışmır.
1920-ci ilin yanvarında da
göndәrilәn ikinci notada Azәrbay
can hökumәti günaһlandırılırdı.
1920-ci il fevralın 20-dә Rusiya һö
kumәti adından üçüncü nota
göndәrildi.
Daxili işlәr naziri Hacınski baş
da olmaqla bir qrup belә һesab
edirdi ki, Sovet Rusiyasına geniş
güzәştlәr yolu ilә Azәrbaycanın is

tiqlaliyyәtini tanıtmaq olar. Lakin
F.X.Xoyski vә һәmfikirlәri isә bu
nu ölkәdә ciddi vә güclü rejim ya
ratmaqda və tәcavüzә qarşı әldә
silaһla vuruşmaqda görürdülər.
Bu mәqsәdlә Xoyski öz tәrәfdaşla
rını evinә yığıb konkret proqramı
nı tәqdim etdi:
1. Hacınskini vәzifәdәn götürüb
onun yerinә kommunizmlә müba
rizәyә һazır olan adam tәyin
etmәk;
2. Sosialistlәr һökumәtdən çıx
dıqda onları başqaları ilә әvәz
etmәk;
3. Parlamentin buraxılması, һö
kumәtә müdafiә mәqsәdi ilә fövqә
ladә һüquqlar vermәk;
4. Azәrbaycan Müәssislәr Mәcli
si yaxın 6 ayda seçkilәr keçirsin.
1920-ci il martın 6-da Azәrbay
can vә Gürcüstan nümayәndә
һeyәti Böyük Britaniyanın Baş na
ziri Lloyd Corca nota tәqdim etdi.
Notada Rusiya tәrәfindәn istiqlalın
tanınması üçün tәşәbbüsü öz üzә
rinә götürmәyi xaһiş etdilәr. 1920ci il martın 7-dә xarici işlәr naziri
Xoyski RSFSR xarici işlәr komissi
yasına növbәti nota göndәrib sovet
һökumәti ilә qarşılıqlı qonşuluq
münasibәtlәrinin yaradılmasına
һazır olduqlarını bildirdi. Nota ca
vabsız qaldı.
1920-ci il martın 17-də Lenin
Qafqaz Cәbһәsi Hәrbi İnqilab Şu
rasının üzvlәri Smiqla vә Orceni
kidzeyә belә bir teleqram göndәr
di: “Bakını tutmaq bizә son dәrәcә
vә son dәrәcә zәruridir. Bütün sә
yinizi buna verin”.
Aprelin 15-dә Xoyski sonuncu
nota ilә Çiçerinə müraciәt etdi. Bu
rada Dәrbәnd rayonunda qızıl or
du qüvvələrinin toplanmasında
naraһatlıq ifadә olunurdu. Bu da
cavabsız qaldı. 1920-ci il aprelin
26-dan 27-nә keçәn gecә XI Qızıl
Ordunun ön һissәlәri Azәrbaycan
Respublikasının sәrһәdlәrini keçib
sürәtlә cәnuba doğru irәlilәdilər.
Aprelin 27-dә Azәrbaycan KP MK

Qafqaz Diyar Komitәsinin Bakı bü
rosu vә fәһlә konfransı adından
Azәrbaycan parlamentinә һaki
miyyәtin tәһvil verilmәsi һaqqın
da ultimatum verіldi.
Azərbaycan
parlamentinin
fəaliyyəti həmin gün saat 20:45-də
başa çatdı.
1920-ci il aprelin 28-də Azərbay
can Sovet Sosialist Respublikası
elan olundu.
Aprel işğalı nəticəsində Azər
baycanda qurulan bolşevik rejimi
nin ömrü 70 ildən də çox çəkdi. Bu
rejim özünün bütün varlığı ərzində
Şərqdə ilk demokratik respublika
nın bayrağını ucaldan qeyrətli soy
daşlarımızla, onların haqq işinin
davamçıları ilə mübarizə apardı.
Lakin xalqın qəlbində yaşayan
azadlıq atəşini söndürməyə mü
vəffəq olmadı. Xalq özünün istiqlal
arzularını nəsildən-nəslə ötürdü.
Nəhayət, 1991-ci ildə Azərbaycan
yenidən öz dövlət müstəqilliyini
bərpa etdi, indiki Azərbaycan Res
publikasının Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin siyasi varisi ol
duğunu ümumxalq iradəsi ilə təs
diqlədi.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev cənabları
Respublika günü münasibəti ilə
söylədiyi nitqində Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranması
nı belə dəyərləndirir: “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması
dünya miqyaslı tarixi hadisə idi.
Çünki müsəlman ailəsində ilk de
mokratik respublika yaradılmışdır.
Biz fəxr edirik ki, bu tarixi Azər
baycan xalqı yazıb. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması
bir daha onu göstərir ki, Azərbay
can xalqı çox istedadlı, vətənpər
vər və mütərəqqi xalqdır. Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin quru
cularının xatirəsi bizim üçün əziz
dir. Azərbaycan dövləti və Azər
baycan xalqı onların xatirəsini ehti
ramla yaşadır”.
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ƏMƏKDAŞLIQ

İpək Yoluna Dəstək Qrupu
iqtisadi əməkdaşlıq, mədəni
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi
və qarşılıqlı inteqrasiya
üçün mühüm vasitədir

Elşad Həsənov
Milli Məclisin deputatı
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Cənubi Qafqazın lider dövləti
olan Azərbaycan mühüm strateji
imkanlara malikdir. Bu, ilk növbədə, respublikamızın coğrafi mövqeyi ilə bağlıdır. Qədim İpək Yolunun üstündə yerləşən Azərbaycan
həm ölkədaxili ictimai-siyasi sabitlik baxımından, həm də quru və su
sərhədlərinə malik olmasına, eləcə
də iqtisadi resurslarına görə beynəlxalq tranzit daşımaları üçün kifayət qədər cəlbedici məkandır. Ölkəmizin mövqeyini gücləndirən
mühüm üstünlüklərdən biri budur
ki, buradan paralel şəkildə ŞərqQərb və Şimal-Cənub marşrutları
keçir. Avropa, Qafqaz və Orta Asiya ölkələrini əlaqələndirən ŞərqQərb Nəqliyyat Dəhlizi istər iqtisadi səmərəlilik, istərsə də mükəmməl infrastruktur baxımından olduqca əlverişli və rentabelli marşrutdur. Bu marşrutun potensialından səmərəli istifadə etməklə bəhs
olunan geniş coğrafiyanı əhatə

edən ölkələr arasında iqtisadi və
ticarət əlaqələrini gücləndirmək
mümkündür. Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi isə Hindistan, Pakistan, İran, Azərbaycan, Rusiya və
Avropa ölkələrini birləşdirən mühüm vasitə kimi regionun inkişafına xidmət edən yeni əməkdaşlıq
platformaları formalaşdırılmasına
zəmin yaradır.
Təsadüfi deyil ki, Şərqlə Qərbin
qovuşuğunda yerləşən Azərbaycan bu zamana qədər öz tranzit
imkanlarından istifadə edərək regionda bir sıra qlobal əhəmiyyətli
layihələrin təşəbbüskarı və moderatoru rolunda çıxış edib. Bu baxımdan respublikamızın Şərq-Qərb
Nəqliyyat Dəhlizinin yaradılmasında və onun funksionallığının
artırılmasında, o cümlədən də tarixi İpək Yolunun bərpasında fəal
rol oynaması tərəfdaş ölkələr tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Xüsusilə də ötən ilin oktyabrın

30-da XXI əsrin layihələrindən
olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
nun açılışı beynəlxalq miqyasda
təqdir edilib, əlamətdar və tarixi
əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərlən
dirilib. Çünki strateji nəqliyyat im
kanları ilə fərqlənən Azərbaycanın
təşəbbüsü və iştirakı ilə Avropanı
Asiya ilə birləşdirən ən qısa və eti
barlı yol olan BTQ dəmiryol xətti
nin işə düşməsi həm də tarixi İpək
Yolunun bərpasına marağı daha
da artırıb. Hazırda bu məsələ xü
susi aktuallığa malikdir.
Azərbaycan müstəqillik dövrün
də tarixi İpək Yolunun bərpası isti
qamətində bir çox layihələr irəli
sürüb. Belə təşəbbüslərdən biri də
ATƏT çərçivəsində reallaşdırılıb.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ATƏT
Parlament Assambleyasının (PA)
İpək Yoluna Dəstək Qrupu yaradı
lıb. Qrup yaranan zaman onun tər
kibinə 17 ölkə daxil idi. Hazırda
üzvlərin sayının 22-yə çatması Av

ropa ölkələrinin Azərbaycanın tə
şəbbüsünə yüksək diqqət və mara
ğının göstəricisidir. Bu təşəbbüsə
yüksək diqqətin göstərilməsini
şərtləndirən amillərdən biri budur
ki, İpək Yoluna Dəstək Qrupu tica
rət dəhlizlərinin möhkəmləndiril
məsi məqsədi ilə başlıca vasitə ki
mi regional nəqliyyat infrastruktu
ru məsələlərində dialoq üçün plat
forma rolunu oynayır. Bu, təkcə
xüsusi iqtisadi maraqlarla məh
dudlaşmır, həm də varislik prinsi
pinə əməl olunaraq sivilizasiyanın
mühüm komponentlərindən olan
zəngin tarixin və mədəniyyətin qo
runub saxlanmasını təmin edir. Bu
layihə qarşılıqlı inteqrasiya və sə
mərəli əməkdaşlıq üçün mühüm
vasitədir.
İdeya irəli sürülən zaman bir
çox ölkələr bu layihəni dəstəkləyə
rək ona qoşulmaq qərarına gəldi
lər. Çünki bu layihə mühüm kom
munikativ əhəmiyyətə malik ol

maqla ölkələr arasında münasibət
lərin möhkəmlənməsinə, eyni za
manda, yeni əməkdaşlıq platfor
malarının yaranmasına xidmət
edir. Ümumiyyətlə, effektiv və
çoxmodullu nəqliyyat dəhlizləri
nin qurulması vasitəsi ilə ticarətin
asanlaşdırılması, regiondaxili və
transregional infrastrukturun uz
laşması Avropa məkanında daya
nıqlı iqtisadi inkişafa və artıma
fundamental töhfələr vermək po
tensialına malikdir.
Cari ilin mart ayında ölkəmizdə
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin və ATƏT PA-nın İpək
Yoluna Dəstək Qrupunun təşkilat
çılığı ilə “İpək Yolu boyunca iqtisa
di əməkdaşlıq və mədəni əlaqələ
rin inkişaf etdirilməsində parla
ment üzvlərinin rolu” mövzusun
da beynəlxalq konfrans keçirildi.
İki gün davam edən konfrans çər
çivəsində keçirilən panel iclasların
da qarşılıqlı-faydalı iqtisadi əmək
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daşlığın və ticarət əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsi, nəqliyyat və
logistika prosedurlarının sadələş
dirilməsi, etimadın gücləndirilmə
si, mədəni mübadilənin inkişafı və
dialoqun təbliği kimi məsələlər
müzakirə predmetinə çevrildi, ye
kunda isə Bakı Bəyannaməsi qəbul
olundu.
Bu layihənin əhəmiyyətindən
bəhs edərkən strateji xarakterə ma
lik olan bir sıra məqamlara xüsusi
nəzər salmaq məqsədəmüvafiqdir.
Əvvəla, İpək Yoluna Dəstək Qru
pu Avropa ilə Asiyanı birləşdirən
nəqliyyat dəhlizlərinin, tranzit şə
bəkələrinin və logistika infrastruk
turlarının inkişafına xidmət edən
qədim İpək Yolunun bərpası üçün
hökumətlərin göstərdikləri səyləri
bütünlüklə dəstəklədiyini bəyan
edib. Xüsusilə də bu qrupa üzv
olan parlamentarilər təmsil etdik
ləri ölkələrin biznes və ticarət sub
yektləri arasında sıx və çoxşaxəli
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
və təşviqinə özünəməxsus töhfələr
verməyə çalışırlar. Digər mühüm
məqam odur ki, həmin qrup da
vamlı, təhlükəsiz və çevik nəqliy
yat dəhlizlərinin inkişafı və funk
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sionallığının artması üçün höku
mətlərin göstərdikləri səyləri dəs
təkləyir, bu sahədə mütərəqqi təc
rübənin öyrənilməsinə və yayıl
masına köməklik etmək niyyətində
olduğunu nümayiş etdirir. Həmçi
nin bu təşəbbüsün əhəmiyyətini
göstərən amillərdən biri İpək Yolu
na Dəstək Qrupunun növbəti təd
birlərinə ev sahibliyi etmək üçün
Belarus, Gürcüstan və İsveçrə kimi

ölkələrin nümayəndə heyətlərinin
müraciət etməsidir. Bu layihəyə
yüksək beynəlxalq marağın oldu
ğunu göstərən faktlardan biri də
TRASEKA tərəfindən İpək Yoluna
Dəstək Qrupuna qarşılıqlı-səmərə
li əməkdaşlığın təklif edilməsidir.
Məlum olduğu kimi, TRASEKAnın hökumətlərarası komissiyası
nın baş katibi Mirça Çiopraqa diq
qətə çatdırıb ki, İpək Yoluna Dəs

tək Qrupu nəqliyyat dəhlizləri üçün
imkanların inkişafına, ticarətin və
tranzit prosedurların sadələşdiril
məsinə töhfə verəcək, eləcə də in
sanların, malların və investisiyala
rın azad və təhlükəsiz hərəkətini
təmin edəcək: “Bütün tərəflər üçün
tərəfdaşlığın əsası birgə fəaliyyət
dən qarşılıqlı səmərə əldə etməkdir
və beynəlxalq layihələrdə aktiv şə
kildə iştirak etmək bu baxımdan
çox vacibdir. Bu sahədə TRASEKA
İpək Yoluna Dəstək Qrupuna sıx
əməkdaşlıq təklif edir”.
Göründüyü kimi, artıq İpək Yo
luna Dəstək Qrupu ATƏT PA-nın
bir qoluna çevrilib və onun fəaliy
yəti qurumun rəhbərliyi tərəfin
dən yüksək qiymətləndirilir. Xü
susi diqqət və maraqla qarşılanan
bu qrupun əhatə dairəsi - coğrafi
miqyası Monqolustandan tutmuş
Tacikistana, Cənubi Qafqaz ölkələ
ri və Türkiyə daxil olmaqla İspani
yaya və İsveçrəyə qədər uzanır. Bu
coğrafi marşruta daxil olan ölkələ
rin qanunvericilik orqanlarının
üzvləri hökumətlər arasında iqti

sadi və ticari əlaqələrlə yanaşı, bir
çox istiqamətlərdə münasibətlərin
intensivləşməsinə və dinamik xa
rakter almasına öz töhfələrini verə
bilərlər. Bu isə regional inkişafa,
təhlükəsizliyə, bütöv bir coğrafi
məkanda qarşılıqlı-faydalı əmək

daşlığın inkişafına xidmət edən
mühüm faktordur. Nəticədə, İpək
Yoluna Dəstək Qrupu iqtisadi
əməkdaşlıq, qarşılıqlı inteqrasiya
və mədəni əlaqələrin inkişaf etdi
rilməsi üçün strateji əhəmiyyətli
vasitədir.
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Novruz Aslanov
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Qızıl Aypara
Cəmiyyətinin prezidenti

Son zamanlar dünyada baş verən böhran demək olar
ki, bütün sahələrə təsir edib. Xüsusilə humanitar sahədə bu böhran daha da dərinləşmişdir. Belə ki, qaçqın
və köçkünlərin mərhəmət axtarışı ilə digər ölkələrə üz
tutması dünya ictimaiyyətini ciddi narahat etməkdədir. Təəssüf ki, çətinliklərə düçar olmuş insanlar çox
hallarda arzusunda olduqlarına çata bilmirlər. Bu
yolda müxtəlif maneələr, obyektiv səbəblər olur ki, bu
da onların mərhəmətə olan ehtiyaclarını daha da artırır. Hər bir canlının, o cümlədən də insanın xeyirxahlığa və mərhəmətə ehtiyacı vardır. Lev Tolstoy demişdir: “Bir kəs ki, ağrı hiss edir - canlıdır. O kəs ki,
başqasının ağrısını hiss edir, o insandır”.

ZAMANIN AXARINDA
Beynəlxalq aləmdə humanitar
sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatlar
kifayət qədərdir. Lakin hüquqi bazası mükəmməl olan və dünya ölkələrinin qəbul etdiyi yeganə təsisat
Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatıdır (Beynəlxalq Hərəkat).
Bu hərəkat dünya ölkələrində mövcud olan humanitar şəbəkəsi vasitəsi ilə hər yerdə öz xeyirxah missiyasını həyata keçirir. Əsas məramı qlobal bir təşkilat olaraq müxtəlif fəlakətlər və fövqəladə hallar zamanı
zərər çəkmiş insanların üzləşdikləri
çətinliklərin aradan qaldırılmasına
xidmət etməkdən ibarətdir. Beynəlxalq Hərəkat əsasən silahlı münaqişələrin, təbii fəlakətlərin və digər
humanitar böhranların təsirinə
məruz qalan insanların ehtiyaclarına çevik və effektiv cavab verməyə
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çalışır, davamlı şəkildə könüllü xidmət prinsipini əsas tutaraq yerli,
milli, regional və beynəlxalq səviyyədə sistemli şəkildə fəaliyyət göstərir.
Beynəlxalq hərəkatın əsası 1859cu il iyunun 24-də İtaliyanın Solferino şəhərindən şimalda yerləşən bir
kənddə fransız və italyan əsgərlərinin avstriyalılarla müharibəsindən
başlanmışdır. Hərəkatın banisi
tanınmış isveçrəli iş adamı Anri
Dünan həmin ərazidən keçərkən
döyüş meydanında çoxsaylı yaralı
əsgərlərin iztirablarının şahidi olur
və yaxınlıqda yerləşən kənd sakinlərini səfərbər edərək millətindən asılı
olmayaraq hər bir kəsə tibbi yardımın göstərilməsini təşkil edir. Bu
hadisə Anri Dünanı çox narahat
etməyə başlayır və o, müharibə qur-

banlarına kömək etmək məqsədi ilə
yeni bir təsisatın yaradılmasına nail
olur. Sonradan 1863-cü ilin oktyabrında Cenevrə şəhərində keçirilən
beynəlxalq konfransda on altı ölkənin nümayəndəsinin iştirakı ilə
komitənin ağ fonda “Qırmızı xaç”
emblemi təsdiq olunur. Bununla da
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin
ilkin əsasları qoyulur. Sonralar hər
bir ölkə özünün milli cəmiyyətini qızıl xaç və ya qızıl aypara cəmiyyətini yaradır və bu milli cəmiyyətlər
birləşərək Beynəlxalq Qızıl Xaç və
Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasını (Beynəlxalq Federasiya) formalaşdırır. Beynəlxalq Federasiya
bu gün özünün sıralarında 190 milli
cəmiyyəti birləşdirir. Beləliklə, Beynəlxalq Hərəkat özünün üç komponenti vasitəsi ilə humanitar sahədə

dünyada geniş şəbəkəsini qurur.
Bunlar Beynəlxalq Qızıl Xaç Komi
təsi, Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl
Aypara Cəmiyyətləri Federasiyası
və hər bir ölkənin milli qızıl xaç və
qızıl aypara cəmiyyətidir.
1920-ci ildə həyata vəsiqə alan
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti
(Az.QAC) bu gün Beynəlxalq Qızıl
Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatını res
publikada təmsil edən yeganə milli
cəmiyyətdir. Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyətinin yaranma tari
xi 1920-ci il martın 10-də qeydə alın
mış və təşəbbüskarı general-leyte
nant Əliağa Şıxlinski olmuşdur.
Ölkəmizin şanlı tarixinin ayrılmaz
hissəsinə çevrilmiş və 98 illik tarixi
olan Qızıl Aypara Cəmiyyəti hazır
da respublikada ən böyük sosial
bazaya malik qeyri-hökumət təşki
latlarından biridir.
Bu il dövlət başçısının sərəncamı
ilə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
İli” elan olunub və 100 illik yubileyi
təntənə ilə qeyd ediləcəkdir. Həmin
dövrdən bu günümüzə kimi fəaliy
yətini davam etdirən bir çox təşkilat
larımız vardır ki, onları Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin varisləri
adlandırmaq olar. Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyəti də belə varislər
dən biridir. 1920-ci ilin aprel ayında
məlum hadisələr nəticəsində Azər
baycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Şər
qin ilk demokratik cümhuriyyəti ilə
birgə tarixə çevrilib sükuta qərq
oldu. Sovet dönəmində Azərbaycan
Qızıl Aypara Cəmiyyəti 70 il Ümum
ittifaq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara
Cəmiyyətləri Birliyinin tərkib hissə
si kimi fəaliyyət göstərmişdir. Böyük
Vətən müharibəsi illərində Azərbay
can Qızıl Aypara Cəmiyyəti özünün
tibbi personalı ilə yaralı əsgərlərə
xidmət etmiş, yoluxucu xəstəliklərin
qarşısının alınması sahəsində fəda
karlıqla çalışmışdır.
1991-ci ildə Azərbaycan Respub
likası müstəqilliyini əldə etdikdən
sonra Azərbaycan Qızıl Aypara
Cəmiyyəti də öz növbəsində müstə

qil fəaliyyətini elan edərək Ümumit
tifaq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara
Cəmiyyətləri Birliyinin tərkib hissə
sindən çıxması barədə müvafiq
qərar qəbul etmişdir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin göstərdiyi qayğı
sayəsində parlamentin müvafiq
qərarı ilə cəmiyyət respublika ərazi
sində yeganə, müstəqil milli cəmiy
yət kimi tanındı. Bu, müstəqillik
dövründə cəmiyyətimiz üçün çox
əhəmiyyətli bir addım idi. Yalnız
bundan sonra Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyətini 1995-ci ildə
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi rəs
mən tanıdı və o, Beynəlxalq Qızıl
Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri
Federasiyasının tam, daimi, bərabər
hüquqlu üzvlüyünə qəbul edildi.
Bu illər ərzində Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyəti öz fəaliyyəti ilə
kifayət qədər uğurlar əldə etmişdir.
Respublikada həyata keçirdiyi müx
təlif tibbi-sosial, humanitar və digər
layihələr buna misaldır. Bu gün
cəmiyyətin 370000-dən çox üzvü və
25000-ə yaxın könüllüsü vardır. Hər
il bizim üzvlərimizin və könüllüləri
mizin sayı artır.
Son iki il ərzində Qızıl Aypara

Cəmiyyəti yeni layihəyə start ver
mişdir. Respublikamıza gəlmiş
miqrantlara təmənnasız Azərbay
can dili kursları təşkil edilir. Bu
kursları bitirmiş miqrantlar tərəfi
mizdən müvafiq sertifikatlarla
təmin olunurlar. Bu da onların
cəmiyyətə inteqrasiya edərək sər
bəst əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olmalarına, təhsil almalarına
köməklik edir. Bu sahədə əmək
daşlıq çərçivəsində 2013-cü ildən
Dövlət Miqrasiya Xidməti və 2012ci ildən Beynəlxalq Miqrasiya Təş
kilatı ilə müvafiq memorandumla
rımız mövcuddur.
Ənənəvi layihələrlə yanaşı, yeni
layihəmizdən biri də respublikanın
müxtəlif təhsil ocaqlarında “İnsan
alverinə qarşı mübarizə” mövzu
sunda seminarların keçirilməsidir.
Bu günə kimi mütəxəssislərimiz
tərəfindən respublika üzrə 600 belə
seminar təşkil edilmiş, yeniyetmə və
gənclərimiz bu sahədə maarifləndi
rilmişdir. Eləcə də bu sahədə fəaliy
yətlərin tənzimlənməsi məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyi ilə müvafiq memorandum
imzalanmışdır.
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Azərbaycanda təbii və texnogen
fəlakətlərdən zərər çəkmiş insanlara
Qızıl Aypara Cəmiyyəti təxirəsalın
maz lazımi humanitar, mənəvi və
psixoloji yardımlar göstərir. Bunlar
la yanaşı respublikanın şəhər və
rayonlarında fərdi yaşayış evlərində
müxtəlif səbəblərdən baş vermiş
yanğınlar nəticəsində zərərçəkmiş
ailələrə müvafiq humanitar yardım
lar edilir. Bütün bu işləri cəmiyyəti
miz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
koordinasiyası ilə həyata keçirir.
Cəmiyyətimiz və Azərbaycan Res
publikası Fövqəladə Hallar Nazirli
yi arasında 11 noyabr 2006-cı il
tarixdə imzalanmış memorandum
bu işləri qarşılıqlı əməkdaşlıq
şəraitində aparmağa imkan verir.
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy
yətinin həyata keçirdiyi layihələr
əsasən xarici donorların maliyyə
dəstəyi ilə reallaşdırılır. Lakin Azər
baycan düzgün dövlət siyasəti və
strategiyası sayəsində qısa bir müd
dətdə bütün sahələrdə sürətli inki
şafa nail oldu. Belə olan halda milli
cəmiyyət də müvafiq olaraq inkişaf
etdi və bu inkişafın əsas səbəbkarı
olan ölkə başçımız cənab İlham Əli
yevin diqqəti sayəsində Azərbaycan
Qızıl Aypara Cəmiyyətinə dövlət
qayğısı daha da artdı. İnkişafımız
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üçün dövlət başçısı müvafiq fərman
və sərəncamlar imzaladı. Ən əsası
isə ölkə başçısının təşəbbüsü ilə
qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim
olundu və 8 may 2007-ci il tarixdə
“Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy
yəti haqqında” Qanun qüvvəyə
mindi. Bu qanun Beynəlxalq Federa
siya tərəfindən bir nümunə kimi
digər milli cəmiyyətlərə tövsiyə edi
lir.
Əldə olunan uğurlardan biri də
Beynəlxalq Federasiyanın çağırışla
rına və digər milli cəmiyyətlərin
müraciətinə əsasən xarici ölkələrdə
baş vermiş təbii fəlakətlər zamanı
zərərçəkmiş insanlara yardımların
edilməsidir. Bunu artıq donorluq
fəaliyyəti kimi adlandırmaq olar.
Belə hadisələr zamanı həmin ölkə
lərin milli cəmiyyətlərinə yardım
etmək bizim missiyalarımızdan
biridir. Beynəlxalq təcrübəyə əsas
lanaraq bu məqsədlə tərəfimizdən
ianə toplama kampaniyaları həyata
keçirilir. Belə ki, Somalidə səfalət
içində yaşayan insanlara, Türkiyə
nin Van vilayətində və İranın Şərqi
Azərbaycanında baş vermiş zəlzə
lələr, Türkiyədə mədəndə baş ver
miş hadisə zamanı, eyni zamanda,
İraq, Nepal, Ukrayna və Moldova
milli cəmiyyətlərinə müvafiq mad

di yardımlar edilmişdir. Bu kampa
niyalarda hər bir Azərbaycan vətən
daşı, özəl şirkətlər və təşkilatlar öz
ianələrini etmişlər. Bildiyiniz kimi,
Milli Məclisin deputatları da bu
kampaniyalara aktiv qoşulmuşlar.
Bizim əsas tərəfdaşlarımız Bey
nəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara
Cəmiyyətləri Federasiyası və Bey
nəlxalq Qızıl Xaç Komitəsidir.
Həyata keçirilən layihələrdə adı
çəkilən təşkilatların rolu böyükdür.
Az.QAC “İlk yardım” proqramı
çərçivəsində əhalinin ekstremal
şəraitdə, bədbəxt hadisələrdə, qəfil
xəstəliklər zamanı həyatını xilas
etmək, ixtisaslı həkim yardımı gələ
nə qədər zərərçəkmişlərin ağırlaş
ma hallarının qarşısını almaq möv
zusunda icmalarda və bir çox təşki
latlarda maarifləndirmə işləri görür.
Son illər bir çox təşkilatlarda ilk yar
dım kursları həyata keçirilib. Bu
sahədə uğurla reallaşdırılan layihə
lərdən “Vərəmli xəstələrin davamlı
müalicəsinə nəzarət” adlı pilot layi
həni də misal çəkmək olar.
Ümumiyyətlə, səhiyyə sahəsində
Azərbaycan Respublikasının Səhiy
yə Nazirliyi ilə işgüzar əməkdaşlıq
münasibətləri son illər daha da inki
şaf etməkdədir. Azərbaycan Res
publikasının Səhiyyə Nazirliyi ilə
ikitərəfli münasibətləri özündə təs
bit edən əməkdaşlıq memorandu
mu imzalanmışdır. Bu sahədə görü
lən bütün işlər Səhiyyə Nazirliyi ilə
koordinasiya edilir.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi
nin dəstəyi ilə davamlı olaraq həya
ta keçirilən layihələrdən biri də
axtarış xidmətidir. Bu xidmətin
məqsədi bir-birindən ayrı düşmüş
ailə üzvləri arasında körpü rolunu
oynamaq, psixoloji köməklik gös
tərmək, fövqəladə hallar zamanı və
ondan sonra əldə edilən zəruri
məlumatların ailə üzvləri arasında

mübadiləsinə şərait yaratmaq, həm
çinin bir-birinə qovuşdurmaqdır.
Zəruri layihələrdən biri də “Təh
lükəsiz oyun meydançası” layihəsi
dir. “Mina risklərinin azaldılması”
strategiyası çərçivəsində Azərbay
canın cəbhəyanı bölgələrində yerlə
şən rayonlarda uşaqları mina risk
lərindən qorumaq, onların təhlükə
siz yerdə oynamasını təmin etmək
məqsədi ilə təhlükəsiz oyun mey
dançaları inşa edilmişdir. Bunlar
dan Qazax, Tovuz, Ağdam, Ağca
bədi, Xanlar, Goranboy, Gədəbəy,
Tərtər və Füzuli rayonlarının adla
rını çəkmək olar. Bununla yanaşı
“Mina təhlükəsi üzrə maarifləndir
mə” strategiyası çərçivəsində də
kiçik qrant layihələr həyata keçiril
mişdir.
2007-ci ildə Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyəti və ANAMA
(Azərbaycan Respublikası Ərazilə
rinin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik) arasında memo
randum imzalanmışdır.
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy
yətinin beynəlxalq aləmdə də nüfu
zu son illər daha da artmaqdadır.
Türkiyənin, İranın, Rusiyanın, ərəb
və bir çox Avropa ölkələrinin milli
cəmiyyətləri ilə işgüzar münasibət
lər qurulur. Keçən ilin noyabr ayın
da rəhbərlik etdiyim nümayəndə

heyəti ilə Türkiyənin Antalya şəhə
rində Beynəlxalq Federasiyanın XXI
Baş Assambleyasında və Beynəlxalq
Hərəkatın Nümayəndələr Şurasının
iclasında iştirak etdik. Tədbirdə bir
sıra mühüm məsələlər ətrafında
müzakirələr aparıldı, müvafiq
sənədlər imzalandı.
Bizim bir çox hökumət struktur
ları ilə də qarşılıqlı əməkdaşlığımız
davam edir. Bunlardan Xarici İşlər
Nazirliyini, Qaçqın və Məcburi Köç
künlərin İşləri üzrə Dövlət Komitə
sini, Fövqəladə Hallar Nazirliyini,
Səhiyyə Nazirliyini, Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyini, Nəqliyyat, Rabi
tə və Yüksək Texnologiyalar Nazirli
yini, Təhsil Nazirliyini, Ədliyyə
Nazirliyini, Dövlət Miqrasiya Xid
mətini, Azərbaycan Televiziyasını,
İctimai Televiziyanı, Azad Azərbay
can, Xəzər, Lider və SPASE teleka
nallarını, AzərTac və digər mətbuat
orqanlarını göstərmək olar.
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy
yətinin humanitar sahədə səmərəli
fəaliyyəti nəzərə alınaraq, dövlət
başçısının müvafiq sərəncamları ilə
30-dan çox əməkdaş orden və medal
larla təltif olunmuşlar. Bu, dövlətin
milli cəmiyyətə verdiyi önəmin və
göstərdiyi etimadın bariz nümunə
lərindəndir.
Bu il fevralın 28-də Azərbaycan

Qızıl Aypara Cəmiyyətinin növbəti
XXV Baş Məclisi keçirildi. Bu tədbir
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
mədəniyyət mərkəzində baş tutdu.
Baş məclisdə 300-ə yaxın nümayən
də ilə yanaşı, Baş nazirin müavini
Əli Həsənov, Prezident Administra
siyasının İctimai-siyasi şöbəsinin
müdir müavini Ərəstun Mehdiyev,
Milli Məclisin deputatları, Beynəl
xalq Federasiyanın Avropa zonası
üzrə rəhbəri Saymon Missiri, Bey
nəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azər
baycan nümayəndəliyinin başçısı
xanım Elena Sessera və digərləri işti
rak etdilər. Ötən 5 ildə cəmiyyətin
fəaliyyəti barədə hesabatımdan son
ra natiqlərin geniş çıxışları zamanı
təşkilati məsələlərlə yanaşı, qarşıda
duran vəzifələr barədə müzakirələr
də aparıldı. Yeni hazırlanmış nizam
namə qəbul edildi və hesabat döv
ründəki fəaliyyətlər yüksək qiymət
ləndirildi.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan
Qızıl Aypara Cəmiyyəti öz üzərinə
düşən vəzifəni layiqincə yerinə yeti
rir və bunun davamlı olması üçün
bundan sonra da əlindən gələni əsir
gəməyəcək. Mən Az.QAC-a dəstək
verən hökumət və qeyri-hökumət
strukturlarına, həmçinin hər bir
insana çoxsaylı ayparaçılar adından
təşəkkür edirəm.
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Sənaye parkları kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafına təkan verəcək

Muxtar Babayev
Milli Məclisin deputatı

Hazırda respublikamızın regionlarında mövcud olan iqtisadi
potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması, sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına və iqtisadiyyatın tarazlı inkişafına hesablanmış və uğurla icra olunan
dövlət proqramları regionların
kompleks inkişafına, o cümlədən
infrastruktur sahələrinin bərpa və
genişləndirilməsinə, yeni istehsal
və emal müəssisələrinin, sosialmədəni obyektlərin yaradılmasına,
iş yerlərinin açılmasına, əhalinin
həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə zəmin yaratmışdır.
Ölkənin dinamik inkişafının da-
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vam etdirilməsi mövcud təbii-iqtisadi resurslara və ümumi əlavə
dəyər yaradan böyük həcmlərə
söykənən sənaye sahələrinin formalaşmasını, sənaye parklarının
və sənaye məhəllələrinin yaradılmasının sürətləndirilməsini zəruri
edir. Bu baxımdan Sumqayıt şəhərindəki sənaye zonası ərazisində
zəruri infrastruktura və idarəetmə
sisteminə malik, müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsalı və
xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə
tikilən Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
500 hektara yaxın ərazidə mütərəqqi texnologiyalar əsasında nümunəvi bir emal şəhərciyi kimi inşa edilən bu parkın yaradılmasında
əsas məqsəd sənayenin özəl sektorunun inkişafına, nəticə etibarilə
isə respublikamızda müasir texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye məhsulları istehsalına,
əhalinin yeni iş yerləri ilə təmin
edilməsinə nail olmaqdır. Hazırda
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında
qeydiyyata alınmış rezidentlərin
sayı 17-yə çatıb. Bu, çox yaxşı bir
göstəricidir. Buradakı müəssisələrin açılış və təməlqoyma mərasimlərinin, demək olar ki, hamısında
ölkə başçısı şəxsən iştirak edərək
xeyir-duasını verib. Təkcə son səfərində 4 yeni müəssisənin açılış, 3
yeni müəssisənin isə təməlqoyma
mərasimi keçirildi. Parka qoyulan
sərmayənin həcmi 2,7 milyard dol-

lar təşkil edir. Bu müəssisələrin
yaxın gələcəkdə respublikamıza
böyük gəlir gətirəcəkləri şübhəsizdir. Məsələn, götürək Karbamid
zavodunu. Zavodda gündəlik 1200
ton ammonyak və 2000 ton karbamid istehsal ediləcək. İstehsal edilən karbamid məhsulunun (illik
orta hesabla 650 min ton) təxminən
150 min tonu daxili tələbat üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Yerdə qalanı
isə ixrac məqsədi daşıyır ki, bu da
ölkəyə valyuta gətirilməsi baxımından çox önəmlidir. Bu o deməkdir ki, il ərzində həm xaricdən
gübrə alınmasına sərf olunan vəsait respublikada qalacaq, həm də
ixrac nəticəsində ölkəmizə əlavə
vəsait daxil olacaqdır. Daha bir misal kimi SOCAR-Polimer MMCnin polipropilen və yüksək sıxlıqlı
polietilen qurğularının adını çəkə
bilərik. Bu zavodlar sayəsində ildə
180 min ton polipropilen və 120
min ton yüksək sıxlıqlı polietilen
məhsulları istehsal olunacaq.
Müəssisədə yerli xammaldan,
“Azərikimya” İB-nin Etilen-Polietilen Zavodunda istehsal olunan
propilen və etilendən istifadə ediləcək. “Azərtexnolayn”, “STP” və
digər rezidentlər də onun kimi.
Həmçinin Sumqayıtda yaradılmış
“Azərsun” Yağ Fabrikinin, kağız və
karton istehsalı kombinatının istismara verilməsi, “Gilan” tekstil,
“Alyans” tekstil və “İnter” tekstil
fabrikləri iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun

inkişafı istiqamətində atılmış yeni,
çox vacib addım kimi dəyərləndi
rilməlidir.
Müasir istehsal infrastrukturu
na malik sənaye parkı və məhəllə
lərinin fəaliyyəti ölkədə sənaye sa
hələrinin tərəqqisinin, iqtisadiyya
tın tarazlı yüksəlişinin təmin edil
məsini, habelə istehsal sahələrinin
və onun innovasiya istiqamətinin
inkişafını nəzərdə tutan dövlət si
yasətinin reallaşdırılmasına yönəl
dilmişdir. Bu cür sənaye komp
lekslərinin yaradılması ölkənin
qeyri-neft sektorunun davamlı in
kişafı, iqtisadiyyatın ixrac qabiliy
yətinin, idxalı əvəz edən məhsulla
rın istehsalının artırılması, bölgə
lərdə məşğulluğun təmini, investi
siyaların və müasir texnologiyala
rın cəlb edilməsi kimi öncül vəzifə
lərin yerinə yetirilməsi baxımından
xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Dövlət başçısının açılışında işti
r ak etdiyi Balaxanı Sənaye Parkı
nın yaradılması qeyri-neft sekto
runun, o cümlədən “yaşıl iqtisa
diyyat”ın inkişafı, əhalinin isteh
sal sahəsində məşğulluğunun ar
tırılması, Bakı şəhəri və ətraf qəsə
bələrdə ekoloji vəziyyətin yaxşı
laşdırılması məqsədinə xidmət
edir. Bu parkda hazırda 10 rezi
dent qeydiyyatdan keçib ki, bu
müəssisələr əsas etibarilə müxtəlif
tullantıların təkrar emalı ilə məş
ğul olacaq. Bura tullantı yağları
nın, plastik butulkaların, plastik
məmulatların, tullantı kağızların,
tullantı qida yağlarının təkrar
emalı, kənd təsərrüfatı üçün güb
rə və yem istehsal edilməsi, po
lietilen tullantıların təkrar emalın
dan alınan məhsullar, ağac emalı
sənayesindən, mebel sənayesin
dən, kənd təsərrüfatının ağac tul

lantılarından briketlənmiş kömür
istehsal edilməsi və s. daxildir.
Gəmiqayırma sahəsində ixtisas
laşan Qaradağ Sənaye Parkında
yüksək yükgötürmə qabiliyyətinə
malik tanker, dəniz təchizat gəmi
si və digər təyinatlı gəmilərin is
tehsalı həyata keçirilir. İstehsal
imkanlarına görə Xəzər dənizi
hövzəsində ən böyük olan bu
müəssisədə ildə 15 min ton yük
götürmə qabiliyyəti olan dörd və
ya 70 min ton yükgötürmə qabi
liyyəti olan iki tanker və dörd
özül təchizat gəmisi tikmək, müx
təlif təyinatlı 80-100 gəmini təmir
etmək mümkün olacaq. Artıq Bakı
Gəmiqayırma Zavodunda onlarla
gəmi tikilərək istifadəyə verilib,
60-dan çox gəmidə təmir işləri hə
yata keçirilib.
Mingəçevir Sənaye Parkına gə
lincə isə burada yüngül sənaye
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məhsulları, o cümlədən ayaqqabı,
tibbi kosmetika, iplik, boyama, to
xuma, tikiş və corab istehsalı üzrə
9 fabrikin yaradılması və 5 mindən
çox yeni iş yerinin açılması nəzər
də tutulur. Artıq bu sənaye parkı
nın ilk rezidenti olan “Mingəçevir
Tekstil” MMC iplik istehsalı fabri
kinin tikintisinə başlayıb. Dəyəri
46 milyon ABŞ dolları olan layihə
çərçivəsində 550-750 arası yeni iş
yerinin yaradılması və fabrikin bu
ilin sonunda istismara verilməsi
nəzərdə tutulub.
Azərbaycanda qeyri-neft sekto
runun inkişaf etdirilməsi sahəsin
də həyata keçirilən mühüm tədbir
lərdən biri də ölkəmiz üçün yeni
sənaye sahəsi olan əczaçılıq məh
sulları istehsalının yaradılmasıdır.
Bu məqsədlə Pirallahı Sənaye Par
kında inşa olunan, dəyəri 4 milyon
ABŞ dolları olan və birdəfəlik şp
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rislərin istehsalını nəzərdə tutan
“Diamed Ko” müəssisəsinin gələn
ilin birinci yarısında istismara veri
ləcəyi nəzərdə tutulub. Digər rezi
dent “Hayat Farm”da Almaniya,
İtaliya və digər Avropa ölkələrinin
texnologiyası əsasında onkologiya,
QİÇS, sinir sistemi, kardiovaskul
yar, diabet, sümük-əzələ və tənəf
füs sistemi təyinatlı dərmanlar, an
tibiotiklər, həmçinin rentgen-kont
rast və maqnit rezonans müayinə
lər üçün əlavələr istehsal ediləcək;
“Kaspian Farmed”də isə Almani
ya, İtaliya kimi ölkələrin texnologi
yası əsasında həblər, kapsullar və
blisterlər hazırlanacaq. Eyni za
manda, zavodda 54 təsiredici mad
də üzrə 84 adda dərman preparat
larının istehsalı planlaşdırılır.
Ümumiyyətlə, bu qəbildən olan
sənaye parklarının bir əhəmiyyəti
də ondadır ki, burada inşa edilən

müəssisələr respublikamızın iqti
sadi inkişafına öz töhfələrini verə
cək, istehsal olunan məhsullar ki
çik və orta sahibkarlığın inkişafına
zəmin yaradacaq, onlarla yeni is
tehsal sahələrinin yaradılmasına
və inkişafına təkan verəcəkdir.
Həmçinin regionlarda sahibkar
lıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi
və yerli ehtiyatlardan səmərəli isti
fadə etməklə sənaye sahələrinin
inkişafı baxımından sənaye zona
larının yaradılması mühüm önəm
daşıyır. Belə ki, Neftçala Sənaye
Zonasında 3 müəssisə artıq fəaliy
yətə başlayıb, daha 6 müəssisənin
isə bu il fəaliyyətə başlaması nə
zərdə tutulur. Masallı Sənaye Zo
nasına da sahibkarlar tərəfindən
böyük maraq göstərilir və artıq on
lar tərəfindən dəyəri 33 milyon
manatdan çox olan 33 layihə təq
dim olunub.

Bir məsələni də xüsusi qeyd et
mək istəyirəm. Bu sənaye park və
məhəllələrinin yaradılması beş il
dən, yaxud on ildən sonra Azər
baycanın iqtisadi və sənaye poten
sialının nədən ibarət olacağını ay
dınlığı ilə bizə göstərir. Ona görə
də kadr hazırlığımızı da məhz bu
artan səviyyəyə uyğunlaşdırmalı
yıq. Çünki bu sənaye park və mə
həllələrində, inşa olunan müasir
sənaye müəssisələrində işləyə bilə
cək ixtisaslı fəhlə kadrlarına da
ciddi ehtiyac duyulur. İstər Sum
qayıtın, istərsə də digər regionların
sənaye mərkəzinə çevrilmələrini
nəzərə alaraq gəncləri əsas etibari
lə bu sahələr üzrə təhsil almağa is
tiqamətləndirmək vacibdir. Bu ra
yonlarda müasir tipli peşəyönüm
lü məktəblər yaradılmalı, madditexniki baza gücləndirilməli, işlər
tələb-təklif əsasında qurulmaqla
ciddi ehtiyac duyulan peşələr üzrə
kadr hazırlığı həyata keçirilməli,

nəzəriyyə ilə praktikanın möhkəm
vəhdəti yaradılmalıdır.
Bütün bunlar və həyata keçiri
lən digər layihələr onu deməyə
əsas verir ki, Azərbaycan iqtisa
diyyatının, o cümlədən qeyri-neft
sektorunun davamlı inkişafının
təmin edilməsi, ölkənin yerli və
xarici investisiyalar üçün əlverişli
liyinin artırılması, innovativ və
yüksək texnologiyalar əsasında
rəqabət qabiliyyətli sənaye isteh
salının inkişafı dövlət başçısının
yeni iqtisadi inkişaf konsepsiyası
nın prioritetidir. Prezident İlham
Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki,
Azərbaycanın gələcəyi şaxələndi
rilmiş iqtisadiyyata bağlıdır: “Biz
gələcəyimizi dayanıqlı iqtisadiy
yatda görürük. Təbii resurslarımız
bizim üçün sadəcə olaraq bir vasi
tədir ki, ölkəmizi hərtərəfli şəkil
də inkişaf etdirək və güclü qeyrineft iqtisadiyyatı yaradaq”.
Azərbaycanda ötən 10 il ərzin

də qeydə alınan sürətli iqtisadi
inkişafda neft sektorunun rolu
aparıcı olsa da, son zamanlar qey
ri-neft sektoru ümumi iqtisadi ar
tımda önə çıxmaqdadır. Neft gə
lirlərinin iqtisadiyyatın şaxələndi
rilməsinə hesablanmış xərclənmə
strategiyası özünü, demək olar ki,
doğruldub. Ölkə başçısının rəh
bərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu
iqtisadi siyasət və davamlı islahat
lar, iqtisadi strategiyanın gerçək
ləşməsi iqtisadiyyatın bütün sahə
lərində dinamizm meyillərini güc
ləndirib. Dövlətimizin
başçısı
qarşıya belə bir vəzifə qoyub ki,
hər bir bölgənin özünə xas olan
xüsusiyyətlərindən, spesifik coğ
rafi və ərazi imkanlarından istifa
də edərək yerli istehsalın artırıl
ması hesabına özünü maksimum
dərəcədə təmin etməsinə nail
olunsun. Bu, qeyri-neft sektoru
nun inkişafında yeni və daha üs
tün bir mərhələdir.
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SƏFİR

Azərbaycanla
Monteneqro
arasında əməkdaşlıq
sürətlə inkişaf edir
“Səfir” rubrikamızın budəfəki qonağı
Monteneqro Respublikasının Türkiyə
və Azərbaycandakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Branko Miliçdir.

- İkitərəfli münasibətlərin yük
sək səviyyəsi və ölkələrimizin
potensialı əməkdaşlığın inkişa
fı üçün geniş imkanlar açır. Sə
fir kimi Azərbaycanla Monte
neqro arasındakı münasibətlə
rin cari durumunu necə qiymət
ləndirərdiniz və hansı sahələr,
sizcə, daha perspektivlidir?
- Dövlət səviyyəsində siyasi dialoq
və təmasların davamlılığı, qarşılıqlı
güvən və anlaşma kifayət qədər qısa
müddətdə ikitərəfli və beynəlxalq
formatda Monteneqro ilə Azərbay
can arasında gözəl dostluq münasi
bətlərini formalaşdırmış, xalqlarımız
və ölkələrimizin maraqları naminə
iqtisadi və digər sahələrdə münasi
bətlərin inkişaf etdirilməsinə dair gə
ləcək layihələr üçün zəmin yaratmış
dır.
Kumbordakı mövcud “Porto No
vi” birgə layihəsindən (tezliklə fəaliy
yətə başlaması gözlənilən turizm isti
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r ahət mərkəzi) başqa Monteneqroda
Azərbaycana məxsus “Nova ban
ka”nın fəaliyyət göstərməsi, əmək
daşlığın institusional və hüquqi çər
çivəsinin genişlənməsi iqtisadiyyat,
turizm, enerji (Adriatik-İoniya Qaz
Kəməri, Monteneqronun qazlaşdırıl
ması və s.), nəqliyyat, kənd təsərrüfa
tı, təhsil və mədəniyyət sahələrində
birgə fəaliyyət imkanlarının təşviqini
və artırılmasını şərtləndirir.
Baş nazir Duşko Markoviçin Azər
baycana gözlənilən səfəri, 2018-ci ilin
oktyabrında baş tutacaq İqtisadi
əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın
iclası və biznes forumu ilə paralel
olaraq Azərbaycanın ən yüksək rəs
miləri ilə nəzərdə tutulan görüşlər və
danışıqlar qarşılıqlı faydalılıq baxı
mından ümumi dəyərlər və maraqla
rın daha da bərqərar olması istiqamə
tində gələcək prioritetləri, habelə
perspektivli əməkdaşlıq sahələrini və
yollarını müəyyənləşdirəcək.

- Azərbaycan Monteneqroda əsas
investordur. Respublikamızın
iş adamlarını ölkənizə cəlb
edən sahələr hansılardır və siz
cə, daha hansı sahələr cəzbedi
cidir?
- Kumbordakı “Porto Novi”yə ya
tırılmış investisiyadan sonra Azər
baycan 2018-ci ildə Monteneqroda
aparıcı xarici investorlardan biridir.
Bu layihənin həyata keçirilməsi,
onun nəqliyyata qoşulmasının tək
milləşdirilməsi və sonradan valori
zasiyası (qiymət qoyulması) hava
yolu hərəkəti, nəqliyyat, infrastruk
tur və Adriatik-İoniya Yolu Dəhlizi
layihəsinə uyğun yol hissələrinin qu
rulması kimi sahələrdə iki ölkə ara
sında tərəfdaşlıq üçün yeni imkanlar
açır. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki,
2018-ci il 5 iyuldan 18 sentyabradək
Bakı və Tivat arasında birbaşa çarter
uçuşlar həyata keçiriləcəkdir. Azər
baycan investorlarının enerji sekto

rundakı davamlı maraqlarını, Ad
riatik-İoniya Qaz Kəmərinin (İAP)
çəkilməsi üzrə hazırlıq işlərinin ye
kunlaşdırılmasına göstərdikləri hə
vəsi, iki ölkənin səlahiyyətli qurum
larının sözügedən təşəbbüs üzrə mi
silsiz təcrübə mübadiləsini ortaya
qoyan davamlı əməkdaşlığını xüsu
silə yüksək dəyərləndirirəm.
Biz dənizsahili və quru ərazilərdə
turizm üzrə əməkdaşlıq səylərinin,
eləcə də müqayisəli üstünlüklərə
əsaslanan kənd təsərrüfatının inkişa
fı üzrə maraqların təşviqini düşünü
rük. Bu məqsədə iki ölkə arasında
hazırkı zəif ticarət dövriyyəsinin ar
tırılmasına dair gerçək potensialların
aşkarlanması nöqteyi-nəzərindən
yanaşırıq.
- Monteneqro Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu və inşası tamamlan
maqda olan Cənub Qaz Dəhlizi
kimi strateji önəm daşıyan layi
hələrdə nə dərəcədə maraqlıdır
və daha hansı əməkdaşlıq plan
ları müzakirə oluna bilər?
- Monteneqro özünün fövqəladə
geostrateji mövqeyi, dənizə çıxışı və
liman imkanları ilə gəlir gətirə bilə
cək bütün layihələrə, o cümlədən bu
yaxınlarda istifadəyə verilmiş BakıTbilisi-Qars layihəsinə əhəmiyyət
verir. Belə ki, sözügedən layihənin
yol bağlantısı regional və beynəlxalq
gündəmdə biznes və digər əməkdaş
lıq hədəflərinə strateji töhfə təmin
edir. Bu mənada öz beynəlxalq möv
qeyi və imkanları daxilində Monte
neqro Şərq ilə Qərbi məhsuldar
əməkdaşlıq naminə əlaqələndirən
İpək Yolu kimi layihələrə konstruk
tiv və müsbət münasibət bəsləyir.
- Azərbaycan ilə dövlət idarəçili
yi sahəsində uğurla əməkdaşlıq
edən ölkə kimi Monteneqro
nun dövlət xidmətləri göstəril
məsinin ən mükəmməl mexa
nizmi qismində ASAN modeli
ni müvəffəqiyyətlə tətbiq etmə
si və bu xüsusda perspektivlər

barədə nə deyə bilərsiniz?
- Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi (ASAN) ilə Monte
neqronun Dövlət İdarəçiliyi Nazirli
yi arasında dövlət xidmətlərinin gös
tərilməsinin mütərəqqi mexanizmi
nin yaradılmasına dair əməkdaşlıq
haqqında Anlaşma Memorandumu
2017-ci il dekabrın 4-də imzalanıb.
Monteneqro hökuməti sözügedən
memorandumu 2017-ci il dekabrın
21-də qəbul etmişdir. Adıçəkilən qar
şılıqlı təşəbbüs Azərbaycan Respub
likasının “ASAN xidmət” mərkəzi
nin modelinə əsaslanmaqla dövlət
xidmətlərinin səmərəli şəkildə göstə
rilməsi, “bir pəncərə” sisteminin ya
radılması kimi qarşılıqlı məlumat
təcrübələrinin və nailiyyətlərin təşvi
qini hədəfləyir.
- Azərbaycan və Monteneqro par
lamentlərində qarşılıqlı əlaqə
lər üzrə deputat qrupları fəaliy
yət göstərir və iki ölkənin qa
nunvericilik orqanları arasında
əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsi yolları haqqında nə
söyləyə bilərsiniz?
- Hərtərəfli dostluq münasibətlə
rinin təşviq edilməsi istiqamətində
parlamentlərarası əməkdaşlığın in

kişaf etdirilməsi məxsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu məqam Monteneqro
parlamentinin Sədri İvan Brayoviçin
bu yaxınlarda Azərbaycana gerçək
ləşdirdiyi rəsmi səfərlə öz təsdiqini
tapmışdır. Səfər çərçivəsində Prezi
dent İlham Əliyev, dəvət edən tərəf
kimi Oqtay Əsədov, eləcə də digər
yüksək Azərbaycan rəsmiləri ilə ke
çirilmiş görüşlər və aparılmış danı
şıqlar sözügedən təşəbbüsün ger
çəkləşdirilməsi istiqamətində əməli
təlimatlar və direktivlər təmin et
mişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, parlament
sədarətləri çərçivəsində irtibatın
mövcudluğu, qarşılıqlı səfərlər, Pod
qoritsa və Bakıda dostluq münasi
bətlərini körükləyən parlament
qruplarının görüşləri, parlament sə
viyyəsində açıq və çevik rabitə qarşı
lıqlı əlaqələrin daha da təşviq edil
məsi naminə davamlı və sabit məh
suldar təcrübənin labüd komponent
ləridir. Parlamentimizin Sədri İvan
Brayoviç azərbaycanlı həmkarı Oq
tay Əsədovu Monteneqroya cavab
səfəri gerçəkləşdirməyə dəvət edib
və sözügedən səfər çərçivəsində iki
ölkənin parlament dostluq qrupları
nın da görüşü nəzərdə tutulur.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
baş redaktorunun müavini

mart-aprel 2018

71

YADDAŞ

Qonağımız Beynəl
xalq Türk Akademi
yasının (TWESCO)
prezidenti, Qazaxısta
nın “Egemen Kazaks
tan” dövlət qəzetinin
İdarə Heyətinin sədri,
professor Darxan
Kıdırəlidir.

Darxan Kıdırəli:

“İlham Əliyevdən aldığım mükafat
türk dünyasına verilən dəyərdir”

- Baharın, Novruzun Azərbaycana
qədəm qoyduğu günlərdə sizi
xoş gördük, Darxan bəy!
- Noruzunuz kuttı bolsın! Novru
zunuz mübarək olsun! Novruz türk
xalqlarının birgə qeyd etdiyi adətənənələrdən biridir. Novruz insanlı
ğa adəm oğlu ilə gələn təbiətin bayra
mıdır. İslamiyyətdən öncə olan bir
bayramdır. Gecə ilə gündüzün, zən
gin ilə kasıbın eyniləşdiyi bir gün
dür. Mərhəmətin, şəfaətin, uzaq qar
daşların bir-birini yoluxduğu gün
dür, bağışlama, bayramlaşma günü
dür. Hətta qədim əsatirlərdə və miflə
rimizdə deyildiyi kimi, Novruzda
bütün diləklər də qəbul olunur. Tə
biət oyanır. Dünya oyanır. Novruz
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Azərbaycanda çox fərqli keçirilir. So
vet quruluşu zamanı bir çox türkdilli
ölkələr bu bayramı gizlin keçirsələr
də, Azərbaycanda hər zaman aşkar
qeyd olundu. Novruz qədim türk ba
balarımızın Ergenekondan yol tapıb
daha böyük və azad dünyaya çıxdığı
gündür. Ergenekonda insanların yol
daşı atəş, od-alov oldu. Ocaq qalayıb,
kürə vurdular, dəmir əritdilər. Məişət
alətləri, döyüş alətləri düzəltdilər.
Türk dünyasına yeni mədəniyyət gə
tirdilər. Həm də oda, atəşə sitayiş et
dilər. Azərbaycanda Novruzda hər
mahalda, hər həyətdə ocaq qalanar,
insanlar atəşin üstündən hoppanar,
odun başına dolanarlar. Bu qədim
adətləri əgər xatırlayırsınızsa, Mon

qolustanda qədim türklərin iqamət
gahı olan Ötükəndə də gördük. İki
qalanmış odun, ocağın arasından ke
çib, məbədə yaxınlaşdıq. Demək, bu
adətlərin Azərbaycanda da yaşaması
qədim türklərdən qalan ənənədir. Və
nə gözəl ki, Azərbaycanın I vitse-pre
zidenti Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə Novruz bayramı və
adət-ənənəsi YUNESKO-nun qeyrimaddi irs siyahısına qəbul edilib.
- Bu gözəl Novruz və bahar günlə
rində Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti İlham Əliyev tə
rəfindən “Dostluq” ordeni ilə
təltif edildiniz. Türk dünyasın
da deyərlər ki, kutlu olsun!

- Var olun! Azərbaycan var olsun!
Türk dünyası var olsun! Türk dünya
sının üzük qaşı Azərbaycan bizim
üçün çox önəmlidir, dəyərlidir. Azər
baycan Prezidenti cənab İlham Əli
yevdən aldığım mükafat türk dünya
sına verilən dəyərdir. Bu dəyəri doğ
rultmağa, yaşatmağa çalışmaq isə bizə
bir könül borcudur.
- Darxan bəy, cənab İlham Əli
yevlə görüşdüyünüzdə ona ki
tablar hədiyyə etdiniz. Nə kitab
ları idi?
- Hörmətli Prezidentə Beynəlxalq
Türk Akademiyasının nəşri olan qə
dim türk simvollarından, daş abidələ
rindən bəhs edən çox dəyərli bir kitab
hədiyyə etdik. Onu daha çox kitabda
kı qoç başları maraqlandırdı. Dedim
ki, kitabda şəkilləri nəşr olunan hə
min abidələr bizim akademiyanın
zəhməti sayəsində tapılıb və qorun
maqdadır. Qoç başları hakimiyyətin,
qoyun başları və heykəlləri ruzi-bərə
kətin, quzu artımın, çoxalmanın rəm
zidir. Qurd sərbəstliyin və azadlığın,
aslan gücün rəmzidir. Prezident İl
ham Əliyevi bu rəmzlər çox maraq
landırdı və bildirdi ki həmin daş abi
dələrdən Azərbaycanda da vardır. Və
əlavə etdi ki, bu abidələr bir daha sü
but edir ki, bizim tariximiz eynidir.

əlifbası olmayanda, dünyadakı ilk
millətlərdən biri olan türklərin - bizim
əcdadlarımızın yazıları var idi. Bizim
babalarımız həm tarix yaratdı, həm də
tarix yazdı. Əbədi dövlət qurmaq
üçün bu tarixləri əbədi daşlara qaza
raq yazdı. Həmin daş kitabələrdəki
yazılarda bir istək var: əbədi güc olan,
Tanrıdan mədət alan türklərin həm
yazısının, həm dövlətinin, həm bütün
mirasının əbədi olmaq arzusu. O ba
xımdan bu yazılar bozkırlarda - səhra
larda dayandı. Küləklər, çovğunlar,
boranlar, leysanlar o yazıları poza bil
mədi. Çünki Tanrı yazıları idi. İndi
deyə bilərik ki, yazı çoxdur, yazan da
hər zaman olub. Lakin hər yazı tarix
də daş yazıları qədər qalmayıb. O qə
dər yazılar unudulub gedir ki... Biz
bozkırlarda babalarımızdan qalan o
müqəddəs yazıları oxumaq üçün
minlərlə kilometr yol qət etdik. Və o
məkanları arayıb-araşdırdıq. Məqsə
dimizə çatdıq.
- Bir tarixi həqiqət də var ki, o ya
zıları son yüz ildə bizə çatdıran
ötən əsrin məşhur türkoloqları
və tarixşünasları Vilhelm Tom
sen və Vasiliy Radlov oldular.

Bildiyim qədər o böyüklərin
əməklərini Beynəlxalq Türk
Akademiyası hər zaman dəyər
ləndirir. Elmi konfrans və sim
poziumlarda əbədi tarixdə qala
caq alimlərimiz daim yad edilir.
- O daşları sadəcə bir yazı kimi de
yil, informasiya, kodlarımıza işləyən
bir yazı kimi dəyərləndirməliyik. Bu il
türk yazıları üçün önəmli bir ildir. Vil
helm Tomsenin Orhon abidələrini
oxumasının - deşifrə etməsinin bu il
125-ci ili tamam olur. Ötükəndə Vil
helm Tomsen araşdırma apararkən,
yazıları oxumağa başlayanda ilk oxu
duğu “Tanrı” - “Tengri” kəlməsi ol
muşdu. Bu kəlmədən sonra isə “türk”
kəlməsini oxumuşdu. Yəni bu da
türklərə yazının Tanrı tərəfindən ve
rilməsinin gözəl bir göstəricisidir. Bil
diyiniz kimi, daha sonra bu sahədə
Radlov böyük əmək sərf etmişdi. Bu
il həm də qədim türk kitabələrini
Tomsendən sonra oxuyaraq, kitabəni
açan Vasiliy Radlovun vəfatının 100
illiyidir. Türk irsinin böyük araşdır
maçısı, Radlovun və Tomsenin yazıla
rını bizə yetişdirən qazax türkoloqu
Maqjan Jumabayevin də 125 illiyidir.
Bu tarixlərin heç biri təsadüfi deyil.

- Yazı yazmaq bir Tanrı ruzisidir.
Bütün dövrlərin müqəddəs ki
tablarında həm qələm, həm ki
tab, həm də yazı haqqında danı
şılır. Yazı insana Tanrı tərəfindən
verilən ən böyük istedad və hə
diyyədir. İstərdim ki, bir qədər
daş kitabələrimiz və yazılarımız
haqqında danışasınız.
- Dünyadakı bütün mədəniyyətlər
yazı ilə, qələmlə başlar. Qələm sahibi
olmaq insanın ən böyük xoşbəxtliyi
dir. Qələmi olan insan daha azad, da
ha uzaqgörən olur, düşüncələrini
ayazlaşdırır, bəyazlaşdırır. Nə mutlu
yuq ki, ilk yazılarımız da daş yazılar
olub. Diriliyimiz onunla başlayıb.
Dünyada bir çox dövlətlərin yazısı,
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YADDAŞ
Bunların bizim milli kodlarımıza işləyən, min illərdən gələn, düşüncələrimizdə yaşatdığımız və qoruduğumuz
Tonyukük, Kül Tegin, Bilgə Xaqan və
digər yazılarla uzlaşmasıdır.
Bu il də həmin daş kitabələrlə bağlı
çalışmalarımızı davam etdirəcəyik.
Aprel ayının sonunda Beynəlxalq
Türk Akademiyasının təşkilatçılığı ilə
YUNESKO-da “Keçmişdən gələcəyə”
adlı beynəlxalq simpozium keçirəcəyik. Bu simpoziumda türk yazılarının
mütəxəssisləri toplaşaraq, 1000 illərdən bəri bizə gəlib çatan sirli türk
yazılarının tarixindən danışacaqlar.
- Min illərdir ki, türk yazıları
Monqolustandan Macarıstana,
Altaylardan Ağ dənizə qədər,
Avrasiya qitəsində danışılmaqdadır. Ancaq bu dillərin içərisində itən və itməkdə olan şivələr də vardır.
- Biz itməkdə olan dilləri, şivələri
qorumaq üçün də bir layihə hazırlamışdıq. Artıq 4 cilddən ibarət “Təhlükə altındakı türk dilləri” kitabını çap
edib ərsəyə gətirmişik. Bunların arasında şor, xakas, altay, karayim, tıva
kimi dil qrupları mövcuddur. Türklər
dinlərini dəyişdirdi, mədəniyyətlərini
dəyişdirdi, torpaqlarını dəyişdirib,
genişləndirdi, bəzən itirdi də, lakin
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dilini heç zaman dəyişdirmədi. Bu səbəbdən də türkün tarixi də, inancı da,
mədəniyyəti də dili ilə birlikdə yaşadı. Qədim türk əlifbası da dilimizin
yaşamasına xidmət edib. Biz çalışırıq
ki, zamanı gəlincə, türk dili YUNESKO-nun 7-ci dili olsun.
- Söhbətimizin bu yerində xatırlatmaq istəyirəm ki, sizin rəhbərlik etdiyiniz Beynəlxalq Türk
Akademiyasının yaranması təşəbbüsünü Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev
2009-cu ildə oktyabrın 3-də Naxçıvanda keçirilən Türkdilli Dövlətlərin IX Sammitində irəli sürüb. 2010-cu ildə Qazaxıstanın
paytaxtı Astana şəhərində Sülh
və Həmrəylik Sarayında açılışı
olub. 2012-ci il avqustun 22-23də Türksoyun Bişkekdə keçirilən II sammitində akademiyaya
beynəlxalq status verilməsi qərara alınıb, 2014-cü ilin avqust
ayından artıq akademiyanın
beynəlxalq statusu təyin edilib.
Dünyanın bir çox nüfuzlu təşkilatları akademiyanın üzvü olmaq üçün müraciət edib. Artıq
Macarıstanı Beynəlxalq Türk
Akademiyasına üzv qəbul etmisiniz. Monqolustan qurumun

ən fəal üzvlərindən biridir. Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və
Qırğızıstanın birgə yaratdığı bu
ocaq son 4 il ərzində çox böyük
uğurlara imza atıb. Onlarla kitab
çap etmisiniz. Akademiyanın
nəzdində böyük bir kitabxana
yaratmısınız.
- Ötən zaman ərzində mərkəzlər
quruldu, layihələr həyata keçirildi,
YUNESKO-da memorandum imzaladıq, İSESKO-da akademik müşahidəçi statusunu qazandıq. Dünya
Akademiklər Birliyinin üzvü olduq.
Azərbaycanda, Türkmənistanda,
Türkiyədə Türk Dünyası Akademiya
Birliyini yaratdıq. İsmayıl Qaspıralının vəfatının 100 illiyi münasibəti ilə,
Mahtumkulunun 290 illik yubileyi,
Tokto oğlunun 150 illiyi, Əli bəy Hüseynzadənin 150 illiyi, Məmməd
Əmin Rəsulzadənin 130 illiyi, Tura
Riskulovun 120 illiyi, Qazax xanlığının 550, Çanakkalanın 100 illiyi, Yusuf Balasaqanın 1000, “Kitabi-Dədə
Qorqud”un nəşrinin 200 illiyi ilə
bağlı toplantılar keçirdik. Bu toplantılar, konfranslar Pekin, Paris, Budapeşt, İstanbul, Bakı, Ankara, Almatı,
Bişkek, Ulan-Bator, Sankt-Peterburq,
Moskva kimi böyük şəhərlərdə təşkil
olundu. Türk mədəniyyətinin izi qaldı. Hədəfimiz dünya və Avrasiya

qitəsidir. Öz mətbəəmizdə nəfis ki
tablar çap etməyə başlamışıq. Tarixi
miz, mədəniyyətimiz, adətlərimiz,
folklorumuz, məişətimiz haqqında
unudulan hər şeyi ingilis, rus, türk,
qazax dillərində nəşr etdik. Nursul
tan Nazarbayevin tövsiyəsi ilə “Ata
lar misalı” adlı türk antologiyasının
10 cildliyini mərhələ-mərhələ hazır
layırıq. Daşlarda yazılan bütün yazılı
abidələrin izahı həmin antologiyada
öz əksini tapır. Belə layihələrin ha
zırlanmasında Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası, Türkiyə, Qırğı
zıstan və Qazaxıstan elmlər akademi
yaları ilə birgə iş qurmuşuq. Bunun
daxilində milli elmlər akademiyaları
ilə bağlı ədəbiyyat və dil institutları,
coğrafiya və tarix institutları ilə layi
hələr gerçəkləşdirməkdəyik. Bu il
Parisdə Əlimərdan bəy Topçubaşo
vun 100 illiyini keçirəcəyik. Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi
ni isə geniş şəkildə dünya ölkələrində
qeyd edəcəyik.
- Darxan bəy, bir də ki, ortaq dərs
liklər barədə əhəmiyyətli bir la
yihə də həyata keçirirsiniz. Bu
dərsliklərin gənc nəsil üçün çox
böyük faydaları var.
- Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının Astanada keçirilən son sam
mitində dövlət başçılarının qərarına
uyğun olaraq, Beynəlxalq Türk Aka
demiyası qarşısında “Ortaq türk tari

xi”, “Ortaq türk ədəbiyyatı” və “Ortaq
türk coğrafiyası” dərsliklərinin hazır
lanması məsələsi qoyulub.
Artıq akademiyanın nəşr etdiyi və
XV əsrədək olan dövrü əhatə edən
“Ortaq türk tarixi” dərsliyi gələn təd
ris ilindən Türkiyə Təhsil Nazirliyi
tərəfindən səkkizinci sinif proqramı
na daxil edilib. Dərslik əvvəlcə Qaza
xıstanda Nazarbayev adına intellek
tual məktəblərdə istifadə olunacaq,
Türk Şurasının növbəti sammitindən
sonra Azərbaycan, Qazaxıstan və Qır
ğızıstanın bütün məktəblərində tətbiq
ediləcək. Çünki bu dərsliklər - “Ortaq
türk ədəbiyyatı” dərsliyi də üzv döv
lətlərin təhsil proqramına uyğun ola

raq hazırlanıb. Bundan başqa, Türk
Akademiyası tərəfindən “Ortaq türk
coğrafiyası” dərsliyi layihəsi üzərində
iş davam etdirilir. Azərbaycan, Qaza
xıstan, Qırğızıstan, Türkiyə və Beynəl
xalq Türk Akademiyasından nüfuzlu
ekspertlərin iştirakı ilə keçən müzaki
rələrdə mütəxəssislər öz təklif və töv
siyələrini təqdim ediblər. “Ortaq türk
ədəbiyyatı” tədris proqramı layihəsi
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu
rasına üzv dövlətlərin təhsil nazirləri
tərəfindən qəbul olunduqdan sonra
Türk Akademiyası dərsliyin hazırlan
ması prosesinə başlayacaq.
- Darxan bəy, maraqlı söhbətə gö
rə sizə minnətdarlıq edirəm və
hər birimizin həyat devizi olan,
Kül Teginin daş kitabədə yazdı
ğı vəsiyyətini xatırlatmaq istəyi
rəm: “Siz törəninizə sadiq olsa
nız, elinizi qorusanız, birlik, bə
rabərlik içində olsanız, sizin eli
nizi, kökünüzü, törəninizi kim
poza bilir!? Üstə göy yarılmadıq
ca, altda yer çökmədikcə, bizim
elimiz bengu yaşar. Mən nəslim
bin yıl, tümən gün oxusun, eşit
sin öyüd alsın deyə, birliyin bu
elin simgəsini Bəngu taşı qazı
yaraq yazdım”
Aida Eyvazlı
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin 100 illik
yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq futbol turniri
2018-ci il martın 9-dan 11-dək Bakı şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş parlament
komandalarının beynəlxalq futbol
turniri keçirildi. Turnirdə Azərbaycan Milli Məclisinin, Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin, Ukrayna Ali Radasının, Polşa və Latviya seymlərinin komandaları iştirak edirdi.
Turnirdən əvvəl martın 9-da Milli Məclisdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin 100 illik
yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq futbol turnirinin başlaması ilə
əlaqədar tədbir keçirildi. Tədbiri
açan Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsinin sədri Fuad Muradov cari ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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cənab İlham Əliyevin 2018-ci ilin
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
İli” elan edilməsi haqqında imzaladığı sərəncamdan danışdı. Bildirildi ki, Milli Məclis də yubiley tədbirlərində fəal iştirak edir. Bu tədbirlər
çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş parlament komandaları arasında beynəlxalq futbol turnirinə start verilir. Milli Məclis indiyədək bir sıra beynəlxalq
tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir. Lakin bu futbol turniri idmanla siyasəti özündə birləşdirdiyi üçün parlament belə bir tədbirə ilk dəfədir
ki, ev sahibliyi edir. Ona görə də bu
turnir həm ölkəmizin, həm də parlamentimizin tarixində baş tutacaq
ilk belə beynəlxalq tədbirdir.

Tədbirin əsas məqsədi parlament diplomatiyasına töhfə vermək, idman siyasətini tətbiq etməklə Azərbaycanın mövqeyini
beynəlxalq arenada möhkəmləndirmək və onu tanıtmaqdır.
Komitə sədri turnirin təşkilinə
görə Milli Məclisin rəhbərliyinə və
müvafiq qurumlara təşəkkürünü
bildirdi. Çıxış edən Türkiyənin
müdafiə nazirinin müavini Şuay
Alpay, TBMM İdman Klubunun
rəhbəri, sabiq deputat Adem Tatlı
turnirə uğurlar arzuladılar.
Sonra Milli Məclisin Gənclər və
idman komitəsi ilə Latviya parlamentinin müvafiq komitəsi arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Bildirildi ki, 2017-ci il noyabrın 1-də Milli Məclisin Gənclər və

idman komitəsi ilə Ukrayna Ali
Radasının müvafiq komitəsi arasında analoji saziş imzalanmışdır.
Türkiyə və Polşa parlamentlərinin
də müvafiq komitələri ilə analoji
sazişlərin imzalanması nəzərdə tutulub.
Tədbirdə futbol turnirində iştirak edəcək nümayəndə heyətlərinə
təşəkkürnamələr təqdim olundu.
Sonra futbol turniri ilə bağlı püşkatma keçirildi. Püşkatmaya əsasən
A qrupunda Azərbaycan və Latviya, B qrupunda Polşa və Türkiyə
komandaları qərarlaşdı. Ukrayna
komandası birbaşa yarımfinala vəsiqə qazandı. B qrupunda qalib
gələcək komanda yarımfinalda Ukrayna komandası ilə qarşılaşmalı,
A qrupunun qalibi isə birbaşa finala çıxmalıdır.
Turnirə martın 9-da saat 16:00-da
Azərbaycan-Latviya oyunu ilə start
verildi. “İnter Arena”da keçirilən ilk
oyunun gedişini Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov, Sədrin birinci
müavini Ziyafət Əsgərov, nümayəndə heyətlərinin üzvləri və digər
rəsmi şəxslər izlədilər.
Oyuna fəal başlayan Azərbaycan
komandası rəqib qapısı qarşısında
dəfələrlə təhlükəli vəziyyətlər yaradaraq görüşün 28-ci dəqiqəsində
hesabı açdı. İlk hissə komandamızın
1:0 hesablı üstünlüyü ilə başa çatdı.
İkinci hissədə Azərbaycan komandası üstünlüyünü daha da ar-

tırdı. Beləliklə, görüş 3:0 hesabı ilə
komandamızın xeyrinə yekunlaşdı.
Günün ikinci oyununda Türkiyə
və Polşa komandaları üz-üzə gəldilər. Görüş 5:1 hesablı qələbə ilə Türkiyə komandasının xeyrinə nəticələndi.
B qrupunda qalib gələn Türkiyə
komandası püşkatmanın şərtlərinə
uyğun olaraq yarımfinalda Ukrayna
komandası ilə qarşılaşdı. Martın
10-da keçirilən görüşdə 3:2 hesabı
ilə Ukrayna komandası qalib gəldi.
Martın 11-də isə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti parlamentinin 100 illik yubileyinə həsr olunan parlament komandaları arasında beynəlxalq futbol turnirinə yekun vuruldu.
Finalda Azərbaycan və Ukrayna ko-

mandaları qarşılaşdılar. Final oyununun gedişini Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov, parlamentin digər
vəzifəli şəxsləri və nümayəndə heyətlərinin üzvləri izlədilər.
Komandaların cəhdlərinə baxmayaraq, oyunun birinci hissəsində
hesab açılmadı. İkinci hissədə Azərbaycan komandası 2:1 hesabı ilə qalib gəldi.
Matç başa çatdıqdan sonra mükafatlandırma mərasimi keçirildi.
Beynəlxalq turnirin iştirakçı komandalarının üzvlərinə medallar və kubok təqdim edildi. Mükafatları Milli
Məclis Sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov və Azərbaycanın
gənclər və idman naziri Azad Rəhimov təqdim etdilər.

mart-aprel 2018

77

