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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin

Milli Məclisdə andiçmə mərasimi keçirildi

 “Gələcək fəaliyyətimdə  
də Azərbaycan vətəndaşının  
maraqları, onun rifahı daim  

diqqət mərkəzində olacaqdır”
İlham Əliyev

2018-ci il ap  re  lin 11-də ümum -
xalq səs  ver  mə  si ilə Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti se  çil -
miş İl  ham Hey  dər oğ  lu Əli  ye  vin 
Mil  li Məc  lis  də ap  re  lin 18-də ke  çi  ri-
 lən inauqu  ra  si  ya mə  ra  si  min  də 
döv  lət rəs  mi  lə  ri, hö  ku  mə  t üzv  lə  ri, 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı və Pre  zi-
 den  tin ailə üzv  lə  ri iş  ti  rak edir  di -
lər.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti se  çil  miş İl  ham Hey  dər 
oğ  lu Əli  ye  vin an  diç  mə mə  ra  si  mi 
açıq elan olun  du. Mə  ra  sim iş  ti  rak -

çı  la  rı Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vi al  qış  lar  la 
qar  şı  la  dı  lar. Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin əs -
gər  lə  ri Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Döv  lət bay  ra  ğı  nı və Azər  bay -
can Pre  zi  den  ti  nin ştan  dar  tı  nı (bay-
 ra  ğı  nı) tən  tə  nə  li mar  şın sə  da  la  rı 
al  tın  da səh  nə  yə gə  tir  di  lər.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Kons -
ti  tu  si  ya Məh  kə  mə  si  nin səd  ri Fər -
had Ab  dul  la  yev və Kons  ti  tu  si  ya 
Məh  kə  mə  si  nin ha  kim  lə  ri səh  nə  yə 
də  vət olun  du  lar. Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Kons  ti  tu  si  ya Məh  kə  mə -

si  nin səd  ri Fər  had Ab  dul  la  yev çı -
xış edə  rək de  di:

- Hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab -
lar!

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Kons  ti  tu  si  ya Məh  kə  mə  si 2018-ci il 
17 ap  rel ta  rix  li qə  ra  rı ilə Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti seç  ki -
lə  ri  nin ye  kun  la  rı  na dair Mər  kə  zi 
Seç  ki Ko  mis  si  ya  sı  nın nə  ti  cə  lə  ri  ni 
təs  diq edə  rək, cə  nab İl  ham Hey  dər 
oğ  lu Əli  ye  vi Azər  bay  can Res  pub  li-
 ka  sı  nın Pre  zi  den  ti elan et  miş  dir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre-
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- Hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab -
lar!

İlk növ  bə  də, bir da  ha mə  nə bu 
seç  ki  lər  də gös  tə  ri  lən yük  sək eti  ma -
da gö  rə doğ  ma Azər  bay  can xal  qı  na 
də  rin tə  şək  kü  rü  mü bil  dir  mək is  tə -
yi  rəm. Mən hə  mi  şə Azər  bay  can 
xal  qı  nın dəs  tə  yi  ni hiss et  mi  şəm və 
hiss edi  rəm. Bu dəs  tək mə  nə güc 
ve  rir. Mən bu dəs  tə  yə ar  xa  la  nı  ram 
və xal  qı bir da  ha əmin et  mək is  tə  yi-
 rəm ki, bun  dan son  ra da xal  qa və 
və  tə  nə lə  ya  qət  lə xid  mət edə  cə  yəm.

Pre  zi  dent seç  ki  lə  ri Azər  bay  can 
xal  qı  nın ira  də  si  ni əks et  di  rib. Azər -
bay  can xal  qı gö  rü  lən iş  lə  rə yük  sək 
qiy  mət ver  miş  dir, gö  rü  lən iş  lə  rə səs 
ver  miş  dir. İn  ki  şa  fa, tə  rəq  qi  yə, təh -
lü  kə  siz  li  yə, gə  lə  cək in  ki  şa  fı  mı  za səs 
ver  miş  dir. Seç  ki  lər əda  lət  li və şəf  faf 
şə  kil  də ke  çi  ril  miş  dir. Seç  ki  lər  dən 
əv  vəl yer  li və bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
tə  rə  fin  dən ke  çi  ril  miş rəy sor  ğu  la  rı, 
seç  ki  lər gü  nü ye  nə də bey  nəl  xalq 
və yer  li təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən ke  çi -
ril  miş “exit-poll”lar seç  ki  lə  rin rəs  mi 
nə  ti  cə  lə  ri ilə üst-üs  tə dü  şür. Bu, bir 
da  ha onu gös  tə  rir ki, seç  ki  lər xal  qı -
mı  zın ira  də  si  ni, onun fi  kir  lə  ri  ni əks 
et  di  rir.

Mən 2003-cü il  də, pre  zi  dent seç -
ki  lə  ri ərə  fə  sin  də xal  qa mü  ra  ciət 
edə  rək de  miş  dim ki, əgər mə  nə 
xalq eti  mad gös  tə  rər  sə, mən Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti  nə sa -
diq qa  la  ca  ğam, bu si  ya  sə  ti da  vam 
et  di  rə  cə  yəm. Mən fəxr edi  rəm ki, 
xalq mə  nə inan  dı, mə  ni dəs  tək  lə  di 
və mən də öz növ  bəm  də söz  lə  ri  mə 
əməl et  dim. Son 15 il ər  zin  də Azər -
bay  can  da hər  tə  rəf  li in  ki  şaf tə  min 
edil  miş  dir. Bu  nun əsas şər  ti on  dan 
iba  rət  dir ki, biz Ulu ön  də  rin yo  lu ilə 
ge  di  rik. Onun qoy  du  ğu yol ye  ga  nə 
düz  gün yol  dur və Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil  lik ta  ri  xi bu  nun əya  ni sü -
bu  tu  dur.

Son 15 il ər  zin  də bu yol  la ge  də -
rək biz bö  yük uğur  la  ra im  za at  dıq, 
Azər  bay  can xal  qı təh  lü  kə  siz  lik, sa -
bit  lik şə  raitin  də ya  şa  mış  dır. Bu 15 il 
ər  zin  də dün  ya  nın müx  tə  lif böl  gə  lə -
rin  də, bi  zim böl  gə  miz  də, Av  ro  pa  da 
çox təh  lü  kə  li pro  ses  lər baş ve  rir  di: 
qan  lı toq  quş  ma  lar, mü  ha  ri  bə  lər, 
və  tən  daş mü  ha  ri  bə  lə  ri, döv  lət çev -
ri  liş  lə  ri. Yə  ni təh  lü  kə  siz  lik ba  xı  mın-
 dan son 15 il çox gər  gin keç  miş  dir. 
Azər  bay  can  da isə xal  qı  mız təh  lü  kə-
 siz  lik şə  raitin  də ya  şa  mış  dır. Biz da -
xi  li risk  lə  rin ha  mı  sı  nı ara  dan qal -
dır  dıq, xa  ri  ci risk  lər  dən isə özü  mü -
zü qo  ru  ya bil  mi  şik, bu gün də qo  ru-
 yu  ruq, əmi  nəm ki, bun  dan son  ra da 
qo  ru  ya  ca  ğıq. Azər  bay  can xal  qı bu 
15 il ər  zin  də sa  bit  lik şə  raitin  də ya -
şa  mış  dır. Bu da in  ki  şa  fı  mız üçün 
əsas şərt  dir. Biz gö  rü  rük ki, sa  bit  lik 
po  zu  lan  da in  ki  şaf  dan söh  bət ge  də 
bil  məz. Sa  bit  lik po  zu  lan  da xa  ri  ci 
mü  da  xi  lə baş ve  rir, öl  kə  lər ida -
rəolun  maz və  ziy  yə  tə dü  şür, qar  daş 
qa  nı tö  kü  lür və öl  kə  lə  rin gə  lə  cə  yi 
bö  yük sual al  tı  na dü  şür. Azər  bay -
can  da sa  bit  li  yin tə  mi  nat  çı  sı Azər -
bay  can xal  qı  dır və bi  zim si  ya  sə  ti -
miz  dir. Ona gö  rə xalq-iq  ti  dar bir  li  yi 
bi  zim uğur  la  rı  mı  zın əsas şər  ti  dir. 
Azər  bay  can bu gün dün  ya miq  ya -
sın  da sa  bit  lik mə  ka  nı, sa  bit  lik ada  sı 
ki  mi ta  nı  nır və bu, bi  zim bö  yük 
nailiy  yə  ti  miz  dir.

Bu 15 il ər  zin  də Azər  bay  can  da 
de  mok  ra  tik in  ki  şaf çox sü  rət  lə get -
miş  dir, Azər  bay  can  da bü  tün azad-
 lıq  lar tə  min edil  miş  dir. He  sab edi -
rəm ki, bu 15 il de  mok  ra  tik in  ki  şaf 
ba  xı  mın  dan çox uğur  lu il  lər ol -
muş  dur. Biz si  ya  si is  la  hat  la  rı də -
rin  ləş  di  rə  rək bü  tün azad  lıq  la  rı - 
söz azad  lı  ğı  nı, mət  buat azad  lı  ğı  nı, 
sər  bəst top  laş  ma azad  lı  ğı  nı, si  ya  si 
fəaliy  yət azad  lı  ğı  nı tə  min et  mi  şik. 
Tək  cə onu de  mək ki  fa  yət  dir ki, bu 

gün Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın 
80 faizi in  ter  net is  ti  fa  də  çi  lə  ri  dir və 
in  ter  net Azər  bay  can  da azad  dır. 
Yə  ni de  mok  ra  tik in  ki  şaf  la bağ  lı bi -
zim si  ya  sə  ti  miz çox düz  gün si  ya -
sət  dir və bi  zim mil  li ma  raq  la  rı  mı  zı 
tə  min edir. Biz bu  nu ki  min  sə xo  şu-
 na gəl  mək üçün yox, ona gö  rə edi -
rik ki, Azər  bay  can  da si  ya  si is  la  hat-
 lar da  ha da də  rin  ləş  sin, Azər  bay -
can xal  qı hə  mi  şə öz ta  le  yi  nin sa  hi  bi 
ol  sun, ne  cə ki, bu gün Azər  bay  can 
xal  qı öz ta  le  yi  nin sa  hi  bi  dir və seç -
ki  lər, onun nə  ti  cə  lə  ri bu  nu bir da -
ha təs  diq  lə  yir.

De  yə bi  lə  rəm ki, son 15 il ər  zin  də 
Azər  bay  can  da si  ya  si mü  ba  ri  zə mə -
də  niy  yə  ti is  ti  qa  mə  tin  də də müs  bət 
me  yil  lər mü  şa  hi  də olu  nur və pre  zi-
 dent seç  ki  lə  ri kam  pa  ni  ya  sı bu  nu bir 
da  ha gös  tə  rir. Na  mi  zəd  lə  rin çı  xış  la-
 rın  da ki  fa  yət qə  dər kəs  kin tən  qi  di 
fi  kir  lər səs  lən  miş  dir, mən bu  nu al -
qış  la  yı  ram, müs  bət hal ki  mi qiy -
mət  lən  di  ri  rəm. Bu, si  ya  si mü  ba  ri  zə-
 nin düz  gün is  ti  qa  mət  də in  ki  şaf et -
mə  sin  dən xə  bər ve  rir. Qeyd et  mə  li -
yəm ki, pre  zi  dent seç  ki  lə  ri kam  pa -
ni  ya  sı za  ma  nı na  mi  zəd  lər tə  rə  fin -
dən qal  dı  rıl  mış mə  sə  lə  lə  rə diq  qət  lə 
ba  xı  la  caq və də  yər  li tək  lif  lər nə  zə  rə 
alı  na  caq  dır. Bir söz  lə, bu 15 il ər  zin-
 də biz ça  lış  mı  şıq ki, Azər  bay  can  da 
si  ya  si mü  ba  ri  zə si  vil qay  da  da tə -
min olun  sun və bu  na bö  yük də  rə -
cə  də nail ola bil  mi  şik. Für  sət  dən is -
ti  fa  də edə  rək, seç  ki  lər  də iş  ti  rak et -
miş bü  tün na  mi  zəd  lə  rə öz tə  şək  kü -
rü  mü bil  di  ri  rəm, on  la  ra gə  lə  cək 
fəaliy  yət  lə  rin  də uğur  lar di  lə  yi  rəm.

O ki qal  dı, an  ti  mil  li qrup  laş  ma -
ya, on  lar tam mar  gi  nal  la  şıb. Bu seç-
 ki  lər bir da  ha gös  tər  di ki, on  la  rın 
Azər  bay  ca  nın si  ya  si səh  nə  sin  də ye -
ri yox  dur. On  la  rın ye  ri  ni Azər  bay -
can xal  qı çox  dan müəy  yən edib, bu 
da ta  ri  xin zi  bil  xa  na  sı  dır. Xa  ri  ci 
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 zi  den  ti se  çil  miş cə  nab İl  ham Hey -
dər oğ  lu Əli  yev Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Kons  ti  tu  si  ya  sı  nın 103-cü 
mad  də  si  nə uy  ğun ola  raq, Kons  ti  tu-
 si  ya Məh  kə  mə  si ha  kim  lə  ri  nin iş  ti -
ra  kı ilə an  diç  mə  yə də  vət olu  nur.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev əli  ni Azər-
 bay  can Res  pub  li  ka  sı Kons  ti  tu  si  ya -
sı  nın üzə  ri  nə qo  ya  raq and iç  di:

- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre -

zi  den  ti  nin sə  la  hiy  yət  lə  ri  ni hə  ya  ta 
ke  çi  rər  kən Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Kons  ti  tu  si  ya  sı  na əməl 
edə  cə  yi  mə, döv  lə  tin müs  tə  qil  li  yi  ni 
və əra  zi bü  töv  lü  yü  nü qo  ru  ya  ca  ğı -
ma, xal  qa lə  ya  qət  lə xid  mət edə  cə -
yi  mə and içi  rəm!

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Döv  lət him  ni səs  lən  di.

Son  ra Pre  zi  dent mü  qəd  dəs Qu -
ra  ni-Şə  ri  fə əl ba  sa  raq and iç  di:

- Əli  mi Qu  ra  ni-Şə  ri  fə ba  sa  raq 
and içi  rəm: Azər  bay  can xal  qı  nın 
əsr  lər bo  yu ya  rat  dı  ğı mil  li mə  nə  vi 
də  yər  lə  rə və ənə  nə  lə  rə sa  diq qa  la  ca-
 ğam, on  la  rı daim uca tu  ta  ca  ğam.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  zim 
edə  rək, Azər  bay  ca  nın Döv  lət bay -
ra  ğı  nı öp  dü.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev an  diç  mə 
mə  ra  si  min  də nitq söy  lə  di.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti  
İl  ham Əli  ye  vin an  diç  mə mə  ra  si  min  də nit  qi



mart-aprel 2018    54     Milli Məclis

- Hör  mət  li xa  nım  lar və cə  nab -
lar!

İlk növ  bə  də, bir da  ha mə  nə bu 
seç  ki  lər  də gös  tə  ri  lən yük  sək eti  ma -
da gö  rə doğ  ma Azər  bay  can xal  qı  na 
də  rin tə  şək  kü  rü  mü bil  dir  mək is  tə -
yi  rəm. Mən hə  mi  şə Azər  bay  can 
xal  qı  nın dəs  tə  yi  ni hiss et  mi  şəm və 
hiss edi  rəm. Bu dəs  tək mə  nə güc 
ve  rir. Mən bu dəs  tə  yə ar  xa  la  nı  ram 
və xal  qı bir da  ha əmin et  mək is  tə  yi-
 rəm ki, bun  dan son  ra da xal  qa və 
və  tə  nə lə  ya  qət  lə xid  mət edə  cə  yəm.

Pre  zi  dent seç  ki  lə  ri Azər  bay  can 
xal  qı  nın ira  də  si  ni əks et  di  rib. Azər -
bay  can xal  qı gö  rü  lən iş  lə  rə yük  sək 
qiy  mət ver  miş  dir, gö  rü  lən iş  lə  rə səs 
ver  miş  dir. İn  ki  şa  fa, tə  rəq  qi  yə, təh -
lü  kə  siz  li  yə, gə  lə  cək in  ki  şa  fı  mı  za səs 
ver  miş  dir. Seç  ki  lər əda  lət  li və şəf  faf 
şə  kil  də ke  çi  ril  miş  dir. Seç  ki  lər  dən 
əv  vəl yer  li və bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
tə  rə  fin  dən ke  çi  ril  miş rəy sor  ğu  la  rı, 
seç  ki  lər gü  nü ye  nə də bey  nəl  xalq 
və yer  li təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən ke  çi -
ril  miş “exit-poll”lar seç  ki  lə  rin rəs  mi 
nə  ti  cə  lə  ri ilə üst-üs  tə dü  şür. Bu, bir 
da  ha onu gös  tə  rir ki, seç  ki  lər xal  qı -
mı  zın ira  də  si  ni, onun fi  kir  lə  ri  ni əks 
et  di  rir.

Mən 2003-cü il  də, pre  zi  dent seç -
ki  lə  ri ərə  fə  sin  də xal  qa mü  ra  ciət 
edə  rək de  miş  dim ki, əgər mə  nə 
xalq eti  mad gös  tə  rər  sə, mən Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti  nə sa -
diq qa  la  ca  ğam, bu si  ya  sə  ti da  vam 
et  di  rə  cə  yəm. Mən fəxr edi  rəm ki, 
xalq mə  nə inan  dı, mə  ni dəs  tək  lə  di 
və mən də öz növ  bəm  də söz  lə  ri  mə 
əməl et  dim. Son 15 il ər  zin  də Azər -
bay  can  da hər  tə  rəf  li in  ki  şaf tə  min 
edil  miş  dir. Bu  nun əsas şər  ti on  dan 
iba  rət  dir ki, biz Ulu ön  də  rin yo  lu ilə 
ge  di  rik. Onun qoy  du  ğu yol ye  ga  nə 
düz  gün yol  dur və Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil  lik ta  ri  xi bu  nun əya  ni sü -
bu  tu  dur.

Son 15 il ər  zin  də bu yol  la ge  də -
rək biz bö  yük uğur  la  ra im  za at  dıq, 
Azər  bay  can xal  qı təh  lü  kə  siz  lik, sa -
bit  lik şə  raitin  də ya  şa  mış  dır. Bu 15 il 
ər  zin  də dün  ya  nın müx  tə  lif böl  gə  lə -
rin  də, bi  zim böl  gə  miz  də, Av  ro  pa  da 
çox təh  lü  kə  li pro  ses  lər baş ve  rir  di: 
qan  lı toq  quş  ma  lar, mü  ha  ri  bə  lər, 
və  tən  daş mü  ha  ri  bə  lə  ri, döv  lət çev -
ri  liş  lə  ri. Yə  ni təh  lü  kə  siz  lik ba  xı  mın-
 dan son 15 il çox gər  gin keç  miş  dir. 
Azər  bay  can  da isə xal  qı  mız təh  lü  kə-
 siz  lik şə  raitin  də ya  şa  mış  dır. Biz da -
xi  li risk  lə  rin ha  mı  sı  nı ara  dan qal -
dır  dıq, xa  ri  ci risk  lər  dən isə özü  mü -
zü qo  ru  ya bil  mi  şik, bu gün də qo  ru-
 yu  ruq, əmi  nəm ki, bun  dan son  ra da 
qo  ru  ya  ca  ğıq. Azər  bay  can xal  qı bu 
15 il ər  zin  də sa  bit  lik şə  raitin  də ya -
şa  mış  dır. Bu da in  ki  şa  fı  mız üçün 
əsas şərt  dir. Biz gö  rü  rük ki, sa  bit  lik 
po  zu  lan  da in  ki  şaf  dan söh  bət ge  də 
bil  məz. Sa  bit  lik po  zu  lan  da xa  ri  ci 
mü  da  xi  lə baş ve  rir, öl  kə  lər ida -
rəolun  maz və  ziy  yə  tə dü  şür, qar  daş 
qa  nı tö  kü  lür və öl  kə  lə  rin gə  lə  cə  yi 
bö  yük sual al  tı  na dü  şür. Azər  bay -
can  da sa  bit  li  yin tə  mi  nat  çı  sı Azər -
bay  can xal  qı  dır və bi  zim si  ya  sə  ti -
miz  dir. Ona gö  rə xalq-iq  ti  dar bir  li  yi 
bi  zim uğur  la  rı  mı  zın əsas şər  ti  dir. 
Azər  bay  can bu gün dün  ya miq  ya -
sın  da sa  bit  lik mə  ka  nı, sa  bit  lik ada  sı 
ki  mi ta  nı  nır və bu, bi  zim bö  yük 
nailiy  yə  ti  miz  dir.

Bu 15 il ər  zin  də Azər  bay  can  da 
de  mok  ra  tik in  ki  şaf çox sü  rət  lə get -
miş  dir, Azər  bay  can  da bü  tün azad-
 lıq  lar tə  min edil  miş  dir. He  sab edi -
rəm ki, bu 15 il de  mok  ra  tik in  ki  şaf 
ba  xı  mın  dan çox uğur  lu il  lər ol -
muş  dur. Biz si  ya  si is  la  hat  la  rı də -
rin  ləş  di  rə  rək bü  tün azad  lıq  la  rı - 
söz azad  lı  ğı  nı, mət  buat azad  lı  ğı  nı, 
sər  bəst top  laş  ma azad  lı  ğı  nı, si  ya  si 
fəaliy  yət azad  lı  ğı  nı tə  min et  mi  şik. 
Tək  cə onu de  mək ki  fa  yət  dir ki, bu 

gün Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın 
80 faizi in  ter  net is  ti  fa  də  çi  lə  ri  dir və 
in  ter  net Azər  bay  can  da azad  dır. 
Yə  ni de  mok  ra  tik in  ki  şaf  la bağ  lı bi -
zim si  ya  sə  ti  miz çox düz  gün si  ya -
sət  dir və bi  zim mil  li ma  raq  la  rı  mı  zı 
tə  min edir. Biz bu  nu ki  min  sə xo  şu-
 na gəl  mək üçün yox, ona gö  rə edi -
rik ki, Azər  bay  can  da si  ya  si is  la  hat-
 lar da  ha da də  rin  ləş  sin, Azər  bay -
can xal  qı hə  mi  şə öz ta  le  yi  nin sa  hi  bi 
ol  sun, ne  cə ki, bu gün Azər  bay  can 
xal  qı öz ta  le  yi  nin sa  hi  bi  dir və seç -
ki  lər, onun nə  ti  cə  lə  ri bu  nu bir da -
ha təs  diq  lə  yir.

De  yə bi  lə  rəm ki, son 15 il ər  zin  də 
Azər  bay  can  da si  ya  si mü  ba  ri  zə mə -
də  niy  yə  ti is  ti  qa  mə  tin  də də müs  bət 
me  yil  lər mü  şa  hi  də olu  nur və pre  zi-
 dent seç  ki  lə  ri kam  pa  ni  ya  sı bu  nu bir 
da  ha gös  tə  rir. Na  mi  zəd  lə  rin çı  xış  la-
 rın  da ki  fa  yət qə  dər kəs  kin tən  qi  di 
fi  kir  lər səs  lən  miş  dir, mən bu  nu al -
qış  la  yı  ram, müs  bət hal ki  mi qiy -
mət  lən  di  ri  rəm. Bu, si  ya  si mü  ba  ri  zə-
 nin düz  gün is  ti  qa  mət  də in  ki  şaf et -
mə  sin  dən xə  bər ve  rir. Qeyd et  mə  li -
yəm ki, pre  zi  dent seç  ki  lə  ri kam  pa -
ni  ya  sı za  ma  nı na  mi  zəd  lər tə  rə  fin -
dən qal  dı  rıl  mış mə  sə  lə  lə  rə diq  qət  lə 
ba  xı  la  caq və də  yər  li tək  lif  lər nə  zə  rə 
alı  na  caq  dır. Bir söz  lə, bu 15 il ər  zin-
 də biz ça  lış  mı  şıq ki, Azər  bay  can  da 
si  ya  si mü  ba  ri  zə si  vil qay  da  da tə -
min olun  sun və bu  na bö  yük də  rə -
cə  də nail ola bil  mi  şik. Für  sət  dən is -
ti  fa  də edə  rək, seç  ki  lər  də iş  ti  rak et -
miş bü  tün na  mi  zəd  lə  rə öz tə  şək  kü -
rü  mü bil  di  ri  rəm, on  la  ra gə  lə  cək 
fəaliy  yət  lə  rin  də uğur  lar di  lə  yi  rəm.

O ki qal  dı, an  ti  mil  li qrup  laş  ma -
ya, on  lar tam mar  gi  nal  la  şıb. Bu seç-
 ki  lər bir da  ha gös  tər  di ki, on  la  rın 
Azər  bay  ca  nın si  ya  si səh  nə  sin  də ye -
ri yox  dur. On  la  rın ye  ri  ni Azər  bay -
can xal  qı çox  dan müəy  yən edib, bu 
da ta  ri  xin zi  bil  xa  na  sı  dır. Xa  ri  ci 

SEÇKİ-2018

 zi  den  ti se  çil  miş cə  nab İl  ham Hey -
dər oğ  lu Əli  yev Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Kons  ti  tu  si  ya  sı  nın 103-cü 
mad  də  si  nə uy  ğun ola  raq, Kons  ti  tu-
 si  ya Məh  kə  mə  si ha  kim  lə  ri  nin iş  ti -
ra  kı ilə an  diç  mə  yə də  vət olu  nur.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev əli  ni Azər-
 bay  can Res  pub  li  ka  sı Kons  ti  tu  si  ya -
sı  nın üzə  ri  nə qo  ya  raq and iç  di:

- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre -

zi  den  ti  nin sə  la  hiy  yət  lə  ri  ni hə  ya  ta 
ke  çi  rər  kən Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Kons  ti  tu  si  ya  sı  na əməl 
edə  cə  yi  mə, döv  lə  tin müs  tə  qil  li  yi  ni 
və əra  zi bü  töv  lü  yü  nü qo  ru  ya  ca  ğı -
ma, xal  qa lə  ya  qət  lə xid  mət edə  cə -
yi  mə and içi  rəm!

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Döv  lət him  ni səs  lən  di.

Son  ra Pre  zi  dent mü  qəd  dəs Qu -
ra  ni-Şə  ri  fə əl ba  sa  raq and iç  di:

- Əli  mi Qu  ra  ni-Şə  ri  fə ba  sa  raq 
and içi  rəm: Azər  bay  can xal  qı  nın 
əsr  lər bo  yu ya  rat  dı  ğı mil  li mə  nə  vi 
də  yər  lə  rə və ənə  nə  lə  rə sa  diq qa  la  ca-
 ğam, on  la  rı daim uca tu  ta  ca  ğam.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  zim 
edə  rək, Azər  bay  ca  nın Döv  lət bay -
ra  ğı  nı öp  dü.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev an  diç  mə 
mə  ra  si  min  də nitq söy  lə  di.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti  
İl  ham Əli  ye  vin an  diç  mə mə  ra  si  min  də nit  qi
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kam  pa  ni  ya  lar apa  rı  lır, er  mə  ni lob  bi 
təş  ki  lat  la  rı bi  zə qar  şı kam  pa  ni  ya  lar 
apa  rır. An  caq bu kam  pa  ni  ya  lar bey-
 nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın qə  rar  la  rı  na tə -
sir edə bil  mə  di. Biz si  ya  si və dip  lo -
ma  tik uğur  lar qa  za  na bil  dik. Qon -
dar  ma “Dağ  lıq Qa  ra  bağ”ı heç kim 
ta  nı  mır və əmi  nəm ki, ta  nı  ma  ya  caq. 
Ora  da ke  çi  ri  lən qon  dar  ma “re  fe -
ren  dum”u bi  zim qon  şu öl  kə  lə  ri  miz 
və bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar pis  lə  di  lər.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ Azər  bay  ca  nın 
ta  ri  xi tor  pa  ğı  dır. Hü  qu  qi ba  za var. 
Biz 15 il ər  zin  də bu ba  za  nı möh -
kəm  lən  dir  dik. Biz son 15 il ər  zin  də 
mü  na  qi  şə ilə bağ  lı hə  qi  qət  lə  ri dün -
ya bir  li  yi  nə çat  dı  ra bil  mi  şik, ki  tab -
lar ya  zıl  dı, xə  ri  tə  lər, qə  dim xə  ri  tə  lər 
or  ta  ya qo  yul  du, təq  di  mat  lar, sər  gi -
lər ke  çi  ril  di. On  dan çox öl  kə Xo  ca  lı 
qət  liamı  nı soy  qı  rım ki  mi ta  nı  dı. Bi -
zim dip  lo  ma  tik və si  ya  si uğur  la  rı -
mız öz nə  ti  cə  si  ni ver  mək  də  dir.

Bu gün Er  mə  nis  tan da  lan öl  kə  yə 
çev  ri  lib. Biz giz  lət  mi  rik ki, səy  lə  ri -
miz nə  ti  cə  sin  də Er  mə  nis  ta  nı bü  tün 
re  gional la  yi  hə  lər  dən təc  rid et  mi  şik 
və bu si  ya  sət öz nə  ti  cə  lə  ri  ni ver -
mək  də  dir. Biz bun  dan son  ra da bu 
si  ya  sə  ti da  vam et  di  rə  cə  yik və əmi -
nəm ki, is  tə  di  yi  mi  zə nail ola  ca  ğıq. 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si yal  nız və yal -
nız öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü çər -
çi  və  sin  də öz həl  li  ni tap  ma  lı  dır. Bu -
nun baş  qa yo  lu yox  dur. Azər  bay -
can heç vaxt im  kan ver  məz ki, bi -
zim əra  zi  miz  də ikin  ci qon  dar  ma 
er  mə  ni döv  lə  ti ya  ra  dıl  sın.

Onu da biz dün  ya bir  li  yi  nə, ic  ti -
maiy  yə  ti  nə çat  dı  rı  rıq ki, nəin  ki 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ, in  di  ki Er  mə  nis  tan 
da bi  zim ta  ri  xi tor  paq  la  rı  mız  dır. 
Tək  cə söz  lə yox, biz sü  but  lar  la dün-
 ya bir  li  yi  nə bu  nu çat  dı  rı  rıq. El  mi 
əsər  lər ya  zı  lır, ar  xiv  lər qal  dı  rı  lır, ta -
ri  xi ki  tab  lar ya  zı  lır. Bu  nu sü  but 
edən ki  fa  yət qə  dər ta  ri  xi sə  nəd var. 
XIX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də İrə  van xan  lı-
 ğı  nın əha  li  si  nin 80 faizi  ni azər  bay -
can  lı  lar təş  kil edir  di. Biz bir ne  çə 
de  por  ta  si  ya  ya mə  ruz qal  mı  şıq. Bü -

tün bun  la  rı biz çat  dır  ma  lı  yıq, çat  dı-
 rı  rıq və bu, öz sə  mə  rə  si  ni ver  mək -
də  dir.

Bi  zim Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə 
bağ  lı prin  si  pial möv  qe  yi  miz Azər -
bay  can xal  qı tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə -
nir. Biz bu si  ya  sət  dən dön  mə  yə  cə -
yik, bun  dan son  ra  kı il  lər  də də iş -
ğal  çı  nı bü  tün iş  lər  dən, re  gional iş -
lər  dən təc  rid edə  cə  yik, on  la  rı if  şa 
edə  cə  yik. Gə  lə  cək il  lər  də isə bi  zim 
gü  cü  müz da  ha da ar  ta  caq. Çün  ki 
bu gün real  la  şan bö  yük tə  şəb  büs -
lər, la  yi  hə  lər bi  zim gü  cü  mü  zü da -
ha da ar  tı  ra  caq  dır.

Ey  ni za  man  da, biz yax  şı bi  li  rik 
və bu  nu ta  rix, ya  xın ta  rix və böl  gə-
 də ge  dən pro  ses  lər gös  tə  rir ki, bir 
çox hal  lar  da bey  nəl  xalq hü  quq 
nor  ma  la  rı iş  lə  mir. Kim güc  lü  dür, o 
da haq  lı  dır. Biz bu  nu də  fə  lər  lə gör-
 mü  şük, bu gün də gö  rü  rük. De -
mək olar ki, son 15 il ər  zin  də bey -
nəl  xalq dav  ra  nış qay  da  la  rı də  yiş  di, 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı ar  xa 
pla  na keç  di. Güc ami  li da  ha önəm 
qa  zan  dı. Bu, real  lıq  dır. Biz real hə -
yat  da ya  şa  yı  rıq və real  lıq  la he  sab -
laş  ma  lı  yıq.

Bu real  lıq bir də onu gös  tə  rir ki, 
bi  zim or  du qu  ru  cu  lu  ğu ilə bağ  lı 
apar  dı  ğı  mız si  ya  sət ye  ga  nə düz  gün 
si  ya  sət  dir. Bu si  ya  sə  tin əv  və  lin  də 
bö  yük iş  lər gö  rül  dü. Son 15 il ər  zin-
 də or  du qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si sü  rət  lə 
get  miş  dir. Bə  zi hal  lar  da bi  zi tən  qid 
edir  di  lər ki, siz nə  yə gö  rə bu mə  sə -
lə  lə  rə bu qə  dər və  sait xərc  lə  yir  si  niz. 
An  caq hə  yat gös  tər  di ki, biz düz -
gün si  ya  sət apar  mı  şıq. Bu gün Azər-
 bay  can Or  du  su dün  ya miq  ya  sın  da 
güc  lü or  du  lar sı  ra  sın  da  dır. Təc  hi -
zat, si  lah-sur  sat, tex  ni  ka, dö  yüş qa -
bi  liy  yə  ti ba  xı  mın  dan or  du  muz güc-
 lü or  du  lar sı  ra  sın  da  dır. Or  du  muz 
üçün nə la  zım  dır  sa, biz onu da tə -
min edi  rik. Ən müasir si  lah  lar alı  nır 
və bun  dan son  ra da alı  na  caq.

Or  du  mu  zun gü  cü  nü düş  mən də 
gör  dü. Ap  rel dö  yüş  lə  ri bi  zim şan  lı 
ta  ri  xi  miz  dir, bö  yük qə  lə  bə  miz  dir. 

Azər  bay  can Or  du  su Ağ  də  rə, Fü -
zu  li, Cəb  ra  yıl ra  yon  la  rı  nın tor  paq -
la  rı  nın bir his  sə  si  ni iş  ğal  çı  lar  dan 
azad et  di, min  lər  lə hek  tar tor  pa  ğa 
biz nə  za  rət edi  rik. Bu tor  paq  la  ra 
hə  yat qa  yı  dır, bu tor  paq  lar  da Azər-
 bay  can bay  ra  ğı dal  ğa  la  nır, in  san -
lar qa  yı  dır, ye  ni qə  sə  bə sa  lı  nıb  dır. 
Bi  zim hər  bi qə  lə  bə  miz Azər  bay  can 
xal  qı  nın gü  cü  nü, ye  nil  məz ru  hu  nu 
gös  tə  rir. Onu gös  tə  rir ki, Azər  bay -
can xal  qı bu iş  ğal  la heç vaxt ba  rış -
ma  ya  caq. Bu  nu gös  tə  rir ki, biz öz 
tor  paq  la  rı  mı  zı azad edə  cə  yik. Bu -
na nail ol  maq üçün da  ha da güc  lü 
ol  ma  lı  yıq və ola  ca  ğıq.

Co  cuq Mər  can  lı qə  sə  bə  si bi  zim 
dir  çə  liş rəm  zi  mi  zə çev  ri  lib  dir. Co -
cuq Mər  can  lı  ya qa  yı  dan hə  yat hər 
bir Azər  bay  can və  tən  da  şı  nı ürək -
dən se  vin  di  rir, onu qü  rur  lan  dı  rır. 
Er  mə  ni  lər, van  dal  lar, Er  mə  nis  tan 
rəh  bər  li  yi bi  zim ta  ri  xi abi  də  lə  ri  mi -
zə də soy  qı  rı  mı tö  rə  dib, məs  cid  lə -
ri  mi  zi da  ğı  dıb. Am  ma on  lar ba  şa 
düş  mür  lər ki, biz da  ğıl  mış məs  cid-
 lə  ri qəl  bi  miz  də ya  şa  dı  rıq. Biz da -
ğıl  mış məs  cid  lə  ri qəl  bi  miz  də ucalt-
 mı  şıq. Tor  paq  lar iş  ğal  dan azad 
olu  nan  dan son  ra van  dal  lar tə  rə  fin-
 dən da  ğı  dıl  mış Şu  şa məs  ci  di  nin 
bən  zə  ri  ni biz Co  cuq Mər  can  lı  ya 
gə  tir  dik, ora  da tik  dik. Bu gün bu 
tor  paq  lar  da bi  zim in  san  la  rı  mız 
iba  dət edə bi  lir  lər. Bu, bir da  ha 
onu gös  tə  rir ki, biz heç vaxt iş  ğal  la 
ba  rış  ma  ya  ca  ğıq.

Biz köç  kün  lər  lə bağ  lı olan mə  sə-
 lə  lə  ri də uğur  la həll edi  rik. Yü  zə 
ya  xın qə  sə  bə sa  lı  nıb, 280-290 min 
köç  kün soy  da  şı  mız ye  ni ev  lər  lə, 
mən  zil  lər  lə tə  min edi  lib  dir. Biz 
bun  dan son  ra da on  la  ra dəs  tək 
gös  tə  rə  cə  yik. Köç  kün  lə  rin məişət 
prob  lem  lə  ri, on  la  rın məş  ğul  lu  ğu 
daim diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Gə  lə -
cək  də də bu is  ti  qa  mət  də ad  dım  lar 
atı  la  caq  dır.

Ümu  miy  yət  lə, de  yə bi  lə  rəm ki, 
son 15 il ər  zin  də biz so  sial mə  sə  lə  lə-
 rin həl  li  nə çox bö  yük diq  qət gös  tər-
 mi  şik. Bu  nu rə  qəm  lər də təs  diq  lə -
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qrant, ianə he  sa  bı  na fəaliy  yət gös  tə-
 rən, öz döv  lə  ti  nə qar  şı çı  xış edən, 
bir çox hal  lar  da mil  li sat  qın  lıq nü -
ma  yiş et  di  rən ün  sür  lə  rə Azər  bay -
can xal  qı bir da  ha öz ye  ri  ni gös  tər -
di. Seç  ki  lər  dən əv  vəl və seç  ki  lər  dən 
son  ra on  la  rın təş  kil et  dik  lə  ri yı  ğın -
caq  lar bir da  ha onu gös  tə  rir ki, 
Azər  bay  can xal  qı heç vaxt im  kan 
ver  məz ki, xa  ric  dən ida  rə olu  nan 
qrup  laş  ma Azər  bay  can  da han  sı  sa 
möv  qe  yə sa  hib ol  sun. Biz bun  dan 
son  ra da de  mok  ra  tik in  ki  şaf  la bağ  lı 
səy  lə  ri  mi  zi ar  tı  ra  ca  ğıq, gə  lə  cək 
fəaliy  yə  ti  miz  də də bu is  ti  qa  mət 
önəm  li yer tu  ta  caq  dır.

Azər  bay  can bu 15 il ər  zin  də 
uğur  la in  ki  şaf edib. Azər  bay  can 
xal  qı bir  lik, həm  rəy  lik nü  ma  yiş et -
di  rib. Bi  zim gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  miz 
üçün mil  li ideolo  gi  ya  mız əsas rol 
oy  na  yır. Azər  bay  can  çı  lıq məf  ku  rə  si 
Azər  bay  can  da tam bər  qə  rar olub, 
Azər  bay  can xal  qı va  hid mil  li ide  ya 
ət  ra  fın  da bir  lə  şib və öl  kə  miz çox 
uğur  la in  ki  şaf edir. Azər  bay  can  da 
din  lə  ra  ra  sı, mil  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si -
bət  lər nü  mu  nə  vi xa  rak  ter da  şı  yır. 
Azər  bay  can  da bü  tün xalq  la  rın, din-
 lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri bir ailə ki  mi 
meh  ri  ban  lıq şə  raitin  də ya  şa  yır və 
bun  dan son  ra da ya  şa  ya  caq  dır. Bi -
zim si  ya  sə  ti  miz və cə  miy  yə  tin is -
tək  lə  ri bu is  ti  qa  mət  də atı  la  caq ad -
dım  la  rı da şərt  lən  di  rə  cək.

Azər  bay  can öl  kə da  xi  lin  də din -
lər  a  ra  sı, mil  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə -
rin tən  zim  lən  mə  sin  də çox bö  yük 
uğur  la  ra nail olub və biz son 15 il 
ər  zin  də bu  nu dün  ya  ya nü  ma  yiş et -
dir  mi  şik. Tək  cə ona gö  rə yox ki, 
özü  mü  zü gös  tə  rək, ona gö  rə ki, 
dün  ya  da da müs  bət me  yil  lər üs  tün-
 lük təş  kil et  sin. Əf  sus  lar ol  sun ki, 
son 15 il ər  zin  də dün  ya  da bu is  ti  qa-
 mət  də çox təh  lü  kə  li pro  ses  lər cə  rə -
yan edib. İs  la  mo  fo  bi  ya, kse  no  fo  bi -
ya, ay  rı-seç  ki  lik ar  tıq bə  zi öl  kə  lər  də 

döv  lət si  ya  sə  ti  nə çev  ri  lir, baş  qa mil-
 lət  lə  rin, din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri  nə 
mən  fi mü  na  si  bət gös  tə  ri  lir. Ona gö -
rə biz ça  lış  mı  şıq və bun  dan son  ra 
da ça  lı  şa  ca  ğıq ki, öz nü  mu  nə  mi  zi 
gös  tə  rə  rək sü  but edək ki, mul  ti  kul -
tu  ra  lizm ya  şa  yır və ya  şa  ma  lı  dır. 
Ey  ni za  man  da, biz öz mil  li mə  nə  vi 
də  yər  lə  ri  mi  zə sa  di  qik, bu  na bağ  lı -
yıq və tə  sa  dü  fi de  yil ki, 2016-cı və 
2017-ci il  lər Azər  bay  can  da “Mul  ti -
kul  tu  ra  lizm” və “İs  lam Həm  rəy  li -
yi” il  lə  ri elan olun  muş  dur.

Azər  bay  can son 15 il ər  zin  də 
bey  nəl  xalq aləm  də bö  yük uğur  la  ra 
im  za at  dı. Bi  zim dün  ya  da  kı möv  qe-
 lə  ri  miz möh  kəm  lə  nir, Azər  bay  can 
çox müs  bət bey  nəl  xalq re  pu  ta  si  ya -
ya ma  lik olan bir öl  kə  dir. Bi  zə qar  şı 
dün  ya bir  li  yi tə  rə  fin  dən bö  yük rəğ -
bət, dəs  tək var, biz bu  nu hiss edi  rik 
və əl  də edil  miş nə  ti  cə  lər, qə  bul edil-
 miş qə  rar  lar bu  nu bir da  ha təs  diq  lə-
 yir. Əl  bət  tə ki, bu  nun ən ba  riz nü -
mu  nə  si bi  zim 155 öl  kə  nin dəs  tə  yi 
ilə BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  na se -
çil  mə  yi  miz olub  dur. Bu, gənc müs -
tə  qil döv  lət üçün çox bö  yük nailiy -
yət  dir və bu, onu gös  tə  rir ki, dün  ya 
bir  li  yi  nin müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti bi  zi 
dəs  tək  lə  yir.

Biz son 15 il ər  zin  də qon  şu döv -
lət  lər  lə da  ha da sıx mü  na  si  bət  lər 
qu  ra bil  dik. De  yə bi  lə  rəm ki, iki  tə -
rəf  li mü  na  si  bət  lə  ri  miz in  di ən yük -
sək sə  viy  yə  də  dir, qon  şu döv  lət  lər  lə 
bi  zim heç bir prob  le  mi  miz yox  dur, 
bü  tün mə  sə  lə  lər konst  ruk  tiv şə  kil -
də öz həl  li  ni ta  pır və iki  tə  rəf  li əmək-
 daş  lıq çox  tə  rəf  li əmək  daş  lı  ğa şə  rait 
ya  ra  dır. Çox  tə  rəf  li əmək  daş  lıq da 
Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə baş ve -
rir. Bi  zim tə  şəb  bü  sü  müz  lə dörd 
qon  şu öl  kə ilə dörd çox  tə  rəf  li əmək-
 daş  lıq for  ma  tı ya  ra  dı  lıb  dır və bu, 
iş  lək for  mat  lar  dır. Biz bu üç  tə  rəf  li 
və dörd  tə  rəf  li gö  rüş  lər  də çox önəm-
 li mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə edi  rik, həll 

edi  rik. Mə  sə  lə  lə  rin həl  li bü  tün qon -
şu öl  kə  lər, o cüm  lə  dən Azər  bay  can 
üçün bö  yük fay  da ve  rir, ey  ni za -
man  da, qon  şu  lar  la is  ti mü  na  si  bət  lə-
 ri  miz re  gional sa  bit  li  yə, təh  lü  kə  siz -
li  yə də öz müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rir.

Biz son 15 il ər  zin  də bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də çox fəal iş  ti -
rak et  mi  şik, bun  dan son  ra da fəal 
iş  ti  rak edə  cə  yik. Bey  nəl  xalq təş  ki -
lat  lar Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi  ni dəs-
 tək  lə  yir, xü  su  si  lə Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə -
si  nin həl  li ilə bağ  lı bi  zim əda  lət  li 
möv  qe  yi  mi  zi dəs  tək  lə  yir. Tək  cə 
onu de  mək ki  fa  yət  dir ki, son 15 il 
ər  zin  də bir çox ən mö  tə  bər bey  nəl -
xalq təş  ki  lat  lar mü  na  qi  şə ilə bağ  lı 
bi  zim tək  li  fi  mi  zi qə  bul edə  rək çox 
önəm  li qət  na  mə  lər qə  bul et  miş  lər. 
Ora  da gös  tə  ri  lir ki, mü  na  qi  şə öl  kə -
mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü çər  çi  və  sin  də 
öz həl  li  ni tap  ma  lı  dır. BMT-nin Baş 
As  samb  le  ya  sı, Qo  şul  ma  ma Hə  rə -
ka  tı, İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, 
Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb -
le  ya  sı, Av  ro  pa Par  la  men  ti, İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, GUAM və 
di  gər təş  ki  lat  lar mü  na  qi  şə ilə bağ  lı 
bi  zim möv  qe  yi  mi  zi dəs  tək  lə  yən 
qət  na  mə  lər qə  bul et  miş  dir. On  dan 
əv  vəl  ki dövr  də isə BMT Təh  lü  kə -
siz  lik Şu  ra  sı və ATƏT qət  na  mə  lər 
qə  bul et  miş  dir ki, bu, mü  na  qi  şə  nin 
həl  li üçün hü  qu  qi ba  za ya  ra  dır.

Biz Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl-
 li işin  də bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
dəs  tə  yi  ni tam qa  za  na bil  mi  şik, Er -
mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı si  ya  sə  ti  ni if  şa et -
mi  şik. Nail ola bil  mi  şik ki, Er  mə  nis-
 tan bu gün bü  tün re  gional la  yi  hə -
lər  dən təc  rid edil  miş və  ziy  yət  də  dir. 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın qət  na-
 mə  lə  ri mü  na  qi  şə  nin həl  li üçün əsas 
ba  za  dır, hü  qu  qi ba  za  dır. Dün  ya  ya 
bir da  ha sü  but edə bil  mi  şik ki, biz 
haq  lı  yıq. Bax  ma  ya  raq ki, bi  zə qar  şı 
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kam  pa  ni  ya  lar apa  rı  lır, er  mə  ni lob  bi 
təş  ki  lat  la  rı bi  zə qar  şı kam  pa  ni  ya  lar 
apa  rır. An  caq bu kam  pa  ni  ya  lar bey-
 nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın qə  rar  la  rı  na tə -
sir edə bil  mə  di. Biz si  ya  si və dip  lo -
ma  tik uğur  lar qa  za  na bil  dik. Qon -
dar  ma “Dağ  lıq Qa  ra  bağ”ı heç kim 
ta  nı  mır və əmi  nəm ki, ta  nı  ma  ya  caq. 
Ora  da ke  çi  ri  lən qon  dar  ma “re  fe -
ren  dum”u bi  zim qon  şu öl  kə  lə  ri  miz 
və bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar pis  lə  di  lər.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ Azər  bay  ca  nın 
ta  ri  xi tor  pa  ğı  dır. Hü  qu  qi ba  za var. 
Biz 15 il ər  zin  də bu ba  za  nı möh -
kəm  lən  dir  dik. Biz son 15 il ər  zin  də 
mü  na  qi  şə ilə bağ  lı hə  qi  qət  lə  ri dün -
ya bir  li  yi  nə çat  dı  ra bil  mi  şik, ki  tab -
lar ya  zıl  dı, xə  ri  tə  lər, qə  dim xə  ri  tə  lər 
or  ta  ya qo  yul  du, təq  di  mat  lar, sər  gi -
lər ke  çi  ril  di. On  dan çox öl  kə Xo  ca  lı 
qət  liamı  nı soy  qı  rım ki  mi ta  nı  dı. Bi -
zim dip  lo  ma  tik və si  ya  si uğur  la  rı -
mız öz nə  ti  cə  si  ni ver  mək  də  dir.

Bu gün Er  mə  nis  tan da  lan öl  kə  yə 
çev  ri  lib. Biz giz  lət  mi  rik ki, səy  lə  ri -
miz nə  ti  cə  sin  də Er  mə  nis  ta  nı bü  tün 
re  gional la  yi  hə  lər  dən təc  rid et  mi  şik 
və bu si  ya  sət öz nə  ti  cə  lə  ri  ni ver -
mək  də  dir. Biz bun  dan son  ra da bu 
si  ya  sə  ti da  vam et  di  rə  cə  yik və əmi -
nəm ki, is  tə  di  yi  mi  zə nail ola  ca  ğıq. 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si yal  nız və yal -
nız öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü çər -
çi  və  sin  də öz həl  li  ni tap  ma  lı  dır. Bu -
nun baş  qa yo  lu yox  dur. Azər  bay -
can heç vaxt im  kan ver  məz ki, bi -
zim əra  zi  miz  də ikin  ci qon  dar  ma 
er  mə  ni döv  lə  ti ya  ra  dıl  sın.

Onu da biz dün  ya bir  li  yi  nə, ic  ti -
maiy  yə  ti  nə çat  dı  rı  rıq ki, nəin  ki 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ, in  di  ki Er  mə  nis  tan 
da bi  zim ta  ri  xi tor  paq  la  rı  mız  dır. 
Tək  cə söz  lə yox, biz sü  but  lar  la dün-
 ya bir  li  yi  nə bu  nu çat  dı  rı  rıq. El  mi 
əsər  lər ya  zı  lır, ar  xiv  lər qal  dı  rı  lır, ta -
ri  xi ki  tab  lar ya  zı  lır. Bu  nu sü  but 
edən ki  fa  yət qə  dər ta  ri  xi sə  nəd var. 
XIX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də İrə  van xan  lı-
 ğı  nın əha  li  si  nin 80 faizi  ni azər  bay -
can  lı  lar təş  kil edir  di. Biz bir ne  çə 
de  por  ta  si  ya  ya mə  ruz qal  mı  şıq. Bü -

tün bun  la  rı biz çat  dır  ma  lı  yıq, çat  dı-
 rı  rıq və bu, öz sə  mə  rə  si  ni ver  mək -
də  dir.

Bi  zim Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə 
bağ  lı prin  si  pial möv  qe  yi  miz Azər -
bay  can xal  qı tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə -
nir. Biz bu si  ya  sət  dən dön  mə  yə  cə -
yik, bun  dan son  ra  kı il  lər  də də iş -
ğal  çı  nı bü  tün iş  lər  dən, re  gional iş -
lər  dən təc  rid edə  cə  yik, on  la  rı if  şa 
edə  cə  yik. Gə  lə  cək il  lər  də isə bi  zim 
gü  cü  müz da  ha da ar  ta  caq. Çün  ki 
bu gün real  la  şan bö  yük tə  şəb  büs -
lər, la  yi  hə  lər bi  zim gü  cü  mü  zü da -
ha da ar  tı  ra  caq  dır.

Ey  ni za  man  da, biz yax  şı bi  li  rik 
və bu  nu ta  rix, ya  xın ta  rix və böl  gə-
 də ge  dən pro  ses  lər gös  tə  rir ki, bir 
çox hal  lar  da bey  nəl  xalq hü  quq 
nor  ma  la  rı iş  lə  mir. Kim güc  lü  dür, o 
da haq  lı  dır. Biz bu  nu də  fə  lər  lə gör-
 mü  şük, bu gün də gö  rü  rük. De -
mək olar ki, son 15 il ər  zin  də bey -
nəl  xalq dav  ra  nış qay  da  la  rı də  yiş  di, 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı ar  xa 
pla  na keç  di. Güc ami  li da  ha önəm 
qa  zan  dı. Bu, real  lıq  dır. Biz real hə -
yat  da ya  şa  yı  rıq və real  lıq  la he  sab -
laş  ma  lı  yıq.

Bu real  lıq bir də onu gös  tə  rir ki, 
bi  zim or  du qu  ru  cu  lu  ğu ilə bağ  lı 
apar  dı  ğı  mız si  ya  sət ye  ga  nə düz  gün 
si  ya  sət  dir. Bu si  ya  sə  tin əv  və  lin  də 
bö  yük iş  lər gö  rül  dü. Son 15 il ər  zin-
 də or  du qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si sü  rət  lə 
get  miş  dir. Bə  zi hal  lar  da bi  zi tən  qid 
edir  di  lər ki, siz nə  yə gö  rə bu mə  sə -
lə  lə  rə bu qə  dər və  sait xərc  lə  yir  si  niz. 
An  caq hə  yat gös  tər  di ki, biz düz -
gün si  ya  sət apar  mı  şıq. Bu gün Azər-
 bay  can Or  du  su dün  ya miq  ya  sın  da 
güc  lü or  du  lar sı  ra  sın  da  dır. Təc  hi -
zat, si  lah-sur  sat, tex  ni  ka, dö  yüş qa -
bi  liy  yə  ti ba  xı  mın  dan or  du  muz güc-
 lü or  du  lar sı  ra  sın  da  dır. Or  du  muz 
üçün nə la  zım  dır  sa, biz onu da tə -
min edi  rik. Ən müasir si  lah  lar alı  nır 
və bun  dan son  ra da alı  na  caq.

Or  du  mu  zun gü  cü  nü düş  mən də 
gör  dü. Ap  rel dö  yüş  lə  ri bi  zim şan  lı 
ta  ri  xi  miz  dir, bö  yük qə  lə  bə  miz  dir. 

Azər  bay  can Or  du  su Ağ  də  rə, Fü -
zu  li, Cəb  ra  yıl ra  yon  la  rı  nın tor  paq -
la  rı  nın bir his  sə  si  ni iş  ğal  çı  lar  dan 
azad et  di, min  lər  lə hek  tar tor  pa  ğa 
biz nə  za  rət edi  rik. Bu tor  paq  la  ra 
hə  yat qa  yı  dır, bu tor  paq  lar  da Azər-
 bay  can bay  ra  ğı dal  ğa  la  nır, in  san -
lar qa  yı  dır, ye  ni qə  sə  bə sa  lı  nıb  dır. 
Bi  zim hər  bi qə  lə  bə  miz Azər  bay  can 
xal  qı  nın gü  cü  nü, ye  nil  məz ru  hu  nu 
gös  tə  rir. Onu gös  tə  rir ki, Azər  bay -
can xal  qı bu iş  ğal  la heç vaxt ba  rış -
ma  ya  caq. Bu  nu gös  tə  rir ki, biz öz 
tor  paq  la  rı  mı  zı azad edə  cə  yik. Bu -
na nail ol  maq üçün da  ha da güc  lü 
ol  ma  lı  yıq və ola  ca  ğıq.

Co  cuq Mər  can  lı qə  sə  bə  si bi  zim 
dir  çə  liş rəm  zi  mi  zə çev  ri  lib  dir. Co -
cuq Mər  can  lı  ya qa  yı  dan hə  yat hər 
bir Azər  bay  can və  tən  da  şı  nı ürək -
dən se  vin  di  rir, onu qü  rur  lan  dı  rır. 
Er  mə  ni  lər, van  dal  lar, Er  mə  nis  tan 
rəh  bər  li  yi bi  zim ta  ri  xi abi  də  lə  ri  mi -
zə də soy  qı  rı  mı tö  rə  dib, məs  cid  lə -
ri  mi  zi da  ğı  dıb. Am  ma on  lar ba  şa 
düş  mür  lər ki, biz da  ğıl  mış məs  cid-
 lə  ri qəl  bi  miz  də ya  şa  dı  rıq. Biz da -
ğıl  mış məs  cid  lə  ri qəl  bi  miz  də ucalt-
 mı  şıq. Tor  paq  lar iş  ğal  dan azad 
olu  nan  dan son  ra van  dal  lar tə  rə  fin-
 dən da  ğı  dıl  mış Şu  şa məs  ci  di  nin 
bən  zə  ri  ni biz Co  cuq Mər  can  lı  ya 
gə  tir  dik, ora  da tik  dik. Bu gün bu 
tor  paq  lar  da bi  zim in  san  la  rı  mız 
iba  dət edə bi  lir  lər. Bu, bir da  ha 
onu gös  tə  rir ki, biz heç vaxt iş  ğal  la 
ba  rış  ma  ya  ca  ğıq.

Biz köç  kün  lər  lə bağ  lı olan mə  sə-
 lə  lə  ri də uğur  la həll edi  rik. Yü  zə 
ya  xın qə  sə  bə sa  lı  nıb, 280-290 min 
köç  kün soy  da  şı  mız ye  ni ev  lər  lə, 
mən  zil  lər  lə tə  min edi  lib  dir. Biz 
bun  dan son  ra da on  la  ra dəs  tək 
gös  tə  rə  cə  yik. Köç  kün  lə  rin məişət 
prob  lem  lə  ri, on  la  rın məş  ğul  lu  ğu 
daim diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Gə  lə -
cək  də də bu is  ti  qa  mət  də ad  dım  lar 
atı  la  caq  dır.

Ümu  miy  yət  lə, de  yə bi  lə  rəm ki, 
son 15 il ər  zin  də biz so  sial mə  sə  lə  lə-
 rin həl  li  nə çox bö  yük diq  qət gös  tər-
 mi  şik. Bu  nu rə  qəm  lər də təs  diq  lə -
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qrant, ianə he  sa  bı  na fəaliy  yət gös  tə-
 rən, öz döv  lə  ti  nə qar  şı çı  xış edən, 
bir çox hal  lar  da mil  li sat  qın  lıq nü -
ma  yiş et  di  rən ün  sür  lə  rə Azər  bay -
can xal  qı bir da  ha öz ye  ri  ni gös  tər -
di. Seç  ki  lər  dən əv  vəl və seç  ki  lər  dən 
son  ra on  la  rın təş  kil et  dik  lə  ri yı  ğın -
caq  lar bir da  ha onu gös  tə  rir ki, 
Azər  bay  can xal  qı heç vaxt im  kan 
ver  məz ki, xa  ric  dən ida  rə olu  nan 
qrup  laş  ma Azər  bay  can  da han  sı  sa 
möv  qe  yə sa  hib ol  sun. Biz bun  dan 
son  ra da de  mok  ra  tik in  ki  şaf  la bağ  lı 
səy  lə  ri  mi  zi ar  tı  ra  ca  ğıq, gə  lə  cək 
fəaliy  yə  ti  miz  də də bu is  ti  qa  mət 
önəm  li yer tu  ta  caq  dır.

Azər  bay  can bu 15 il ər  zin  də 
uğur  la in  ki  şaf edib. Azər  bay  can 
xal  qı bir  lik, həm  rəy  lik nü  ma  yiş et -
di  rib. Bi  zim gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  miz 
üçün mil  li ideolo  gi  ya  mız əsas rol 
oy  na  yır. Azər  bay  can  çı  lıq məf  ku  rə  si 
Azər  bay  can  da tam bər  qə  rar olub, 
Azər  bay  can xal  qı va  hid mil  li ide  ya 
ət  ra  fın  da bir  lə  şib və öl  kə  miz çox 
uğur  la in  ki  şaf edir. Azər  bay  can  da 
din  lə  ra  ra  sı, mil  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si -
bət  lər nü  mu  nə  vi xa  rak  ter da  şı  yır. 
Azər  bay  can  da bü  tün xalq  la  rın, din-
 lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri bir ailə ki  mi 
meh  ri  ban  lıq şə  raitin  də ya  şa  yır və 
bun  dan son  ra da ya  şa  ya  caq  dır. Bi -
zim si  ya  sə  ti  miz və cə  miy  yə  tin is -
tək  lə  ri bu is  ti  qa  mət  də atı  la  caq ad -
dım  la  rı da şərt  lən  di  rə  cək.

Azər  bay  can öl  kə da  xi  lin  də din -
lər  a  ra  sı, mil  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə -
rin tən  zim  lən  mə  sin  də çox bö  yük 
uğur  la  ra nail olub və biz son 15 il 
ər  zin  də bu  nu dün  ya  ya nü  ma  yiş et -
dir  mi  şik. Tək  cə ona gö  rə yox ki, 
özü  mü  zü gös  tə  rək, ona gö  rə ki, 
dün  ya  da da müs  bət me  yil  lər üs  tün-
 lük təş  kil et  sin. Əf  sus  lar ol  sun ki, 
son 15 il ər  zin  də dün  ya  da bu is  ti  qa-
 mət  də çox təh  lü  kə  li pro  ses  lər cə  rə -
yan edib. İs  la  mo  fo  bi  ya, kse  no  fo  bi -
ya, ay  rı-seç  ki  lik ar  tıq bə  zi öl  kə  lər  də 

döv  lət si  ya  sə  ti  nə çev  ri  lir, baş  qa mil-
 lət  lə  rin, din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri  nə 
mən  fi mü  na  si  bət gös  tə  ri  lir. Ona gö -
rə biz ça  lış  mı  şıq və bun  dan son  ra 
da ça  lı  şa  ca  ğıq ki, öz nü  mu  nə  mi  zi 
gös  tə  rə  rək sü  but edək ki, mul  ti  kul -
tu  ra  lizm ya  şa  yır və ya  şa  ma  lı  dır. 
Ey  ni za  man  da, biz öz mil  li mə  nə  vi 
də  yər  lə  ri  mi  zə sa  di  qik, bu  na bağ  lı -
yıq və tə  sa  dü  fi de  yil ki, 2016-cı və 
2017-ci il  lər Azər  bay  can  da “Mul  ti -
kul  tu  ra  lizm” və “İs  lam Həm  rəy  li -
yi” il  lə  ri elan olun  muş  dur.

Azər  bay  can son 15 il ər  zin  də 
bey  nəl  xalq aləm  də bö  yük uğur  la  ra 
im  za at  dı. Bi  zim dün  ya  da  kı möv  qe-
 lə  ri  miz möh  kəm  lə  nir, Azər  bay  can 
çox müs  bət bey  nəl  xalq re  pu  ta  si  ya -
ya ma  lik olan bir öl  kə  dir. Bi  zə qar  şı 
dün  ya bir  li  yi tə  rə  fin  dən bö  yük rəğ -
bət, dəs  tək var, biz bu  nu hiss edi  rik 
və əl  də edil  miş nə  ti  cə  lər, qə  bul edil-
 miş qə  rar  lar bu  nu bir da  ha təs  diq  lə-
 yir. Əl  bət  tə ki, bu  nun ən ba  riz nü -
mu  nə  si bi  zim 155 öl  kə  nin dəs  tə  yi 
ilə BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  na se -
çil  mə  yi  miz olub  dur. Bu, gənc müs -
tə  qil döv  lət üçün çox bö  yük nailiy -
yət  dir və bu, onu gös  tə  rir ki, dün  ya 
bir  li  yi  nin müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti bi  zi 
dəs  tək  lə  yir.

Biz son 15 il ər  zin  də qon  şu döv -
lət  lər  lə da  ha da sıx mü  na  si  bət  lər 
qu  ra bil  dik. De  yə bi  lə  rəm ki, iki  tə -
rəf  li mü  na  si  bət  lə  ri  miz in  di ən yük -
sək sə  viy  yə  də  dir, qon  şu döv  lət  lər  lə 
bi  zim heç bir prob  le  mi  miz yox  dur, 
bü  tün mə  sə  lə  lər konst  ruk  tiv şə  kil -
də öz həl  li  ni ta  pır və iki  tə  rəf  li əmək-
 daş  lıq çox  tə  rəf  li əmək  daş  lı  ğa şə  rait 
ya  ra  dır. Çox  tə  rəf  li əmək  daş  lıq da 
Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə baş ve -
rir. Bi  zim tə  şəb  bü  sü  müz  lə dörd 
qon  şu öl  kə ilə dörd çox  tə  rəf  li əmək-
 daş  lıq for  ma  tı ya  ra  dı  lıb  dır və bu, 
iş  lək for  mat  lar  dır. Biz bu üç  tə  rəf  li 
və dörd  tə  rəf  li gö  rüş  lər  də çox önəm-
 li mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə edi  rik, həll 

edi  rik. Mə  sə  lə  lə  rin həl  li bü  tün qon -
şu öl  kə  lər, o cüm  lə  dən Azər  bay  can 
üçün bö  yük fay  da ve  rir, ey  ni za -
man  da, qon  şu  lar  la is  ti mü  na  si  bət  lə-
 ri  miz re  gional sa  bit  li  yə, təh  lü  kə  siz -
li  yə də öz müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rir.

Biz son 15 il ər  zin  də bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də çox fəal iş  ti -
rak et  mi  şik, bun  dan son  ra da fəal 
iş  ti  rak edə  cə  yik. Bey  nəl  xalq təş  ki -
lat  lar Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi  ni dəs-
 tək  lə  yir, xü  su  si  lə Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə -
si  nin həl  li ilə bağ  lı bi  zim əda  lət  li 
möv  qe  yi  mi  zi dəs  tək  lə  yir. Tək  cə 
onu de  mək ki  fa  yət  dir ki, son 15 il 
ər  zin  də bir çox ən mö  tə  bər bey  nəl -
xalq təş  ki  lat  lar mü  na  qi  şə ilə bağ  lı 
bi  zim tək  li  fi  mi  zi qə  bul edə  rək çox 
önəm  li qət  na  mə  lər qə  bul et  miş  lər. 
Ora  da gös  tə  ri  lir ki, mü  na  qi  şə öl  kə -
mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü çər  çi  və  sin  də 
öz həl  li  ni tap  ma  lı  dır. BMT-nin Baş 
As  samb  le  ya  sı, Qo  şul  ma  ma Hə  rə -
ka  tı, İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, 
Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb -
le  ya  sı, Av  ro  pa Par  la  men  ti, İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, GUAM və 
di  gər təş  ki  lat  lar mü  na  qi  şə ilə bağ  lı 
bi  zim möv  qe  yi  mi  zi dəs  tək  lə  yən 
qət  na  mə  lər qə  bul et  miş  dir. On  dan 
əv  vəl  ki dövr  də isə BMT Təh  lü  kə -
siz  lik Şu  ra  sı və ATƏT qət  na  mə  lər 
qə  bul et  miş  dir ki, bu, mü  na  qi  şə  nin 
həl  li üçün hü  qu  qi ba  za ya  ra  dır.

Biz Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl-
 li işin  də bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
dəs  tə  yi  ni tam qa  za  na bil  mi  şik, Er -
mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı si  ya  sə  ti  ni if  şa et -
mi  şik. Nail ola bil  mi  şik ki, Er  mə  nis-
 tan bu gün bü  tün re  gional la  yi  hə -
lər  dən təc  rid edil  miş və  ziy  yət  də  dir. 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın qət  na-
 mə  lə  ri mü  na  qi  şə  nin həl  li üçün əsas 
ba  za  dır, hü  qu  qi ba  za  dır. Dün  ya  ya 
bir da  ha sü  but edə bil  mi  şik ki, biz 
haq  lı  yıq. Bax  ma  ya  raq ki, bi  zə qar  şı 
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ve  ri  lib  dir. Əmi  nəm ki, Azər  bay  can 
və  tən  daş  la  rı, sa  hib  kar  lar ya  xın gə -
lə  cək  də bi  zim is  la  hat  la  rı  mı  zın müs-
 bət tə  si  ri  ni gö  rə  cək  lər.

Sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı sü  rət  lə get-
 miş  dir. Bu il  lər ər  zin  də sa  hib  kar  la  ra 
2 mil  yard ma  nat  dan çox gü  zəşt  li 
şərt  lər  lə kre  dit  lər ve  ril  miş  dir. Bu 
kre  dit  lər he  sa  bı  na və sa  hib  kar  la  rın 
öz və  saiti he  sa  bı  na yüz  lər  lə, bəl  kə 
də min  lər  lə ye  ni müəs  si  sə ya  ra  dıl -
mış  dır və qey  ri-neft sek  to  ru  nun in -
ki  şa  fı tə  min edil  miş  dir. Növ  bə  ti il -
lər ər  zin  də, qeyd et  di  yim ki  mi, iq  ti-
 sa  di sa  hə  də is  la  hat  lar tə  min edi  lə -
cək, də  rin  lə  şə  cək ki, Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tı da  ya  nıq  lı şə  kil  də in  ki -
şaf et  sin və biz neft-qaz ami  lin  dən 
ası  lı  lı  ğı azal  daq.

Bu il  lər ər  zin  də biz ye  ni tex  no  lo -
gi  ya  la  ra bö  yük diq  qət ver  mi  şik. 
Azər  bay  can dün  ya  nın məh  dud say-
 da üz  vü olan kos  mik klu  bu  na da  xil 
ol  du. Bi  zim in  di iki pey  ki  miz var və 
üçün  cü pey  kin or  bi  tə bu  ra  xıl  ma  sı 
nə  zər  də tu  tu  lur. Azər  bay  can bu sa -
hə  də də li  der  lik nü  ma  yiş et  di  rir. 
Bu, onu gös  tə  rir ki, biz gə  lə  cə  yə ba -
xı  rıq və gə  lə  cək də el  mi-tex  no  lo  ji 
in  ki  şaf  la bağ  lı  dır. Məhz bu  na gö  rə 
biz təh  si  lə, el  mə diq  qət ve  ri  rik, növ-
 bə  ti il  lər  də da  ha da bö  yük diq  qət 
gös  tər  mə  li  yik. Çün  ki hər bir döv  lə -
tin uğur  lu in  ki  şa  fı tex  no  lo  ji tə  mi  na-
 ta əsas  la  nır. Biz ən müasir tex  no  lo -
gi  ya  la  rı Azər  bay  can  da tət  biq et  mə -
li  yik. Bu  na nail ol  maq üçün biz  də 
ha  zır  lıq  lı kadr po  ten  sialı ol  ma  lı  dır, 
bu is  ti  qa  mət  də bun  dan son  ra  kı il -
lər  də də iş  lər gö  rü  lə  cək  dir.

Əl  bət  tə ki, bi  zim iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı-
 zın əsas his  sə  si  ni neft-qaz sek  to  ru 
təş  kil edir. Tə  bii ki, son 15 il ər  zin  də 
bu sa  hə  yə xü  su  si diq  qət gös  tə  ri  lir  di 
və bun  dan son  ra da gös  tə  ri  lə  cək. 
Bu il  lər ər  zin  də biz, doğ  ru  dan da, 
ta  ri  xi nailiy  yət  lə  rə nail ola bil  mi  şik. 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin öz əl  lə-
 ri ilə tə  mə  li  ni qoy  du  ğu Ba  kı-Tbi  li  si-
Cey  han neft kə  mə  ri 2006-cı il  də is  ti-
 fa  də  yə ve  ril  di və be  lə  lik  lə, biz bö -
yük gə  lir  lər əl  də et  mə  yə baş  la  mış -

dıq. On  dan bir il son  ra Ba  kı-Tbi  li  si-
Ər  zu  rum qaz kə  mə  ri Azər  bay  ca  nı 
qaz ix  rac edən öl  kə  yə çe  vir  miş  dir. 
Ha  zır  da biz Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin 
ic  ra  sı ilə məş  ğu  luq. Bu la  yi  hə bi  zim 
tə  şəb  bü  sü  müz  lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
2012-ci il  də bu la  yi  hə  yə start ve  ril -
di. On  dan əv  vəl  ki il  lər isə de  mək 
olar ki, nə  ti  cə  siz keç  miş  dir. Çün  ki 
Azər  bay  can qa  zı  nı bö  yük həcm  lər -
lə Av  ro  pa ba  zar  la  rı  na çı  xar  maq 
üçün bir ne  çə il ər  zin  də mü  za  ki  rə -
lər ge  dir  di, am  ma heç bir nə  ti  cə yox 
idi. Biz bu  nu gö  rən  də ar  tıq bil  dik 
ki, an  caq özü  mü  zə gü  vən  mə  li  yik 
və ta  ri  xi qə  rar  lar qə  bul edil  di. Çox 
çə  tin la  yi  hə  ni uğur  la ic  ra edi  rik. Bu, 
həm iq  ti  sa  di, həm tex  ni  ki cə  hət  dən 
ma  liy  yə tu  tum  lu la  yi  hə  dir. Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi  nə qo  yu  lan sər  ma  yə 40 
mil  yard dol  la  ra bə  ra  bər  dir. Bu və -
saitin bö  yük his  sə  si xa  ri  ci tə  rəf  daş -
lar, bank  lar tə  rə  fin  dən qo  yu  lur. 
Ona gö  rə xü  su  si  lə bu da dün  ya  da 
möv  cud olan iq  ti  sa  di böh  ra  na tə  sa -
düf et  di və bu və  saiti öl  kə  mi  zə cəlb 
et  mək o qə  dər də asan mə  sə  lə de -
yil  di. Biz, əl  bət  tə, dip  lo  ma  tik, si  ya  si 
və iq  ti  sa  di yol  lar  la bu  na nail ola bil-
 mi  şik. Cə  nub Qaz Dəh  li  zi la  yi  hə  lə -
ri  nin üçü bu il is  ti  fa  də  yə ve  ri  lə  cək -
dir – “Şah  də  niz-2”, Cə  nu  bi Qaf  qaz 
Kə  mə  ri və TA  NAP. Biz ar  tıq Av  ro -
pa  nın, Av  ra  si  ya  nın ener  ji xə  ri  tə  si  ni 
də  yiş  dir  mi  şik. Bun  dan son  ra  kı il  lər 
ər  zin  də Azər  bay  can Av  ra  si  ya  da çox 
önəm  li ener  ji re  surs  la  rı  nı dün  ya ba -
zar  la  rı  na çı  xa  ran öl  kə ki  mi fəaliy  yət 
gös  tə  rə  cək. Əl  bət  tə, bi  zə əla  və gə -
lir  lər gə  lə  cək ki, bu gə  lir  lə  ri də biz 
öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı  na yö  nəl  də  cə  yik. 
Biz bu il  lər ər  zin  də “Azə  ri-Çı  raq-
Gü  nəş  li” ya  ta  ğı  nın gə  lə  cək iş  lə  nil -
mə  si ilə bağ  lı önəm  li ad  dım  lar at -
mı  şıq, ye  ni kont  rakt im  za  la  nıb. 
Kont  rak  tın müd  də  ti 2050-ci ilə qə -
dər uza  dı  lıb və biz öz pa  yı  mı  zı ar  tı-
 ra bil  mi  şik. Ey  ni za  man  da, 3,6 mil -
yard dol  lar bo  nus al  mı  şıq və onun 
bi  rin  ci his  sə  si ar  tıq bu il xə  zi  nə  yə 
da  xil olub. Növ  bə  ti il  lər  də biz neft-
qaz sek  to  run  da di  gər pers  pek  tiv 

st  ruk  tur  lar ət  ra  fın  da tə  rəf  daş  lar  la 
iş  lə  yə  cə  yik. De  mək olar ki, neft-qaz 
sek  to  run  da Azər  bay  can is  tə  di  yi  nə 
ar  tıq nail olub  dur və bir-iki il  dən 
son  ra Cə  nub Qaz Dəh  li  zi tam is  ti  fa-
 də  yə ve  ri  lə  cək  dir.

Biz bu il  lər ər  zin  də öl  kə da  xi  lin -
də ener  ji tə  mi  na  tı  nı yax  şı  laş  dı  ra bil-
 mi  şik. Bö  yük inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə-
 ri ic  ra edi  lib. Son 15 il ər  zin  də 
30-dan çox elekt  rik stan  si  ya  sı ti  ki -
lib. On  la  rın ge  ne  ra  si  ya gü  cü 3900 
me  qa  va  ta bə  ra  bər  dir. Mü  qa  yi  sə 
üçün de  yə bi  lə  rəm ki, bi  zim in  di 
ümu  mi ge  ne  ra  si  ya gü  cü  müz təq  ri -
bən 6,5 min me  qa  va  ta bə  ra  bər  dir. 
Onun 3,9 min me  qa  va  tı  nı biz 15 il 
ər  zin  də ya  ra  da bil  mi  şik. Azər  bay -
can elekt  rik ener  ji  si  ni id  xal edən 
öl  kə  dən ix  rac edən öl  kə  yə çev  ril -
miş  dir.

Qaz  laş  dır  ma bu ilin so  nu  na qə -
dər Azər  bay  can  da 95 faizə ça  ta  caq -
dır. He  sab edi  rəm ki, bu, dün  ya 
miq  ya  sın  da ən yük  sək gös  tə  ri  ci  lər -
dən bi  ri  dir və biz bun  dan son  ra da 
bu iş  lər  lə məş  ğul ola  ca  ğıq.

Bu ilin so  nu  na qə  dər, - əgər 2004-
cü ilin əv  və  lin  dən he  sab  la  saq, - öl -
kə  miz  də 15 min ki  lo  metr ye  ni yol 
çə  ki  li  şi tə  min edil  miş ola  caq  dır. Bu 
pro  ses bun  dan son  ra  kı il  lər  də də 
da  vam edə  cək. Bü  tün kənd yol  la  rı 
ilə bağ  lı tək  lif  lər ar  tıq bi  zə da  xil 
olub. İm  kan ol  duq  ca biz bü  tün 
kənd yol  la  rı  nı ye  ni  dən qu  ra  ca  ğıq. 
Bu is  ti  qa  mət  də ar  tıq bö  yük iş  lər gö -
rü  lüb  dür.

2004-cü il  də Ba  kı  nın su təc  hi  za  tı 
ilə bağ  lı prob  lem  lə  ri çox cid  di idi. O 
vaxt Ba  kı sa  kin  lə  ri  nin 29 faizi da -
vam  lı tə  miz iç  mə  li su ilə tə  min olu -
nur  du. Bu gün bu rə  qəm 81 faizə 
ça  tıb  dır. Öl  kə üz  rə isə 2004-cü il  də 
təq  ri  bən 20 faiz əha  li iç  mə  li su ilə 
tə  min edi  lir  di, ha  zır  da bu rə  qəm 67 
faizə ça  tıb  dır. Bun  dan son  ra  kı il  lər -
də bu gü  nə qə  dər gö  rə bil  mə  di  yi -
miz iş  lə  ri biz ba  şa çat  dı  ra  ca  ğıq. Bü -
tün şə  hər  lər  də, bü  tün kənd  lər  də 
in  san  lar tə  miz iç  mə  li su ilə tə  min 
olun  ma  lı  dır  lar. Bi  zim proq  ram  la  rı -
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yir. Maaş  lar təx  mi  nən 7 də  fə, pen  si-
 ya  lar 10 də  fə  dən çox ar  tıb. So  sial 
inf  rast  ruk  tur ya  ra  dı  lır. 3100-dən 
çox mək  təb ti  ki  lib və tə  mir edi  lib. 
640-dan çox xəs  tə  xa  na ti  ki  lib və tə -
mir edi  lib. Böl  gə  lər  də 43 Olim  pi  ya 
İd  man Mər  kə  zi ya  ra  dı  lıb. Yə  ni so -
sial si  ya  sət daim diq  qət mər  kə  zin -
də  dir. Də  fə  lər  lə bu mə  sə  lə ilə bağ  lı 
fik  ri  mi bil  dir  mi  şəm, bir da  ha de -
mək is  tə  yi  rəm ki, gə  lə  cək fəaliy  yə -
tim  də də Azər  bay  can və  tən  da  şı  nın 
ma  raq  la  rı, onun ri  fa  hı daim diq  qət 
mər  kə  zin  də ola  caq  dır.

Nə  zə  rə al  saq ki, növ  bə  ti il  lər  də 
biz çox cid  di is  la  hat  lar apa  ra  ca  ğıq, 
is  la  hat  la  rı də  rin  ləş  di  rə  cə  yik, əmi -
nəm ki, və  tən  daş  la  rı  mı  zın ya  şa  yış 
sə  viy  yə  si da  ha da yax  şı  la  şa  caq  dır. 
Yox  sul  lu  ğa qar  şı mü  ba  ri  zə  də Azər -
bay  can bö  yük uğur  la  ra im  za atıb. 
De  mək olar ki, bu mə  sə  lə  lər  lə məş -
ğul olan bü  tün bey  nəl  xalq təş  ki  lat -
lar bu  nu nü  mu  nə ki  mi gös  tə  rir  lər 
ki, yox  sul  luq təx  mi  nən 50 faiz  dən 
5,4 faizə dü  şüb  dür. İş  siz  lik  lə bağ  lı 
bö  yük iş  lər gö  rü  lüb. İş  siz  lik Azər -
bay  can  da 5 faiz sə  viy  yə  sin  də  dir. 
Son 15 il ər  zin  də əha  li  nin sa  yı 1,5 
mil  yon nə  fər ar  tıb. An  caq iş yer  lə  ri 
də təx  mi  nən o sə  viy  yə  də ar  tıb  dır. 
Mən bu  nu bir da  ha de  mək is  tə  yi -
rəm ki, gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  miz  də biz 
bu ami  li daim diq  qət  də sax  la  ya  ca -
ğıq. Çün  ki biz  də möv  cud olan müs-
 bət de  moq  ra  fik di  na  mi  ka tə  ləb edir 
ki, iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı pro  se  si 
daim get  sin. Əgər nə  zə  rə al  saq ki, 
in  di dün  ya  da, o cüm  lə  dən Azər -
bay  can  da ye  ni tex  no  lo  gi  ya  lar tət  biq 
olu  nur və bu tex  no  lo  gi  ya  lar bə  zi 
hal  lar  da in  san əmə  yi  ni ara  dan gö -
tü  rür, ye  ni tex  no  lo  ji müəs  si  sə  lə  rin 
ya  ra  dıl  ma  sı bi  zim plan  la  rı  mız  da -
dır. Biz ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma-
 sı ilə bağ  lı da  ha çe  vik və sə  mə  rə  li 
si  ya  sət apar  ma  lı  yıq.

Bu il  lər ər  zin  də Azər  bay  can in -

tel  lek  tual məh  su  lun ix  ra  cat  çı  sı  na 
çev  ri  lib  dir. “ASAN xid  mət” ar  tıq 
baş  qa öl  kə  lər  də tət  biq olu  nur, bi -
zim təc  rü  bə  miz öy  rə  ni  lir. Bu, ic  ti -
mai xid  mət  lər sa  hə  sin  də bir in  qi  lab 
idi. Bu, so  sial la  yi  hə  dir. Çün  ki bu 
la  yi  hə in  san  la  ra xid  mət gös  tə  rir. 13 
“ASAN xid  mət” mər  kə  zi  miz var. 
Bu ilin so  nu  na qə  dər on  la  rın sa  yı 
15-ə, gə  lən ilin so  nu  na qə  dər isə 
20-yə ça  ta  caq  dır. “ASAN xid  mət” 
mər  kəz  lə  rin  də 20 mil  yon  dan çox 
mü  ra  ciət qey  də alın  dı və bu qu  ru -
mu bə  yən  mə əm  sa  lı 100 faizə ya -
xın  dır.

Bu, bir da  ha bi  zim niy  yə  ti  mi  zi, 
si  ya  sə  ti  mi  zi gös  tə  rir. Kor  rup  si  ya  ya, 
rüş  vət  xor  lu  ğa qar  şı mü  ba  ri  zə apa -
rı  lır, bun  dan son  ra da apa  rı  la  caq -
dır. Bu is  ti  qa  mət  də in  zi  ba  ti təd  bir -
lər, cə  za təd  bir  lə  ri gö  rü  lə  cək və ən 
bö  yük sə  mə  rə ve  rən sis  tem xa  rak -
ter  li təd  bir  lər, ins  ti  tu  sional is  la  hat -
lar hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək  dir. “ASAN 
xid  mət” on  la  rın ara  sın  da xü  su  si yer 
tu  tur. Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı gö -
rür  lər ki, biz təd  ri  cən bu qu  ru  mun 
funk  si  ya  la  rı  nı ge  niş  lən  di  ri  rik.

Biz son 15 il ər  zin  də iq  ti  sa  di is  la-
 hat  lar apar  mı  şıq və iq  ti  sa  di mə  sə  lə-
 lə  rə xü  su  si diq  qət ye  tir  mi  şik. Çün  ki 
mən də  fə  lər  lə de  mi  şəm və hə  yat 
bu  nu gös  tə  rir, an  caq iq  ti  sa  diy  ya  tı 
güc  lü olan öl  kə  lər müs  tə  qil si  ya  sət 
apa  ra bi  lər  lər. Əgər sən kim  dən  sə 
ası  lı  san  sa, - ya kre  dit  dən ası  lı  san, ya 
baş  qa döv  lət  dən ası  lı  san, - heç vaxt, 
sö  zün əsl mə  na  sın  da, müs  tə  qil si  ya-
 sət apar  maq iq  ti  da  rın  da ol  ma  ya -
caq  san. Ona gö  rə biz ça  lı  şır  dıq ki, 
iq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yə ça  taq və bu  na 
da nail ol  duq. Biz in  di heç bir kre  di-
 tə möh  tac de  yi  lik, özü  müz kre  dit  lər 
ve  ri  rik. Bi  zim döv  lət bor  cu  muz 
ümu  mi da  xi  li məh  su  lu  mu  zun 20 
faizi  ni təş  kil edir. Mən qar  şı  ya və  zi-
 fə qoy  mu  şam və biz gə  lə  cək il  lər  də 
döv  lət bor  cu  mu  zu da  ha da aşa  ğı 

sə  viy  yə  yə sal  ma  lı  yıq. İq  ti  sa  diy  yat 
son 15 il ər  zin  də 3,2 də  fə ar  tıb  dır. 
Bu, çox bö  yük gös  tə  ri  ci  dir. Əl  bət  tə 
ki, bu gös  tə  ri  ci  nin tər  ki  bin  də neft 
ami  li xü  su  si yer tu  tur. An  caq bu -
nun  la bə  ra  bər, bi  zim qey  ri-neft ix -
ra  cı  mız 15 il ər  zin  də dörd də  fə  dən 
çox ar  tıb  dır. Bu da onu gös  tə  rir ki, 
bi  zim is  la  hat  la  rı  mız bö  yük sə  mə  rə 
ve  rir.

Sə  na  ye is  teh  sa  lı 2,6 də  fə art  mış -
dır. Val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  mız 24 də  fə 
art  mış  dır, bu gün 44 mil  yard dol  la -
ra bə  ra  bər  dir. Öl  kə  mi  zə 230 mil -
yard dol  lar  dan çox sər  ma  yə qo  yu -
lub. Öl  kə  miz  də çox gö  zəl in  ves  ti  si -
ya iq  li  mi var  dır. Xa  ri  ci və yer  li sər -
ma  yə öl  kə  mi  zə bun  dan son  ra da 
qo  yu  la  caq  dır. Da  vos Ümum  dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mu Azər  bay  ca  nı rə  qa -
bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nə gö  rə 35-ci ye  rə 
la  yiq gö  rüb  dür. İn  ki  şaf  da olan öl -
kə  lər ara  sın  da ink  lü  ziv in  ki  şaf in -
dek  si  nə gö  rə biz üçün  cü yer  də  yik. 
Yə  ni bu gös  tə  ri  ci  lər öz  lü  yün  də hər 
şe  yi açıq-ay  dın bil  di  rir, onu gös  tə  rir 
ki, iq  ti  sa  di sa  hə  də əl  də edil  miş 
uğur  lar, nailiy  yət  lər ta  ri  xi nailiy  yət-
 lər  dir.

Bu gün də Azər  bay  can iq  ti  sa  diy -
ya  tı in  ki  şaf edir. Biz dün  ya  da baş 
ver  miş böh  ran  lar za  ma  nı da bu 
böh  ran  lar  dan ən az it  ki  lər  lə çı  xa bil-
 mi  şik. Ar  tıq bu böh  ran  lar ar  xa  da 
qa  lıb və iq  ti  sa  di sa  bit  lik, ma  liy  yə 
sa  bit  li  yi, əl  bət  tə ki, həm in  ves  ti  si  ya 
iq  li  mi  nə müs  bət şə  rait ya  ra  dır, həm 
də biz  nes mü  hi  ti  ni da  ha da yax  şı -
laş  dı  rır. Gə  lə  cək il  lər  də biz  nes mü -
hi  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə -
tin  də əla  və ad  dım  lar atı  la  caq, iq  ti -
sa  di is  la  hat  lar də  rin  lə  şə  cək. İq  ti  sa  di 
sa  hə  də tam şəf  faf  lıq tə  min edil  mə  li-
 dir, bü  tün xo  şa  gəl  məz hal  la  ra son 
qo  yul  ma  lı  dır. Bü  tün iq  ti  sa  di qu -
rum  lar dün  ya  nın in  ki  şaf et  miş öl -
kə  lə  rin  də olan müs  bət təc  rü  bə  ni 
tət  biq et  mə  li  dir  lər. Be  lə gös  tə  riş  lər 
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ve  ri  lib  dir. Əmi  nəm ki, Azər  bay  can 
və  tən  daş  la  rı, sa  hib  kar  lar ya  xın gə -
lə  cək  də bi  zim is  la  hat  la  rı  mı  zın müs-
 bət tə  si  ri  ni gö  rə  cək  lər.

Sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı sü  rət  lə get-
 miş  dir. Bu il  lər ər  zin  də sa  hib  kar  la  ra 
2 mil  yard ma  nat  dan çox gü  zəşt  li 
şərt  lər  lə kre  dit  lər ve  ril  miş  dir. Bu 
kre  dit  lər he  sa  bı  na və sa  hib  kar  la  rın 
öz və  saiti he  sa  bı  na yüz  lər  lə, bəl  kə 
də min  lər  lə ye  ni müəs  si  sə ya  ra  dıl -
mış  dır və qey  ri-neft sek  to  ru  nun in -
ki  şa  fı tə  min edil  miş  dir. Növ  bə  ti il -
lər ər  zin  də, qeyd et  di  yim ki  mi, iq  ti-
 sa  di sa  hə  də is  la  hat  lar tə  min edi  lə -
cək, də  rin  lə  şə  cək ki, Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tı da  ya  nıq  lı şə  kil  də in  ki -
şaf et  sin və biz neft-qaz ami  lin  dən 
ası  lı  lı  ğı azal  daq.

Bu il  lər ər  zin  də biz ye  ni tex  no  lo -
gi  ya  la  ra bö  yük diq  qət ver  mi  şik. 
Azər  bay  can dün  ya  nın məh  dud say-
 da üz  vü olan kos  mik klu  bu  na da  xil 
ol  du. Bi  zim in  di iki pey  ki  miz var və 
üçün  cü pey  kin or  bi  tə bu  ra  xıl  ma  sı 
nə  zər  də tu  tu  lur. Azər  bay  can bu sa -
hə  də də li  der  lik nü  ma  yiş et  di  rir. 
Bu, onu gös  tə  rir ki, biz gə  lə  cə  yə ba -
xı  rıq və gə  lə  cək də el  mi-tex  no  lo  ji 
in  ki  şaf  la bağ  lı  dır. Məhz bu  na gö  rə 
biz təh  si  lə, el  mə diq  qət ve  ri  rik, növ-
 bə  ti il  lər  də da  ha da bö  yük diq  qət 
gös  tər  mə  li  yik. Çün  ki hər bir döv  lə -
tin uğur  lu in  ki  şa  fı tex  no  lo  ji tə  mi  na-
 ta əsas  la  nır. Biz ən müasir tex  no  lo -
gi  ya  la  rı Azər  bay  can  da tət  biq et  mə -
li  yik. Bu  na nail ol  maq üçün biz  də 
ha  zır  lıq  lı kadr po  ten  sialı ol  ma  lı  dır, 
bu is  ti  qa  mət  də bun  dan son  ra  kı il -
lər  də də iş  lər gö  rü  lə  cək  dir.

Əl  bət  tə ki, bi  zim iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı-
 zın əsas his  sə  si  ni neft-qaz sek  to  ru 
təş  kil edir. Tə  bii ki, son 15 il ər  zin  də 
bu sa  hə  yə xü  su  si diq  qət gös  tə  ri  lir  di 
və bun  dan son  ra da gös  tə  ri  lə  cək. 
Bu il  lər ər  zin  də biz, doğ  ru  dan da, 
ta  ri  xi nailiy  yət  lə  rə nail ola bil  mi  şik. 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin öz əl  lə-
 ri ilə tə  mə  li  ni qoy  du  ğu Ba  kı-Tbi  li  si-
Cey  han neft kə  mə  ri 2006-cı il  də is  ti-
 fa  də  yə ve  ril  di və be  lə  lik  lə, biz bö -
yük gə  lir  lər əl  də et  mə  yə baş  la  mış -

dıq. On  dan bir il son  ra Ba  kı-Tbi  li  si-
Ər  zu  rum qaz kə  mə  ri Azər  bay  ca  nı 
qaz ix  rac edən öl  kə  yə çe  vir  miş  dir. 
Ha  zır  da biz Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin 
ic  ra  sı ilə məş  ğu  luq. Bu la  yi  hə bi  zim 
tə  şəb  bü  sü  müz  lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
2012-ci il  də bu la  yi  hə  yə start ve  ril -
di. On  dan əv  vəl  ki il  lər isə de  mək 
olar ki, nə  ti  cə  siz keç  miş  dir. Çün  ki 
Azər  bay  can qa  zı  nı bö  yük həcm  lər -
lə Av  ro  pa ba  zar  la  rı  na çı  xar  maq 
üçün bir ne  çə il ər  zin  də mü  za  ki  rə -
lər ge  dir  di, am  ma heç bir nə  ti  cə yox 
idi. Biz bu  nu gö  rən  də ar  tıq bil  dik 
ki, an  caq özü  mü  zə gü  vən  mə  li  yik 
və ta  ri  xi qə  rar  lar qə  bul edil  di. Çox 
çə  tin la  yi  hə  ni uğur  la ic  ra edi  rik. Bu, 
həm iq  ti  sa  di, həm tex  ni  ki cə  hət  dən 
ma  liy  yə tu  tum  lu la  yi  hə  dir. Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi  nə qo  yu  lan sər  ma  yə 40 
mil  yard dol  la  ra bə  ra  bər  dir. Bu və -
saitin bö  yük his  sə  si xa  ri  ci tə  rəf  daş -
lar, bank  lar tə  rə  fin  dən qo  yu  lur. 
Ona gö  rə xü  su  si  lə bu da dün  ya  da 
möv  cud olan iq  ti  sa  di böh  ra  na tə  sa -
düf et  di və bu və  saiti öl  kə  mi  zə cəlb 
et  mək o qə  dər də asan mə  sə  lə de -
yil  di. Biz, əl  bət  tə, dip  lo  ma  tik, si  ya  si 
və iq  ti  sa  di yol  lar  la bu  na nail ola bil-
 mi  şik. Cə  nub Qaz Dəh  li  zi la  yi  hə  lə -
ri  nin üçü bu il is  ti  fa  də  yə ve  ri  lə  cək -
dir – “Şah  də  niz-2”, Cə  nu  bi Qaf  qaz 
Kə  mə  ri və TA  NAP. Biz ar  tıq Av  ro -
pa  nın, Av  ra  si  ya  nın ener  ji xə  ri  tə  si  ni 
də  yiş  dir  mi  şik. Bun  dan son  ra  kı il  lər 
ər  zin  də Azər  bay  can Av  ra  si  ya  da çox 
önəm  li ener  ji re  surs  la  rı  nı dün  ya ba -
zar  la  rı  na çı  xa  ran öl  kə ki  mi fəaliy  yət 
gös  tə  rə  cək. Əl  bət  tə, bi  zə əla  və gə -
lir  lər gə  lə  cək ki, bu gə  lir  lə  ri də biz 
öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı  na yö  nəl  də  cə  yik. 
Biz bu il  lər ər  zin  də “Azə  ri-Çı  raq-
Gü  nəş  li” ya  ta  ğı  nın gə  lə  cək iş  lə  nil -
mə  si ilə bağ  lı önəm  li ad  dım  lar at -
mı  şıq, ye  ni kont  rakt im  za  la  nıb. 
Kont  rak  tın müd  də  ti 2050-ci ilə qə -
dər uza  dı  lıb və biz öz pa  yı  mı  zı ar  tı-
 ra bil  mi  şik. Ey  ni za  man  da, 3,6 mil -
yard dol  lar bo  nus al  mı  şıq və onun 
bi  rin  ci his  sə  si ar  tıq bu il xə  zi  nə  yə 
da  xil olub. Növ  bə  ti il  lər  də biz neft-
qaz sek  to  run  da di  gər pers  pek  tiv 

st  ruk  tur  lar ət  ra  fın  da tə  rəf  daş  lar  la 
iş  lə  yə  cə  yik. De  mək olar ki, neft-qaz 
sek  to  run  da Azər  bay  can is  tə  di  yi  nə 
ar  tıq nail olub  dur və bir-iki il  dən 
son  ra Cə  nub Qaz Dəh  li  zi tam is  ti  fa-
 də  yə ve  ri  lə  cək  dir.

Biz bu il  lər ər  zin  də öl  kə da  xi  lin -
də ener  ji tə  mi  na  tı  nı yax  şı  laş  dı  ra bil-
 mi  şik. Bö  yük inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə-
 ri ic  ra edi  lib. Son 15 il ər  zin  də 
30-dan çox elekt  rik stan  si  ya  sı ti  ki -
lib. On  la  rın ge  ne  ra  si  ya gü  cü 3900 
me  qa  va  ta bə  ra  bər  dir. Mü  qa  yi  sə 
üçün de  yə bi  lə  rəm ki, bi  zim in  di 
ümu  mi ge  ne  ra  si  ya gü  cü  müz təq  ri -
bən 6,5 min me  qa  va  ta bə  ra  bər  dir. 
Onun 3,9 min me  qa  va  tı  nı biz 15 il 
ər  zin  də ya  ra  da bil  mi  şik. Azər  bay -
can elekt  rik ener  ji  si  ni id  xal edən 
öl  kə  dən ix  rac edən öl  kə  yə çev  ril -
miş  dir.

Qaz  laş  dır  ma bu ilin so  nu  na qə -
dər Azər  bay  can  da 95 faizə ça  ta  caq -
dır. He  sab edi  rəm ki, bu, dün  ya 
miq  ya  sın  da ən yük  sək gös  tə  ri  ci  lər -
dən bi  ri  dir və biz bun  dan son  ra da 
bu iş  lər  lə məş  ğul ola  ca  ğıq.

Bu ilin so  nu  na qə  dər, - əgər 2004-
cü ilin əv  və  lin  dən he  sab  la  saq, - öl -
kə  miz  də 15 min ki  lo  metr ye  ni yol 
çə  ki  li  şi tə  min edil  miş ola  caq  dır. Bu 
pro  ses bun  dan son  ra  kı il  lər  də də 
da  vam edə  cək. Bü  tün kənd yol  la  rı 
ilə bağ  lı tək  lif  lər ar  tıq bi  zə da  xil 
olub. İm  kan ol  duq  ca biz bü  tün 
kənd yol  la  rı  nı ye  ni  dən qu  ra  ca  ğıq. 
Bu is  ti  qa  mət  də ar  tıq bö  yük iş  lər gö -
rü  lüb  dür.

2004-cü il  də Ba  kı  nın su təc  hi  za  tı 
ilə bağ  lı prob  lem  lə  ri çox cid  di idi. O 
vaxt Ba  kı sa  kin  lə  ri  nin 29 faizi da -
vam  lı tə  miz iç  mə  li su ilə tə  min olu -
nur  du. Bu gün bu rə  qəm 81 faizə 
ça  tıb  dır. Öl  kə üz  rə isə 2004-cü il  də 
təq  ri  bən 20 faiz əha  li iç  mə  li su ilə 
tə  min edi  lir  di, ha  zır  da bu rə  qəm 67 
faizə ça  tıb  dır. Bun  dan son  ra  kı il  lər -
də bu gü  nə qə  dər gö  rə bil  mə  di  yi -
miz iş  lə  ri biz ba  şa çat  dı  ra  ca  ğıq. Bü -
tün şə  hər  lər  də, bü  tün kənd  lər  də 
in  san  lar tə  miz iç  mə  li su ilə tə  min 
olun  ma  lı  dır  lar. Bi  zim proq  ram  la  rı -
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yir. Maaş  lar təx  mi  nən 7 də  fə, pen  si-
 ya  lar 10 də  fə  dən çox ar  tıb. So  sial 
inf  rast  ruk  tur ya  ra  dı  lır. 3100-dən 
çox mək  təb ti  ki  lib və tə  mir edi  lib. 
640-dan çox xəs  tə  xa  na ti  ki  lib və tə -
mir edi  lib. Böl  gə  lər  də 43 Olim  pi  ya 
İd  man Mər  kə  zi ya  ra  dı  lıb. Yə  ni so -
sial si  ya  sət daim diq  qət mər  kə  zin -
də  dir. Də  fə  lər  lə bu mə  sə  lə ilə bağ  lı 
fik  ri  mi bil  dir  mi  şəm, bir da  ha de -
mək is  tə  yi  rəm ki, gə  lə  cək fəaliy  yə -
tim  də də Azər  bay  can və  tən  da  şı  nın 
ma  raq  la  rı, onun ri  fa  hı daim diq  qət 
mər  kə  zin  də ola  caq  dır.

Nə  zə  rə al  saq ki, növ  bə  ti il  lər  də 
biz çox cid  di is  la  hat  lar apa  ra  ca  ğıq, 
is  la  hat  la  rı də  rin  ləş  di  rə  cə  yik, əmi -
nəm ki, və  tən  daş  la  rı  mı  zın ya  şa  yış 
sə  viy  yə  si da  ha da yax  şı  la  şa  caq  dır. 
Yox  sul  lu  ğa qar  şı mü  ba  ri  zə  də Azər -
bay  can bö  yük uğur  la  ra im  za atıb. 
De  mək olar ki, bu mə  sə  lə  lər  lə məş -
ğul olan bü  tün bey  nəl  xalq təş  ki  lat -
lar bu  nu nü  mu  nə ki  mi gös  tə  rir  lər 
ki, yox  sul  luq təx  mi  nən 50 faiz  dən 
5,4 faizə dü  şüb  dür. İş  siz  lik  lə bağ  lı 
bö  yük iş  lər gö  rü  lüb. İş  siz  lik Azər -
bay  can  da 5 faiz sə  viy  yə  sin  də  dir. 
Son 15 il ər  zin  də əha  li  nin sa  yı 1,5 
mil  yon nə  fər ar  tıb. An  caq iş yer  lə  ri 
də təx  mi  nən o sə  viy  yə  də ar  tıb  dır. 
Mən bu  nu bir da  ha de  mək is  tə  yi -
rəm ki, gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  miz  də biz 
bu ami  li daim diq  qət  də sax  la  ya  ca -
ğıq. Çün  ki biz  də möv  cud olan müs-
 bət de  moq  ra  fik di  na  mi  ka tə  ləb edir 
ki, iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı pro  se  si 
daim get  sin. Əgər nə  zə  rə al  saq ki, 
in  di dün  ya  da, o cüm  lə  dən Azər -
bay  can  da ye  ni tex  no  lo  gi  ya  lar tət  biq 
olu  nur və bu tex  no  lo  gi  ya  lar bə  zi 
hal  lar  da in  san əmə  yi  ni ara  dan gö -
tü  rür, ye  ni tex  no  lo  ji müəs  si  sə  lə  rin 
ya  ra  dıl  ma  sı bi  zim plan  la  rı  mız  da -
dır. Biz ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma-
 sı ilə bağ  lı da  ha çe  vik və sə  mə  rə  li 
si  ya  sət apar  ma  lı  yıq.

Bu il  lər ər  zin  də Azər  bay  can in -

tel  lek  tual məh  su  lun ix  ra  cat  çı  sı  na 
çev  ri  lib  dir. “ASAN xid  mət” ar  tıq 
baş  qa öl  kə  lər  də tət  biq olu  nur, bi -
zim təc  rü  bə  miz öy  rə  ni  lir. Bu, ic  ti -
mai xid  mət  lər sa  hə  sin  də bir in  qi  lab 
idi. Bu, so  sial la  yi  hə  dir. Çün  ki bu 
la  yi  hə in  san  la  ra xid  mət gös  tə  rir. 13 
“ASAN xid  mət” mər  kə  zi  miz var. 
Bu ilin so  nu  na qə  dər on  la  rın sa  yı 
15-ə, gə  lən ilin so  nu  na qə  dər isə 
20-yə ça  ta  caq  dır. “ASAN xid  mət” 
mər  kəz  lə  rin  də 20 mil  yon  dan çox 
mü  ra  ciət qey  də alın  dı və bu qu  ru -
mu bə  yən  mə əm  sa  lı 100 faizə ya -
xın  dır.

Bu, bir da  ha bi  zim niy  yə  ti  mi  zi, 
si  ya  sə  ti  mi  zi gös  tə  rir. Kor  rup  si  ya  ya, 
rüş  vət  xor  lu  ğa qar  şı mü  ba  ri  zə apa -
rı  lır, bun  dan son  ra da apa  rı  la  caq -
dır. Bu is  ti  qa  mət  də in  zi  ba  ti təd  bir -
lər, cə  za təd  bir  lə  ri gö  rü  lə  cək və ən 
bö  yük sə  mə  rə ve  rən sis  tem xa  rak -
ter  li təd  bir  lər, ins  ti  tu  sional is  la  hat -
lar hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək  dir. “ASAN 
xid  mət” on  la  rın ara  sın  da xü  su  si yer 
tu  tur. Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı gö -
rür  lər ki, biz təd  ri  cən bu qu  ru  mun 
funk  si  ya  la  rı  nı ge  niş  lən  di  ri  rik.

Biz son 15 il ər  zin  də iq  ti  sa  di is  la-
 hat  lar apar  mı  şıq və iq  ti  sa  di mə  sə  lə-
 lə  rə xü  su  si diq  qət ye  tir  mi  şik. Çün  ki 
mən də  fə  lər  lə de  mi  şəm və hə  yat 
bu  nu gös  tə  rir, an  caq iq  ti  sa  diy  ya  tı 
güc  lü olan öl  kə  lər müs  tə  qil si  ya  sət 
apa  ra bi  lər  lər. Əgər sən kim  dən  sə 
ası  lı  san  sa, - ya kre  dit  dən ası  lı  san, ya 
baş  qa döv  lət  dən ası  lı  san, - heç vaxt, 
sö  zün əsl mə  na  sın  da, müs  tə  qil si  ya-
 sət apar  maq iq  ti  da  rın  da ol  ma  ya -
caq  san. Ona gö  rə biz ça  lı  şır  dıq ki, 
iq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yə ça  taq və bu  na 
da nail ol  duq. Biz in  di heç bir kre  di-
 tə möh  tac de  yi  lik, özü  müz kre  dit  lər 
ve  ri  rik. Bi  zim döv  lət bor  cu  muz 
ümu  mi da  xi  li məh  su  lu  mu  zun 20 
faizi  ni təş  kil edir. Mən qar  şı  ya və  zi-
 fə qoy  mu  şam və biz gə  lə  cək il  lər  də 
döv  lət bor  cu  mu  zu da  ha da aşa  ğı 

sə  viy  yə  yə sal  ma  lı  yıq. İq  ti  sa  diy  yat 
son 15 il ər  zin  də 3,2 də  fə ar  tıb  dır. 
Bu, çox bö  yük gös  tə  ri  ci  dir. Əl  bət  tə 
ki, bu gös  tə  ri  ci  nin tər  ki  bin  də neft 
ami  li xü  su  si yer tu  tur. An  caq bu -
nun  la bə  ra  bər, bi  zim qey  ri-neft ix -
ra  cı  mız 15 il ər  zin  də dörd də  fə  dən 
çox ar  tıb  dır. Bu da onu gös  tə  rir ki, 
bi  zim is  la  hat  la  rı  mız bö  yük sə  mə  rə 
ve  rir.

Sə  na  ye is  teh  sa  lı 2,6 də  fə art  mış -
dır. Val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  mız 24 də  fə 
art  mış  dır, bu gün 44 mil  yard dol  la -
ra bə  ra  bər  dir. Öl  kə  mi  zə 230 mil -
yard dol  lar  dan çox sər  ma  yə qo  yu -
lub. Öl  kə  miz  də çox gö  zəl in  ves  ti  si -
ya iq  li  mi var  dır. Xa  ri  ci və yer  li sər -
ma  yə öl  kə  mi  zə bun  dan son  ra da 
qo  yu  la  caq  dır. Da  vos Ümum  dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mu Azər  bay  ca  nı rə  qa -
bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nə gö  rə 35-ci ye  rə 
la  yiq gö  rüb  dür. İn  ki  şaf  da olan öl -
kə  lər ara  sın  da ink  lü  ziv in  ki  şaf in -
dek  si  nə gö  rə biz üçün  cü yer  də  yik. 
Yə  ni bu gös  tə  ri  ci  lər öz  lü  yün  də hər 
şe  yi açıq-ay  dın bil  di  rir, onu gös  tə  rir 
ki, iq  ti  sa  di sa  hə  də əl  də edil  miş 
uğur  lar, nailiy  yət  lər ta  ri  xi nailiy  yət-
 lər  dir.

Bu gün də Azər  bay  can iq  ti  sa  diy -
ya  tı in  ki  şaf edir. Biz dün  ya  da baş 
ver  miş böh  ran  lar za  ma  nı da bu 
böh  ran  lar  dan ən az it  ki  lər  lə çı  xa bil-
 mi  şik. Ar  tıq bu böh  ran  lar ar  xa  da 
qa  lıb və iq  ti  sa  di sa  bit  lik, ma  liy  yə 
sa  bit  li  yi, əl  bət  tə ki, həm in  ves  ti  si  ya 
iq  li  mi  nə müs  bət şə  rait ya  ra  dır, həm 
də biz  nes mü  hi  ti  ni da  ha da yax  şı -
laş  dı  rır. Gə  lə  cək il  lər  də biz  nes mü -
hi  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə -
tin  də əla  və ad  dım  lar atı  la  caq, iq  ti -
sa  di is  la  hat  lar də  rin  lə  şə  cək. İq  ti  sa  di 
sa  hə  də tam şəf  faf  lıq tə  min edil  mə  li-
 dir, bü  tün xo  şa  gəl  məz hal  la  ra son 
qo  yul  ma  lı  dır. Bü  tün iq  ti  sa  di qu -
rum  lar dün  ya  nın in  ki  şaf et  miş öl -
kə  lə  rin  də olan müs  bət təc  rü  bə  ni 
tət  biq et  mə  li  dir  lər. Be  lə gös  tə  riş  lər 
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rət  dir ki, öl  kə  miz da  ha da güc  lən -
sin, da  ha da qüd  rət  li döv  lə  tə çev  ril -
sin, Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı da  ha 
da yax  şı ya  şa  sın  lar.

Çı  xı  şı  mın so  nun  da bir mə  sə  lə  ni 
də qeyd et  mə  li  yəm. Bü  tün bu uğur-
 lar an  caq müs  tə  qil  lik döv  rün  də 
müm  kün ol  muş  dur. Azər  bay  can 
xal  qı bir da  ha gö  rür ki, müs  tə  qil  li  yi-
 mi  zin üs  tün  lük  lə  ri nə  dən iba  rət  dir. 
Bi  zim ta  le  yi  miz öz əli  miz  də  dir, biz 
öz ta  le  yi  mi  zin sa  hi  bi  yik. Biz an  caq 
müs  tə  qil  lik döv  rün  də be  lə bö  yük 
uğur  la  ra nail ola bi  lər  dik. Bu gün 
müs  tə  qil  lik bi  zim üçün ən bö  yük 
sər  vət  dir, ən bö  yük ne  mət  dir, ən 
bö  yük xoş  bəxt  lik  dir. Biz bun  dan 
son  ra da müs  tə  qil  lik və qə  lə  bə  lər 
yo  lu ilə ge  də  cə  yik.

Eşq ol  sun Azər  bay  can xal  qı  na!
Ya  şa  sın Azər  bay  can!

* * *
Bu  nun  la da an  diç  mə mə  ra  si  mi 

ba  şa çat  dı.
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mız  da bu var. Bu da inf  rast  ruk  tur 
la  yi  hə  lə  ri ara  sın  da xü  su  si yer tu  tan 
sa  hə  dir.

Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı üçün 
bö  yük me  liora  si  ya təd  bir  lə  ri gö  rü -
lüb  dür, dörd bö  yük su an  ba  rı ti  ki  lib 
və son bir ne  çə il ər  zin  də biz hər il 
100 min  dən çox hek  ta  ra ye  ni su 
mən  bə  yi gə  ti  ri  rik. Əmi  nəm ki, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  na bu  nun çox 
bö  yük tə  si  ri ola  caq  dır.

Biz son il  lər  də öl  kə da  xi  lin  də 
nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru ilə çox cid-
 di məş  ğul ol  mu  şuq. De  mək olar ki, 
nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru  na çox bö -
yük və  sait qo  yu  lub  dur. Biz yed  di 
aero  port tik  mi  şik, on  lar  dan al  tı  sı 
bey  nəl  xalq sta  tu  sa ma  lik  dir. O aero-
 port  lar in  di iş  lə  yir, xa  ric  dən gə  lən 
tu  rist  lə  rin sa  yı ar  tır. Ələt  də Xə  zər 
də  ni  zin  də ən bö  yük ye  ni ti  ca  rət li -
ma  nı ti  ki  lir, ya  xın gə  lə  cək  də is  ti  fa -
də  yə ve  ri  lə  cək  dir. Də  mir yo  lu inf -
rast  ruk  tu  ru ye  ni  lə  şir. Azər  bay  can 
Xə  zər də  ni  zin  də ən bö  yük do  nan -
ma  ya ma  lik  dir. Bu  ra  da da biz li  der-
 li  yi möh  kəm  lən  di  ri  rik. Gə  mi  qa  yır -
ma za  vo  du  nun ti  kin  ti  si ar  tıq xa  ric -
dən gə  mi  lə  rin alın  ma  sı  na eh  ti  yac 
qal  ma  dı  ğı  nı gös  tə  rir.

Bir söz  lə, nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu -
ru  nun ye  ni  ləş  mə  si, ya  ra  dıl  ma  sı, əl -
bət  tə ki, da  xi  li tə  lə  bat idi. Ey  ni za -
man  da, biz qon  şu  lar  la əmək  daş  lıq 
edə  rək re  gional inf  rast  ruk  tu  ru da 
ya  rat  mı  şıq. Ke  çən ilin okt  yab  rın  da 
Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu  nun 
açı  lı  şı növ  bə  ti ta  ri  xi nailiy  yə  ti  miz -
dir. Qon  şu  lar  la bir  lik  də bu ta  ri  xi 
yo  lu biz is  ti  fa  də  yə ver  dik və in  di 
Azər  bay  can əra  zi  sin  dən yük  lə  rin 
da  şın  ma  sı gün  dən-gü  nə art  maq  da -
dır. Bu  nun  la pa  ra  lel ola  raq, ha  zır  da 
biz Şi  mal-Cə  nub Nəq  liy  yat Dəh  li  zi-
 nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə məş  ğu  luq və 
Azər  bay  can əra  zi  sin  də bü  tün iş  lə  ri 
ta  mam  la  dıq. Əmi  nəm ki, qon  şu öl -
kə  lər  lə əmək  daş  lıq edə  rək bu yo  lun 

ça  tış  ma  yan his  sə  si də ya  xın gə  lə -
cək  də ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ri  lə  cək. 
Be  lə  lik  lə, açıq də  niz  lə  rə çı  xı  şı ol  ma-
 yan öl  kə olan Azər  bay  can Av  ra  si  ya-
 nın nəq  liy  yat mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri -
nə çev  ri  lir. Bu, real iş  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri-
 dir.

Bi  zim coğ  ra  fi yer  ləş  mə  yi  miz bir 
tə  rəf  dən əl  ve  riş  li  dir, di  gər tə  rəf  dən 
əl  ve  riş  siz  dir. Biz Av  ro  pa ilə Asi  ya 
ara  sın  da yer  lə  şi  rik, an  caq, ey  ni za -
man  da, bi  zim açıq də  niz  lə  rə çı  xı  şı -
mız yox  dur. Əgər ol  sa idi, on  da heç 
neft və qaz kə  mər  lə  ri  ni tik  mə  yə eh -
ti  yac qal  maz  dı. Ona gö  rə, be  lə qa -
pa  lı şə  rait  də Av  ra  si  ya  nın nəq  liy  yat 
mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ril  mə  yi -
miz ta  ri  xi nailiy  yə  ti  miz  dir.

Qeyd et  mə  li  yəm ki, biz di  gər sa -
hə  lər  də də bö  yük uğur  lar qa  zan  mı-
 şıq. Bir çı  xış  da on  la  rın ha  mı  sı  nı sa -
da  la  maq müm  kün de  yil. Tək  cə onu 
de  mək is  tə  yi  rəm ki, 2004-cü il  də 
Azər  bay  ca  na xa  ric  dən bir mil  yon 
qo  naq gəl  miş  dir  sə, bu il gə  lə  cək qo -
naq  la  rın sa  yı üç mil  yo  na ça  ta  caq -
dır. Biz öl  kə  mi  zi dün  ya  da ta  nıt  dı  ra 
bil  mi  şik. Bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rin ke -
çi  ril  mə  si, Av  ro  pa oyun  la  rı, İs  lam 
həm  rəy  li  yi oyun  la  rı, For  mu  la-1 ya -
rış  la  rı, si  ya  si, hu  ma  ni  tar təd  bir  lər 
Azər  bay  ca  nı dün  ya  ya təq  dim et  di. 
Bu  nun  la pa  ra  lel ola  raq, xal  qı  mı  zın 
qo  naq  pər  vər  li  yi, gö  zəl iq  lim, təh  lü -
kə  siz  lik, gö  zəl inf  rast  ruk  tur, şə  rait, 
ta  ri  xi abi  də  lə  ri  miz Azər  bay  ca  nı sü -
rət  lə in  ki  şaf edən bö  yük tu  rizm 
mər  kə  zi  nə çe  vi  rir. Əl  bət  tə, bu, öl  kə-
 mi  zə val  yu  ta gə  ti  rir, bu, öl  kə  mi  zi 
da  ha da güc  lən  di  rir və bu sa  hə  də 
min  lər  lə iş ye  ri ya  ra  dı  lır və ya  ra  dı -
la  caq  dır.

Biz bö  yük id  man uğur  la  rı ilə fəxr 
edə bi  lə  rik. Bi  zim id  man  çı  la  rı  mız 
son 15 il ər  zin  də Olim  pi  ya oyun  la -
rın  da, dün  ya, Av  ro  pa çem  pionat  la -
rın  da bö  yük qə  lə  bə  lər qa  zan  mış  lar. 
Av  ro  pa oyun  la  rın  da biz ikin  ci ye  rə 

la  yiq gö  rül  dük, İs  lam həm  rəy  li  yi 
oyun  la  rın  da isə bü  tün mü  səl  man 
öl  kə  lə  ri ara  sın  da bi  rin  ci ye  rə nail 
ol  duq. Biz Rio Olim  pi  ya Oyun  la  rın-
 da me  dal  la  rın sa  yı  na gö  rə 14-cü 
yer  də  yik. Ta  ri  xi qə  lə  bə  lər  dir. Ha  ra 
bax  saq, han  sı sa  hə  yə bax  saq biz in -
ki  şaf, nə  ti  cə və uğur gö  rü  rük. Nə  yə 
gö  rə? Çün  ki bi  zim si  ya  sə  ti  miz xalq 
tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nir. Bir da  ha qa -
yı  dı  ram çı  xı  şı  mın əv  və  li  nə, xalq-iq -
ti  dar bir  li  yi bü  tün bu uğur  la  rı 
müm  kün edir. Biz re  gional in  ki  şaf -
la çox cid  di məş  ğul ol  mu  şuq. Üç 
re  gional in  ki  şaf proq  ra  mı qə  bul 
edi  lib  dir. Üçün  cü  sü bu il ba  şa ça  tır. 
Re  gion  la  rın si  ma  sı də  yi  şi  lib, şə  hər -
lər abad  la  şıb, gö  zəl  lə  şib. Ba  kı dün -
ya  nın ən gö  zəl şə  hər  lə  rin  dən bi  ri  nə 
çev  ri  lib  dir. Ba  kı şə  hə  ri bi  zim qü  rur 
mən  bə  yi  miz  dir.

Yə  ni son 15 il ər  zin  də ki  fa  yət qə -
dər uğur  lar, nailiy  yət  lər var. An  caq 
biz əl  də edil  miş nailiy  yət  lər  lə ki  fa -
yət  lən  mə  mə  li  yik. Biz gə  lə  cə  yə bax -
ma  lı  yıq və ba  xı  rıq. Növ  bə  ti il  lər  də 
gö  rü  lə  cək iş  lər haq  qın  da bi  zim çox 
ay  dın tə  səv  vü  rü  müz, plan  la  rı  mız, 
proq  ram  la  rı  mız var. Biz qeyd et  di -
yim sa  hə  lər üz  rə səy  lə  ri  mi  zi da  vam 
et  di  rə  cə  yik, Azər  bay  ca  nı da  ha da 
qüd  rət  li öl  kə  yə çe  vi  rə  cə  yik. Hər bir 
sa  hə üz  rə bi  zim konk  ret proq  ram -
la  rı  mız, plan  la  rı  mız var. Həm bey -
nəl  xalq mə  sə  lə  lər  lə, həm böl  gə  lə  ri -
mi  zin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, si  ya  si-
iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın də  rin  ləş  mə  si, 
so  sial si  ya  sət, or  du qu  ru  cu  lu  ğu ilə 
bağ  lı bi  zim konk  ret proq  ram  la  rı -
mız var. Güc  lü si  ya  si ira  də, bö  yük 
ma  liy  yə re  surs  la  rı  mız var. Biz bu 
ma  liy  yə re  surs  la  rı  nı öz əli  miz  lə ya -
rat  mı  şıq və biz in  di öz he  sa  bı  mı  za 
ya  şa  yı  rıq. Xalq-iq  ti  dar bir  li  yi var. 
Ona gö  rə mən əmi  nəm ki, bü  tün 
Azər  bay  can xal  qı və biz ha  mı  mız 
gə  lə  cə  yə çox bö  yük nik  bin  lik  lə ba -
xı  rıq. Ha  mı  mı  zın ama  lı on  dan iba -

Ap  re  lin 18-də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev və ailə üzv  lə  ri Döv  lət Bay-
 ra  ğı Mey  da  nın  da olub  lar.

Fəx  ri qa  ro  vul dəs  tə  si  nin rəisi 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko -
man  da  nı Prezident İl  ham Əli  ye  və 

ra  port ver  di.
Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı əs  gər  lə  ri 

sa  lam  la  dı.
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Döv  lət him  ni səs  lən  di.
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre -

zi  den  ti  nin, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali 

Baş Ko  man  da  nı  nın şə  rə  fi  nə yay -
lım atə  şi açıl  dı.

Fəx  ri qa  ro  vul dəs  tə  si hər  bi 
mar  şın sə  da  la  rı al  tın  da döv  lə  ti -
mi  zin baş  çı  sı  nın qar  şı  sın  dan keç-
 di.

Son  da xa  ti  rə şək  li çək  di  ril  di.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham əli  yev  
Döv  lət Bay  ra  ğı Mey  da  nın  da olub

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev ap  re  lin 
18-də an  diç  mə mə  ra  si  min  dən 
son  ra ailə üzv  lə  ri ilə bir  lik  də Fəx-
 ri xi  ya  ba  na gə  lib müasir müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin me  ma  rı 
və qu  ru  cu  su, xal  qı  mı  zın Ümum -
mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin mə -
za  rı  nı zi  ya  rət edə  rək xa  ti  rə  si  ni 
eh  ti  ram  la yad edib. Döv  lə  ti  mi  zin 
baş  çı  sı Ulu ön  də  rin mə  za  rı önü -

nə ək  lil qoy  du, onun ru  hu qar  şı -
sın  da baş əy  di.

Son  ra Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
və ailə üzv  lə  ri gör  kəm  li of  tal  mo -
loq-alim, aka  de  mik Zə  ri  fə xa  nım 
Əli  ye  va  nın mə  za  rı  nı zi  ya  rət et  di -
lər və üzə  ri  nə gül dəs  tə  lə  ri qoy -
du  lar. Ta  nın  mış döv  lət xa  di  mi 
Əziz Əli  ye  vin və pro  fes  sor Ta -
mer  lan Əli  ye  vin mə  zar  la  rı  nın üs -
tü  nə də gül dəs  tə  lə  ri dü  zül  dü.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər əli  ye  vin mə  za  rı  nı zi  ya  rət

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev ap  re  lin 
18-də ailə üzv  lə  ri ilə bir  lik  də xal -
qı  mı  zın mü  qəd  dəs and ye  ri olan 
Şə  hid  lər xi  ya  ba  nı  nı zi  ya  rət edib.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı Azər  bay -
ca  nın azad  lı  ğı, müs  tə  qil  li  yi və əra-
 zi bü  töv  lü  yü uğ  run  da mü  ba  ri  zə  də 

can  la  rın  dan keç  miş qəh  rə  man və -
tən öv  lad  la  rı  nın əziz xa  ti  rə  si  ni eh -
ti  ram  la yad et  di, “Əbə  di mə  şəl” 
abi  də  si  nin önü  nə ək  lil qoy  du.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev və ailə 
üzv  lə  ri pay  taxt Ba  kı  nın mən  zə  rə -
si  ni seyr et  di  lər.

Son  ra xa  ti  rə şək  li çək  di  ril  di.

Şə  hid  lə  rin xa  ti  rə  si  nə eh  ti  ram
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rət  dir ki, öl  kə  miz da  ha da güc  lən -
sin, da  ha da qüd  rət  li döv  lə  tə çev  ril -
sin, Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı da  ha 
da yax  şı ya  şa  sın  lar.

Çı  xı  şı  mın so  nun  da bir mə  sə  lə  ni 
də qeyd et  mə  li  yəm. Bü  tün bu uğur-
 lar an  caq müs  tə  qil  lik döv  rün  də 
müm  kün ol  muş  dur. Azər  bay  can 
xal  qı bir da  ha gö  rür ki, müs  tə  qil  li  yi-
 mi  zin üs  tün  lük  lə  ri nə  dən iba  rət  dir. 
Bi  zim ta  le  yi  miz öz əli  miz  də  dir, biz 
öz ta  le  yi  mi  zin sa  hi  bi  yik. Biz an  caq 
müs  tə  qil  lik döv  rün  də be  lə bö  yük 
uğur  la  ra nail ola bi  lər  dik. Bu gün 
müs  tə  qil  lik bi  zim üçün ən bö  yük 
sər  vət  dir, ən bö  yük ne  mət  dir, ən 
bö  yük xoş  bəxt  lik  dir. Biz bun  dan 
son  ra da müs  tə  qil  lik və qə  lə  bə  lər 
yo  lu ilə ge  də  cə  yik.

Eşq ol  sun Azər  bay  can xal  qı  na!
Ya  şa  sın Azər  bay  can!

* * *
Bu  nun  la da an  diç  mə mə  ra  si  mi 

ba  şa çat  dı.
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mız  da bu var. Bu da inf  rast  ruk  tur 
la  yi  hə  lə  ri ara  sın  da xü  su  si yer tu  tan 
sa  hə  dir.

Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı üçün 
bö  yük me  liora  si  ya təd  bir  lə  ri gö  rü -
lüb  dür, dörd bö  yük su an  ba  rı ti  ki  lib 
və son bir ne  çə il ər  zin  də biz hər il 
100 min  dən çox hek  ta  ra ye  ni su 
mən  bə  yi gə  ti  ri  rik. Əmi  nəm ki, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  na bu  nun çox 
bö  yük tə  si  ri ola  caq  dır.

Biz son il  lər  də öl  kə da  xi  lin  də 
nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru ilə çox cid-
 di məş  ğul ol  mu  şuq. De  mək olar ki, 
nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru  na çox bö -
yük və  sait qo  yu  lub  dur. Biz yed  di 
aero  port tik  mi  şik, on  lar  dan al  tı  sı 
bey  nəl  xalq sta  tu  sa ma  lik  dir. O aero-
 port  lar in  di iş  lə  yir, xa  ric  dən gə  lən 
tu  rist  lə  rin sa  yı ar  tır. Ələt  də Xə  zər 
də  ni  zin  də ən bö  yük ye  ni ti  ca  rət li -
ma  nı ti  ki  lir, ya  xın gə  lə  cək  də is  ti  fa -
də  yə ve  ri  lə  cək  dir. Də  mir yo  lu inf -
rast  ruk  tu  ru ye  ni  lə  şir. Azər  bay  can 
Xə  zər də  ni  zin  də ən bö  yük do  nan -
ma  ya ma  lik  dir. Bu  ra  da da biz li  der-
 li  yi möh  kəm  lən  di  ri  rik. Gə  mi  qa  yır -
ma za  vo  du  nun ti  kin  ti  si ar  tıq xa  ric -
dən gə  mi  lə  rin alın  ma  sı  na eh  ti  yac 
qal  ma  dı  ğı  nı gös  tə  rir.

Bir söz  lə, nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu -
ru  nun ye  ni  ləş  mə  si, ya  ra  dıl  ma  sı, əl -
bət  tə ki, da  xi  li tə  lə  bat idi. Ey  ni za -
man  da, biz qon  şu  lar  la əmək  daş  lıq 
edə  rək re  gional inf  rast  ruk  tu  ru da 
ya  rat  mı  şıq. Ke  çən ilin okt  yab  rın  da 
Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu  nun 
açı  lı  şı növ  bə  ti ta  ri  xi nailiy  yə  ti  miz -
dir. Qon  şu  lar  la bir  lik  də bu ta  ri  xi 
yo  lu biz is  ti  fa  də  yə ver  dik və in  di 
Azər  bay  can əra  zi  sin  dən yük  lə  rin 
da  şın  ma  sı gün  dən-gü  nə art  maq  da -
dır. Bu  nun  la pa  ra  lel ola  raq, ha  zır  da 
biz Şi  mal-Cə  nub Nəq  liy  yat Dəh  li  zi-
 nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə məş  ğu  luq və 
Azər  bay  can əra  zi  sin  də bü  tün iş  lə  ri 
ta  mam  la  dıq. Əmi  nəm ki, qon  şu öl -
kə  lər  lə əmək  daş  lıq edə  rək bu yo  lun 

ça  tış  ma  yan his  sə  si də ya  xın gə  lə -
cək  də ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ri  lə  cək. 
Be  lə  lik  lə, açıq də  niz  lə  rə çı  xı  şı ol  ma-
 yan öl  kə olan Azər  bay  can Av  ra  si  ya-
 nın nəq  liy  yat mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri -
nə çev  ri  lir. Bu, real iş  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri-
 dir.

Bi  zim coğ  ra  fi yer  ləş  mə  yi  miz bir 
tə  rəf  dən əl  ve  riş  li  dir, di  gər tə  rəf  dən 
əl  ve  riş  siz  dir. Biz Av  ro  pa ilə Asi  ya 
ara  sın  da yer  lə  şi  rik, an  caq, ey  ni za -
man  da, bi  zim açıq də  niz  lə  rə çı  xı  şı -
mız yox  dur. Əgər ol  sa idi, on  da heç 
neft və qaz kə  mər  lə  ri  ni tik  mə  yə eh -
ti  yac qal  maz  dı. Ona gö  rə, be  lə qa -
pa  lı şə  rait  də Av  ra  si  ya  nın nəq  liy  yat 
mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ril  mə  yi -
miz ta  ri  xi nailiy  yə  ti  miz  dir.

Qeyd et  mə  li  yəm ki, biz di  gər sa -
hə  lər  də də bö  yük uğur  lar qa  zan  mı-
 şıq. Bir çı  xış  da on  la  rın ha  mı  sı  nı sa -
da  la  maq müm  kün de  yil. Tək  cə onu 
de  mək is  tə  yi  rəm ki, 2004-cü il  də 
Azər  bay  ca  na xa  ric  dən bir mil  yon 
qo  naq gəl  miş  dir  sə, bu il gə  lə  cək qo -
naq  la  rın sa  yı üç mil  yo  na ça  ta  caq -
dır. Biz öl  kə  mi  zi dün  ya  da ta  nıt  dı  ra 
bil  mi  şik. Bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rin ke -
çi  ril  mə  si, Av  ro  pa oyun  la  rı, İs  lam 
həm  rəy  li  yi oyun  la  rı, For  mu  la-1 ya -
rış  la  rı, si  ya  si, hu  ma  ni  tar təd  bir  lər 
Azər  bay  ca  nı dün  ya  ya təq  dim et  di. 
Bu  nun  la pa  ra  lel ola  raq, xal  qı  mı  zın 
qo  naq  pər  vər  li  yi, gö  zəl iq  lim, təh  lü -
kə  siz  lik, gö  zəl inf  rast  ruk  tur, şə  rait, 
ta  ri  xi abi  də  lə  ri  miz Azər  bay  ca  nı sü -
rət  lə in  ki  şaf edən bö  yük tu  rizm 
mər  kə  zi  nə çe  vi  rir. Əl  bət  tə, bu, öl  kə-
 mi  zə val  yu  ta gə  ti  rir, bu, öl  kə  mi  zi 
da  ha da güc  lən  di  rir və bu sa  hə  də 
min  lər  lə iş ye  ri ya  ra  dı  lır və ya  ra  dı -
la  caq  dır.

Biz bö  yük id  man uğur  la  rı ilə fəxr 
edə bi  lə  rik. Bi  zim id  man  çı  la  rı  mız 
son 15 il ər  zin  də Olim  pi  ya oyun  la -
rın  da, dün  ya, Av  ro  pa çem  pionat  la -
rın  da bö  yük qə  lə  bə  lər qa  zan  mış  lar. 
Av  ro  pa oyun  la  rın  da biz ikin  ci ye  rə 

la  yiq gö  rül  dük, İs  lam həm  rəy  li  yi 
oyun  la  rın  da isə bü  tün mü  səl  man 
öl  kə  lə  ri ara  sın  da bi  rin  ci ye  rə nail 
ol  duq. Biz Rio Olim  pi  ya Oyun  la  rın-
 da me  dal  la  rın sa  yı  na gö  rə 14-cü 
yer  də  yik. Ta  ri  xi qə  lə  bə  lər  dir. Ha  ra 
bax  saq, han  sı sa  hə  yə bax  saq biz in -
ki  şaf, nə  ti  cə və uğur gö  rü  rük. Nə  yə 
gö  rə? Çün  ki bi  zim si  ya  sə  ti  miz xalq 
tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nir. Bir da  ha qa -
yı  dı  ram çı  xı  şı  mın əv  və  li  nə, xalq-iq -
ti  dar bir  li  yi bü  tün bu uğur  la  rı 
müm  kün edir. Biz re  gional in  ki  şaf -
la çox cid  di məş  ğul ol  mu  şuq. Üç 
re  gional in  ki  şaf proq  ra  mı qə  bul 
edi  lib  dir. Üçün  cü  sü bu il ba  şa ça  tır. 
Re  gion  la  rın si  ma  sı də  yi  şi  lib, şə  hər -
lər abad  la  şıb, gö  zəl  lə  şib. Ba  kı dün -
ya  nın ən gö  zəl şə  hər  lə  rin  dən bi  ri  nə 
çev  ri  lib  dir. Ba  kı şə  hə  ri bi  zim qü  rur 
mən  bə  yi  miz  dir.

Yə  ni son 15 il ər  zin  də ki  fa  yət qə -
dər uğur  lar, nailiy  yət  lər var. An  caq 
biz əl  də edil  miş nailiy  yət  lər  lə ki  fa -
yət  lən  mə  mə  li  yik. Biz gə  lə  cə  yə bax -
ma  lı  yıq və ba  xı  rıq. Növ  bə  ti il  lər  də 
gö  rü  lə  cək iş  lər haq  qın  da bi  zim çox 
ay  dın tə  səv  vü  rü  müz, plan  la  rı  mız, 
proq  ram  la  rı  mız var. Biz qeyd et  di -
yim sa  hə  lər üz  rə səy  lə  ri  mi  zi da  vam 
et  di  rə  cə  yik, Azər  bay  ca  nı da  ha da 
qüd  rət  li öl  kə  yə çe  vi  rə  cə  yik. Hər bir 
sa  hə üz  rə bi  zim konk  ret proq  ram -
la  rı  mız, plan  la  rı  mız var. Həm bey -
nəl  xalq mə  sə  lə  lər  lə, həm böl  gə  lə  ri -
mi  zin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, si  ya  si-
iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın də  rin  ləş  mə  si, 
so  sial si  ya  sət, or  du qu  ru  cu  lu  ğu ilə 
bağ  lı bi  zim konk  ret proq  ram  la  rı -
mız var. Güc  lü si  ya  si ira  də, bö  yük 
ma  liy  yə re  surs  la  rı  mız var. Biz bu 
ma  liy  yə re  surs  la  rı  nı öz əli  miz  lə ya -
rat  mı  şıq və biz in  di öz he  sa  bı  mı  za 
ya  şa  yı  rıq. Xalq-iq  ti  dar bir  li  yi var. 
Ona gö  rə mən əmi  nəm ki, bü  tün 
Azər  bay  can xal  qı və biz ha  mı  mız 
gə  lə  cə  yə çox bö  yük nik  bin  lik  lə ba -
xı  rıq. Ha  mı  mı  zın ama  lı on  dan iba -

Ap  re  lin 18-də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev və ailə üzv  lə  ri Döv  lət Bay-
 ra  ğı Mey  da  nın  da olub  lar.

Fəx  ri qa  ro  vul dəs  tə  si  nin rəisi 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko -
man  da  nı Prezident İl  ham Əli  ye  və 

ra  port ver  di.
Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı əs  gər  lə  ri 

sa  lam  la  dı.
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Döv  lət him  ni səs  lən  di.
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre -

zi  den  ti  nin, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali 

Baş Ko  man  da  nı  nın şə  rə  fi  nə yay -
lım atə  şi açıl  dı.

Fəx  ri qa  ro  vul dəs  tə  si hər  bi 
mar  şın sə  da  la  rı al  tın  da döv  lə  ti -
mi  zin baş  çı  sı  nın qar  şı  sın  dan keç-
 di.

Son  da xa  ti  rə şək  li çək  di  ril  di.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham əli  yev  
Döv  lət Bay  ra  ğı Mey  da  nın  da olub

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev ap  re  lin 
18-də an  diç  mə mə  ra  si  min  dən 
son  ra ailə üzv  lə  ri ilə bir  lik  də Fəx-
 ri xi  ya  ba  na gə  lib müasir müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin me  ma  rı 
və qu  ru  cu  su, xal  qı  mı  zın Ümum -
mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin mə -
za  rı  nı zi  ya  rət edə  rək xa  ti  rə  si  ni 
eh  ti  ram  la yad edib. Döv  lə  ti  mi  zin 
baş  çı  sı Ulu ön  də  rin mə  za  rı önü -

nə ək  lil qoy  du, onun ru  hu qar  şı -
sın  da baş əy  di.

Son  ra Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
və ailə üzv  lə  ri gör  kəm  li of  tal  mo -
loq-alim, aka  de  mik Zə  ri  fə xa  nım 
Əli  ye  va  nın mə  za  rı  nı zi  ya  rət et  di -
lər və üzə  ri  nə gül dəs  tə  lə  ri qoy -
du  lar. Ta  nın  mış döv  lət xa  di  mi 
Əziz Əli  ye  vin və pro  fes  sor Ta -
mer  lan Əli  ye  vin mə  zar  la  rı  nın üs -
tü  nə də gül dəs  tə  lə  ri dü  zül  dü.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər əli  ye  vin mə  za  rı  nı zi  ya  rət

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev ap  re  lin 
18-də ailə üzv  lə  ri ilə bir  lik  də xal -
qı  mı  zın mü  qəd  dəs and ye  ri olan 
Şə  hid  lər xi  ya  ba  nı  nı zi  ya  rət edib.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı Azər  bay -
ca  nın azad  lı  ğı, müs  tə  qil  li  yi və əra-
 zi bü  töv  lü  yü uğ  run  da mü  ba  ri  zə  də 

can  la  rın  dan keç  miş qəh  rə  man və -
tən öv  lad  la  rı  nın əziz xa  ti  rə  si  ni eh -
ti  ram  la yad et  di, “Əbə  di mə  şəl” 
abi  də  si  nin önü  nə ək  lil qoy  du.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev və ailə 
üzv  lə  ri pay  taxt Ba  kı  nın mən  zə  rə -
si  ni seyr et  di  lər.

Son  ra xa  ti  rə şək  li çək  di  ril  di.

Şə  hid  lə  rin xa  ti  rə  si  nə eh  ti  ram
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ŞƏF  FAF VƏ DE  MOK  RA  TİK  
SEÇ  Kİ  LƏ  RİN NƏ  Tİ  CƏ  LƏ  Rİ 
AZƏR  BAY  CAN XAL  QI  NIN  
İRA  DƏ  Sİ  Nİ ƏKS ET  DİR  Dİ

Ap  re  lin 11-də Azər  bay  can  da ke -
çi  ril  miş pre  zi  dent seç  ki  lə  ri şə  faf və 
de  mok  ra  tik ol  ma  sı ilə yad  da qal  dı, 
xal  qın ira  də  si  ni əks et  dir  di. Öl  kə -
mi  zə gəl  miş bey  nəl  xalq mü  şa  hi  də-
 çi  lər də seç  ki pro  se  si  nin tam de -
mok  ra  tik keç  di  yi  ni, hər han  sı bir 
cid  di qa  nun po  zun  tu  su  nun qey  də 
alın  ma  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı  lar. 61 təş -
ki  lat və 59 öl  kə  dən 890-dan çox 
bey  nəl  xalq mü  şa  hi  də  çi, ha  be  lə 51 
bey  nəl  xalq KİV-in 118 nü  ma  yən -
də  si seç  ki  lə  ri iz  lə  di. Yer  li mü  şa  hi -
də  çi  lə  rin sa  yı 59 mi  nə ya  xın ol  du, 
təx  mi  nən hər bir mən  tə  qə  də 10-dan 
çox mü  şa  hi  də  çi səs  ver  mə pro  se  si  ni 
iz  lə  di. Seç  ki mən  tə  qə  lə  ri  nin təx  mi -
nən 20 faizin  də - 1000-ə ya  xın mən-
 tə  qə  də veb-ka  me  ra  la  rın qu  raş  dı  rıl-
 ma  sı isə dün  ya ic  ti  maiy  yə  nin bu 
pro  se  si iz  lə  mə  si  ni tə  min et  di. Bü -

STRATEGİYA

MÖHTƏŞƏM QƏLƏBƏ: 
AZƏRBAYCAN XALQI İNKİŞAFI,  

TƏRƏQQİNİ, SABİTLİYİ VƏ RİFAHI SEÇDİ
Hər bir döv  lə  tin si  ya  si ta  le  yi  ni müəy  yən edən mü  hüm amil-
 lər  dən bi  ri seç  ki  lər  dir. Xal  qın ira  də  si  ni ifa  də edən seç  ki  lə  rin 
nə  ti  cə  lə  ri öl  kə  nin gə  lə  cək in  ki  şaf yo  lu  nu müəy  yən  ləş  di  rir, 
cə  miy  yə  tin ha  ki  miy  yə  tin si  ya  sə  ti  nə mü  na  si  bə  ti  ni əks et  di -
rir. Yə  ni seç  ki  lər hər bir de  mok  ra  tik cə  miy  yət üçün ta  le  yük-
 lü mə  sə  lə və əla  mət  dar ha  di  sə  dir. Bu mə  na  da, müs  tə  qil 
Azər  bay  can da is  tis  na de  yil.
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ŞƏF  FAF VƏ DE  MOK  RA  TİK  
SEÇ  Kİ  LƏ  RİN NƏ  Tİ  CƏ  LƏ  Rİ 
AZƏR  BAY  CAN XAL  QI  NIN  
İRA  DƏ  Sİ  Nİ ƏKS ET  DİR  Dİ

Ap  re  lin 11-də Azər  bay  can  da ke -
çi  ril  miş pre  zi  dent seç  ki  lə  ri şə  faf və 
de  mok  ra  tik ol  ma  sı ilə yad  da qal  dı, 
xal  qın ira  də  si  ni əks et  dir  di. Öl  kə -
mi  zə gəl  miş bey  nəl  xalq mü  şa  hi  də-
 çi  lər də seç  ki pro  se  si  nin tam de -
mok  ra  tik keç  di  yi  ni, hər han  sı bir 
cid  di qa  nun po  zun  tu  su  nun qey  də 
alın  ma  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı  lar. 61 təş -
ki  lat və 59 öl  kə  dən 890-dan çox 
bey  nəl  xalq mü  şa  hi  də  çi, ha  be  lə 51 
bey  nəl  xalq KİV-in 118 nü  ma  yən -
də  si seç  ki  lə  ri iz  lə  di. Yer  li mü  şa  hi -
də  çi  lə  rin sa  yı 59 mi  nə ya  xın ol  du, 
təx  mi  nən hər bir mən  tə  qə  də 10-dan 
çox mü  şa  hi  də  çi səs  ver  mə pro  se  si  ni 
iz  lə  di. Seç  ki mən  tə  qə  lə  ri  nin təx  mi -
nən 20 faizin  də - 1000-ə ya  xın mən-
 tə  qə  də veb-ka  me  ra  la  rın qu  raş  dı  rıl-
 ma  sı isə dün  ya ic  ti  maiy  yə  nin bu 
pro  se  si iz  lə  mə  si  ni tə  min et  di. Bü -

STRATEGİYA

MÖHTƏŞƏM QƏLƏBƏ: 
AZƏRBAYCAN XALQI İNKİŞAFI,  

TƏRƏQQİNİ, SABİTLİYİ VƏ RİFAHI SEÇDİ
Hər bir döv  lə  tin si  ya  si ta  le  yi  ni müəy  yən edən mü  hüm amil-
 lər  dən bi  ri seç  ki  lər  dir. Xal  qın ira  də  si  ni ifa  də edən seç  ki  lə  rin 
nə  ti  cə  lə  ri öl  kə  nin gə  lə  cək in  ki  şaf yo  lu  nu müəy  yən  ləş  di  rir, 
cə  miy  yə  tin ha  ki  miy  yə  tin si  ya  sə  ti  nə mü  na  si  bə  ti  ni əks et  di -
rir. Yə  ni seç  ki  lər hər bir de  mok  ra  tik cə  miy  yət üçün ta  le  yük-
 lü mə  sə  lə və əla  mət  dar ha  di  sə  dir. Bu mə  na  da, müs  tə  qil 
Azər  bay  can da is  tis  na de  yil.
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ğu  nu tə  min edib. Çün  ki əha  li  nin 
ri  fah ha  lı da  ha da yax  şı  la  şıb, öl  kə -
mi  zin tə  rəq  qi  si in  san  la  rın hə  ya  tın -
da müs  bət də  yi  şik  lik  lə  rin mey  da -
na çıx  ma  sı  na sə  bəb olub. Azər  bay -
ca  nın da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı  nın da  vam-
 lı xa  rak  ter da  şı  ma  sı in  san  la  rın gə -
lə  cə  yə inam  la və nik  bin bax  ma  sı  na 
əsas ya  ra  dıb. Bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, 
Azər  bay  can xal  qı seç  ki  lər va  si  tə  si  
i lə öz ira  də  si  ni ifa  də edə  rək növ  bə-
 ti də  fə cə  nab İl  ham Əli  ye  və eti  mad 
gös  tər  di. 

Xal  qın al  ter  na  tiv  siz se  çi  mi  nin 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ol  ma  sı  nı 
şərt  lən  di  rən ən mü  hüm amil  lər  dən 
bi  ri son 15 il  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq -
ti  sa  di in  ki  şaf si  ya  sə  ti  nin nə  ti  cə  sin -
də Azər  bay  ca  nın möh  tə  şəm nailiy-
 yət  lər əl  də et  mə  si və ye  ni zir  və  lər 
fəth et  mə  si  dir. Azər  bay  can uğur  lu 
iq  ti  sa  di si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də qüd  rət -
li öl  kə  yə çev  ri  lib. Real  lıq  dır ki, 
Azər  bay  can ötən 15 il ər  zin  də Pre -
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə möh  tə  şəm in  ki  şaf yo  lu ke  çib, 

SEÇKİ-2018

töv  lük  də, həm ay  rı-ay  rı mü  şa  hi  də-
 çi  lər, həm də seç  ki pro  se  si  ni işıq -
lan  dı  ran bey  nəl  xalq me  dia nü  ma -
yən  də  lə  ri Azər  bay  can  da seç  ki  lə  rin 
şəf  faf və əda  lət  li keç  mə  si üçün hər 
cür şə  raitin ya  ra  dıl  dı  ğı  nı, yük  sək 
se  çi  ci fəal  lı  ğı  nın seç  ki  lə  rə bö  yük 
ma  ra  ğın ol  ma  sın  dan xə  bər ver  di -
yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı  lar. Seç  ki mən-
 tə  qə  lə  rin  də ya  ra  dı  lan şə  raitin, xü -
su  si  lə veb-ka  me  ra  lar va  si  tə  si i  lə 
mü  şa  hi  də im  ka  nı  nın ya  ra  dıl  ma  sı -
nın isə mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  dən xə -
bər ver  di  yi bil  di  ril  di. Eks  pert  lər isə 
seç  ki  lə  rin de  mok  ra  tik  li  yi və şəf  faf -
lı  ğı ilə yad  da qal  dı  ğı  nı, xal  qın ira -
də  si  ni əks et  dir  di  yi  ni  bə  yan et  di -
lər. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  v ap  re  lin 
18-də Mil  li Məc  lis  də an  diç  mə mə -
ra  si  min  də çı  xı  şı za  ma  nı diq  qə  tə 
çat  dır  dı ki,  pre  zi  dent seç  ki  lə  ri 

Azər  bay  can xal  qı  nın ira  də  si  ni əks 
et  di  rib: “Azər  bay  can xal  qı gö  rü  lən 
iş  lə  rə yük  sək qiy  mət ver  miş  dir, 
gö  rü  lən iş  lə  rə səs ver  miş  dir. İn  ki -
şa  fa, tə  rəq  qi  yə, təh  lü  kə  siz  li  yə, gə -
lə  cək in  ki  şa  fı  mı  za səs ver  miş  dir. 
Seç  ki  lər əda  lət  li və şəf  faf şə  kil  də 
ke  çi  ril  miş  dir. Seç  ki  lər  dən əv  vəl 
yer  li və bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə -
fin  dən ke  çi  ril  miş rəy sor  ğu  la  rı, seç-
 ki  lər gü  nü ye  nə də bey  nəl  xalq və 
yer  li təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən ke  çi  ril -
miş “exit-poll”lar seç  ki  lə  rin rəs  mi 
nə  ti  cə  lə  ri ilə üst-üs  tə dü  şür. Bu, bir 
da  ha onu gös  tə  rir ki, seç  ki  lər xal  qı-
 mı  zın ira  də  si  ni, onun fi  kir  lə  ri  ni 
əks et  di  rir”. 

İL  HAM ƏLİ  YE  VİN ZƏ  FƏ  Rİ  Nİ  
TƏ  MİN EDƏN AMİL  LƏR 

Azər  bay  can xal  qı ap  re  lin 11-də 
ira  də  si  ni ifa  də edə  rək öz Pre  zi  den-

 ti  ni seç  di. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin se  çi  ci  lə  rin 86,02 faizi  nin dəs  tə -
yi  ni qa  zan  maq  la növ  bə  ti möh  tə -
şəm qə  lə  bə  yə im  za at  ma  sı Azər -
bay  ca  nın son 15 il  də keç  di  yi in  ki  şaf 
yo  lu  na, qa  zan  dı  ğı nailiy  yət  lə  rə, 
uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət kur -
su  na, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
fəaliy  yə  ti  nə ve  ri  lən ən yük  sək qiy -
mət  dir. Bu, həm də xal  qı  mı  zın 
Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti  nin la  yiq  li 
da  vam  çı  sı olan Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi -
ri  lən si  ya  sə  tə bö  yük inam və eti -
mad bəs  lə  di  yi  ni, bu kur  sa al  ter  na -
tiv gör  mə  di  yi  ni gös  tər  di. 

Şüb  hə  siz ki, xal  qın yük  sək dəs -
tə  yi  ni, bö  yük inam və eti  ma  dı  nı 
tə  min edən çox  say  lı amil  lər var.  
Ən əsa  sı bu  dur ki, Azər  bay  can Pre-
 zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin uğur  lu in  ki-
 şaf si  ya  sə  ti və  tən  daş məm  nun  lu -
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ğu  nu tə  min edib. Çün  ki əha  li  nin 
ri  fah ha  lı da  ha da yax  şı  la  şıb, öl  kə -
mi  zin tə  rəq  qi  si in  san  la  rın hə  ya  tın -
da müs  bət də  yi  şik  lik  lə  rin mey  da -
na çıx  ma  sı  na sə  bəb olub. Azər  bay -
ca  nın da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı  nın da  vam-
 lı xa  rak  ter da  şı  ma  sı in  san  la  rın gə -
lə  cə  yə inam  la və nik  bin bax  ma  sı  na 
əsas ya  ra  dıb. Bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, 
Azər  bay  can xal  qı seç  ki  lər va  si  tə  si  
i lə öz ira  də  si  ni ifa  də edə  rək növ  bə-
 ti də  fə cə  nab İl  ham Əli  ye  və eti  mad 
gös  tər  di. 

Xal  qın al  ter  na  tiv  siz se  çi  mi  nin 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ol  ma  sı  nı 
şərt  lən  di  rən ən mü  hüm amil  lər  dən 
bi  ri son 15 il  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq -
ti  sa  di in  ki  şaf si  ya  sə  ti  nin nə  ti  cə  sin -
də Azər  bay  ca  nın möh  tə  şəm nailiy-
 yət  lər əl  də et  mə  si və ye  ni zir  və  lər 
fəth et  mə  si  dir. Azər  bay  can uğur  lu 
iq  ti  sa  di si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də qüd  rət -
li öl  kə  yə çev  ri  lib. Real  lıq  dır ki, 
Azər  bay  can ötən 15 il ər  zin  də Pre -
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə möh  tə  şəm in  ki  şaf yo  lu ke  çib, 
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töv  lük  də, həm ay  rı-ay  rı mü  şa  hi  də-
 çi  lər, həm də seç  ki pro  se  si  ni işıq -
lan  dı  ran bey  nəl  xalq me  dia nü  ma -
yən  də  lə  ri Azər  bay  can  da seç  ki  lə  rin 
şəf  faf və əda  lət  li keç  mə  si üçün hər 
cür şə  raitin ya  ra  dıl  dı  ğı  nı, yük  sək 
se  çi  ci fəal  lı  ğı  nın seç  ki  lə  rə bö  yük 
ma  ra  ğın ol  ma  sın  dan xə  bər ver  di -
yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı  lar. Seç  ki mən-
 tə  qə  lə  rin  də ya  ra  dı  lan şə  raitin, xü -
su  si  lə veb-ka  me  ra  lar va  si  tə  si i  lə 
mü  şa  hi  də im  ka  nı  nın ya  ra  dıl  ma  sı -
nın isə mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  dən xə -
bər ver  di  yi bil  di  ril  di. Eks  pert  lər isə 
seç  ki  lə  rin de  mok  ra  tik  li  yi və şəf  faf -
lı  ğı ilə yad  da qal  dı  ğı  nı, xal  qın ira -
də  si  ni əks et  dir  di  yi  ni  bə  yan et  di -
lər. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  v ap  re  lin 
18-də Mil  li Məc  lis  də an  diç  mə mə -
ra  si  min  də çı  xı  şı za  ma  nı diq  qə  tə 
çat  dır  dı ki,  pre  zi  dent seç  ki  lə  ri 

Azər  bay  can xal  qı  nın ira  də  si  ni əks 
et  di  rib: “Azər  bay  can xal  qı gö  rü  lən 
iş  lə  rə yük  sək qiy  mət ver  miş  dir, 
gö  rü  lən iş  lə  rə səs ver  miş  dir. İn  ki -
şa  fa, tə  rəq  qi  yə, təh  lü  kə  siz  li  yə, gə -
lə  cək in  ki  şa  fı  mı  za səs ver  miş  dir. 
Seç  ki  lər əda  lət  li və şəf  faf şə  kil  də 
ke  çi  ril  miş  dir. Seç  ki  lər  dən əv  vəl 
yer  li və bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə -
fin  dən ke  çi  ril  miş rəy sor  ğu  la  rı, seç-
 ki  lər gü  nü ye  nə də bey  nəl  xalq və 
yer  li təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən ke  çi  ril -
miş “exit-poll”lar seç  ki  lə  rin rəs  mi 
nə  ti  cə  lə  ri ilə üst-üs  tə dü  şür. Bu, bir 
da  ha onu gös  tə  rir ki, seç  ki  lər xal  qı-
 mı  zın ira  də  si  ni, onun fi  kir  lə  ri  ni 
əks et  di  rir”. 

İL  HAM ƏLİ  YE  VİN ZƏ  FƏ  Rİ  Nİ  
TƏ  MİN EDƏN AMİL  LƏR 

Azər  bay  can xal  qı ap  re  lin 11-də 
ira  də  si  ni ifa  də edə  rək öz Pre  zi  den-

 ti  ni seç  di. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin se  çi  ci  lə  rin 86,02 faizi  nin dəs  tə -
yi  ni qa  zan  maq  la növ  bə  ti möh  tə -
şəm qə  lə  bə  yə im  za at  ma  sı Azər -
bay  ca  nın son 15 il  də keç  di  yi in  ki  şaf 
yo  lu  na, qa  zan  dı  ğı nailiy  yət  lə  rə, 
uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət kur -
su  na, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
fəaliy  yə  ti  nə ve  ri  lən ən yük  sək qiy -
mət  dir. Bu, həm də xal  qı  mı  zın 
Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti  nin la  yiq  li 
da  vam  çı  sı olan Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi -
ri  lən si  ya  sə  tə bö  yük inam və eti -
mad bəs  lə  di  yi  ni, bu kur  sa al  ter  na -
tiv gör  mə  di  yi  ni gös  tər  di. 

Şüb  hə  siz ki, xal  qın yük  sək dəs -
tə  yi  ni, bö  yük inam və eti  ma  dı  nı 
tə  min edən çox  say  lı amil  lər var.  
Ən əsa  sı bu  dur ki, Azər  bay  can Pre-
 zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin uğur  lu in  ki-
 şaf si  ya  sə  ti və  tən  daş məm  nun  lu -
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de  yən Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev qə -
tiy  yət  lə vur  ğu  la  yıb ki, xalq-iq  ti  dar 
bir  li  yi bi  zim uğur  la  rı  mı  zın əsas 
şər  ti  dir: “Azər  bay  can bu gün dün -
ya miq  ya  sın  da sa  bit  lik mə  ka  nı, sa -
bit  lik ada  sı ki  mi ta  nı  nır və bu, bi -
zim bö  yük nailiy  yə  ti  miz  dir”. 

Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq möv -
qe  yi  nin möh  kəm  lən  mə  si, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li mə -
sə  lə  sin  də qə  tiy  yət  li möv  qe  yin nü -
ma  yiş et  di  ril  mə  si, hü  cum dip  lo -
ma  ti  ya  sı  nın uğur  la da  vam et  di  ril -
mə  si, bü  tün sa  hə  lər  də is  la  hat  la  rın, 
de  mok  ra  tik in  ki  şa  fın da  vam  lı xa -
rak  ter da  şı  ma  sı və di  gər nailiy  yət -
lər Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin par -
laq qə  lə  bə  si  ni - zə  fə  ri  ni şərt  lən  di -
rən amil  lər  dən  dir. 

XALQ ÖZ GƏ  LƏ  CƏ  Yİ  Nİ  
BİR DA  HA İL  HAM ƏLİ  YE  VƏ  

ETİ  BAR ET  Dİ
Bü  töv  lük  də, Pre  zi  dent İl  ham 

Əli  ye  vin seç  ki  lər  də bö  yük üs  tün -
lük  lə qa  lib gəl  mə  si  nin əsa  sın  da 
xal  qın ira  də  si, ina  mı və se  çi  mi da -
ya  nır. Azər  bay  can xal  qı bir da  ha 
təs  diq et  di ki, öl  kə  miz doğ  ru yol  da 

irə  li  lə  yir. Seç  ki  lər  də yük  sək fəal  lıq 
gös  tə  rən Azər  bay  can se  çi  ci  si bir 
da  ha təs  diq et  di ki, xalq bun  dan 
son  ra da Hey  dər Əli  yev yo  lu  nun 
da  vam et  di  ril  mə  si  ni is  tə  yir. Si  ya  si 
plü  ra  lizm, şəf  faf, əda  lət  li, de  mok -
ra  tik şə  rait  də baş tu  tan seç  ki  lə  rin 
nə  ti  cə  si xal  qın öz gə  lə  cə  yi  ni Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  və eti  bar et  di  yi  ni 
gös  tər  di. 

AZƏR  BAY  CA  NI YE  Nİ  
VƏ DA  HA MÖH  TƏ  ŞƏM  
UĞUR  LAR  GÖZ  LƏ  YİR

Bu za  ma  na qə  dər əl  də edi  lən 
uğur  la  ra nə  zər sa  la  raq əmin  lik  lə 
de  yə bi  lə  rik ki, öz yo  lun  da inam  la 
irə  li  lə  yən Azər  bay  can  da növ  bə  ti 7 
il  də də da  vam  lı in  ki  şa  fın, ye  ni 
nailiy  yət  lə  rin şa  hi  di ola  ca  ğıq. Hə -
dəf  lər bəl  li  dir və qar  şı  ya qo  yu  lan 
məq  səd  lə  rə çat  maq üçün Azər  bay-
 ca  nın ki  fa  yət qə  dər güc  lü si  ya  si 
ira  də  si, ma  liy  yə im  kan  la  rı, ən əsa -
sı, sar  sıl  maz xalq-iq  ti  dar bir  li  yi 
var. Qar  şı  ya qo  yu  lan məq  səd  lər və 
müəy  yən  ləş  di  ril  miş hə  dəf  lər onu 
gös  tə  rir ki, Azər  bay  can  da da  ya  nıq-
 lı iq  ti  sa  diy  ya  tın qu  rul  ma  sı  nın tam 

tə  min olun  ma  sı, iq  ti  sa  di is  la  hat  la -
rın əha  tə dairə  si  nin ge  niş  lən  di  ril -
mə  si, əha  li  nin hə  yat şə  raiti  nin da -
ha da yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, öl  kə  mi  zin 
bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun da  ha da ar -
tı  rıl  ma  sı və ən əsa  sı, iş  ğal al  tın  da 
olan əra  zi  lə  ri  mi  zin azad edil  mə  si 
üçün bü  tün səy  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı is -
ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yət uğur  la da -
vam et  di  ri  lə  cək. Bü  tün bun  lar isə 
de  mə  yə əsas ve  rir ki, Azər  bay  ca  nı 
qar  şı  da  kı dövr  də ye  ni və da  ha 
möh  tə  şəm uğur  lar göz  lə  yir. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın de  di  yi ki  mi: “Son 15 il 
ər  zin  də ki  fa  yət qə  dər uğur  lar, 
nailiy  yət  lər var. An  caq biz əl  də 
edil  miş nailiy  yət  lər  lə ki  fa  yət  lən -
mə  mə  li  yik. Biz gə  lə  cə  yə bax  ma  lı -
yıq və ba  xı  rıq. Növ  bə  ti il  lər  də gö -
rü  lə  cək iş  lər haq  qın  da bi  zim çox 
ay  dın tə  səv  vü  rü  müz, plan  la  rı  mız, 
proq  ram  la  rı  mız var. Biz qeyd et  di-
 yim sa  hə  lər üz  rə səy  lə  ri  mi  zi da -
vam et  di  rə  cə  yik, Azər  bay  ca  nı da  ha 
da qüd  rət  li öl  kə  yə çe  vi  rə  cə  yik”.

Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis”  jurnalının  

baş redaktoru
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bü  tün sa  hə  lər  də cid  di nailiy  yət  lər 
əl  də edi  lib. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
mü  kəm  məl iq  ti  sa  di st  ra  te  gi  ya nə  ti-
 cə  sin  də is  la  hat  la  rın da  vam  lı  lı  ğı tə -
min edi  lib, iq  ti  sa  di in  ki  şaf da  ha da 
sü  rət  lə  nib. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, son 
14 il  də ümu  mi da  xi  li məh  sul 3,2, 
sə  na  ye məh  su  lu is  teh  sa  lı 2,6, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın ümu  mi məh  sul is -
teh  sa  lı 1,7 də  fə ar  tıb, açıl  mış ye  ni iş 
yer  lə  ri  nin sa  yı 1 mil  yon 958 min 
400 olub. Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di 
si  ya  sət mü  hüm in  ki  şaf gös  tə  ri  ci  lə -
ri  nin qey  də alın  ma  sı  nı tə  min et -
mək  lə ya  na  şı, so  sial mü  da  fiə sa  hə -
sin  də də qar  şı  ya qo  yu  lan məq  səd -
lə  rə çat  ma  ğa im  kan ve  rib. Bəhs 
olu  nan dövr  də or  ta ay  lıq əmək 

  haq  qı 6,8, or  ta ay  lıq pen  si  ya haq  qı-
 nın miq  da  rı isə 8,6 də  fə ar  tıb. Yox -
sul  lu  ğun sə  viy  yə  si 44,7 faiz  dən 5,4 
faizə dü  şüb, iş  siz  li  yin sə  viy  yə  si isə 
5 faizə enib. 15 il ər  zin  də Azər  bay -
can qlo  bal rə  qa  bət  li  lik in  dek  sin  də 
dün  ya  da  kı möv  qe  yi  ni xey  li güc -
lən  di  rib, Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu -
nun Qlo  bal Rə  qa  bət  li  lik He  sa  ba -
tında 35-ci pil  lə  də qə  rar  la  şıb və 
MDB mə  ka  nın  da li  der  li  yi  ni qo  ru -
yub sax  la  yıb. Azər  bay  can dün  ya  da 
ən çox is  la  hat apa  ran qa  baq  cıl öl -
kə  lər  dən bi  ri ki  mi ta  nı  nıb. Öl  kə -
miz in  no  va  si  ya po  ten  sialı  na gö  rə 
dün  ya  da 44-cü, döv  lət or  qan  la  rın -
da İKT-nin tət  bi  qi üz  rə 14-cü olub. 
Bü  tün bu gös  tə  ri  ci  lər Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta 

ke  çi  ri  lən si  ya  sə  tin in  ki  şa  fa xid  mət 
et  di  yi  ni, Azər  bay  ca  nın qar  şı  sın  da 
ye  ni pers  pek  tiv  lər aç  dı  ğı  nı gös  tə -
rir.  Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı sö  zü  ge -
dən çı  xı  şı za  ma  nı bu mə  qam  la  ra 
diq  qət ye  ti  rə  rək de  yib: “Biz son 15 
il ər  zin  də iq  ti  sa  di is  la  hat  lar apar -
mı  şıq və iq  ti  sa  di mə  sə  lə  lə  rə xü  su  si 
diq  qət ye  tir  mi  şik”. 

Azər  bay  can xal  qı  nın se  çi  mi  nin 
İl  ham Əli  yev ol  ma  sı  nı tə  min edən 
əhə  miy  yət  li amil  lər  dən bi  ri öl  kə -
miz  də sülh, sa  bit  lik və əmin-aman-
 lıq şə  raiti  nin hökm sür  mə  si  dir. 
Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti  ni uğur  la 
da  vam et  di  rən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin xal  qı  mız qar  şı  sın  da ən 
mü  hüm xid  mət  lə  rin  dən bi  ri öl  kə -
miz  də möh  kəm ic  ti  mai-si  ya  si sa -
bit  li  yin və eti  bar  lı təh  lü  kə  siz  lik 
mü  hi  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır. Bu gün 
re  gional və bey  nəl  xalq miq  yas  da 
gər  gin  lik  lər, mü  ha  ri  bə  lər, qan  lı 
toq  quş  ma  lar baş ver  di  yi hal  da, 
Azər  bay  can sa  bit və təh  lü  kə  siz öl -
kə ol  ma  sı ilə diq  qə  ti cəlb edir. 
“Azər  bay  can xal  qı bu 15 il ər  zin  də 
sa  bit  lik şə  raitin  də ya  şa  mış  dır. Bu 
da in  ki  şa  fı  mız üçün əsas şərt  dir”,- 
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de  yən Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev qə -
tiy  yət  lə vur  ğu  la  yıb ki, xalq-iq  ti  dar 
bir  li  yi bi  zim uğur  la  rı  mı  zın əsas 
şər  ti  dir: “Azər  bay  can bu gün dün -
ya miq  ya  sın  da sa  bit  lik mə  ka  nı, sa -
bit  lik ada  sı ki  mi ta  nı  nır və bu, bi -
zim bö  yük nailiy  yə  ti  miz  dir”. 

Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq möv -
qe  yi  nin möh  kəm  lən  mə  si, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li mə -
sə  lə  sin  də qə  tiy  yət  li möv  qe  yin nü -
ma  yiş et  di  ril  mə  si, hü  cum dip  lo -
ma  ti  ya  sı  nın uğur  la da  vam et  di  ril -
mə  si, bü  tün sa  hə  lər  də is  la  hat  la  rın, 
de  mok  ra  tik in  ki  şa  fın da  vam  lı xa -
rak  ter da  şı  ma  sı və di  gər nailiy  yət -
lər Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin par -
laq qə  lə  bə  si  ni - zə  fə  ri  ni şərt  lən  di -
rən amil  lər  dən  dir. 

XALQ ÖZ GƏ  LƏ  CƏ  Yİ  Nİ  
BİR DA  HA İL  HAM ƏLİ  YE  VƏ  

ETİ  BAR ET  Dİ
Bü  töv  lük  də, Pre  zi  dent İl  ham 

Əli  ye  vin seç  ki  lər  də bö  yük üs  tün -
lük  lə qa  lib gəl  mə  si  nin əsa  sın  da 
xal  qın ira  də  si, ina  mı və se  çi  mi da -
ya  nır. Azər  bay  can xal  qı bir da  ha 
təs  diq et  di ki, öl  kə  miz doğ  ru yol  da 

irə  li  lə  yir. Seç  ki  lər  də yük  sək fəal  lıq 
gös  tə  rən Azər  bay  can se  çi  ci  si bir 
da  ha təs  diq et  di ki, xalq bun  dan 
son  ra da Hey  dər Əli  yev yo  lu  nun 
da  vam et  di  ril  mə  si  ni is  tə  yir. Si  ya  si 
plü  ra  lizm, şəf  faf, əda  lət  li, de  mok -
ra  tik şə  rait  də baş tu  tan seç  ki  lə  rin 
nə  ti  cə  si xal  qın öz gə  lə  cə  yi  ni Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  və eti  bar et  di  yi  ni 
gös  tər  di. 

AZƏR  BAY  CA  NI YE  Nİ  
VƏ DA  HA MÖH  TƏ  ŞƏM  
UĞUR  LAR  GÖZ  LƏ  YİR

Bu za  ma  na qə  dər əl  də edi  lən 
uğur  la  ra nə  zər sa  la  raq əmin  lik  lə 
de  yə bi  lə  rik ki, öz yo  lun  da inam  la 
irə  li  lə  yən Azər  bay  can  da növ  bə  ti 7 
il  də də da  vam  lı in  ki  şa  fın, ye  ni 
nailiy  yət  lə  rin şa  hi  di ola  ca  ğıq. Hə -
dəf  lər bəl  li  dir və qar  şı  ya qo  yu  lan 
məq  səd  lə  rə çat  maq üçün Azər  bay-
 ca  nın ki  fa  yət qə  dər güc  lü si  ya  si 
ira  də  si, ma  liy  yə im  kan  la  rı, ən əsa -
sı, sar  sıl  maz xalq-iq  ti  dar bir  li  yi 
var. Qar  şı  ya qo  yu  lan məq  səd  lər və 
müəy  yən  ləş  di  ril  miş hə  dəf  lər onu 
gös  tə  rir ki, Azər  bay  can  da da  ya  nıq-
 lı iq  ti  sa  diy  ya  tın qu  rul  ma  sı  nın tam 

tə  min olun  ma  sı, iq  ti  sa  di is  la  hat  la -
rın əha  tə dairə  si  nin ge  niş  lən  di  ril -
mə  si, əha  li  nin hə  yat şə  raiti  nin da -
ha da yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, öl  kə  mi  zin 
bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun da  ha da ar -
tı  rıl  ma  sı və ən əsa  sı, iş  ğal al  tın  da 
olan əra  zi  lə  ri  mi  zin azad edil  mə  si 
üçün bü  tün səy  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı is -
ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yət uğur  la da -
vam et  di  ri  lə  cək. Bü  tün bun  lar isə 
de  mə  yə əsas ve  rir ki, Azər  bay  ca  nı 
qar  şı  da  kı dövr  də ye  ni və da  ha 
möh  tə  şəm uğur  lar göz  lə  yir. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın de  di  yi ki  mi: “Son 15 il 
ər  zin  də ki  fa  yət qə  dər uğur  lar, 
nailiy  yət  lər var. An  caq biz əl  də 
edil  miş nailiy  yət  lər  lə ki  fa  yət  lən -
mə  mə  li  yik. Biz gə  lə  cə  yə bax  ma  lı -
yıq və ba  xı  rıq. Növ  bə  ti il  lər  də gö -
rü  lə  cək iş  lər haq  qın  da bi  zim çox 
ay  dın tə  səv  vü  rü  müz, plan  la  rı  mız, 
proq  ram  la  rı  mız var. Biz qeyd et  di-
 yim sa  hə  lər üz  rə səy  lə  ri  mi  zi da -
vam et  di  rə  cə  yik, Azər  bay  ca  nı da  ha 
da qüd  rət  li öl  kə  yə çe  vi  rə  cə  yik”.
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bü  tün sa  hə  lər  də cid  di nailiy  yət  lər 
əl  də edi  lib. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
mü  kəm  məl iq  ti  sa  di st  ra  te  gi  ya nə  ti-
 cə  sin  də is  la  hat  la  rın da  vam  lı  lı  ğı tə -
min edi  lib, iq  ti  sa  di in  ki  şaf da  ha da 
sü  rət  lə  nib. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, son 
14 il  də ümu  mi da  xi  li məh  sul 3,2, 
sə  na  ye məh  su  lu is  teh  sa  lı 2,6, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın ümu  mi məh  sul is -
teh  sa  lı 1,7 də  fə ar  tıb, açıl  mış ye  ni iş 
yer  lə  ri  nin sa  yı 1 mil  yon 958 min 
400 olub. Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di 
si  ya  sət mü  hüm in  ki  şaf gös  tə  ri  ci  lə -
ri  nin qey  də alın  ma  sı  nı tə  min et -
mək  lə ya  na  şı, so  sial mü  da  fiə sa  hə -
sin  də də qar  şı  ya qo  yu  lan məq  səd -
lə  rə çat  ma  ğa im  kan ve  rib. Bəhs 
olu  nan dövr  də or  ta ay  lıq əmək 

  haq  qı 6,8, or  ta ay  lıq pen  si  ya haq  qı-
 nın miq  da  rı isə 8,6 də  fə ar  tıb. Yox -
sul  lu  ğun sə  viy  yə  si 44,7 faiz  dən 5,4 
faizə dü  şüb, iş  siz  li  yin sə  viy  yə  si isə 
5 faizə enib. 15 il ər  zin  də Azər  bay -
can qlo  bal rə  qa  bət  li  lik in  dek  sin  də 
dün  ya  da  kı möv  qe  yi  ni xey  li güc -
lən  di  rib, Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu -
nun Qlo  bal Rə  qa  bət  li  lik He  sa  ba -
tında 35-ci pil  lə  də qə  rar  la  şıb və 
MDB mə  ka  nın  da li  der  li  yi  ni qo  ru -
yub sax  la  yıb. Azər  bay  can dün  ya  da 
ən çox is  la  hat apa  ran qa  baq  cıl öl -
kə  lər  dən bi  ri ki  mi ta  nı  nıb. Öl  kə -
miz in  no  va  si  ya po  ten  sialı  na gö  rə 
dün  ya  da 44-cü, döv  lət or  qan  la  rın -
da İKT-nin tət  bi  qi üz  rə 14-cü olub. 
Bü  tün bu gös  tə  ri  ci  lər Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta 

ke  çi  ri  lən si  ya  sə  tin in  ki  şa  fa xid  mət 
et  di  yi  ni, Azər  bay  ca  nın qar  şı  sın  da 
ye  ni pers  pek  tiv  lər aç  dı  ğı  nı gös  tə -
rir.  Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı sö  zü  ge -
dən çı  xı  şı za  ma  nı bu mə  qam  la  ra 
diq  qət ye  ti  rə  rək de  yib: “Biz son 15 
il ər  zin  də iq  ti  sa  di is  la  hat  lar apar -
mı  şıq və iq  ti  sa  di mə  sə  lə  lə  rə xü  su  si 
diq  qət ye  tir  mi  şik”. 

Azər  bay  can xal  qı  nın se  çi  mi  nin 
İl  ham Əli  yev ol  ma  sı  nı tə  min edən 
əhə  miy  yət  li amil  lər  dən bi  ri öl  kə -
miz  də sülh, sa  bit  lik və əmin-aman-
 lıq şə  raiti  nin hökm sür  mə  si  dir. 
Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti  ni uğur  la 
da  vam et  di  rən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin xal  qı  mız qar  şı  sın  da ən 
mü  hüm xid  mət  lə  rin  dən bi  ri öl  kə -
miz  də möh  kəm ic  ti  mai-si  ya  si sa -
bit  li  yin və eti  bar  lı təh  lü  kə  siz  lik 
mü  hi  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır. Bu gün 
re  gional və bey  nəl  xalq miq  yas  da 
gər  gin  lik  lər, mü  ha  ri  bə  lər, qan  lı 
toq  quş  ma  lar baş ver  di  yi hal  da, 
Azər  bay  can sa  bit və təh  lü  kə  siz öl -
kə ol  ma  sı ilə diq  qə  ti cəlb edir. 
“Azər  bay  can xal  qı bu 15 il ər  zin  də 
sa  bit  lik şə  raitin  də ya  şa  mış  dır. Bu 
da in  ki  şa  fı  mız üçün əsas şərt  dir”,- 
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Ap  re  lin 6-da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Su  dan Res  pub  li  ka  sı  nın xa  ri  ci iş -
lər üz  rə döv  lət na  zi  ri Mo  ha  med Ab -
dal  la İd  ris Mo  ha  me  din baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sa  lam  la  ya  raq 
de  di ki, Su  dan nü  ma  yən  də he  yə  ti -
nin Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın na  zir -
lər konf  ran  sın  da iş  ti  rak et  mək üçün 
öl  kə  mi  zə sə  fə  ri  ni və Mil  li Məc  lis  də 
gö  rü  şü  nü yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik. 
Azər  bay  can  la Su  dan ara  sın  da si  ya -
si, iq  ti  sa  di, hu  ma  ni  tar və mə  də  ni 
sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq hər iki öl  kə -
nin ma  raq  la  rı  na xid  mət edir. Sədr 
gö  rüş  də sa  lam  la  rı  nı Su  dan Mil  li As -
samb  le  ya  sı  nın Səd  ri  nə və Vi  la  yət 
Məc  li  si  nin spi  ke  ri  nə çat  dır  ma  ğı xa -
hiş et  di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can 
onun döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni ilk ta  nı -
yan Af  ri  ka döv  lət  lə  rin  dən bi  ri ki  mi 
Su  dan  la hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə  lə  rin -
də mü  na  si  bət  lə  rin də  rin  ləş  mə  si  nə 
bö  yük önəm ve  rir.

Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  dı ki, hər 
iki öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la -
rın  da dost  luq qrup  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma-
 sı par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki -
şa  fı  na də  yər  li töh  fə ver  miş olar  dı.

Mil  li Məc  li  sin rəh  bə  ri qeyd et  di ki, 
Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə  ti 2014-cü ilin 
sent  yab  rın  da Su  dan Mil  li As  samb  le -
ya  sı  nın Xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi  tə  si tə  rə -
fin  dən Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı qə -
bul edil  miş qə  ra  rı hə  mi  şə min  nət  dar-
 lıq his  si ilə xa  tır  la  yır. Bil  di  ril  di ki, 
Azər  bay  can tə  rə  fi 2025-ci il  də Ba  kı -
nın Bey  nəl  xalq Sər  gi  lər Bü  ro  su  nun 
Ümum  dün  ya Sər  gi  si  nə ev sa  hib  li  yi 
et  mək mə  sə  lə  sin  də Su  dan hö  ku  mə  ti -
nin dəs  tə  yi  nə ümid edir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı-
 nı bil  di  rən Su  dan Res  pub  li  ka  sı  nın 
xa  ri  ci iş  lər üz  rə döv  lət na  zi  ri Mo  ha -
med Ab  dal  la İd  ris Mo  ha  med öl  kə  si -
nin Azər  bay  can  la si  ya  si, mə  də  ni, hu -
ma  ni  tar sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın da  ha 

da də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu -
nu söy  lə  di. O de  di ki, təm  sil et  di  yi 
öl  kə Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü -
nü hə  mi  şə dəs  tək  lə  miş və bun  dan 
son  ra da dəs  tək  lə  yə  cək  dir.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, Su  da  nın öl  kə -
miz  də  ki sə  fi  ri Ab  bas Mus  ta  fa Əh  məd 
Ab  dal  lay və di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti -
rak edir  di  lər.

Ap  re  lin 6-da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Fə  ləs  tin Döv  lə  ti  nin 
xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri Riad Mal  ki  nin baş-
 çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni qə -
bul et  di.

Gö  rüş  də Sədr de  di ki, dost öl  kə  lər 
olan Azər  bay  can  la Fə  ləs  tin ara  sın  da 
bu cür gö  rüş  lər mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin 
da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə  si və möh -
kəm  lən  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan bö  yük 
əhə  miy  yət kəsb edir. Spi  ker qo  na  ğın 
dör  dün  cü də  fə na  zir qis  min  də öl  kə -
mi  zə sə  fər et  di  yi  ni vur  ğu  la  ya  raq, 
onun Ba  kı  da ke  çi  ri  lən Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı  nın xa  ri  ci iş  lər na  zir  lə  ri  nin 
konf  ran  sın  da iş  ti  ra  kı  nı yük  sək də -
yər  lən  dir  di.

Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can xal  qı və 
hö  ku  mə  ti hə  mi  şə Fə  ləs  tin xal  qı  na 
si  ya  si və iq  ti  sa  di dəs  tək ver  miş və 
gə  lə  cək  də də bu dəs  tə  yi da  vam et -
dir  mək niy  yə  tin  də  dir. Bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar - BMT, İƏT, Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı çər  çi  və  sin  də Fə  ləs  ti  nin mə -
na  fe  yi  nə uy  ğun qə  rar  la  rın qə  bul 
olun  ma  sın  da Azər  bay  can hə  mi  şə 
Fə  ləs  ti  nin əda  lət  li möv  qe  yi  ni mü  da-
 fiə et  miş  dir.

Tor  paq  la  rı iş  ğal al  tın  da olan Azər-
 bay  can re  gional mü  na  qi  şə  yə cəlb 
olun  muş tə  rəf ki  mi Fə  ləs  ti  nin prob -
lem  lə  ri  ni yax  şı ba  şa dü  şür və Ya  xın 
Şərq mə  sə  lə  si  nin sülh yo  lu ilə, bey -
nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  na uy  ğun 
həl  li  nə tə  rəf  dar  dır.

Ap  re  lin 21-də Mil  li Məc  li  sin 
növ  bə  ti ple  nar ic  la  sı ke  çi  ril  di.

İc  la  sı açan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov de  di: “Ap  re  lin 11-də 
öl  kə  mi  zin hə  ya  tın  da ol  duq  ca 
önəm  li ha  di  sə baş ver  di. De  mok  ra -
tik və şəf  faf şə  rait  də ke  çi  ril  miş, 
azad və əda  lət  li pre  zi  dent seç  ki  lə -
rin  də İl  ham Əli  ye  vin ye  ni  dən Pre -
zi  dent se  çil  mə  si döv  lə  ti  mi  zin baş -
çı  sı  nın xal  qı  mız qar  şı  sın  da  kı əvəz -
siz xid  mət  lə  ri  nə ve  ri  lən yük  sək 
qiy  mə  tin və son  suz ina  mın ifa  də  si -
dir”. Par  la  ment Səd  ri Mil  li Məc  lis 
adın  dan Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vi 
təb  rik et  di, döv  lət baş  çı  sı  na qar  şı -
da  kı il  lər ər  zin  də fəaliy  yə  tin  də 
uğur  lar ar  zu  la  dı. Spi  ker bil  dir  di ki, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin an  diç  mə 
mə  ra  si  mi  ni Mil  li Məc  lis  də ke  çir -
mə  si döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın par  la -

men  tə ver  di  yi də  yə  rin və hör  mə  tin 
gös  tə  ri  ci  si  dir.

Oq  tay Əsə  do  vun tək  li  fi ilə Mil  li 
Məc  lis adın  dan Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  və təb  rik mək  tu  bu  nun gön  də-
 ril  mə  si qə  ra  ra alın  dı.

Son  ra Mil  li Məc  lis Səd  ri bil  dir -
di ki, bu  gün  kü ic  la  sın gün  də  li  yi  nə 
bir mə  sə  lə da  xil  dir. Bu, “Nov  ruz 
İs  ma  yıl oğ  lu Məm  mə  do  vun Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Baş na  zi  ri 
və  zi  fə  si  nə tə  yin edil  mə  si  nə ra  zı  lıq 
ve  ril  mə  si haq  qın  da” mə  sə  lə  dir. 
Spi  ker öl  kə baş  çı  sı  nın bu  nun  la 
əla  qə  dar təq  di  mat mək  tu  bu  nu 
oxu  du.

Mil  lət və  kil  lə  ri Sə  məd Se  yi  dov, 
Si  ya  vuş Nov  ru  zov, İsa Hə  bib  bəy  li 
çı  xış edə  rək na  mi  zəd  li  yi irə  li sü  rü -
lən Nov  ruz Məm  mə  do  vu yük  sək 
pe  şə  kar  lıq sə  viy  yə  si  nə, in  tel  lek  tual 

sa  va  da ma  lik, bey  nəl  xalq mü  na  si -
bət  lə  ri və öl  kə baş  çı  sı  nın yü  rüt  dü -
yü da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti də  rin  dən 
mə  nim  sə  miş bir in  san ki  mi də  yər -
lən  dir  di  lər. Qeyd olun  du ki, o, 22 
il  dən ar  tıq  dır ki, Pre  zi  dent Ad  mi -
nist  ra  si  ya  sın  da mə  sul və  zi  fə  lər  də 
ça  lı  şır. Hər za  man öl  kə ma  raq  la  rı  nı 
bey  nəl  xalq aləm  də mü  da  fiə edib. 
Döv  lə  ti  miz əley  hi  nə apa  rı  lan, hə  qi-
 qə  tə uy  ğun ol  ma  yan mə  lu  mat  la  ra, 
ya  zı  la  ra tu  tar  lı ca  vab  lar ve  rib. Mil -
lət və  kil  lə  ri Nov  ruz Məm  mə  do  vun 
na  mi  zəd  li  yi  ni dəs  tək  lə  di  lər, ona 
gə  lə  cək fəaliy  yə  tin  də uğur  lar ar  zu -
la  dı  lar.

Səs  ver  mə  dən son  ra na  mi  zəd  li  yi-
 nə par  la  ment tə  rə  fin  dən ra  zı  lıq ve -
ri  lən Nov  ruz Məm  mə  dov çı  xış 
edə  rək de  di: “Mə  nə be  lə bir eti  mad 
gös  tər  di  yi üçün cə  nab Pre  zi  den  tə 
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min  nət  dar  lı  ğı  mı bil  di  ri  rəm. Bu, 
çox şə  rəf  li bir fəaliy  yət sa  hə  si  dir. 
Mə  nə gös  tə  ri  lən bu eti  mad Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti tə  rə  fin  dən üzə -
ri  mə çox bö  yük mə  su  liy  yət, qar  şı-
 ma çox bö  yük və  zi  fə  lər qo  yur.

Azər  bay  can bu gün dün  ya  da öz 
xü  su  si möv  qe  yi, ye  ri olan döv  lət -
dir. Öl  kə  miz ən mü  rək  kəb geosi -
ya  si re  gion  da yer  lə  şir. Dün  ya  nın 
müx  tə  lif öl  kə  lə  rin  də si  ya  si gər  gin -
lik ya  şa  nır. Am  ma be  lə böh  ran  lı 
bir mü  hit  də Azər  bay  can  da si  ya  si 
sa  bit  lik  dir. Hər bir sa  hə  də iq  ti  sa  di 
dir  çə  liş, tə  rəq  qi ya  şa  nır. Azər  bay -
can ən müx  tə  lif sa  hə  lər  də - si  ya  sət-
 də, ener  ji, id  man, mə  də  niy  yət, 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm sa  hə  lə  rin  də qlo -
bal la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı və fəal 
iş  ti  rak  çı  sı  dır. Ha  zır  da dün  ya  nın 
heç bir öl  kə  si Azər  bay  can  la rə  qa -
bə  tə da  vam gə  ti  rə bil  mir. Bu  nu 
qo  ru  yub sax  la  maq, bu in  ki  şa  fı da -
ha da sü  rət  lən  dir  mək la  zım  dır. 
Mə  nim də hər za  man  kı ki  mi bun -
dan son  ra  kı fəaliy  yə  tim  də əsas 
prin  sip  lər bu in  ki  şa  fa və sa  bit  li  yə 
xid  mət ola  caq.

Mən ey  ni za  man  da Mil  li Məc  li-
 sin üzv  lə  ri  nə də mə  nə gös  tər  dik -
lə  ri yük  sək eti  ma  da gö  rə tə  şək  kür 
edi  rəm. Əmi  nəm ki, gə  lə  cək  də 
yük  sək sə  viy  yə  də əmək  daş  lıq qu -
ra  ca  ğıq və bir  lik  də bu döv  lə  tə da -
ha inam  la xid  mət et  mə  yə da  vam 
edə  cə  yik. Mən ça  lı  şa  ca  ğam ki, 
üzə  ri  mə qo  yu  lan bu və  zi  fə  ni 
Azər  bay  ca  nın döv  lət st  ruk  tur  la  rı 
ilə sıx əmək  daş  lıq şə  raitin  də, 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye -
vin yo  lu  na da  ha inam  la bağ  la  na -
raq da  vam et  di  rim. Öl  kə  mi  zin da -
vam  lı in  ki  şa  fı üçün əlim  dən gə  lə -
ni edim”.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə-
 dov son  da bir da  ha Nov  ruz Məm-
 mə  do  vu təb  rik et  di, ona gə  lə  cək 
fəaliy  yə  tin  də uğur  lar ar  zu  la  dı.

Bu  nun  la da Mil  li Məc  lis öz işi  ni 
ba  şa çat  dır  dı.

Mil  li Məc  li  sin 
Mət  buat xid  mə  ti
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Ap  re  lin 6-da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Su  dan Res  pub  li  ka  sı  nın xa  ri  ci iş -
lər üz  rə döv  lət na  zi  ri Mo  ha  med Ab -
dal  la İd  ris Mo  ha  me  din baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sa  lam  la  ya  raq 
de  di ki, Su  dan nü  ma  yən  də he  yə  ti -
nin Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın na  zir -
lər konf  ran  sın  da iş  ti  rak et  mək üçün 
öl  kə  mi  zə sə  fə  ri  ni və Mil  li Məc  lis  də 
gö  rü  şü  nü yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik. 
Azər  bay  can  la Su  dan ara  sın  da si  ya -
si, iq  ti  sa  di, hu  ma  ni  tar və mə  də  ni 
sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq hər iki öl  kə -
nin ma  raq  la  rı  na xid  mət edir. Sədr 
gö  rüş  də sa  lam  la  rı  nı Su  dan Mil  li As -
samb  le  ya  sı  nın Səd  ri  nə və Vi  la  yət 
Məc  li  si  nin spi  ke  ri  nə çat  dır  ma  ğı xa -
hiş et  di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can 
onun döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni ilk ta  nı -
yan Af  ri  ka döv  lət  lə  rin  dən bi  ri ki  mi 
Su  dan  la hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə  lə  rin -
də mü  na  si  bət  lə  rin də  rin  ləş  mə  si  nə 
bö  yük önəm ve  rir.

Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  dı ki, hər 
iki öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la -
rın  da dost  luq qrup  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma-
 sı par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki -
şa  fı  na də  yər  li töh  fə ver  miş olar  dı.

Mil  li Məc  li  sin rəh  bə  ri qeyd et  di ki, 
Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə  ti 2014-cü ilin 
sent  yab  rın  da Su  dan Mil  li As  samb  le -
ya  sı  nın Xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi  tə  si tə  rə -
fin  dən Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı qə -
bul edil  miş qə  ra  rı hə  mi  şə min  nət  dar-
 lıq his  si ilə xa  tır  la  yır. Bil  di  ril  di ki, 
Azər  bay  can tə  rə  fi 2025-ci il  də Ba  kı -
nın Bey  nəl  xalq Sər  gi  lər Bü  ro  su  nun 
Ümum  dün  ya Sər  gi  si  nə ev sa  hib  li  yi 
et  mək mə  sə  lə  sin  də Su  dan hö  ku  mə  ti -
nin dəs  tə  yi  nə ümid edir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı-
 nı bil  di  rən Su  dan Res  pub  li  ka  sı  nın 
xa  ri  ci iş  lər üz  rə döv  lət na  zi  ri Mo  ha -
med Ab  dal  la İd  ris Mo  ha  med öl  kə  si -
nin Azər  bay  can  la si  ya  si, mə  də  ni, hu -
ma  ni  tar sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın da  ha 

da də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu -
nu söy  lə  di. O de  di ki, təm  sil et  di  yi 
öl  kə Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü -
nü hə  mi  şə dəs  tək  lə  miş və bun  dan 
son  ra da dəs  tək  lə  yə  cək  dir.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, Su  da  nın öl  kə -
miz  də  ki sə  fi  ri Ab  bas Mus  ta  fa Əh  məd 
Ab  dal  lay və di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti -
rak edir  di  lər.

Ap  re  lin 6-da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Fə  ləs  tin Döv  lə  ti  nin 
xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri Riad Mal  ki  nin baş-
 çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni qə -
bul et  di.

Gö  rüş  də Sədr de  di ki, dost öl  kə  lər 
olan Azər  bay  can  la Fə  ləs  tin ara  sın  da 
bu cür gö  rüş  lər mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin 
da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə  si və möh -
kəm  lən  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan bö  yük 
əhə  miy  yət kəsb edir. Spi  ker qo  na  ğın 
dör  dün  cü də  fə na  zir qis  min  də öl  kə -
mi  zə sə  fər et  di  yi  ni vur  ğu  la  ya  raq, 
onun Ba  kı  da ke  çi  ri  lən Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı  nın xa  ri  ci iş  lər na  zir  lə  ri  nin 
konf  ran  sın  da iş  ti  ra  kı  nı yük  sək də -
yər  lən  dir  di.

Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can xal  qı və 
hö  ku  mə  ti hə  mi  şə Fə  ləs  tin xal  qı  na 
si  ya  si və iq  ti  sa  di dəs  tək ver  miş və 
gə  lə  cək  də də bu dəs  tə  yi da  vam et -
dir  mək niy  yə  tin  də  dir. Bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar - BMT, İƏT, Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı çər  çi  və  sin  də Fə  ləs  ti  nin mə -
na  fe  yi  nə uy  ğun qə  rar  la  rın qə  bul 
olun  ma  sın  da Azər  bay  can hə  mi  şə 
Fə  ləs  ti  nin əda  lət  li möv  qe  yi  ni mü  da-
 fiə et  miş  dir.

Tor  paq  la  rı iş  ğal al  tın  da olan Azər-
 bay  can re  gional mü  na  qi  şə  yə cəlb 
olun  muş tə  rəf ki  mi Fə  ləs  ti  nin prob -
lem  lə  ri  ni yax  şı ba  şa dü  şür və Ya  xın 
Şərq mə  sə  lə  si  nin sülh yo  lu ilə, bey -
nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  na uy  ğun 
həl  li  nə tə  rəf  dar  dır.

Ap  re  lin 21-də Mil  li Məc  li  sin 
növ  bə  ti ple  nar ic  la  sı ke  çi  ril  di.

İc  la  sı açan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov de  di: “Ap  re  lin 11-də 
öl  kə  mi  zin hə  ya  tın  da ol  duq  ca 
önəm  li ha  di  sə baş ver  di. De  mok  ra -
tik və şəf  faf şə  rait  də ke  çi  ril  miş, 
azad və əda  lət  li pre  zi  dent seç  ki  lə -
rin  də İl  ham Əli  ye  vin ye  ni  dən Pre -
zi  dent se  çil  mə  si döv  lə  ti  mi  zin baş -
çı  sı  nın xal  qı  mız qar  şı  sın  da  kı əvəz -
siz xid  mət  lə  ri  nə ve  ri  lən yük  sək 
qiy  mə  tin və son  suz ina  mın ifa  də  si -
dir”. Par  la  ment Səd  ri Mil  li Məc  lis 
adın  dan Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vi 
təb  rik et  di, döv  lət baş  çı  sı  na qar  şı -
da  kı il  lər ər  zin  də fəaliy  yə  tin  də 
uğur  lar ar  zu  la  dı. Spi  ker bil  dir  di ki, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin an  diç  mə 
mə  ra  si  mi  ni Mil  li Məc  lis  də ke  çir -
mə  si döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın par  la -

men  tə ver  di  yi də  yə  rin və hör  mə  tin 
gös  tə  ri  ci  si  dir.

Oq  tay Əsə  do  vun tək  li  fi ilə Mil  li 
Məc  lis adın  dan Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  və təb  rik mək  tu  bu  nun gön  də-
 ril  mə  si qə  ra  ra alın  dı.

Son  ra Mil  li Məc  lis Səd  ri bil  dir -
di ki, bu  gün  kü ic  la  sın gün  də  li  yi  nə 
bir mə  sə  lə da  xil  dir. Bu, “Nov  ruz 
İs  ma  yıl oğ  lu Məm  mə  do  vun Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Baş na  zi  ri 
və  zi  fə  si  nə tə  yin edil  mə  si  nə ra  zı  lıq 
ve  ril  mə  si haq  qın  da” mə  sə  lə  dir. 
Spi  ker öl  kə baş  çı  sı  nın bu  nun  la 
əla  qə  dar təq  di  mat mək  tu  bu  nu 
oxu  du.

Mil  lət və  kil  lə  ri Sə  məd Se  yi  dov, 
Si  ya  vuş Nov  ru  zov, İsa Hə  bib  bəy  li 
çı  xış edə  rək na  mi  zəd  li  yi irə  li sü  rü -
lən Nov  ruz Məm  mə  do  vu yük  sək 
pe  şə  kar  lıq sə  viy  yə  si  nə, in  tel  lek  tual 

sa  va  da ma  lik, bey  nəl  xalq mü  na  si -
bət  lə  ri və öl  kə baş  çı  sı  nın yü  rüt  dü -
yü da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti də  rin  dən 
mə  nim  sə  miş bir in  san ki  mi də  yər -
lən  dir  di  lər. Qeyd olun  du ki, o, 22 
il  dən ar  tıq  dır ki, Pre  zi  dent Ad  mi -
nist  ra  si  ya  sın  da mə  sul və  zi  fə  lər  də 
ça  lı  şır. Hər za  man öl  kə ma  raq  la  rı  nı 
bey  nəl  xalq aləm  də mü  da  fiə edib. 
Döv  lə  ti  miz əley  hi  nə apa  rı  lan, hə  qi-
 qə  tə uy  ğun ol  ma  yan mə  lu  mat  la  ra, 
ya  zı  la  ra tu  tar  lı ca  vab  lar ve  rib. Mil -
lət və  kil  lə  ri Nov  ruz Məm  mə  do  vun 
na  mi  zəd  li  yi  ni dəs  tək  lə  di  lər, ona 
gə  lə  cək fəaliy  yə  tin  də uğur  lar ar  zu -
la  dı  lar.

Səs  ver  mə  dən son  ra na  mi  zəd  li  yi-
 nə par  la  ment tə  rə  fin  dən ra  zı  lıq ve -
ri  lən Nov  ruz Məm  mə  dov çı  xış 
edə  rək de  di: “Mə  nə be  lə bir eti  mad 
gös  tər  di  yi üçün cə  nab Pre  zi  den  tə 
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min  nət  dar  lı  ğı  mı bil  di  ri  rəm. Bu, 
çox şə  rəf  li bir fəaliy  yət sa  hə  si  dir. 
Mə  nə gös  tə  ri  lən bu eti  mad Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti tə  rə  fin  dən üzə -
ri  mə çox bö  yük mə  su  liy  yət, qar  şı-
 ma çox bö  yük və  zi  fə  lər qo  yur.

Azər  bay  can bu gün dün  ya  da öz 
xü  su  si möv  qe  yi, ye  ri olan döv  lət -
dir. Öl  kə  miz ən mü  rək  kəb geosi -
ya  si re  gion  da yer  lə  şir. Dün  ya  nın 
müx  tə  lif öl  kə  lə  rin  də si  ya  si gər  gin -
lik ya  şa  nır. Am  ma be  lə böh  ran  lı 
bir mü  hit  də Azər  bay  can  da si  ya  si 
sa  bit  lik  dir. Hər bir sa  hə  də iq  ti  sa  di 
dir  çə  liş, tə  rəq  qi ya  şa  nır. Azər  bay -
can ən müx  tə  lif sa  hə  lər  də - si  ya  sət-
 də, ener  ji, id  man, mə  də  niy  yət, 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm sa  hə  lə  rin  də qlo -
bal la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı və fəal 
iş  ti  rak  çı  sı  dır. Ha  zır  da dün  ya  nın 
heç bir öl  kə  si Azər  bay  can  la rə  qa -
bə  tə da  vam gə  ti  rə bil  mir. Bu  nu 
qo  ru  yub sax  la  maq, bu in  ki  şa  fı da -
ha da sü  rət  lən  dir  mək la  zım  dır. 
Mə  nim də hər za  man  kı ki  mi bun -
dan son  ra  kı fəaliy  yə  tim  də əsas 
prin  sip  lər bu in  ki  şa  fa və sa  bit  li  yə 
xid  mət ola  caq.

Mən ey  ni za  man  da Mil  li Məc  li-
 sin üzv  lə  ri  nə də mə  nə gös  tər  dik -
lə  ri yük  sək eti  ma  da gö  rə tə  şək  kür 
edi  rəm. Əmi  nəm ki, gə  lə  cək  də 
yük  sək sə  viy  yə  də əmək  daş  lıq qu -
ra  ca  ğıq və bir  lik  də bu döv  lə  tə da -
ha inam  la xid  mət et  mə  yə da  vam 
edə  cə  yik. Mən ça  lı  şa  ca  ğam ki, 
üzə  ri  mə qo  yu  lan bu və  zi  fə  ni 
Azər  bay  ca  nın döv  lət st  ruk  tur  la  rı 
ilə sıx əmək  daş  lıq şə  raitin  də, 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye -
vin yo  lu  na da  ha inam  la bağ  la  na -
raq da  vam et  di  rim. Öl  kə  mi  zin da -
vam  lı in  ki  şa  fı üçün əlim  dən gə  lə -
ni edim”.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə-
 dov son  da bir da  ha Nov  ruz Məm-
 mə  do  vu təb  rik et  di, ona gə  lə  cək 
fəaliy  yə  tin  də uğur  lar ar  zu  la  dı.

Bu  nun  la da Mil  li Məc  lis öz işi  ni 
ba  şa çat  dır  dı.

Mil  li Məc  li  sin 
Mət  buat xid  mə  ti
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yə və Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
gə  lə  cək in  ki  şa  fın  dan da da  nı  şıl  dı.

Mar  tın 14-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan 
Mon  te  neq  ro par  la  men  ti  nin Səd  ri İvan 
Bra  yo  vi  çin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Sədr qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la  ya-
 raq bil  dir  di ki, mü  na  si  bət  lə  ri  miz 
müs  bət di  na  mi  ka  ya ma  lik  dir; iki 
döv  lət ara  sın  da si  ya  si dialo  qun da -
vam  lı şə  kil  də apa  rıl  ma  sı, hö  ku  mət -
lə  ra  ra  sı ko  mis  si  ya  nın ya  ra  dıl  ma  sı, 
mə  də  ni və iq  ti  sa  di əla  qə  lər üz  rə “Az -
Mont” mər  kə  zi  nin fəaliy  yə  tə baş  la -
ma  sı bir  gə sə  mə  rə  li əmək  daş  lıq üçün 
yax  şı im  kan  lar açır. Sədr mü  na  si  bət-
 lə  ri  mi  zin da  ha da də  rin  ləş  mə  si ba  xı-
 mın  dan hər iki öl  kə  nin par  la  ment  lə -
rin  də dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yə  ti -
ni müs  bət də  yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di 
ki, nü  fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da 
de  pu  tat  la  rı  mı  zın mü  tə  ma  di gö  rüş  lə-
 ri və prin  si  pial mə  sə  lə  lər üz  rə apa  rı-
 lan da  nı  şıq  lar mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir. Oq  tay Əsə  dov ATƏT 
PA-nın İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu -
nun Bey  nəl  xalq Ba  kı Konf  ran  sın  da 
Mon  te  neq  ro de  pu  tat  la  rı  nın iş  ti  ra  kı -
nın möv  cud mü  na  si  bət  lə  rin də  rin -
ləş  mə  si  nə xid  mət et  di  yi  ni söy  lə  di. 
Spi  ker bu gün Azər  bay  ca  nın nü  fuz -
lu bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə mü  vəf  fə  qiy-
 yət  lə ev sa  hib  li  yi et  di  yi  nə diq  qət çə -

kə  rək, “Eks  po-25” sər  gi  si  nə Ba  kı  nın 
ev sa  hib  li  yi et  mək üçün na  mi  zəd  li -
yi  nin Mon  te  neq  ro tə  rə  fin  dən dəs -
tək  lə  nə  cə  yi  nə ümid  var ol  du  ğu  nu 
bil  dir  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lıq 
edən qo  naq dost Azər  bay  can xal  qı  nın 
qa  zan  dı  ğı nailiy  yət  lə  rə se  vin  dik  lə  ri  ni 
dedi. Qeyd edil  di ki, Mon  te  neq  ro 
Azər  bay  can  la əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
bö  yük əhə  miy  yət ve  rir. Əla  qə  lə  ri  mi -
zin möh  kəm  lən  mə  si üçün hər iki tə  rə-
 fin si  ya  si ira  də nü  ma  yiş et  dir  mə  si  ni 
xü  su  si vur  ğu  la  yan qo  naq iq  ti  sa  di sa -
hə  də də tez  lik  lə yük  sək gös  tə  ri  ci  lə  rə 
nail ola  caq  la  rı  nı söy  lə  di.

Mar  tın 13-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan 
İs  veç  rə Kon  fe  de  ra  si  ya  sı Fe  de  ral As -
samb  le  ya  sı  nın Azər  bay  can  la par  la -
ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun rəh -
bə  ri Fi  lip  po Lom  bar  di  ni qə  bul et  di.

Sədr qo  na  ğı sə  mi  mi sa  lam  la  ya  raq 
de  di ki, Azər  bay  can İs  veç  rə ilə dost və 
tə  rəf  daş öl  kə  lər  dir. Döv  lət  lə  ri  miz və 
par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın  da  kı sıx mü -
na  si  bət  lər gün  bə  gün in  ki  şaf et  mək  də-
 dir. Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  dı ki, qo  na-
 ğın Mil  li Məc  lis  lə dost  luq qru  pu  nun 
rəh  bə  ri ki  mi öl  kə  mi  zə sə  fə  ri və Ba  kı -
da ke  çi  ri  lən ATƏT PA-nın İpək Yo  lu -
na Dəs  tək Qru  pu  nun bey  nəl  xalq 
konf  ran  sın  da iş  ti  ra  kı bö  yük əhə  miy -
yət kəsb edir.

Bil  di  ril  di ki, bu il ap  re  lin 11-də 
müs  tə  qil Azər  bay  can  da növ  bə  dən -
kə  nar pre  zi  dent seç  ki  lə  ri ke  çi  ri  lə  cək. 
Seç  ki  lə  ri mü  şa  hi  də et  mək üçün nü -
fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın nü  ma -
yən  də  lə  ri də öl  kə  mi  zə də  vət olun -
muş  lar. Sədr bu mü  hüm si  ya  si kam -
pa  ni  ya  nın azad və de  mok  ra  tik şə  kil -
də ke  çi  ril  mə  si üçün la  zım olan hər 
cür şə  raitin ol  du  ğu  nu bil  dir  di.

Söh  bət  də qeyd edil  di ki, öl  kə  miz  lə 
İs  veç  rə ara  sın  da iq  ti  sa  di mü  na  si  bət -
lər  də müs  bət di  na  mi  ka mü  şa  hi  də 
olun  maq  da  dır. Bu məq  səd  lə hö  ku -
mət  lə  ra  ra  sı bir  gə ko  mis  si  ya da ya  ra -
dıl  mış  dır.

Spi  ker iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şa -
fın  da par  la  ment  lə  rin ro  lu  na diq  qət 
çə  kə  rək, bu sa  hə  də dost  luq qrup  la  rı -
nın fəaliy  yə  ti  ni müs  bət də  yər  lən  dir  di. 
O, hər iki öl  kə par  la  men  tin  də be  lə 
qrup  la  rın fəaliy  yət gös  tər  mə  si  ni təq -
dir et  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı -
nı bil  di  rən İs  veç  rə Kon  fe  de  ra  si  ya  sı 
Fe  de  ral As  samb  le  ya  sı  nın Azər  bay -
can  la par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru -
pu  nun rəh  bə  ri Fi  lip  po Lom  bar  di öl -
kə  si  nin Azər  bay  can  la hə  ya  tın müx  tə -
lif sa  hə  lə  rin  də, o cüm  lə  dən par  la -
ment  lər sə  viy  yə  sin  də əla  qə  lə  rin in  ki -
şa  fı  na bö  yük əhə  miy  yət ver  di  yi  ni 
söy  lə  di. Bil  di  ril  di ki, İs  veç  rə par  la -
men  ti gə  lə  cək  də də Mil  li Məc  lis  lə mü -
na  si  bət  lə  rin da  ha da də  rin  ləş  mə  si 
üçün gə  rək  li ad  dım  lar at  maq niy  yə -
tin  də  dir.

RƏSMİ XRONİKA

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı -
ğı  nı bil  di  rən Riad Mal  ki Ba  kı  da ke  çi-
 ri  lən Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tının konf -
ran  sın  da iş  ti  ra  kın  dan və sə  fər çər  çi -
və  sin  də ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  dən da  nış-
 dı. Qo  naq Pre  zi  dent cə  nab İl  ham 
Əli  yev  lə gö  rü  şü  nü yük  sək qiy  mət -
lən  di  rə  rək, Azər  bay  can döv  lət baş  çı-
 sı  nın İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın 
Qüds mə  sə  lə  si  nə dair föv  qə  la  də zir -
və top  lan  tı  sın  da nü  ma  yiş et  dir  di  yi 
cə  sa  rət  li möv  qe  yi  nə gö  rə min  nət  dar-
 lı  ğı  nı bil  dir  di. Qeyd edil  di ki, Fə  ləs -
tin Döv  lə  ti və Fələstin xal  qı Azər  bay-
 ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi ilə 
bağ  lı haq  lı möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə  yir və 
prob  le  min bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma-
 la  rı çər  çi  və  sin  də həl  li  nə tə  rəf  dar  dır.

Mar  tın 15-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Pa  raq  vay Res  pub  li  ka  sı Se  na  tı  nın 
Səd  ri Fer  nan  do Lu  qo  nun baş  çı  lıq et -
di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Sədr Ba  kı  da ke  çi  ri  lən VI Qlo  bal 
Ba  kı Fo  ru  mun  da iş  ti  rak edən qo  na -
ğa fo  ru  mun işin  də uğur  lar ar  zu  la  dı. 
Qo  na  ğın şəx  sin  də Pa  raq  vay döv  lə  ti -
nin Azər  bay  can üçün mü  hüm əhə -
miy  yət kəsb edən su  ve  ren  lik, sər -
həd  lə  rin to  xu  nul  maz  lı  ğı, əra  zi bü -
töv  lü  yü, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ki  mi mə  sə-
 lə  lər  də öl  kə  mi  zin möv  qe  yi  ni dəs  tək-
 lə  mə  si  ni və bi  zim  lə həm  rəy ol  ma  sı  nı 
yük  sək də  yər  lən  di  rən spi  ker ona bir 
da  ha tə  şək  kür et  di. Sədr de  di ki, bu 
mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı qə  tiy  yət  li möv  qe 
sö  zü ge  dən prob  le  min çö  zül  mə  si  nə 
bö  yük töh  fə ve  rə bi  lər.

Oq  tay Əsə  dov iq  ti  sa  di sa  hə  də əla-
 qə  lə  ri  mi  zin möv  cud po  ten  siala ca -
vab ver  mə  di  yi  nə diq  qət çə  kə  rək, bu 
sa  hə  də ak  tiv  li  yin ar  tı  rıl  ma  sı  nı gü -
nün tə  lə  bi he  sab et  di. Bil  di  ril  di ki, 
par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də mü  na  si -
bət  lə  rin in  ten  siv  ləş  di  ril  mə  si hər iki 

tə  rəf üçün əhə  miy  yət  li  dir: “Biz Pa -
raq  vay Se  na  tın  da və De  pu  tat  lar Pa -
la  ta  sın  da Azər  bay  can  la par  la  ment  lə-
 ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun ya  ra  dıl  ma -
sı  nı al  qış  la  yı  rıq. Ya  xın za  man  da Mil-
 li Məc  lis  də də mü  va  fiq qru  pun ya  ra-
 dıl  ma  sı nə  zər  də tu  tul  muş  dur”.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı -
ğı  nı bil  di  rən Pa  raq  vay Res  pub  li  ka  sı 
Se  na  tı  nın Səd  ri Fer  nan  do Lu  qo öl  kə-
 mi  zə sə  fə  rin  dən və bu  ra  da gör  dük -
lə  rin  dən məm  nun qal  dı  ğı  nı söy  lə  di. 
Bil  di  ril  di ki, onun təm  sil et  di  yi öl  kə 
Azər  bay  can  la hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə-
 lə  rin  də əla  qə  lə  ri də  rin  ləş  dir  mək niy-
 yə  tin  də  dir. Bu ba  xım  dan par  la  ment -
lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin key  fiy  yət  cə 
ye  ni sə  viy  yə  yə qal  dı  rıl  ma  sı ümu  mi 
məq  səd  lə  rə xid  mət edir.

Mar  tın 15-də Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov öl  kə -
miz  də sə  fər  də olan Ru  mı  ni  ya-Azər -
bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq 
qru  pu  nun rəh  bə  ri Vik  tor Paul Dob  re -
nin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ilə gö  rüş  dü.

Zi  ya  fət Əs  gə  rov qo  naq  la  rı sə  mi  mi 
sa  lam  la  ya  raq Azər  bay  can  la Ru  mı  ni  ya 
ara  sın  da hə  lə ta  ri  xən dost mü  na  si  bət -
lə  rin ol  du  ğu  nu bil  dir  di. Qeyd edil  di 
ki, Ru  mı  ni  ya hə  mi  şə bey  nəl  xalq təş  ki-
 lat  lar  da Azər  bay  ca  nın haqq sə  si  ni, öl -
kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və su  ve -
ren  li  yi  ni dəs  tək  lə  yir. Bil  di  ril  di ki, 
döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa -
fın  da öl  kə baş  çı  la  rı  nın xü  su  si ro  lu ol -
muş  dur.

Söh  bət za  ma  nı qo  naq  la  ra Er  mə  nis-
 tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü -
na  qi  şə  si  nin həl  li və Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
ba  rə  də də mə  lu  mat ve  ril  di.

Sə  mi  mi gö  rüş üçün min  nət  dar  lı  ğı -
nı bil  di  rən Vik  tor Paul Dob  re öl  kə  mi -
zin əl  də et  di  yi nailiy  yət  lə  ri yük  sək 
qiy  mət  lən  dir  di və iki öl  kə ara  sın  da 

ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı  nın 
va  cib  li  yin  dən da  nış  dı.

Mar  tın 14-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Azər  bay  can  da sə  fər  də 
olan Tür  ki  yə  nin Baş na  zi  ri Bi  na  li Yıl -
dı  rı  mın baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Qo  na  ğı sə  mi  mi sa  lam  la  yan Oq  tay 
Əsə  dov bil  dir  di ki, Azər  bay  can-Tür -
ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri ən yük  sək sə  viy -
yə  də  dir. Bu mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın -
da döv  lət baş  çı  la  rı  mı  zın qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lə  ri  nin bö  yük ro  lu var. Hö  ku  mət  lə-
 ri  miz və par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın  da 
da əla  qə  lər da  vam  lı ola  raq ge  niş  lə  nir.

Gö  rüş  də iki qar  daş öl  kə ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə -
sin  də və möh  kəm  lən  mə  sin  də par  la -
ment  lə  rin ro  lun  dan, iş  çi qrup  la  rı  nın 
fəaliy  yə  tin  dən, de  pu  tat  la  rı  mı  zın bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da xalq  la  rı  mız və 
döv  lət  lə  ri  miz üçün mü  hüm əhə  miy -
yət kəsb edən mə  sə  lə  lər  də ey  ni möv -
qe  dən çı  xış et  mə  lə  rin  dən, Dağ  lıq Qa -
ra  bağ prob  le  min  dən söh  bət açıl  dı.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Tür  ki  yə Bö  yük 
Mil  lət Məc  li  sin  də ke  çi  ril  miş Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  na həsr olun  muş sər  gi  də iş -
ti  ra  kı  na gö  rə Baş na  zir Bi  na  li Yıl  dı  rı -
ma tə  şək  kür et  di.

Sə  mi  mi gö  rüş üçün min  nət  dar  lı  ğı -
nı bil  di  rən Tür  ki  yə  nin Baş na  zi  ri Bi  na-
 li Yıl  dı  rım 14-16 mart ta  rix  lə  rin  də VI 
Qlo  bal Ba  kı Fo  ru  mun  da iş  ti  rak et  mək 
məq  sə  di ilə öl  kə  mi  zə sə  fə  ri çər  çi  və -
sin  də ke  çir  di  yi gö  rüş  lə  ri yük  sək qiy -
mət  lən  dir  di.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  sin  dən 
da  nı  şan Baş na  zir de  di ki, Tür  ki  yə 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın Er  mə  nis  ta -
nın iş  ğa  lın  dan azad olun  ma  sı üçün 
bun  dan son  ra da dəs  tə  yi  ni da  vam et -
di  rə  cək.

Söh  bət za  ma  nı böl  gə  də hə  ya  ta ke -
çi  ri  lən iri iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər  dən, Tür  ki -
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yə və Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
gə  lə  cək in  ki  şa  fın  dan da da  nı  şıl  dı.

Mar  tın 14-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan 
Mon  te  neq  ro par  la  men  ti  nin Səd  ri İvan 
Bra  yo  vi  çin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Sədr qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la  ya-
 raq bil  dir  di ki, mü  na  si  bət  lə  ri  miz 
müs  bət di  na  mi  ka  ya ma  lik  dir; iki 
döv  lət ara  sın  da si  ya  si dialo  qun da -
vam  lı şə  kil  də apa  rıl  ma  sı, hö  ku  mət -
lə  ra  ra  sı ko  mis  si  ya  nın ya  ra  dıl  ma  sı, 
mə  də  ni və iq  ti  sa  di əla  qə  lər üz  rə “Az -
Mont” mər  kə  zi  nin fəaliy  yə  tə baş  la -
ma  sı bir  gə sə  mə  rə  li əmək  daş  lıq üçün 
yax  şı im  kan  lar açır. Sədr mü  na  si  bət-
 lə  ri  mi  zin da  ha da də  rin  ləş  mə  si ba  xı-
 mın  dan hər iki öl  kə  nin par  la  ment  lə -
rin  də dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yə  ti -
ni müs  bət də  yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di 
ki, nü  fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da 
de  pu  tat  la  rı  mı  zın mü  tə  ma  di gö  rüş  lə-
 ri və prin  si  pial mə  sə  lə  lər üz  rə apa  rı-
 lan da  nı  şıq  lar mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir. Oq  tay Əsə  dov ATƏT 
PA-nın İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu -
nun Bey  nəl  xalq Ba  kı Konf  ran  sın  da 
Mon  te  neq  ro de  pu  tat  la  rı  nın iş  ti  ra  kı -
nın möv  cud mü  na  si  bət  lə  rin də  rin -
ləş  mə  si  nə xid  mət et  di  yi  ni söy  lə  di. 
Spi  ker bu gün Azər  bay  ca  nın nü  fuz -
lu bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə mü  vəf  fə  qiy-
 yət  lə ev sa  hib  li  yi et  di  yi  nə diq  qət çə -

kə  rək, “Eks  po-25” sər  gi  si  nə Ba  kı  nın 
ev sa  hib  li  yi et  mək üçün na  mi  zəd  li -
yi  nin Mon  te  neq  ro tə  rə  fin  dən dəs -
tək  lə  nə  cə  yi  nə ümid  var ol  du  ğu  nu 
bil  dir  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lıq 
edən qo  naq dost Azər  bay  can xal  qı  nın 
qa  zan  dı  ğı nailiy  yət  lə  rə se  vin  dik  lə  ri  ni 
dedi. Qeyd edil  di ki, Mon  te  neq  ro 
Azər  bay  can  la əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
bö  yük əhə  miy  yət ve  rir. Əla  qə  lə  ri  mi -
zin möh  kəm  lən  mə  si üçün hər iki tə  rə-
 fin si  ya  si ira  də nü  ma  yiş et  dir  mə  si  ni 
xü  su  si vur  ğu  la  yan qo  naq iq  ti  sa  di sa -
hə  də də tez  lik  lə yük  sək gös  tə  ri  ci  lə  rə 
nail ola  caq  la  rı  nı söy  lə  di.

Mar  tın 13-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan 
İs  veç  rə Kon  fe  de  ra  si  ya  sı Fe  de  ral As -
samb  le  ya  sı  nın Azər  bay  can  la par  la -
ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun rəh -
bə  ri Fi  lip  po Lom  bar  di  ni qə  bul et  di.

Sədr qo  na  ğı sə  mi  mi sa  lam  la  ya  raq 
de  di ki, Azər  bay  can İs  veç  rə ilə dost və 
tə  rəf  daş öl  kə  lər  dir. Döv  lət  lə  ri  miz və 
par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın  da  kı sıx mü -
na  si  bət  lər gün  bə  gün in  ki  şaf et  mək  də-
 dir. Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  dı ki, qo  na-
 ğın Mil  li Məc  lis  lə dost  luq qru  pu  nun 
rəh  bə  ri ki  mi öl  kə  mi  zə sə  fə  ri və Ba  kı -
da ke  çi  ri  lən ATƏT PA-nın İpək Yo  lu -
na Dəs  tək Qru  pu  nun bey  nəl  xalq 
konf  ran  sın  da iş  ti  ra  kı bö  yük əhə  miy -
yət kəsb edir.

Bil  di  ril  di ki, bu il ap  re  lin 11-də 
müs  tə  qil Azər  bay  can  da növ  bə  dən -
kə  nar pre  zi  dent seç  ki  lə  ri ke  çi  ri  lə  cək. 
Seç  ki  lə  ri mü  şa  hi  də et  mək üçün nü -
fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın nü  ma -
yən  də  lə  ri də öl  kə  mi  zə də  vət olun -
muş  lar. Sədr bu mü  hüm si  ya  si kam -
pa  ni  ya  nın azad və de  mok  ra  tik şə  kil -
də ke  çi  ril  mə  si üçün la  zım olan hər 
cür şə  raitin ol  du  ğu  nu bil  dir  di.

Söh  bət  də qeyd edil  di ki, öl  kə  miz  lə 
İs  veç  rə ara  sın  da iq  ti  sa  di mü  na  si  bət -
lər  də müs  bət di  na  mi  ka mü  şa  hi  də 
olun  maq  da  dır. Bu məq  səd  lə hö  ku -
mət  lə  ra  ra  sı bir  gə ko  mis  si  ya da ya  ra -
dıl  mış  dır.

Spi  ker iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şa -
fın  da par  la  ment  lə  rin ro  lu  na diq  qət 
çə  kə  rək, bu sa  hə  də dost  luq qrup  la  rı -
nın fəaliy  yə  ti  ni müs  bət də  yər  lən  dir  di. 
O, hər iki öl  kə par  la  men  tin  də be  lə 
qrup  la  rın fəaliy  yət gös  tər  mə  si  ni təq -
dir et  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı -
nı bil  di  rən İs  veç  rə Kon  fe  de  ra  si  ya  sı 
Fe  de  ral As  samb  le  ya  sı  nın Azər  bay -
can  la par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru -
pu  nun rəh  bə  ri Fi  lip  po Lom  bar  di öl -
kə  si  nin Azər  bay  can  la hə  ya  tın müx  tə -
lif sa  hə  lə  rin  də, o cüm  lə  dən par  la -
ment  lər sə  viy  yə  sin  də əla  qə  lə  rin in  ki -
şa  fı  na bö  yük əhə  miy  yət ver  di  yi  ni 
söy  lə  di. Bil  di  ril  di ki, İs  veç  rə par  la -
men  ti gə  lə  cək  də də Mil  li Məc  lis  lə mü -
na  si  bət  lə  rin da  ha da də  rin  ləş  mə  si 
üçün gə  rək  li ad  dım  lar at  maq niy  yə -
tin  də  dir.

RƏSMİ XRONİKA

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı -
ğı  nı bil  di  rən Riad Mal  ki Ba  kı  da ke  çi-
 ri  lən Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tının konf -
ran  sın  da iş  ti  ra  kın  dan və sə  fər çər  çi -
və  sin  də ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  dən da  nış-
 dı. Qo  naq Pre  zi  dent cə  nab İl  ham 
Əli  yev  lə gö  rü  şü  nü yük  sək qiy  mət -
lən  di  rə  rək, Azər  bay  can döv  lət baş  çı-
 sı  nın İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın 
Qüds mə  sə  lə  si  nə dair föv  qə  la  də zir -
və top  lan  tı  sın  da nü  ma  yiş et  dir  di  yi 
cə  sa  rət  li möv  qe  yi  nə gö  rə min  nət  dar-
 lı  ğı  nı bil  dir  di. Qeyd edil  di ki, Fə  ləs -
tin Döv  lə  ti və Fələstin xal  qı Azər  bay-
 ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi ilə 
bağ  lı haq  lı möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə  yir və 
prob  le  min bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma-
 la  rı çər  çi  və  sin  də həl  li  nə tə  rəf  dar  dır.

Mar  tın 15-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Pa  raq  vay Res  pub  li  ka  sı Se  na  tı  nın 
Səd  ri Fer  nan  do Lu  qo  nun baş  çı  lıq et -
di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Sədr Ba  kı  da ke  çi  ri  lən VI Qlo  bal 
Ba  kı Fo  ru  mun  da iş  ti  rak edən qo  na -
ğa fo  ru  mun işin  də uğur  lar ar  zu  la  dı. 
Qo  na  ğın şəx  sin  də Pa  raq  vay döv  lə  ti -
nin Azər  bay  can üçün mü  hüm əhə -
miy  yət kəsb edən su  ve  ren  lik, sər -
həd  lə  rin to  xu  nul  maz  lı  ğı, əra  zi bü -
töv  lü  yü, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ki  mi mə  sə-
 lə  lər  də öl  kə  mi  zin möv  qe  yi  ni dəs  tək-
 lə  mə  si  ni və bi  zim  lə həm  rəy ol  ma  sı  nı 
yük  sək də  yər  lən  di  rən spi  ker ona bir 
da  ha tə  şək  kür et  di. Sədr de  di ki, bu 
mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı qə  tiy  yət  li möv  qe 
sö  zü ge  dən prob  le  min çö  zül  mə  si  nə 
bö  yük töh  fə ve  rə bi  lər.

Oq  tay Əsə  dov iq  ti  sa  di sa  hə  də əla-
 qə  lə  ri  mi  zin möv  cud po  ten  siala ca -
vab ver  mə  di  yi  nə diq  qət çə  kə  rək, bu 
sa  hə  də ak  tiv  li  yin ar  tı  rıl  ma  sı  nı gü -
nün tə  lə  bi he  sab et  di. Bil  di  ril  di ki, 
par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də mü  na  si -
bət  lə  rin in  ten  siv  ləş  di  ril  mə  si hər iki 

tə  rəf üçün əhə  miy  yət  li  dir: “Biz Pa -
raq  vay Se  na  tın  da və De  pu  tat  lar Pa -
la  ta  sın  da Azər  bay  can  la par  la  ment  lə-
 ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun ya  ra  dıl  ma -
sı  nı al  qış  la  yı  rıq. Ya  xın za  man  da Mil-
 li Məc  lis  də də mü  va  fiq qru  pun ya  ra-
 dıl  ma  sı nə  zər  də tu  tul  muş  dur”.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı -
ğı  nı bil  di  rən Pa  raq  vay Res  pub  li  ka  sı 
Se  na  tı  nın Səd  ri Fer  nan  do Lu  qo öl  kə-
 mi  zə sə  fə  rin  dən və bu  ra  da gör  dük -
lə  rin  dən məm  nun qal  dı  ğı  nı söy  lə  di. 
Bil  di  ril  di ki, onun təm  sil et  di  yi öl  kə 
Azər  bay  can  la hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə-
 lə  rin  də əla  qə  lə  ri də  rin  ləş  dir  mək niy-
 yə  tin  də  dir. Bu ba  xım  dan par  la  ment -
lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin key  fiy  yət  cə 
ye  ni sə  viy  yə  yə qal  dı  rıl  ma  sı ümu  mi 
məq  səd  lə  rə xid  mət edir.

Mar  tın 15-də Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov öl  kə -
miz  də sə  fər  də olan Ru  mı  ni  ya-Azər -
bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq 
qru  pu  nun rəh  bə  ri Vik  tor Paul Dob  re -
nin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ilə gö  rüş  dü.

Zi  ya  fət Əs  gə  rov qo  naq  la  rı sə  mi  mi 
sa  lam  la  ya  raq Azər  bay  can  la Ru  mı  ni  ya 
ara  sın  da hə  lə ta  ri  xən dost mü  na  si  bət -
lə  rin ol  du  ğu  nu bil  dir  di. Qeyd edil  di 
ki, Ru  mı  ni  ya hə  mi  şə bey  nəl  xalq təş  ki-
 lat  lar  da Azər  bay  ca  nın haqq sə  si  ni, öl -
kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və su  ve -
ren  li  yi  ni dəs  tək  lə  yir. Bil  di  ril  di ki, 
döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa -
fın  da öl  kə baş  çı  la  rı  nın xü  su  si ro  lu ol -
muş  dur.

Söh  bət za  ma  nı qo  naq  la  ra Er  mə  nis-
 tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü -
na  qi  şə  si  nin həl  li və Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
ba  rə  də də mə  lu  mat ve  ril  di.

Sə  mi  mi gö  rüş üçün min  nət  dar  lı  ğı -
nı bil  di  rən Vik  tor Paul Dob  re öl  kə  mi -
zin əl  də et  di  yi nailiy  yət  lə  ri yük  sək 
qiy  mət  lən  dir  di və iki öl  kə ara  sın  da 

ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı  nın 
va  cib  li  yin  dən da  nış  dı.

Mar  tın 14-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Azər  bay  can  da sə  fər  də 
olan Tür  ki  yə  nin Baş na  zi  ri Bi  na  li Yıl -
dı  rı  mın baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Qo  na  ğı sə  mi  mi sa  lam  la  yan Oq  tay 
Əsə  dov bil  dir  di ki, Azər  bay  can-Tür -
ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri ən yük  sək sə  viy -
yə  də  dir. Bu mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın -
da döv  lət baş  çı  la  rı  mı  zın qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lə  ri  nin bö  yük ro  lu var. Hö  ku  mət  lə-
 ri  miz və par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın  da 
da əla  qə  lər da  vam  lı ola  raq ge  niş  lə  nir.

Gö  rüş  də iki qar  daş öl  kə ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə -
sin  də və möh  kəm  lən  mə  sin  də par  la -
ment  lə  rin ro  lun  dan, iş  çi qrup  la  rı  nın 
fəaliy  yə  tin  dən, de  pu  tat  la  rı  mı  zın bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da xalq  la  rı  mız və 
döv  lət  lə  ri  miz üçün mü  hüm əhə  miy -
yət kəsb edən mə  sə  lə  lər  də ey  ni möv -
qe  dən çı  xış et  mə  lə  rin  dən, Dağ  lıq Qa -
ra  bağ prob  le  min  dən söh  bət açıl  dı.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Tür  ki  yə Bö  yük 
Mil  lət Məc  li  sin  də ke  çi  ril  miş Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  na həsr olun  muş sər  gi  də iş -
ti  ra  kı  na gö  rə Baş na  zir Bi  na  li Yıl  dı  rı -
ma tə  şək  kür et  di.

Sə  mi  mi gö  rüş üçün min  nət  dar  lı  ğı -
nı bil  di  rən Tür  ki  yə  nin Baş na  zi  ri Bi  na-
 li Yıl  dı  rım 14-16 mart ta  rix  lə  rin  də VI 
Qlo  bal Ba  kı Fo  ru  mun  da iş  ti  rak et  mək 
məq  sə  di ilə öl  kə  mi  zə sə  fə  ri çər  çi  və -
sin  də ke  çir  di  yi gö  rüş  lə  ri yük  sək qiy -
mət  lən  dir  di.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  sin  dən 
da  nı  şan Baş na  zir de  di ki, Tür  ki  yə 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın Er  mə  nis  ta -
nın iş  ğa  lın  dan azad olun  ma  sı üçün 
bun  dan son  ra da dəs  tə  yi  ni da  vam et -
di  rə  cək.

Söh  bət za  ma  nı böl  gə  də hə  ya  ta ke -
çi  ri  lən iri iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər  dən, Tür  ki -
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bi  liy  yə  ti  nə gö  rə 2 pil  lə irə  li  lə  yə  rək 
35-ci ye  ri tut  muş  dur. Di  gər bey  nəl-
 xalq rey  tinq agent  lik  lə  ri  nin he  sa -
bat  la  rı  na gö  rə də Azər  bay  ca  nın 
möv  qe  lə  ri xey  li yax  şı  laş  mış  dır.

2017-ci il  də Azər  bay  can döv  lə  ti 
neft st  ra  te  gi  ya  sın  da növ  bə  ti uğur -
lu ad  dım at  mış  dır. “Azə  ri-Çı  raq-
Gü  nəş  li” ya  ta  ğı  nın iş  lə  nil  mə  si  nə 
dair xa  ri  ci şir  kət  lər  lə mü  qa  vi  lə  nin 
müd  də  ti öl  kə  miz üçün əl  ve  riş  li 
şərt  lər ilə 2050-ci ilə qə  dər uza  dıl -
mış  dır. Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin mü -
hüm tər  kib his  sə  lə  ri olan Cə  nu  bi 
Qaf  qaz Bo  ru Kə  mə  ri  nin ge  niş  lən -
di  ril  mə  si, TA  NAP və TAP bo  ru 
kə  mər  lə  ri  nin in  şa  sı sü  rət  lə da  vam 
et  di  ril  miş  dir.

Sədr diq  qə  tə çat  dır  dı ki, ötən il 
ta  ri  xi İpək Yo  lu  nun bər  pa  sı üçün 
bö  yük önə  mi olan Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu is  ti  fa  də  yə ve  ril -
miş  dir. Araş  dır  ma  lar gös  tə  rir ki, 
bu la  yi  hə Av  ro  pa ilə Şər  qi bir  ləş  di-
 rən tran  zit müd  də  ti  ni 2 də  fə azalt -
ma  ğa şə  rait ya  ra  dır.

İq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si, 
qey  ri-neft ix  ra  cı  nın sti  mul  laş  dı  rıl -

ma  sı, aq  rar sa  hə  yə döv  lət dəs  tə  yi -
nin ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də cid  di 
ad  dım  lar atıl  mış  dır. 2017-ci il  də 
qey  ri-neft sek  to  run  da əv  vəl  ki ilə 
nis  bə  tən 2,7% ar  tım baş ver  miş, nə -
ti  cə  də bu sek  to  run ÜDM-də xü  su  si 
çə  ki  si təq  ri  bən 63% təş  kil et  miş  dir.

Ötən ilin uğur  la  rın  dan bi  ri də 
xa  ri  ci ti  ca  rət döv  riy  yə  sin  də 6,7 
mil  yard dol  lar  lıq müs  bət sal  do  nun 
ya  ran  ma  sı  dır.

Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən dü  şü  nül  müş 
təd  bir  lər öl  kə  mi  zin in  ves  ti  si  ya qo -
yu  luş  la  rı üçün cəl  be  di  ci  li  yi  ni qo -
ru  yub sax  la  ma  ğa im  kan ver  miş  dir. 
İl ər  zin  də iq  ti  sa  diy  ya  ta 17 mil  yard 
ma  na  ta ya  xın sər  ma  yə ya  tı  rıl  mış -
dır.

Oq  tay Əsə  dov qeyd et  di ki, Na -
zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin il  lik he  sa  bat  la  rı -
nın par  la  ment  də din  lə  nil  mə  si par -
la  ment  lə hö  ku  mət ara  sın  da əla  qə -
lə  rin güc  lən  mə  si  ni, so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf mə  sə  lə  lə  ri  nin ob  yek  tiv 
araş  dı  rıl  ma  sın  da və həl  lin  də mil  lət 
və  kil  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı  nı tə  min edir.

Hə  mi  şə ol  du  ğu ki  mi, ötən il Mil-
 li Məc  lis  də he  sa  ba  tın mü  za  ki  rə  si 

za  ma  nı irə  li sü  rül  müş tək  lif  lər hö -
ku  mət tə  rə  fin  dən diq  qət  lə araş  dı -
rıl  mış  dır. Mil  lət və  kil  lə  ri  nin 68 tək-
 li  fi  nin ic  ra  sı ba  rə  də mə  lu  mat he  sa -
bat  da ət  raf  lı qeyd olun  muş  dur.

Son  ra Baş na  zir Ar  tur Ra  si-za  də 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin he  sa  ba  tı  nı 
təq  dim et  di. O, öl  kə  mi  zin gə  lə  cə  yi 
ba  xı  mın  dan mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edən pre  zi  dent seç  ki  lə  ri ərə -
fə  sin  də ol  du  ğu  mu  za gö  rə, Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
son 14 il  də əl  də olun  muş nailiy  yət-
 lər  dən da  nış  dı. Bil  dir  di ki, son 14 il 
ər  zin  də Azər  bay  can  da ümu  mi da -
xi  li məh  sul 3,2 də  fə, sə  na  ye məh -
su  lu is  teh  sa  lı 2,6 də  fə, əha  li  nin 
adam  ba  şı  na dü  şən gə  li  ri 7,2 də  fə, 
or  ta ay  lıq əmək haq  qı 6,8 də  fə, 
kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı is  teh -
sa  lı 1,7 də  fə, əsas ka  pi  ta  la yö  nəl  dil-
 miş in  ves  ti  si  ya  lar 3 də  fə ar  tıb. Yox-
 sul  luq sə  viy  yə  si 44,7%-dən 5,4%-ə 
en  miş, əha  li  nin bank  lar  da  kı əma -
nət  lə  ri 30 də  fə ço  xal  mış  dır. Öl  kə -
nin st  ra  te  ji val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 26,6 
də  fə ar  ta  raq 2017-ci ilin so  nu  na 42 
mil  yard dol  lar təş  kil edib. Ötən il -

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisdə Nazirlər 
Kabinetinin hesabatı dinlənildi

Mar  tın 16-da Mil  li Məc  li  sin növ-
 bə  ti ple  nar ic  la  sı ke  çi  ril  di. Par  la -
men  tin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov bil  dir-
 di ki, bu gün qa  nun  ve  ri  ci  li  yə uy -
ğun ola  raq Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2017-ci 
il  də fəaliy  yə  ti  nə dair il  lik he  sa  ba  tı 
din  lə  ni  lə  cək.

He  sa  bat ba  rə  də da  nı  şan spi  ker 
qeyd et  di ki, bi  zə təq  dim edil  miş 
he  sa  bat  la ta  nış  lıq bu qə  naətə gəl -
mə  yə əsas ve  rir ki, Azər  bay  can 

Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya -
ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi-
 ya  sı öl  kə  miz  də mak  roiq  ti  sa  di sa -
bit  li  yi qo  ru  yub sax  la  ma  ğa im  kan 
ya  rat  mış  dır. Döv  lət baş  çı  sı  nın qeyd 
et  di  yi ki  mi, “2017-ci il  də öl  kə  miz 
sü  rət  lə və uğur  la in  ki  şaf et  miş  dir. 
Hə  ya  tı  mı  zın bü  tün sa  hə  lə  rin  də əl -
də edil  miş nə  ti  cə  lər öl  kə  mi  zin 
ümu  mi in  ki  şa  fı  na bö  yük töh  fə ver-
 miş  dir. Azər  bay  can xal  qı 2017-ci 

il  də də sa  bit  lik və təh  lü  kə  siz  lik şə -
raitin  də ya  şa  mış  dır”.

Sədr bil  dir  di ki, ötən il öl  kə iq  ti -
sa  diy  ya  tın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən sis -
tem  li is  la  hat  lar uğur  la da  vam et  di-
 ril  miş  dir. Əla  mət  dar hal  dır ki, apa-
 rı  cı bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar, nü  fuz  lu 
rey  tinq mər  kəz  lə  ri Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin real  laş  dır  dı  ğı bu is  la -
hat  la  rı yük  sək qiy  mət  lən  dir  miş  lər. 
Da  vos İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun son he -
sa  ba  tın  da Azər  bay  can rə  qa  bət qa -
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bi  liy  yə  ti  nə gö  rə 2 pil  lə irə  li  lə  yə  rək 
35-ci ye  ri tut  muş  dur. Di  gər bey  nəl-
 xalq rey  tinq agent  lik  lə  ri  nin he  sa -
bat  la  rı  na gö  rə də Azər  bay  ca  nın 
möv  qe  lə  ri xey  li yax  şı  laş  mış  dır.

2017-ci il  də Azər  bay  can döv  lə  ti 
neft st  ra  te  gi  ya  sın  da növ  bə  ti uğur -
lu ad  dım at  mış  dır. “Azə  ri-Çı  raq-
Gü  nəş  li” ya  ta  ğı  nın iş  lə  nil  mə  si  nə 
dair xa  ri  ci şir  kət  lər  lə mü  qa  vi  lə  nin 
müd  də  ti öl  kə  miz üçün əl  ve  riş  li 
şərt  lər ilə 2050-ci ilə qə  dər uza  dıl -
mış  dır. Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin mü -
hüm tər  kib his  sə  lə  ri olan Cə  nu  bi 
Qaf  qaz Bo  ru Kə  mə  ri  nin ge  niş  lən -
di  ril  mə  si, TA  NAP və TAP bo  ru 
kə  mər  lə  ri  nin in  şa  sı sü  rət  lə da  vam 
et  di  ril  miş  dir.

Sədr diq  qə  tə çat  dır  dı ki, ötən il 
ta  ri  xi İpək Yo  lu  nun bər  pa  sı üçün 
bö  yük önə  mi olan Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu is  ti  fa  də  yə ve  ril -
miş  dir. Araş  dır  ma  lar gös  tə  rir ki, 
bu la  yi  hə Av  ro  pa ilə Şər  qi bir  ləş  di-
 rən tran  zit müd  də  ti  ni 2 də  fə azalt -
ma  ğa şə  rait ya  ra  dır.

İq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si, 
qey  ri-neft ix  ra  cı  nın sti  mul  laş  dı  rıl -

ma  sı, aq  rar sa  hə  yə döv  lət dəs  tə  yi -
nin ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də cid  di 
ad  dım  lar atıl  mış  dır. 2017-ci il  də 
qey  ri-neft sek  to  run  da əv  vəl  ki ilə 
nis  bə  tən 2,7% ar  tım baş ver  miş, nə -
ti  cə  də bu sek  to  run ÜDM-də xü  su  si 
çə  ki  si təq  ri  bən 63% təş  kil et  miş  dir.

Ötən ilin uğur  la  rın  dan bi  ri də 
xa  ri  ci ti  ca  rət döv  riy  yə  sin  də 6,7 
mil  yard dol  lar  lıq müs  bət sal  do  nun 
ya  ran  ma  sı  dır.

Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən dü  şü  nül  müş 
təd  bir  lər öl  kə  mi  zin in  ves  ti  si  ya qo -
yu  luş  la  rı üçün cəl  be  di  ci  li  yi  ni qo -
ru  yub sax  la  ma  ğa im  kan ver  miş  dir. 
İl ər  zin  də iq  ti  sa  diy  ya  ta 17 mil  yard 
ma  na  ta ya  xın sər  ma  yə ya  tı  rıl  mış -
dır.

Oq  tay Əsə  dov qeyd et  di ki, Na -
zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin il  lik he  sa  bat  la  rı -
nın par  la  ment  də din  lə  nil  mə  si par -
la  ment  lə hö  ku  mət ara  sın  da əla  qə -
lə  rin güc  lən  mə  si  ni, so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf mə  sə  lə  lə  ri  nin ob  yek  tiv 
araş  dı  rıl  ma  sın  da və həl  lin  də mil  lət 
və  kil  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı  nı tə  min edir.

Hə  mi  şə ol  du  ğu ki  mi, ötən il Mil-
 li Məc  lis  də he  sa  ba  tın mü  za  ki  rə  si 

za  ma  nı irə  li sü  rül  müş tək  lif  lər hö -
ku  mət tə  rə  fin  dən diq  qət  lə araş  dı -
rıl  mış  dır. Mil  lət və  kil  lə  ri  nin 68 tək-
 li  fi  nin ic  ra  sı ba  rə  də mə  lu  mat he  sa -
bat  da ət  raf  lı qeyd olun  muş  dur.

Son  ra Baş na  zir Ar  tur Ra  si-za  də 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin he  sa  ba  tı  nı 
təq  dim et  di. O, öl  kə  mi  zin gə  lə  cə  yi 
ba  xı  mın  dan mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edən pre  zi  dent seç  ki  lə  ri ərə -
fə  sin  də ol  du  ğu  mu  za gö  rə, Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
son 14 il  də əl  də olun  muş nailiy  yət-
 lər  dən da  nış  dı. Bil  dir  di ki, son 14 il 
ər  zin  də Azər  bay  can  da ümu  mi da -
xi  li məh  sul 3,2 də  fə, sə  na  ye məh -
su  lu is  teh  sa  lı 2,6 də  fə, əha  li  nin 
adam  ba  şı  na dü  şən gə  li  ri 7,2 də  fə, 
or  ta ay  lıq əmək haq  qı 6,8 də  fə, 
kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı is  teh -
sa  lı 1,7 də  fə, əsas ka  pi  ta  la yö  nəl  dil-
 miş in  ves  ti  si  ya  lar 3 də  fə ar  tıb. Yox-
 sul  luq sə  viy  yə  si 44,7%-dən 5,4%-ə 
en  miş, əha  li  nin bank  lar  da  kı əma -
nət  lə  ri 30 də  fə ço  xal  mış  dır. Öl  kə -
nin st  ra  te  ji val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 26,6 
də  fə ar  ta  raq 2017-ci ilin so  nu  na 42 
mil  yard dol  lar təş  kil edib. Ötən il -
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 bə  ti ple  nar ic  la  sı ke  çi  ril  di. Par  la -
men  tin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov bil  dir-
 di ki, bu gün qa  nun  ve  ri  ci  li  yə uy -
ğun ola  raq Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2017-ci 
il  də fəaliy  yə  ti  nə dair il  lik he  sa  ba  tı 
din  lə  ni  lə  cək.

He  sa  bat ba  rə  də da  nı  şan spi  ker 
qeyd et  di ki, bi  zə təq  dim edil  miş 
he  sa  bat  la ta  nış  lıq bu qə  naətə gəl -
mə  yə əsas ve  rir ki, Azər  bay  can 

Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya -
ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi-
 ya  sı öl  kə  miz  də mak  roiq  ti  sa  di sa -
bit  li  yi qo  ru  yub sax  la  ma  ğa im  kan 
ya  rat  mış  dır. Döv  lət baş  çı  sı  nın qeyd 
et  di  yi ki  mi, “2017-ci il  də öl  kə  miz 
sü  rət  lə və uğur  la in  ki  şaf et  miş  dir. 
Hə  ya  tı  mı  zın bü  tün sa  hə  lə  rin  də əl -
də edil  miş nə  ti  cə  lər öl  kə  mi  zin 
ümu  mi in  ki  şa  fı  na bö  yük töh  fə ver-
 miş  dir. Azər  bay  can xal  qı 2017-ci 

il  də də sa  bit  lik və təh  lü  kə  siz  lik şə -
raitin  də ya  şa  mış  dır”.

Sədr bil  dir  di ki, ötən il öl  kə iq  ti -
sa  diy  ya  tın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən sis -
tem  li is  la  hat  lar uğur  la da  vam et  di-
 ril  miş  dir. Əla  mət  dar hal  dır ki, apa-
 rı  cı bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar, nü  fuz  lu 
rey  tinq mər  kəz  lə  ri Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin real  laş  dır  dı  ğı bu is  la -
hat  la  rı yük  sək qiy  mət  lən  dir  miş  lər. 
Da  vos İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun son he -
sa  ba  tın  da Azər  bay  can rə  qa  bət qa -
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Ötən il  lər  də öl  kə  də müasir tə -
ləb  lə  rə ca  vab ve  rən nəq  liy  yat inf -
rast  ruk  tu  ru ya  ra  dıl  mış, bu sa  hə  də 
iri  həcm  li iş  lər gö  rül  müş, bu da öl -
kə  də sa  hib  kar  lı  ğın və tu  riz  min in -
ki  şa  fı  na tə  kan ver  miş  dir.

Baş na  zir ötən 14 il ər  zin  də öl  kə-
 miz  də gə  mi  çi  li  yin, aviasi  ya  nın, 
met  ro  nun in  ki  şa  fı, “ASAN xid  mət” 
mər  kəz  lə  ri  nin, ye  ni so  sial ob  yekt -
lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı, qaç  qın və məc -
bu  ri köç  kün  lə  rin so  sial-ri  fah şə -
raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, təh  sil 
sis  te  mi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, əha -
li  yə gös  tə  ri  lən tibb xid  mə  ti  nin sə -
viy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı, öl  kə  miz  də 
ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi, tu  riz-
 min in  ki  şa  fı üçün ye  ni tu  rizm ob -
yekt  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, gənc  lə  rin 
təh  sil və məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min 
edil  mə  si, id  ma  nın in  ki  şa  fı, ət  raf 
mü  hi  tin mü  ha  fi  zə  si və eko  lo  ji və -
ziy  yə  tin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin -
də gö  rül  müş iş  lər ba  rə  də də ət  raf  lı 
mə  lu  mat ver  di.

Ar  tur Ra  si-za  də təəs  süf  lə bil  dir -
di ki, ötən il  lər ər  zin  də Er  mə  nis -
tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin həl  li is  ti  qa  mə  tin  də 
cid  di dö  nü  şə nail olun  ma  yıb. Bu -
nun sə  bə  bi Er  mə  nis  ta  nın qey  ri-
konst  ruk  tiv möv  qe  yi, mü  na  qi  şə  ni 
uzat  ma  ğa ça  lış  ma  sı  dır.

Baş na  zir diq  qə  tə çat  dır  dı ki, 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı hər za  man bu 

prob  le  mi nə  za  rət  də sax  la  yır, bey -
nəl  xalq təd  bir  lər  də mü  na  qi  şə  nin 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü çər-
 çi  və  sin  də həl  li  ni tə  ləb edir. Ali Baş 
Ko  man  da  nı  mı  zın rəh  bər  li  yi ilə 
hər  bi gü  cü  mü  zü dur  ma  dan ar  tı  rı -
rıq, or  du  mu  zu müasir hər  bi sur -
sat  lar  la tə  min edi  rik. Mü  da  fiə sə -
na  ye  si  nin in  ki  şa  fı üçün bu sa  hə  yə 
ay  rı  lan və  sait 13,5 də  fə ar  tı  rı  lıb. 
Mü  da  fiə Sə  na  ye  si Na  zir  li  yi  nin 
müəs  si  sə  lə  rin  də 1200-dən çox 
məh  su  lun, o cüm  lə  dən zi  reh  li tex -
ni  ka  nın, pi  lot  suz uçuş apa  rat  la  rı -
nın, müx  tə  lif növ atı  cı si  lah  la  rın və 
di  gər si  lah-sur  sa  tın is  teh  sa  lı təş  kil 
edi  lib. Bu gün Azər  bay  can  da is  teh-
 sal olu  nan hər  bi tə  yi  nat  lı məh  sul -
lar ar  tıq xa  ri  ci öl  kə  lə  rə də ix  rac 
edi  lir.

Baş na  zir Ar  tur Ra  si-za  də çı  xı  şı -
nın so  nun  da Azər  bay  can xal  qı  nın 
qar  şı  dan gə  lən pre  zi  dent seç  ki  lə -
rin  də də uğur  lu se  çim edə  cə  yi  nə 
və uğur  lu gə  lə  cə  yə səs ve  rə  cə  yi  nə 
əmin  li  yi  ni ifa  də et  di.

Da  ha son  ra de  pu  tat  lar hö  ku  mə -
tin he  sa  ba  tı  na mü  na  si  bət bil  dir  di -
lər. Mil  lət və  kil  lə  ri Arif Rə  him  za -
də, Əli Mə  sim  li, Hik  mət Məm  mə -
dov, Azər Ba  da  mov, El  mi  ra Axun -
do  va, Za  hid Oruc, Sa  hi  bə Qa  fa  ro -
va, Fa  zil Mus  ta  fa, Mu  sa Qa  sım  lı, 
Mu  sa Qu  li  yev, Bəx  ti  yar Əli  yev və 
Ra  fael Hü  sey  nov qeyd et  di  lər ki, 

he  sa  bat  da və Baş na  zi  rin bu  nun  la 
bağ  lı çı  xı  şın  da hö  ku  mə  tin fəaliy -
yə  ti hər  tə  rəf  li və əha  tə  li təq  dim 
olu  nub. Möv  cud iq  ti  sa  di çə  tin  lik -
lə  rə bax  ma  ya  raq, hö  ku  mət ötən il 
ər  zin  də sə  la  hiy  yət  lə  ri çər  çi  və  sin  də 
öh  də  si  nə dü  şən və  zi  fə  ni la  yi  qin  cə 
ye  ri  nə ye  ti  rib. Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 
il  lik he  sa  ba  tın  da öl  kə hə  ya  tı  nın 
bü  tün sa  hə  lə  ri əha  tə edi  lib, əsas 
gös  tə  ri  ci  lər ək  si  ni ta  pıb.

Fa  si  lə  dən son  ra par  la  ment  də 
he  sa  bat ət  ra  fın  da ge  niş mü  za  ki  rə -
lər da  vam et  di  ril  di. De  pu  tat  lar  dan 
Əf  la  tun Ama  şov, Fə  rəc Qu  li  yev, 
Ta  hir Mir  ki  şi  li, Ta  hir Rza  yev, İl -
ham Məm  mə  dov, As  tan Şah  ver  di -
yev, Çin  giz Qə  ni  za  də, Sa  hib Alı -
yev, El  dar Qu  li  yev, Ja  lə Əli  ye  va, 
Ya  qub Mah  mu  dov, Ta  hir Kə  rim  li, 
Aqi  yə Nax  çı  van  lı, El  man Nə  si  rov, 
Rə  şad Mah  mu  dov, Mir  ka  zım Ka -
zı  mov, Fə  zail Ağa  ma  lı və Na  qif 
Həm  zə  yev çı  xış edə  rək hö  ku  mə  tin 
fəaliy  yə  ti  ni yük  sək də  yər  lən  dir  di -
lər, elə  cə də qeyd və tək  lif  lə  ri  ni 
hö  ku  mət üzv  lə  ri  nin diq  qə  ti  nə çat -
dır  dı  lar.

Ət  raf  lı mü  za  ki  rə  lə  rin ye  ku  nun -
da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Na -
zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2017-ci il  də 
fəaliy  yə  ti  nə dair il  lik he  sa  ba  tı sə  sə 
qo  yul  du və nə  zə  rə alın  dı.

Mil  li Məc  li  sin 
Mət  buat xid  mə  ti
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lər ər  zin  də 1 mil  yon 900 min  dən 
çox iş ye  ri açı  lıb, or  ta ömür müd -
də  ti isə 72,4 il  dən 75,4 ilə yük  səl -
miş  dir.

Döv  lət büd  cə  si  nin gə  lir  lə  ri 13,5 
də  fə, Döv  lət So  sial Mü  da  fiə Fon -
du  nun xərc  lə  ri 9 də  fə ço  xal  mış  dır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin apar -
dı  ğı qə  tiy  yət  li və uzaq  gö  rən da  xi  li 
və xa  ri  ci si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də Ba  kı-
Tbi  li  si-Cey  han, Ba  kı-Tbi  li  si-Ər  zu -
rum neft-qaz kə  mər  lə  ri, Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi, Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də -
mir yo  lu ki  mi st  ra  te  ji la  yi  hə  lə  rin 
ic  ra  sı müm  kün ol  muş  dur.

Baş na  zir vur  ğu  la  dı ki, neft-qaz 
sə  na  ye  si  nin apa  rı  cı ro  lu Azər  bay -
ca  nın nü  fu  zu  nun art  ma  sı  na töh  fə -
si  ni ve  rə  cək və di  gər sa  hə  lə  rin in -
ki  şa  fı  na kö  mək edə  cək. O qeyd et -
di ki, əha  li  nin tə  bii qaz  la tə  min 
edil  mə  si ki  mi so  sial prob  le  min həl-
 li ilə bağ  lı da  vam  lı təd  bir  lər nə  ti  cə-
 sin  də qaz  laş  dır  ma  nın sə  viy  yə  si 
51%-dən 93%-ə yük  səl  miş  dir.

Ötən il  lər  də öl  kə  də sa  hib  kar  lı  ğın 
və sə  na  ye  nin in  ki  şa  fı üçün mü  hüm 
təd  bir  lər gö  rül  müş  dür. Sə  na  ye  nin 
in  ki  şa  fı  na dair döv  lət proq  ra  mı təs -
diq edil  miş və ic  ra  sı  na baş  lan  mış -
dır. Ənə  nə  vi sə  na  ye sa  hə  lə  ri ilə ya -
na  şı, Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı üçün 

ye  ni olan kos  mik, mü  da  fiə, gə  mi  qa-
 yır  ma, al  ter  na  tiv ener  ji və di  gər sa -
hə  lər ya  ra  dıl  mış  dır. Müasir sə  na  ye 
park  la  rı  nın və mə  həl  lə  lə  ri  nin ya  ra -
dıl  ma  sı  na üs  tün  lük ve  ril  miş  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
xal  ça  çı  lıq sa  hə  si ye  ni in  ti  bah döv -
rü  nə da  xil ol  muş, “Azər  xal  ça” 
Səhm  dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fin  dən 
2017-ci il  də öl  kə  nin 10 ra  yo  nun  da 
xal  ça sex  lə  ri açıl  mış  dır. Gə  lə  cək  də 
da  ha 10 be  lə xal  ça se  xi  nin açıl  ma  sı 
nə  zər  də tu  tul  muş  dur.

Ötən il  lər  də öl  kə  də ti  kin  ti ma  te -
rial  la  rı is  teh  sa  lı 4,4 də  fə, elekt  rik 
ava  dan  lıq  la  rı  nın is  teh  sa  lı 10,9 də  fə, 
me  bel is  teh  sa  lı 2,4 də  fə art  mış  dır.

Öl  kə  də ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi üz  rə 
döv  lət proq  ra  mı qə  bul edil  miş və 

ic  ra  sı  na baş  lan  mış  dır. Bu  nun  la 
bağ  lı öl  kə  də 32 iri fer  mer tə  sər  rü -
fa  tı ya  ra  dıl  mış, bu məq  səd  lə 70,5 
mil  yon ma  nat məb  lə  ğin  də gü  zəşt  li 
kre  dit ay  rıl  mış  dır. Ha  zır  da 43 aq -
ro  par  kın, o cüm  lə  dən 14 müasir 
hey  van  dar  lıq komp  lek  si  nin ya  ra -
dıl  ma  sı ilə bağ  lı iş  lər apa  rı  lır. 2018-
ci ilin əv  və  li  nə olan mə  lu  ma  ta gö -
rə, öl  kə  də 2800-dən çox is  ti  xa  na 
komp  lek  si fəaliy  yət gös  tə  rir və tək-
 cə ke  çən il bu  ra  da 190 min ton  dan 
çox məh  sul tə  da  rük edil  miş  dir.

Əha  li  nin key  fiy  yət  li iç  mə  li su ilə 
tə  min edil  mə  si üçün Oğuz-Qə  bə  lə-
Ba  kı su xət  ti çə  kil  miş, su an  bar  la  rı 
ti  kil  miş, bir sı  ra ya  şa  yış mən  tə  qə -
lə  rin  də isə mo  dul tip  li su  tə  miz  lə -
mə stan  si  ya  la  rı ya  ra  dıl  mış  dır.



mart-aprel 2018    2524     Milli Məclis

Ötən il  lər  də öl  kə  də müasir tə -
ləb  lə  rə ca  vab ve  rən nəq  liy  yat inf -
rast  ruk  tu  ru ya  ra  dıl  mış, bu sa  hə  də 
iri  həcm  li iş  lər gö  rül  müş, bu da öl -
kə  də sa  hib  kar  lı  ğın və tu  riz  min in -
ki  şa  fı  na tə  kan ver  miş  dir.

Baş na  zir ötən 14 il ər  zin  də öl  kə-
 miz  də gə  mi  çi  li  yin, aviasi  ya  nın, 
met  ro  nun in  ki  şa  fı, “ASAN xid  mət” 
mər  kəz  lə  ri  nin, ye  ni so  sial ob  yekt -
lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı, qaç  qın və məc -
bu  ri köç  kün  lə  rin so  sial-ri  fah şə -
raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, təh  sil 
sis  te  mi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, əha -
li  yə gös  tə  ri  lən tibb xid  mə  ti  nin sə -
viy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı, öl  kə  miz  də 
ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi, tu  riz-
 min in  ki  şa  fı üçün ye  ni tu  rizm ob -
yekt  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, gənc  lə  rin 
təh  sil və məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min 
edil  mə  si, id  ma  nın in  ki  şa  fı, ət  raf 
mü  hi  tin mü  ha  fi  zə  si və eko  lo  ji və -
ziy  yə  tin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin -
də gö  rül  müş iş  lər ba  rə  də də ət  raf  lı 
mə  lu  mat ver  di.

Ar  tur Ra  si-za  də təəs  süf  lə bil  dir -
di ki, ötən il  lər ər  zin  də Er  mə  nis -
tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin həl  li is  ti  qa  mə  tin  də 
cid  di dö  nü  şə nail olun  ma  yıb. Bu -
nun sə  bə  bi Er  mə  nis  ta  nın qey  ri-
konst  ruk  tiv möv  qe  yi, mü  na  qi  şə  ni 
uzat  ma  ğa ça  lış  ma  sı  dır.

Baş na  zir diq  qə  tə çat  dır  dı ki, 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı hər za  man bu 

prob  le  mi nə  za  rət  də sax  la  yır, bey -
nəl  xalq təd  bir  lər  də mü  na  qi  şə  nin 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü çər-
 çi  və  sin  də həl  li  ni tə  ləb edir. Ali Baş 
Ko  man  da  nı  mı  zın rəh  bər  li  yi ilə 
hər  bi gü  cü  mü  zü dur  ma  dan ar  tı  rı -
rıq, or  du  mu  zu müasir hər  bi sur -
sat  lar  la tə  min edi  rik. Mü  da  fiə sə -
na  ye  si  nin in  ki  şa  fı üçün bu sa  hə  yə 
ay  rı  lan və  sait 13,5 də  fə ar  tı  rı  lıb. 
Mü  da  fiə Sə  na  ye  si Na  zir  li  yi  nin 
müəs  si  sə  lə  rin  də 1200-dən çox 
məh  su  lun, o cüm  lə  dən zi  reh  li tex -
ni  ka  nın, pi  lot  suz uçuş apa  rat  la  rı -
nın, müx  tə  lif növ atı  cı si  lah  la  rın və 
di  gər si  lah-sur  sa  tın is  teh  sa  lı təş  kil 
edi  lib. Bu gün Azər  bay  can  da is  teh-
 sal olu  nan hər  bi tə  yi  nat  lı məh  sul -
lar ar  tıq xa  ri  ci öl  kə  lə  rə də ix  rac 
edi  lir.

Baş na  zir Ar  tur Ra  si-za  də çı  xı  şı -
nın so  nun  da Azər  bay  can xal  qı  nın 
qar  şı  dan gə  lən pre  zi  dent seç  ki  lə -
rin  də də uğur  lu se  çim edə  cə  yi  nə 
və uğur  lu gə  lə  cə  yə səs ve  rə  cə  yi  nə 
əmin  li  yi  ni ifa  də et  di.

Da  ha son  ra de  pu  tat  lar hö  ku  mə -
tin he  sa  ba  tı  na mü  na  si  bət bil  dir  di -
lər. Mil  lət və  kil  lə  ri Arif Rə  him  za -
də, Əli Mə  sim  li, Hik  mət Məm  mə -
dov, Azər Ba  da  mov, El  mi  ra Axun -
do  va, Za  hid Oruc, Sa  hi  bə Qa  fa  ro -
va, Fa  zil Mus  ta  fa, Mu  sa Qa  sım  lı, 
Mu  sa Qu  li  yev, Bəx  ti  yar Əli  yev və 
Ra  fael Hü  sey  nov qeyd et  di  lər ki, 

he  sa  bat  da və Baş na  zi  rin bu  nun  la 
bağ  lı çı  xı  şın  da hö  ku  mə  tin fəaliy -
yə  ti hər  tə  rəf  li və əha  tə  li təq  dim 
olu  nub. Möv  cud iq  ti  sa  di çə  tin  lik -
lə  rə bax  ma  ya  raq, hö  ku  mət ötən il 
ər  zin  də sə  la  hiy  yət  lə  ri çər  çi  və  sin  də 
öh  də  si  nə dü  şən və  zi  fə  ni la  yi  qin  cə 
ye  ri  nə ye  ti  rib. Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 
il  lik he  sa  ba  tın  da öl  kə hə  ya  tı  nın 
bü  tün sa  hə  lə  ri əha  tə edi  lib, əsas 
gös  tə  ri  ci  lər ək  si  ni ta  pıb.

Fa  si  lə  dən son  ra par  la  ment  də 
he  sa  bat ət  ra  fın  da ge  niş mü  za  ki  rə -
lər da  vam et  di  ril  di. De  pu  tat  lar  dan 
Əf  la  tun Ama  şov, Fə  rəc Qu  li  yev, 
Ta  hir Mir  ki  şi  li, Ta  hir Rza  yev, İl -
ham Məm  mə  dov, As  tan Şah  ver  di -
yev, Çin  giz Qə  ni  za  də, Sa  hib Alı -
yev, El  dar Qu  li  yev, Ja  lə Əli  ye  va, 
Ya  qub Mah  mu  dov, Ta  hir Kə  rim  li, 
Aqi  yə Nax  çı  van  lı, El  man Nə  si  rov, 
Rə  şad Mah  mu  dov, Mir  ka  zım Ka -
zı  mov, Fə  zail Ağa  ma  lı və Na  qif 
Həm  zə  yev çı  xış edə  rək hö  ku  mə  tin 
fəaliy  yə  ti  ni yük  sək də  yər  lən  dir  di -
lər, elə  cə də qeyd və tək  lif  lə  ri  ni 
hö  ku  mət üzv  lə  ri  nin diq  qə  ti  nə çat -
dır  dı  lar.

Ət  raf  lı mü  za  ki  rə  lə  rin ye  ku  nun -
da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Na -
zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2017-ci il  də 
fəaliy  yə  ti  nə dair il  lik he  sa  ba  tı sə  sə 
qo  yul  du və nə  zə  rə alın  dı.

Mil  li Məc  li  sin 
Mət  buat xid  mə  ti

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

lər ər  zin  də 1 mil  yon 900 min  dən 
çox iş ye  ri açı  lıb, or  ta ömür müd -
də  ti isə 72,4 il  dən 75,4 ilə yük  səl -
miş  dir.

Döv  lət büd  cə  si  nin gə  lir  lə  ri 13,5 
də  fə, Döv  lət So  sial Mü  da  fiə Fon -
du  nun xərc  lə  ri 9 də  fə ço  xal  mış  dır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin apar -
dı  ğı qə  tiy  yət  li və uzaq  gö  rən da  xi  li 
və xa  ri  ci si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də Ba  kı-
Tbi  li  si-Cey  han, Ba  kı-Tbi  li  si-Ər  zu -
rum neft-qaz kə  mər  lə  ri, Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi, Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də -
mir yo  lu ki  mi st  ra  te  ji la  yi  hə  lə  rin 
ic  ra  sı müm  kün ol  muş  dur.

Baş na  zir vur  ğu  la  dı ki, neft-qaz 
sə  na  ye  si  nin apa  rı  cı ro  lu Azər  bay -
ca  nın nü  fu  zu  nun art  ma  sı  na töh  fə -
si  ni ve  rə  cək və di  gər sa  hə  lə  rin in -
ki  şa  fı  na kö  mək edə  cək. O qeyd et -
di ki, əha  li  nin tə  bii qaz  la tə  min 
edil  mə  si ki  mi so  sial prob  le  min həl-
 li ilə bağ  lı da  vam  lı təd  bir  lər nə  ti  cə-
 sin  də qaz  laş  dır  ma  nın sə  viy  yə  si 
51%-dən 93%-ə yük  səl  miş  dir.

Ötən il  lər  də öl  kə  də sa  hib  kar  lı  ğın 
və sə  na  ye  nin in  ki  şa  fı üçün mü  hüm 
təd  bir  lər gö  rül  müş  dür. Sə  na  ye  nin 
in  ki  şa  fı  na dair döv  lət proq  ra  mı təs -
diq edil  miş və ic  ra  sı  na baş  lan  mış -
dır. Ənə  nə  vi sə  na  ye sa  hə  lə  ri ilə ya -
na  şı, Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı üçün 

ye  ni olan kos  mik, mü  da  fiə, gə  mi  qa-
 yır  ma, al  ter  na  tiv ener  ji və di  gər sa -
hə  lər ya  ra  dıl  mış  dır. Müasir sə  na  ye 
park  la  rı  nın və mə  həl  lə  lə  ri  nin ya  ra -
dıl  ma  sı  na üs  tün  lük ve  ril  miş  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
xal  ça  çı  lıq sa  hə  si ye  ni in  ti  bah döv -
rü  nə da  xil ol  muş, “Azər  xal  ça” 
Səhm  dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fin  dən 
2017-ci il  də öl  kə  nin 10 ra  yo  nun  da 
xal  ça sex  lə  ri açıl  mış  dır. Gə  lə  cək  də 
da  ha 10 be  lə xal  ça se  xi  nin açıl  ma  sı 
nə  zər  də tu  tul  muş  dur.

Ötən il  lər  də öl  kə  də ti  kin  ti ma  te -
rial  la  rı is  teh  sa  lı 4,4 də  fə, elekt  rik 
ava  dan  lıq  la  rı  nın is  teh  sa  lı 10,9 də  fə, 
me  bel is  teh  sa  lı 2,4 də  fə art  mış  dır.

Öl  kə  də ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi üz  rə 
döv  lət proq  ra  mı qə  bul edil  miş və 

ic  ra  sı  na baş  lan  mış  dır. Bu  nun  la 
bağ  lı öl  kə  də 32 iri fer  mer tə  sər  rü -
fa  tı ya  ra  dıl  mış, bu məq  səd  lə 70,5 
mil  yon ma  nat məb  lə  ğin  də gü  zəşt  li 
kre  dit ay  rıl  mış  dır. Ha  zır  da 43 aq -
ro  par  kın, o cüm  lə  dən 14 müasir 
hey  van  dar  lıq komp  lek  si  nin ya  ra -
dıl  ma  sı ilə bağ  lı iş  lər apa  rı  lır. 2018-
ci ilin əv  və  li  nə olan mə  lu  ma  ta gö -
rə, öl  kə  də 2800-dən çox is  ti  xa  na 
komp  lek  si fəaliy  yət gös  tə  rir və tək-
 cə ke  çən il bu  ra  da 190 min ton  dan 
çox məh  sul tə  da  rük edil  miş  dir.

Əha  li  nin key  fiy  yət  li iç  mə  li su ilə 
tə  min edil  mə  si üçün Oğuz-Qə  bə  lə-
Ba  kı su xət  ti çə  kil  miş, su an  bar  la  rı 
ti  kil  miş, bir sı  ra ya  şa  yış mən  tə  qə -
lə  rin  də isə mo  dul tip  li su  tə  miz  lə -
mə stan  si  ya  la  rı ya  ra  dıl  mış  dır.
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 lə  ti  nin im  za  sı  nı bü  tün dün  ya  ya ta -
nıt  maq qa  bi  liy  yə  ti  nə və is  te  da  dı  na 
ma  lik ol  du  ğu  na gö  rə, keç  miş SS  Rİ 
döv  lət sis  te  min  də qa  zan  dı  ğı zən -
gin təc  rü  bə  dən ye  ni Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin əsas  la  rı  nı qur  maq üçün 
bö  yük uzaq  gö  rən  lik  lə is  ti  fa  də edir-
 di. 

Hə  lə müs  tə  qil  li  yi  ni elan et  mə -
miş  dən əv  vəl Nax  çı  van  da xal  qın 
tə  lə  bi ilə rəh  bər  li  yə gəl  miş Hey  dər 
Əli  yev Azər  bay  ca  nın döv  lət müs  tə-
 qil  li  yi  nin əsas at  ri  but  la  rı  nı ilk də  fə 
ora  da bər  pa et  miş, onun tə  şəb  bü  sü 
ilə 1990-cı il no  yab  rın 17-də Azər -
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya -
di  ga  rı olan üç  rəng  li bay  raq Nax  çı -
van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  nın döv  lət 
bay  ra  ğı ki  mi təs  diq olun  muş və bu -
nun Azər  bay  ca  nın döv  lət bay  ra  ğı 
ki  mi təs  diq edil  mə  si ba  rə  də res -
pub  li  ka Ali So  ve  ti qar  şı  sın  da və  sa -
tət qal  dı  rıl  mış və bu və  sa  tət 1991-ci 
il fev  ra  lın 5-də qə  bul olun  muş  dur.

Ulu ön  dər keç  miş SS  Rİ-nin sax -
lan  ma  sı üçün ke  çi  ri  lən re  fe  ren -
dum  da Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li-
 ka  sı  nın iş  ti  ra  kı  na yol ver  mə  miş, ilk 
də  fə Mux  tar Res  pub  li  ka  nın adın -
dan “so  vet” və “so  sialist” söz  lə  ri  ni 
çı  xar  ma  ğa qə  rar ver  miş və onun bu 
qə  tiy  yə  ti o za  man bö  yük əks-sə  da 
do  ğur  muş  du. Tə  biidir ki, Ümum -
mil  li li  de  rin xid  mət  lə  ri bu  nun  la 
bit  mir. Hey  dər Əli  yev 1993-cü il  də 
xal  qın tə  lə  bi ilə Azər  bay  ca  nın rəh -
bər  li  yi  nə qa  yıt  dıq  dan son  ra ya  ran -
mış ta  ri  xi für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək 
öl  kə  mi  zin müs  tə  qil  lik ta  ri  xi  nə elə 
şə  rəf  li sə  hi  fə  lər yaz  mış, elə bö  yük 
iş  lər gör  müş  dür ki, on  la  rı sa  da  la -
maq  la qur  tar  maz. 

Müs  tə  qil  li  yin həs  rə  ti  ni ən çox 
çə  kən və onun qəd  ri  ni ha  mı  dan 
yax  şı bi  lən bir döv  lət xa  di  mi ki  mi, 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
ta  ri  xi, onun Azər  bay  can döv  lət  çi  li -
yin  də  ki ye  ri və əhə  miy  yə  ti öm  rü -

nün so  nu  na  dək Hey  dər Əli  ye  vin 
diq  qət mər  kə  zin  də ol  muş  dur.

Ulu ön  dər 1918-ci il ma  yın 28-də 
Tbi  li  si  də Azər  bay  ca  nın İs  tiq  lal Bə -
yan  na  mə  si  nin elan edil  di  yi gü  nün 
bay  ram ol  ma  sı  nı ta  ma  mi  lə qa  nu -
nauy  ğun he  sab edə  rək qeyd edir  di 
ki, bu bay  ram bi  zim is  tiq  la  liy  yət 
bay  ra  mı  mız  dır. O de  yir  di: “Biz 
1918-ci il  də ya  ran  mış Xalq Cüm  hu-
 riy  yə  ti  nin fəaliy  yə  ti  ni yük  sək qiy -
mət  lən  dir  mi  şik, bu gün də yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  rik və bu  gün  kü müs -
tə  qil Azər  bay  can hə  min o Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin va  ri  si  dir”. Hey -
dər Əli  yev 1991-ci il  dən son  ra Azər-
 bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  nin dün  ya öl -
kə  lə  ri tə  rə  fin  dən ta  nın  ma  sı  nı, bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  la  ra üzv ol  ma  sı  nı, 
xa  ri  ci öl  kə  lər  də sə  fir  lik  lə  rin açıl  ma-
 sı  nı xal  qı  mı  zın bö  yük uğu  ru ad  lan-
 dı  ra  raq dö  nə-dö  nə de  yir  di: “Bu 
döv  lət, bu qu  ru  luş 1918-ci il  də ya -
ran  mış ilk Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
va  ri  si  dir. Bü  tün döv  lət onun va  ri  si-
 dir, bü  tün res  pub  li  ka onun va  ri  si -
dir, bü  tün xalq onun va  ri  si  dir. Bu, 
heç bir kə  sə, han  sı  sa bir si  ya  si qüv-
 və  yə məx  sus de  yil  dir. Bu, xal  qa 
məx  sus  dur. Bu, in  di möv  cud olan 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nə məx  sus  dur 
və Azər  bay  ca  nın Kons  ti  tu  si  ya  sın  da 
öz ək  si  ni ta  pıb  dır”.

Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin əsl ta  ri  xi -
nin, Cüm  hu  riy  yət xa  dim  lə  ri  nin hə -
yat və fəaliy  yə  ti  nin, si  ya  si ir  si  nin 
öy  rə  nil  mə  si, bu ta  ri  xin bü  tün tam -
lı  ğı ilə müasir nə  sil  lə  rə çat  dı  rıl  ma -
sı, Cüm  hu  riy  yət xa  dim  lə  ri  nin xa  ti -
rə  si  nin əbə  di  ləş  di  ril  mə  si məhz 
Hey  dər Əli  ye  vin ver  di  yi sə  rən  cam-
 lar  la hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. Cüm  hu -
riy  yə  tin yu  bi  le  yi  nin ilk də  fə ge  niş 
qeyd edil  mə  si Ümum  mil  li li  de  rin 
1998-ci il 30 yan  var ta  rix  li sə  rən  ca -
mı ilə baş  lan  mış, bu sə  rən  cam  la 
döv  lət ko  mis  si  ya  sı ya  ra  dıl  mış, ko -
mis  si  ya  nın təd  bir  lər pla  nı Ulu ön -

də  rin 1998-ci il 22 fev  ral ta  rix  li sə -
rən  ca  mı ilə təs  diq edil  miş, ey  ni za -
man  da, 1998-ci il 22 fev  ral ta  rix  li 
sə  rən  cam  da Azər  bay  can Xalq Cüm-
 hu  riy  yə  ti  nin 80 il  li  yi  nə həsr olun -
muş əsər  lə  rin nəşr edil  mə  si nə  zər -
də tu  tul  muş  du. Hey  dər Əli  ye  vin 
1998-ci il 24 may ta  rix  li sə  rən  ca  mı 
isə bi  la  va  si  tə 80 il  lik  lə bağ  lı ümum-
 res  pub  li  ka mə  ra  si  mi  nin ke  çi  ril  mə  si 
ba  rə  də idi. 

2003-cü il 1 fev  ral ta  rix  li sə  rən -
ca  mın  da isə Ümum  mil  li li  der Azər-
 bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nə abi -
də ucal  dıl  ma  sı ba  rə  də gös  tə  riş ver-
 miş  dir. Da  ha son  ra Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin sə  rən  ca  mı ilə İs  tiq  lal mu -
ze  yi  nin ya  ra  dıl  ma  sı və İs  tiq  lal abi -
də  si  nin ucal  dıl  ma  sı üçün mü  sa  bi -
qə elan edil  miş  dir. Hə  min abi  də -
nin açı  lı  şı 2007-ci il ma  yın 25-də 
Ba  kı  nın mər  kə  zin  də - İs  tiq  la  liy  yət 
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XX əsr  də Azər  bay  ca  nın döv  lət  çi -
lik ta  ri  xi  nin ən şan  lı sə  hi  fə  lə  rin  dən 
ol  muş və cə  mi 23 ay da  vam et  sə də, 
və  tə  ni  mi  zin ta  le  yin  də də  rin iz qoy -
muş  Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy -
yə  ti  nin ta  ri  xi, qı  sa za  man kə  si  yin  də 
xal  qı  mı  zın mil  li dir  çə  li  şi üçün gör -
dü  yü hey  rə  ta  miz iş  lər, hə  qi  qə  tən, 
qü  rur do  ğu  rur. 

Bu ta  ri  xi ya  ra  dan  lar Azər  bay  can 
xal  qı  na azad  lı  ğın, de  mok  ra  ti  ya  nın, 
öz ta  le  yi  nin sa  hi  bi ol  ma  ğın nə de -
mək ol  du  ğu  nu gös  tər  di  lər. Sü  but 
et  di  lər ki, bu tor  pa  ğın şan  lı keç  mi  şi, 
bu mil  lə  tin mi  sil  siz is  te  da  dı və qa -
bi  liy  yə  ti var və bir çox  la  rı  na nü  mu -
nə olan bir döv  lət qur  ma  ğa, onu 
ya  şat  ma  ğa qa  dir  dir. Təəs  süf ki, ta  ri-
 xən müs  təm  lə  kə  çi  lik si  ya  sə  tin  dən 
əl çək  mə  yən çar Ru  si  ya  sı və Azər -
bay  ca  nın tə  bii sər  vət  lə  ri  nə göz ti -
kən di  gər xa  ri  ci qüv  və  lə  rin tə  si  ri ilə 
öz müs  tə  qil  li  yi  nin bəh  rə  si  ni so  na -
dək gör  mək xal  qı  mı  za nə  sib ol  ma -
dı, bol  şe  vik Ru  si  ya  sı  nın tə  ca  vü  zü 
nə  ti  cə  sin  də müs  tə  qil  li  yi  ni qo  ru  yub 
sax  la  ya bil  mə  di. Cüm  hu  riy  yət ta  ri -
xi nə qə  dər şə  rəf  li ol  sa da, öm  rü qı -
sa ol  du. 

La  kin is  tər 1918-ci il  də müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti  ni qu  ran  lar, is -
tər  sə də SS  Rİ-nin da  ğıl  ma  sı ilə 1991-
ci il  də müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa edən  lər 
və 1993-cü il  dən son  ra onu qo  ru  yub 
in  di  ki zir  və  yə çat  dı  ran  lar ta  rix qar  şı-
 sın  da öz mis  si  ya  la  rı  nı şə  rəf  lə ye  ri  nə 
ye  tir  dik  lə  ri  nə gö  rə Azər  bay  can xal -
qı  nın qəl  bin  də daim ya  şa  ya  caq  dır.

Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin əsl qiy -
mə  ti  ni Hey  dər Əli  yev ver  miş, Azər-
 bay  can xal  qı  nı onun hə  qi  qi va  ri  si  nə 
çe  vir  miş  dir. O, bu ta  ri  xi nəin  ki qo -
ru  muş, ya  şat  mış, zən  gin  ləş  dir  miş, 
həm  çi  nin ya  rat  dı  ğı si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
hü  qu  qi ba  za ilə, mə  nə  vi də  yər  lər ilə 
bu müs  tə  qil  li  yin son də  rə  cə möh -
kəm və əbə  di bü  növ  rə  si  ni qoy  muş -
dur. 

Ulu ön  dər özü Azər  bay  can ta  ri -
xi  nin şan  lı və ağ  rı  lı sə  hi  fə    lə  ri  ni də -
rin  dən bil  di  yi  nə, bö  yük və  tən  pər -
vər  lik duy  ğu  la  rı ilə ya  şa  dı  ğı  na, mil-
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 lə  ti  nin im  za  sı  nı bü  tün dün  ya  ya ta -
nıt  maq qa  bi  liy  yə  ti  nə və is  te  da  dı  na 
ma  lik ol  du  ğu  na gö  rə, keç  miş SS  Rİ 
döv  lət sis  te  min  də qa  zan  dı  ğı zən -
gin təc  rü  bə  dən ye  ni Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin əsas  la  rı  nı qur  maq üçün 
bö  yük uzaq  gö  rən  lik  lə is  ti  fa  də edir-
 di. 

Hə  lə müs  tə  qil  li  yi  ni elan et  mə -
miş  dən əv  vəl Nax  çı  van  da xal  qın 
tə  lə  bi ilə rəh  bər  li  yə gəl  miş Hey  dər 
Əli  yev Azər  bay  ca  nın döv  lət müs  tə-
 qil  li  yi  nin əsas at  ri  but  la  rı  nı ilk də  fə 
ora  da bər  pa et  miş, onun tə  şəb  bü  sü 
ilə 1990-cı il no  yab  rın 17-də Azər -
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya -
di  ga  rı olan üç  rəng  li bay  raq Nax  çı -
van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  nın döv  lət 
bay  ra  ğı ki  mi təs  diq olun  muş və bu -
nun Azər  bay  ca  nın döv  lət bay  ra  ğı 
ki  mi təs  diq edil  mə  si ba  rə  də res -
pub  li  ka Ali So  ve  ti qar  şı  sın  da və  sa -
tət qal  dı  rıl  mış və bu və  sa  tət 1991-ci 
il fev  ra  lın 5-də qə  bul olun  muş  dur.

Ulu ön  dər keç  miş SS  Rİ-nin sax -
lan  ma  sı üçün ke  çi  ri  lən re  fe  ren -
dum  da Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li-
 ka  sı  nın iş  ti  ra  kı  na yol ver  mə  miş, ilk 
də  fə Mux  tar Res  pub  li  ka  nın adın -
dan “so  vet” və “so  sialist” söz  lə  ri  ni 
çı  xar  ma  ğa qə  rar ver  miş və onun bu 
qə  tiy  yə  ti o za  man bö  yük əks-sə  da 
do  ğur  muş  du. Tə  biidir ki, Ümum -
mil  li li  de  rin xid  mət  lə  ri bu  nun  la 
bit  mir. Hey  dər Əli  yev 1993-cü il  də 
xal  qın tə  lə  bi ilə Azər  bay  ca  nın rəh -
bər  li  yi  nə qa  yıt  dıq  dan son  ra ya  ran -
mış ta  ri  xi für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək 
öl  kə  mi  zin müs  tə  qil  lik ta  ri  xi  nə elə 
şə  rəf  li sə  hi  fə  lər yaz  mış, elə bö  yük 
iş  lər gör  müş  dür ki, on  la  rı sa  da  la -
maq  la qur  tar  maz. 

Müs  tə  qil  li  yin həs  rə  ti  ni ən çox 
çə  kən və onun qəd  ri  ni ha  mı  dan 
yax  şı bi  lən bir döv  lət xa  di  mi ki  mi, 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
ta  ri  xi, onun Azər  bay  can döv  lət  çi  li -
yin  də  ki ye  ri və əhə  miy  yə  ti öm  rü -

nün so  nu  na  dək Hey  dər Əli  ye  vin 
diq  qət mər  kə  zin  də ol  muş  dur.

Ulu ön  dər 1918-ci il ma  yın 28-də 
Tbi  li  si  də Azər  bay  ca  nın İs  tiq  lal Bə -
yan  na  mə  si  nin elan edil  di  yi gü  nün 
bay  ram ol  ma  sı  nı ta  ma  mi  lə qa  nu -
nauy  ğun he  sab edə  rək qeyd edir  di 
ki, bu bay  ram bi  zim is  tiq  la  liy  yət 
bay  ra  mı  mız  dır. O de  yir  di: “Biz 
1918-ci il  də ya  ran  mış Xalq Cüm  hu-
 riy  yə  ti  nin fəaliy  yə  ti  ni yük  sək qiy -
mət  lən  dir  mi  şik, bu gün də yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  rik və bu  gün  kü müs -
tə  qil Azər  bay  can hə  min o Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin va  ri  si  dir”. Hey -
dər Əli  yev 1991-ci il  dən son  ra Azər-
 bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  nin dün  ya öl -
kə  lə  ri tə  rə  fin  dən ta  nın  ma  sı  nı, bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  la  ra üzv ol  ma  sı  nı, 
xa  ri  ci öl  kə  lər  də sə  fir  lik  lə  rin açıl  ma-
 sı  nı xal  qı  mı  zın bö  yük uğu  ru ad  lan-
 dı  ra  raq dö  nə-dö  nə de  yir  di: “Bu 
döv  lət, bu qu  ru  luş 1918-ci il  də ya -
ran  mış ilk Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
va  ri  si  dir. Bü  tün döv  lət onun va  ri  si-
 dir, bü  tün res  pub  li  ka onun va  ri  si -
dir, bü  tün xalq onun va  ri  si  dir. Bu, 
heç bir kə  sə, han  sı  sa bir si  ya  si qüv-
 və  yə məx  sus de  yil  dir. Bu, xal  qa 
məx  sus  dur. Bu, in  di möv  cud olan 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nə məx  sus  dur 
və Azər  bay  ca  nın Kons  ti  tu  si  ya  sın  da 
öz ək  si  ni ta  pıb  dır”.

Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin əsl ta  ri  xi -
nin, Cüm  hu  riy  yət xa  dim  lə  ri  nin hə -
yat və fəaliy  yə  ti  nin, si  ya  si ir  si  nin 
öy  rə  nil  mə  si, bu ta  ri  xin bü  tün tam -
lı  ğı ilə müasir nə  sil  lə  rə çat  dı  rıl  ma -
sı, Cüm  hu  riy  yət xa  dim  lə  ri  nin xa  ti -
rə  si  nin əbə  di  ləş  di  ril  mə  si məhz 
Hey  dər Əli  ye  vin ver  di  yi sə  rən  cam-
 lar  la hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. Cüm  hu -
riy  yə  tin yu  bi  le  yi  nin ilk də  fə ge  niş 
qeyd edil  mə  si Ümum  mil  li li  de  rin 
1998-ci il 30 yan  var ta  rix  li sə  rən  ca -
mı ilə baş  lan  mış, bu sə  rən  cam  la 
döv  lət ko  mis  si  ya  sı ya  ra  dıl  mış, ko -
mis  si  ya  nın təd  bir  lər pla  nı Ulu ön -

də  rin 1998-ci il 22 fev  ral ta  rix  li sə -
rən  ca  mı ilə təs  diq edil  miş, ey  ni za -
man  da, 1998-ci il 22 fev  ral ta  rix  li 
sə  rən  cam  da Azər  bay  can Xalq Cüm-
 hu  riy  yə  ti  nin 80 il  li  yi  nə həsr olun -
muş əsər  lə  rin nəşr edil  mə  si nə  zər -
də tu  tul  muş  du. Hey  dər Əli  ye  vin 
1998-ci il 24 may ta  rix  li sə  rən  ca  mı 
isə bi  la  va  si  tə 80 il  lik  lə bağ  lı ümum-
 res  pub  li  ka mə  ra  si  mi  nin ke  çi  ril  mə  si 
ba  rə  də idi. 

2003-cü il 1 fev  ral ta  rix  li sə  rən -
ca  mın  da isə Ümum  mil  li li  der Azər-
 bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nə abi -
də ucal  dıl  ma  sı ba  rə  də gös  tə  riş ver-
 miş  dir. Da  ha son  ra Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin sə  rən  ca  mı ilə İs  tiq  lal mu -
ze  yi  nin ya  ra  dıl  ma  sı və İs  tiq  lal abi -
də  si  nin ucal  dıl  ma  sı üçün mü  sa  bi -
qə elan edil  miş  dir. Hə  min abi  də -
nin açı  lı  şı 2007-ci il ma  yın 25-də 
Ba  kı  nın mər  kə  zin  də - İs  tiq  la  liy  yət 

XX əsr  də Azər  bay  ca  nın döv  lət  çi -
lik ta  ri  xi  nin ən şan  lı sə  hi  fə  lə  rin  dən 
ol  muş və cə  mi 23 ay da  vam et  sə də, 
və  tə  ni  mi  zin ta  le  yin  də də  rin iz qoy -
muş  Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy -
yə  ti  nin ta  ri  xi, qı  sa za  man kə  si  yin  də 
xal  qı  mı  zın mil  li dir  çə  li  şi üçün gör -
dü  yü hey  rə  ta  miz iş  lər, hə  qi  qə  tən, 
qü  rur do  ğu  rur. 

Bu ta  ri  xi ya  ra  dan  lar Azər  bay  can 
xal  qı  na azad  lı  ğın, de  mok  ra  ti  ya  nın, 
öz ta  le  yi  nin sa  hi  bi ol  ma  ğın nə de -
mək ol  du  ğu  nu gös  tər  di  lər. Sü  but 
et  di  lər ki, bu tor  pa  ğın şan  lı keç  mi  şi, 
bu mil  lə  tin mi  sil  siz is  te  da  dı və qa -
bi  liy  yə  ti var və bir çox  la  rı  na nü  mu -
nə olan bir döv  lət qur  ma  ğa, onu 
ya  şat  ma  ğa qa  dir  dir. Təəs  süf ki, ta  ri-
 xən müs  təm  lə  kə  çi  lik si  ya  sə  tin  dən 
əl çək  mə  yən çar Ru  si  ya  sı və Azər -
bay  ca  nın tə  bii sər  vət  lə  ri  nə göz ti -
kən di  gər xa  ri  ci qüv  və  lə  rin tə  si  ri ilə 
öz müs  tə  qil  li  yi  nin bəh  rə  si  ni so  na -
dək gör  mək xal  qı  mı  za nə  sib ol  ma -
dı, bol  şe  vik Ru  si  ya  sı  nın tə  ca  vü  zü 
nə  ti  cə  sin  də müs  tə  qil  li  yi  ni qo  ru  yub 
sax  la  ya bil  mə  di. Cüm  hu  riy  yət ta  ri -
xi nə qə  dər şə  rəf  li ol  sa da, öm  rü qı -
sa ol  du. 

La  kin is  tər 1918-ci il  də müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti  ni qu  ran  lar, is -
tər  sə də SS  Rİ-nin da  ğıl  ma  sı ilə 1991-
ci il  də müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa edən  lər 
və 1993-cü il  dən son  ra onu qo  ru  yub 
in  di  ki zir  və  yə çat  dı  ran  lar ta  rix qar  şı-
 sın  da öz mis  si  ya  la  rı  nı şə  rəf  lə ye  ri  nə 
ye  tir  dik  lə  ri  nə gö  rə Azər  bay  can xal -
qı  nın qəl  bin  də daim ya  şa  ya  caq  dır.

Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin əsl qiy -
mə  ti  ni Hey  dər Əli  yev ver  miş, Azər-
 bay  can xal  qı  nı onun hə  qi  qi va  ri  si  nə 
çe  vir  miş  dir. O, bu ta  ri  xi nəin  ki qo -
ru  muş, ya  şat  mış, zən  gin  ləş  dir  miş, 
həm  çi  nin ya  rat  dı  ğı si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
hü  qu  qi ba  za ilə, mə  nə  vi də  yər  lər ilə 
bu müs  tə  qil  li  yin son də  rə  cə möh -
kəm və əbə  di bü  növ  rə  si  ni qoy  muş -
dur. 

Ulu ön  dər özü Azər  bay  can ta  ri -
xi  nin şan  lı və ağ  rı  lı sə  hi  fə    lə  ri  ni də -
rin  dən bil  di  yi  nə, bö  yük və  tən  pər -
vər  lik duy  ğu  la  rı ilə ya  şa  dı  ğı  na, mil-
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ran, ta  ri  xi öy  rə  nib ye  ni ta  rix ya  ra -
dan bö  yük si  ya  si xa  dim idi. O, 
Azər  bay  can  da qeyd olu  nan bay -
ram  la  rı sə  ciy  yə  lən  di  rər  kən 28 May 
Res  pub  li  ka gü  nü  nü xal  qı  mı  zın ən 
bö  yük bay  ra  mı ki  mi qiy  mət  lən  di -
rir  di və de  yir  di: “Ma  yın 28-i bi  zim 
bö  yük bay  ra  mı  mız  dır. De  yə bi  lə -
rəm ki, bu, müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın 
ən yük  sək si  ya  si, ic  ti  mai, mil  li bay -
ra  mı  dır... bu, bi  zim mil  li müs  tə  qil -
li  yi  mi  zin bay  ra  mı  dır və bu  nun da 
əhə  miy  yə  ti on  dan iba  rət  dir ki, biz 
1918-ci il  də əl  də edil  miş müs  tə  qil -
lik gü  nü  nün yu  bi  le  yi  ni bu gün  lər -
də qeyd et  mə  li  yik”.      

Hey  dər Əli  yev 28 May bay  ra  mı -
nı xal  qı  mı  zın qə  dim Nov  ruz bay  ra-
 mı ilə mü  qa  yi  sə edə  rək bu bay  ra -
mın da Nov  ruz bay  ra  mı ki  mi əbə  di 
ya  şa  ya  ca  ğı  nı bil  di  rir və de  yir  di: 
“Bax, bu bay  ram da be  lə ola  caq  dır. 
Çün  ki bi  zim müs  tə  qil  li  yi  miz bun -
dan son  ra əbə  di ola  caq  dır. Mə  nim 
bu  na şüb  həm yox  dur. Bu bay  ram 
da hər bir və  tən  da  şın, hər bir in  sa -
nın qəl  bi  nə da  xil ol  ma  lı  dır və hər 
bir in  san bu bay  ram gü  nü  nü qeyd 
edə  rək Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi, 
su  ve  ren  li  yi, is  tiq  la  liy  yə  ti ilə əla  qə -
dar if  ti  xar his  si ke  çir  mə  li  dir. Bu -
nun üçün biz əsas ya  rat  mı  şıq. Ye  nə 
də de  yi  rəm, ar  xa  da qa  lan il  lə  rin 
han  sı  na bax  sa  nız, biz o il  lər  də bu 
bay  ra  mı çox yük  sək sə  viy  yə  də ke -
çir  mi  şik. Mə  sə  lən, mə  nim xa  ti  rim -
də  dir, 1992-ci il  də biz Nax  çı  van  da 
bu bay  ra  mı çox gö  zəl şə  rait  də ke -
çir  mi  şik”. 

Hə  qi  qə  tən də 1992-ci il  ma  yın 
28-də Nax  çı  van  la Tür  ki  yə ara  sın  da 
Dost  luq Kör  pü  sü  nün açı  lı  şı ol  muş 
və Tür  ki  yə  dən bö  yük nü  ma  yən  də 
he  yə  ti, o cüm  lə  dən  Tür  ki  yə Cüm -
hu  riy  yə  ti  nin baş  çı  la  rı açı  lış  da iş  ti -
rak et  miş  di  lər. Hey  dər Əli  yev o 
döv  rü sə  ciy  yə  lən  di  rə  rək de  yir  di: 
“Bil  mi  rəm, 1992-ci il  də 28 May bay-
 ra  mı Ba  kı  da ne  cə ke  çi  ril  di. Mə  nim 
bun  dan o qə  dər də xə  bə  rim yox idi. 
Çün  ki ba  şım o iş  lər  lə qa  rı  şıq idi. 
Am  ma bir az bi  lir  dim ki, o vaxt bu -

ra  da cid  di ha  ki  miy  yət mü  ba  ri  zə  si 
ge  dir  di. Ha  ki  miy  yət uğ  run  da da  la-
 şır  dı  lar. Biz isə hə  min vaxt  lar Nax -
çı  van  da Azər  bay  can  la Tür  ki  yə  ni 
bir  ləş  di  rən kör  pü ya  rat  dıq...”. 
Ümum  mil  li li  der hə  min vaxt Er  mə-
 nis  tan  la Nax  çı  van sər  hə  din  də baş -
la  yan və 40 gün da  vam edən mü  na-
 qi  şə  ni də ya  da sa  lır və qeyd edir  di: 
“Əgər elə bir za  man  da bu bay  ra -
mın be  lə yük  sək sə  viy  yə  də ke  çi  ril -
mə  si müm  kün olub  sa və bu da 
mə  nim şəx  si ira  dəm  lə Nax  çı  van  da 
olub  sa, in  di bu  ra  da, Azər  bay  can  da, 
şüb  hə  siz ki, bi  zim müs  tə  qil  li  yi  miz 
ar  tıq möh  kəm  lə  nib  dir və be  lə bir 
dövr  də bu bay  ra  mı ən yük  sək sə -
viy  yə  də ke  çir  mə  li  yik”.

Ulu ön  dər 1993-cü il  də Cüm  hu -
riy  yə  tin 75-ci il  dö  nü  mü za  ma  nı Ba -
kı  da föv  qə  la  də və  ziy  yət re  ji  mi  nin 
hökm sür  dü  yü  nü, ay  rı-ay  rı ci  na -
yət  kar qrup  la  rın, si  lah  lı dəs  tə  lə  rin 
tüğ  yan et  di  yi  ni, hər yer  də ko  men -
dant  lıq  la  rın fəaliy  yət gös  tər  di  yi  ni 
bil  di  rir və 80 il  lik yu  bi  le  yin ta  ma -
mi  lə baş  qa bir şə  rait  də ke  çi  ril  di  yi  ni 
vur  ğu  la  yır  dı. 

Hey  dər Əli  yev əsas məq  sə  din 
Azər  bay  can  da əl  də olun  muş müs -
tə  qil  li  yi qo  ru  yub sax  la  maq  dan, onu 
möh  kəm  lən  dir  mək  dən, res  pub  li -
ka  mız  da de  mok  ra  tik, hü  qu  qi, dün-
 yə  vi döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si  ni 
uğur  la apar  maq  dan, iq  ti  sa  di və si -
ya  si is  la  hat  la  rı so  na  dək hə  ya  ta ke -

kü  çə  sin  də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke -
çi  ril  miş  dir. 

Hey  dər Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı sə -
rən  cam  la  rın ic  ra  sı  nın və on  lar  dan 
irə  li gə  lən çox  say  lı təd  bir  lə  rin ke  çi-
 ril  mə  si  nin məq  sə  di Cüm  hu  riy  yət 
ta  ri  xi  nin şan  lı sə  hi  fə  lə  ri  ni xal  qa 
çat  dır  maq idi. Res  pub  li  ka  nın döv -
lət or  qan  la  rı  nın rəh  bər  lə  rin  dən 
iba  rət olan döv  lət ko  mis  si  ya  sı  nın 
1998-ci il ma  yın 20-də ke  çi  ri  lən ge -
niş ic  la  sın  da gö  rül  müş iş  lər haq -
qın  da Ulu ön  də  rə ət  raf  lı he  sa  bat 
ve  ril  miş  di və bu  ra  da sa  da  la  nan iş -
lə  rin həc  mi, o döv  rün məh  dud im -
kan  la  rı  nı nə  zə  rə al  saq, son də  rə  cə 
bö  yük idi. Qı  sa müd  dət  də Cüm  hu-
 riy  yət döv  rün  də döv  lət xa  dim  lə  ri -
nin ya  şa  dı  ğı bi  na  la  ra on  la  rın ba  rel-
 yef  lə  ri və xa  ti  rə löv  hə  lə  ri vu  rul -
muş, çox bö  yük həcm  li məc  muələr 
və ki  tab  lar çap olun  muş, iki  his  sə  li 
sə  nəd  li film çə  kil  miş, ge  niş konf -
rans və sim  po  zium  lar va  si  tə  si ilə 
tək  cə res  pub  li  ka da  xi  lin  də de  yil, 
res  pub  li  ka  dan kə  nar  da da bu yu -
bi  ley ge  niş qeyd edil  miş  di. Tək  cə 
bu fak  tı qeyd et  mək ki  fa  yət  dir ki, o 
dövr  də çap olu  nan sə  nəd və ma  te -
rial top  lu  la  rı  nın həc  mi 300 çap və -
rə  qin  dən çox ol  muş  du. 

Cüm  hu  riy  yə  tin yu  bi  le  yi ma  yın 
30-31-də Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı -
nın Va  şinq  ton  da ke  çi  ri  lən II Konq -
re  sin  də də qeyd edil  miş, Cüm  hu -
riy  yət par  la  men  ti  nin səd  ri Əli  mər -
dan bəy Top  çu  ba  şo  vun Pa  ris  də 
ya  şa  dı  ğı bi  na  ya xa  ti  rə löv  hə  si vu -
rul  muş, 1998-ci il ma  yın 5-6-da 
Tbi  li  si şə  hə  rin  də də yu  bi  ley təd  bi  ri 
ke  çi  ril  miş, Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si  nin xü  su  si ic -
la  sı bu ildönümünə həsr olun  muş 
və Azər  bay  ca  nın dip  lo  ma  tik nü -
ma  yən  də  lik  lə  ri  nin ol  du  ğu öl  kə  lər -
də müx  tə  lif for  ma  lar  da bu yu  bi  ley 
qeyd edil  miş  dir.  

Yu  bi  ley təd  bi  ri  nə həsr olun  muş 
ic  las  da Hey  dər Əli  yev Cüm  hu  riy -
yə  tin ta  ri  xi  nə, onun xal  qı  mı  zın ta -
le  yin  də oy  na  dı  ğı ro  la, Azər  bay  can 
xal  qı  na bəxş et  di  yi əvəz  siz mə  nə  vi, 
hü  qu  qi və si  ya  si töh  fə  lə  rə son də  rə-
 cə yük  sək qiy  mət ver  miş  di. Ye  ri 
gəl  miş  kən, qeyd olun  ma  lı  dır ki, 
ikin  ci də  fə res  pub  li  ka rəh  bər  li  yi  nə 
qa  yı  dar  kən bir müd  dət Azər  bay -
can Mil  li Məc  li  si  nə sədr  lik et  miş 
Hey  dər Əli  yev Cüm  hu  riy  yət par  la-
 men  ti  nin ta  ri  xi  ni də gö  zəl bi  lir  di. 
Bi  lir  di ki, möv  cud ol  du  ğu qı  sa 
müd  dət  də Cüm  hu  riy  yət par  la  men-
 ti  nin cə  mi 155 ic  la  sı ke  çi  ril  miş, bu 
ic  las  lar  da 250 qa  nun la  yi  hə  si mü -
za  ki  rə edi  lə  rək on  lardan 230-u qə -
bul olun  muş  du. 

Yu  bi  ley təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin  də 
res  pub  li  ka  nın bü  tün böl  gə  lə  rin  də, 
o cüm  lə  dən Nax  çı  van Mux  tar Res -
pub  li  ka  sın  da, həm  çi  nin Cüm  hu  riy-
 yə  tin fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı Gən  cə şə -
hə  rin  də bö  yük təd  bir  lər ke  çi  ril  miş -
di. Qı  sa bir vaxt  da Azər  bay  ca  nın 
bü  tün elm və mə  də  niy  yət müəs  si -
sə  lə  ri tə  rə  fin  dən ol  duq  ca də  yər  li 
nəşr  lər ha  zır  la  nıb çap olun  muş və 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin real ta  ri  xi 
ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı  rıl  mış  dı. 

Ulu ön  də  rin ta  ri  xi  mi  zə, elə  cə də 
Cüm  hu  riy  yət ta  ri  xi  nə bö  yük və -
tən  pər  vər  lik möv  qe  yin  dən ya  naş -
ma  sı  nı tə  sa  dü  fi say  maq ol  maz. Hə -
lə so  vet döv  rün  də res  pub  li  ka  ya 
rəh  bər  lik edər  kən  so  vet re  ji  mi  nin 
qa  da  ğa  la  rı  nı dəf edə  rək o za  man  kı 
Ki  ro  va  ba  dın ye  ni ya  ra  dıl  mış iki ra -
yo  nu  na Gən  cə və Kə  pəz adı  nın 
qo  yul  ma  sı, həm  çi  nin Ba  kı  da Ni  za -
mi ra  yo  nu  nun ya  ra  dıl  ma  sı Ümum-
 mil  li li  de  rin cə  sa  rə  ti nə  ti  cə  sin  də 
müm  kün ol  muş  du. 

Hey  dər Əli  ye  vin döv  lət  çi  lik ba -
xı  mın  dan Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nə 
ver  di  yi qiy  mət də  rin  dən öy  rə  nil -
mə  yə və şərh edil  mə  yə la  yiq  dir. 

Ulu ön  də  rin Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
ta  ri  xin  dən bəhs edən fi  kir  lə  ri ta  rix -
çi  lə  ri  mi  zi bu gün də dü  şün  dü  rür 
və is  ti  qa  mət  lən  di  rir. Ümum  mil  li li -
der çox haq  lı ola  raq qeyd edir  di ki, 
so  vet re  ji  mi za  ma  nı Azər  bay  ca  nın 
rəh  bər  li  yin  dən ası  lı ol  ma  yan sə -
bəb  lər üzün  dən vax  ti  lə Azər  bay  can 
xal  qı  na qar  şı ci  na  yət  lər tö  rət  miş, 
hət  ta xal  qı  mı  za qar  şı soy  qı  rım  la  rın 
təş  ki  lat  çı  sı ol  muş  şəxs  lə  rin hör  mə -
tə qal  dı  rıl  ma  sı hal  la  rı  na yol ve  ril -
miş, hət  ta be  lə şəxs  lə  rin tən  tə  nə  li 
yu  bi  ley  lə  ri də ke  çi  ril  miş  dir. O, hə -
min il  lər  də döv  rün ideolo  gi  ya  sı  na 
uy  ğun gö  rü  lən bu iş  lə  rə təəs  süf 
edir və son vaxt  lar onun tap  şı  rıq  la-
 rı ilə Cüm  hu  riy  yə  tin yu  bi  le  yi ilə 
bağ  lı gö  rü  lən iş  lə  ri isə çox yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rir  di. O de  yir  di: “İn  di 
za  man gə  lib ça  tıb  dır ki, biz hər bir 
şe  yi ol  du  ğu ki  mi, doğ  ru, düz  gün, 
ob  yek  tiv, əda  lət  li gös  tə  rək... Mən 
də  fə  lər  lə öz fik  ri  mi bil  dir  mi  şəm və 
bu gün bir da  ha bə  yan edi  rəm ki, 
biz ta  ri  xi  mi  zin hər bir döv  rü  nü 
sub  yek  tiv  lik  dən ta  ma  mi  lə kə  nar, 
ol  du  ğu ki  mi təs  vir et  dir  mə  li  yik, ol -
du  ğu ki  mi əks et  dir  mə  li  yik. Biz 
onu gə  lə  cək nə  sil  lə  rə ol  du  ğu ki  mi 
çat  dır  ma  lı  yıq. Təh  rif hə  mi  şə xal  qa 
zə  rər gə  ti  rib  dir, heç vaxt xe  yir gə -
tir  mə  yib  dir”.   

Ulu ön  dər məhz bu ba  xım  dan 
alim  lə  ri  miz, təd  qi  qat  çı  la  rı  mız üçün 
çox ge  niş im  kan  lar  ya  ran  dı  ğı  nı 
qeyd edir və vur  ğu  la  yır  dı ki, ilk 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin xid  mət  lə  ri -
ni hər bir və  tən  da  şa doğ  ru, düz  gün 
çat  dır  maq üçün gə  rək bü  tün va  si -
tə  lər  dən is  ti  fa  də olun  sun. O he  sab 
edir  di ki, bu sa  hə  də gö  rü  lən iş  lər 
müs  bət qiy  mət  lən  di  ril  mə  li  dir, təq -
di  rə  la  yiq  dir və bu iş  lər da  vam et  di-
 ril  mə  li  dir.  

Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can ta  ri -
xi  nin bü  tün sə  hi  fə  lə  ri  ni də  rin  dən 
bi  lən, onu qiy  mət  lən  dir  mə  yi ba  ca -
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ran, ta  ri  xi öy  rə  nib ye  ni ta  rix ya  ra -
dan bö  yük si  ya  si xa  dim idi. O, 
Azər  bay  can  da qeyd olu  nan bay -
ram  la  rı sə  ciy  yə  lən  di  rər  kən 28 May 
Res  pub  li  ka gü  nü  nü xal  qı  mı  zın ən 
bö  yük bay  ra  mı ki  mi qiy  mət  lən  di -
rir  di və de  yir  di: “Ma  yın 28-i bi  zim 
bö  yük bay  ra  mı  mız  dır. De  yə bi  lə -
rəm ki, bu, müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın 
ən yük  sək si  ya  si, ic  ti  mai, mil  li bay -
ra  mı  dır... bu, bi  zim mil  li müs  tə  qil -
li  yi  mi  zin bay  ra  mı  dır və bu  nun da 
əhə  miy  yə  ti on  dan iba  rət  dir ki, biz 
1918-ci il  də əl  də edil  miş müs  tə  qil -
lik gü  nü  nün yu  bi  le  yi  ni bu gün  lər -
də qeyd et  mə  li  yik”.      

Hey  dər Əli  yev 28 May bay  ra  mı -
nı xal  qı  mı  zın qə  dim Nov  ruz bay  ra-
 mı ilə mü  qa  yi  sə edə  rək bu bay  ra -
mın da Nov  ruz bay  ra  mı ki  mi əbə  di 
ya  şa  ya  ca  ğı  nı bil  di  rir və de  yir  di: 
“Bax, bu bay  ram da be  lə ola  caq  dır. 
Çün  ki bi  zim müs  tə  qil  li  yi  miz bun -
dan son  ra əbə  di ola  caq  dır. Mə  nim 
bu  na şüb  həm yox  dur. Bu bay  ram 
da hər bir və  tən  da  şın, hər bir in  sa -
nın qəl  bi  nə da  xil ol  ma  lı  dır və hər 
bir in  san bu bay  ram gü  nü  nü qeyd 
edə  rək Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi, 
su  ve  ren  li  yi, is  tiq  la  liy  yə  ti ilə əla  qə -
dar if  ti  xar his  si ke  çir  mə  li  dir. Bu -
nun üçün biz əsas ya  rat  mı  şıq. Ye  nə 
də de  yi  rəm, ar  xa  da qa  lan il  lə  rin 
han  sı  na bax  sa  nız, biz o il  lər  də bu 
bay  ra  mı çox yük  sək sə  viy  yə  də ke -
çir  mi  şik. Mə  sə  lən, mə  nim xa  ti  rim -
də  dir, 1992-ci il  də biz Nax  çı  van  da 
bu bay  ra  mı çox gö  zəl şə  rait  də ke -
çir  mi  şik”. 

Hə  qi  qə  tən də 1992-ci il  ma  yın 
28-də Nax  çı  van  la Tür  ki  yə ara  sın  da 
Dost  luq Kör  pü  sü  nün açı  lı  şı ol  muş 
və Tür  ki  yə  dən bö  yük nü  ma  yən  də 
he  yə  ti, o cüm  lə  dən  Tür  ki  yə Cüm -
hu  riy  yə  ti  nin baş  çı  la  rı açı  lış  da iş  ti -
rak et  miş  di  lər. Hey  dər Əli  yev o 
döv  rü sə  ciy  yə  lən  di  rə  rək de  yir  di: 
“Bil  mi  rəm, 1992-ci il  də 28 May bay-
 ra  mı Ba  kı  da ne  cə ke  çi  ril  di. Mə  nim 
bun  dan o qə  dər də xə  bə  rim yox idi. 
Çün  ki ba  şım o iş  lər  lə qa  rı  şıq idi. 
Am  ma bir az bi  lir  dim ki, o vaxt bu -

ra  da cid  di ha  ki  miy  yət mü  ba  ri  zə  si 
ge  dir  di. Ha  ki  miy  yət uğ  run  da da  la-
 şır  dı  lar. Biz isə hə  min vaxt  lar Nax -
çı  van  da Azər  bay  can  la Tür  ki  yə  ni 
bir  ləş  di  rən kör  pü ya  rat  dıq...”. 
Ümum  mil  li li  der hə  min vaxt Er  mə-
 nis  tan  la Nax  çı  van sər  hə  din  də baş -
la  yan və 40 gün da  vam edən mü  na-
 qi  şə  ni də ya  da sa  lır və qeyd edir  di: 
“Əgər elə bir za  man  da bu bay  ra -
mın be  lə yük  sək sə  viy  yə  də ke  çi  ril -
mə  si müm  kün olub  sa və bu da 
mə  nim şəx  si ira  dəm  lə Nax  çı  van  da 
olub  sa, in  di bu  ra  da, Azər  bay  can  da, 
şüb  hə  siz ki, bi  zim müs  tə  qil  li  yi  miz 
ar  tıq möh  kəm  lə  nib  dir və be  lə bir 
dövr  də bu bay  ra  mı ən yük  sək sə -
viy  yə  də ke  çir  mə  li  yik”.

Ulu ön  dər 1993-cü il  də Cüm  hu -
riy  yə  tin 75-ci il  dö  nü  mü za  ma  nı Ba -
kı  da föv  qə  la  də və  ziy  yət re  ji  mi  nin 
hökm sür  dü  yü  nü, ay  rı-ay  rı ci  na -
yət  kar qrup  la  rın, si  lah  lı dəs  tə  lə  rin 
tüğ  yan et  di  yi  ni, hər yer  də ko  men -
dant  lıq  la  rın fəaliy  yət gös  tər  di  yi  ni 
bil  di  rir və 80 il  lik yu  bi  le  yin ta  ma -
mi  lə baş  qa bir şə  rait  də ke  çi  ril  di  yi  ni 
vur  ğu  la  yır  dı. 

Hey  dər Əli  yev əsas məq  sə  din 
Azər  bay  can  da əl  də olun  muş müs -
tə  qil  li  yi qo  ru  yub sax  la  maq  dan, onu 
möh  kəm  lən  dir  mək  dən, res  pub  li -
ka  mız  da de  mok  ra  tik, hü  qu  qi, dün-
 yə  vi döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si  ni 
uğur  la apar  maq  dan, iq  ti  sa  di və si -
ya  si is  la  hat  la  rı so  na  dək hə  ya  ta ke -

kü  çə  sin  də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke -
çi  ril  miş  dir. 

Hey  dər Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı sə -
rən  cam  la  rın ic  ra  sı  nın və on  lar  dan 
irə  li gə  lən çox  say  lı təd  bir  lə  rin ke  çi-
 ril  mə  si  nin məq  sə  di Cüm  hu  riy  yət 
ta  ri  xi  nin şan  lı sə  hi  fə  lə  ri  ni xal  qa 
çat  dır  maq idi. Res  pub  li  ka  nın döv -
lət or  qan  la  rı  nın rəh  bər  lə  rin  dən 
iba  rət olan döv  lət ko  mis  si  ya  sı  nın 
1998-ci il ma  yın 20-də ke  çi  ri  lən ge -
niş ic  la  sın  da gö  rül  müş iş  lər haq -
qın  da Ulu ön  də  rə ət  raf  lı he  sa  bat 
ve  ril  miş  di və bu  ra  da sa  da  la  nan iş -
lə  rin həc  mi, o döv  rün məh  dud im -
kan  la  rı  nı nə  zə  rə al  saq, son də  rə  cə 
bö  yük idi. Qı  sa müd  dət  də Cüm  hu-
 riy  yət döv  rün  də döv  lət xa  dim  lə  ri -
nin ya  şa  dı  ğı bi  na  la  ra on  la  rın ba  rel-
 yef  lə  ri və xa  ti  rə löv  hə  lə  ri vu  rul -
muş, çox bö  yük həcm  li məc  muələr 
və ki  tab  lar çap olun  muş, iki  his  sə  li 
sə  nəd  li film çə  kil  miş, ge  niş konf -
rans və sim  po  zium  lar va  si  tə  si ilə 
tək  cə res  pub  li  ka da  xi  lin  də de  yil, 
res  pub  li  ka  dan kə  nar  da da bu yu -
bi  ley ge  niş qeyd edil  miş  di. Tək  cə 
bu fak  tı qeyd et  mək ki  fa  yət  dir ki, o 
dövr  də çap olu  nan sə  nəd və ma  te -
rial top  lu  la  rı  nın həc  mi 300 çap və -
rə  qin  dən çox ol  muş  du. 

Cüm  hu  riy  yə  tin yu  bi  le  yi ma  yın 
30-31-də Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı -
nın Va  şinq  ton  da ke  çi  ri  lən II Konq -
re  sin  də də qeyd edil  miş, Cüm  hu -
riy  yət par  la  men  ti  nin səd  ri Əli  mər -
dan bəy Top  çu  ba  şo  vun Pa  ris  də 
ya  şa  dı  ğı bi  na  ya xa  ti  rə löv  hə  si vu -
rul  muş, 1998-ci il ma  yın 5-6-da 
Tbi  li  si şə  hə  rin  də də yu  bi  ley təd  bi  ri 
ke  çi  ril  miş, Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si  nin xü  su  si ic -
la  sı bu ildönümünə həsr olun  muş 
və Azər  bay  ca  nın dip  lo  ma  tik nü -
ma  yən  də  lik  lə  ri  nin ol  du  ğu öl  kə  lər -
də müx  tə  lif for  ma  lar  da bu yu  bi  ley 
qeyd edil  miş  dir.  

Yu  bi  ley təd  bi  ri  nə həsr olun  muş 
ic  las  da Hey  dər Əli  yev Cüm  hu  riy -
yə  tin ta  ri  xi  nə, onun xal  qı  mı  zın ta -
le  yin  də oy  na  dı  ğı ro  la, Azər  bay  can 
xal  qı  na bəxş et  di  yi əvəz  siz mə  nə  vi, 
hü  qu  qi və si  ya  si töh  fə  lə  rə son də  rə-
 cə yük  sək qiy  mət ver  miş  di. Ye  ri 
gəl  miş  kən, qeyd olun  ma  lı  dır ki, 
ikin  ci də  fə res  pub  li  ka rəh  bər  li  yi  nə 
qa  yı  dar  kən bir müd  dət Azər  bay -
can Mil  li Məc  li  si  nə sədr  lik et  miş 
Hey  dər Əli  yev Cüm  hu  riy  yət par  la-
 men  ti  nin ta  ri  xi  ni də gö  zəl bi  lir  di. 
Bi  lir  di ki, möv  cud ol  du  ğu qı  sa 
müd  dət  də Cüm  hu  riy  yət par  la  men-
 ti  nin cə  mi 155 ic  la  sı ke  çi  ril  miş, bu 
ic  las  lar  da 250 qa  nun la  yi  hə  si mü -
za  ki  rə edi  lə  rək on  lardan 230-u qə -
bul olun  muş  du. 

Yu  bi  ley təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin  də 
res  pub  li  ka  nın bü  tün böl  gə  lə  rin  də, 
o cüm  lə  dən Nax  çı  van Mux  tar Res -
pub  li  ka  sın  da, həm  çi  nin Cüm  hu  riy-
 yə  tin fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı Gən  cə şə -
hə  rin  də bö  yük təd  bir  lər ke  çi  ril  miş -
di. Qı  sa bir vaxt  da Azər  bay  ca  nın 
bü  tün elm və mə  də  niy  yət müəs  si -
sə  lə  ri tə  rə  fin  dən ol  duq  ca də  yər  li 
nəşr  lər ha  zır  la  nıb çap olun  muş və 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin real ta  ri  xi 
ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı  rıl  mış  dı. 

Ulu ön  də  rin ta  ri  xi  mi  zə, elə  cə də 
Cüm  hu  riy  yət ta  ri  xi  nə bö  yük və -
tən  pər  vər  lik möv  qe  yin  dən ya  naş -
ma  sı  nı tə  sa  dü  fi say  maq ol  maz. Hə -
lə so  vet döv  rün  də res  pub  li  ka  ya 
rəh  bər  lik edər  kən  so  vet re  ji  mi  nin 
qa  da  ğa  la  rı  nı dəf edə  rək o za  man  kı 
Ki  ro  va  ba  dın ye  ni ya  ra  dıl  mış iki ra -
yo  nu  na Gən  cə və Kə  pəz adı  nın 
qo  yul  ma  sı, həm  çi  nin Ba  kı  da Ni  za -
mi ra  yo  nu  nun ya  ra  dıl  ma  sı Ümum-
 mil  li li  de  rin cə  sa  rə  ti nə  ti  cə  sin  də 
müm  kün ol  muş  du. 

Hey  dər Əli  ye  vin döv  lət  çi  lik ba -
xı  mın  dan Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nə 
ver  di  yi qiy  mət də  rin  dən öy  rə  nil -
mə  yə və şərh edil  mə  yə la  yiq  dir. 

Ulu ön  də  rin Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
ta  ri  xin  dən bəhs edən fi  kir  lə  ri ta  rix -
çi  lə  ri  mi  zi bu gün də dü  şün  dü  rür 
və is  ti  qa  mət  lən  di  rir. Ümum  mil  li li -
der çox haq  lı ola  raq qeyd edir  di ki, 
so  vet re  ji  mi za  ma  nı Azər  bay  ca  nın 
rəh  bər  li  yin  dən ası  lı ol  ma  yan sə -
bəb  lər üzün  dən vax  ti  lə Azər  bay  can 
xal  qı  na qar  şı ci  na  yət  lər tö  rət  miş, 
hət  ta xal  qı  mı  za qar  şı soy  qı  rım  la  rın 
təş  ki  lat  çı  sı ol  muş  şəxs  lə  rin hör  mə -
tə qal  dı  rıl  ma  sı hal  la  rı  na yol ve  ril -
miş, hət  ta be  lə şəxs  lə  rin tən  tə  nə  li 
yu  bi  ley  lə  ri də ke  çi  ril  miş  dir. O, hə -
min il  lər  də döv  rün ideolo  gi  ya  sı  na 
uy  ğun gö  rü  lən bu iş  lə  rə təəs  süf 
edir və son vaxt  lar onun tap  şı  rıq  la-
 rı ilə Cüm  hu  riy  yə  tin yu  bi  le  yi ilə 
bağ  lı gö  rü  lən iş  lə  ri isə çox yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rir  di. O de  yir  di: “İn  di 
za  man gə  lib ça  tıb  dır ki, biz hər bir 
şe  yi ol  du  ğu ki  mi, doğ  ru, düz  gün, 
ob  yek  tiv, əda  lət  li gös  tə  rək... Mən 
də  fə  lər  lə öz fik  ri  mi bil  dir  mi  şəm və 
bu gün bir da  ha bə  yan edi  rəm ki, 
biz ta  ri  xi  mi  zin hər bir döv  rü  nü 
sub  yek  tiv  lik  dən ta  ma  mi  lə kə  nar, 
ol  du  ğu ki  mi təs  vir et  dir  mə  li  yik, ol -
du  ğu ki  mi əks et  dir  mə  li  yik. Biz 
onu gə  lə  cək nə  sil  lə  rə ol  du  ğu ki  mi 
çat  dır  ma  lı  yıq. Təh  rif hə  mi  şə xal  qa 
zə  rər gə  ti  rib  dir, heç vaxt xe  yir gə -
tir  mə  yib  dir”.   

Ulu ön  dər məhz bu ba  xım  dan 
alim  lə  ri  miz, təd  qi  qat  çı  la  rı  mız üçün 
çox ge  niş im  kan  lar  ya  ran  dı  ğı  nı 
qeyd edir və vur  ğu  la  yır  dı ki, ilk 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin xid  mət  lə  ri -
ni hər bir və  tən  da  şa doğ  ru, düz  gün 
çat  dır  maq üçün gə  rək bü  tün va  si -
tə  lər  dən is  ti  fa  də olun  sun. O he  sab 
edir  di ki, bu sa  hə  də gö  rü  lən iş  lər 
müs  bət qiy  mət  lən  di  ril  mə  li  dir, təq -
di  rə  la  yiq  dir və bu iş  lər da  vam et  di-
 ril  mə  li  dir.  

Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can ta  ri -
xi  nin bü  tün sə  hi  fə  lə  ri  ni də  rin  dən 
bi  lən, onu qiy  mət  lən  dir  mə  yi ba  ca -
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lir  di ki, hər bir xal  qın öz döv  lə  ti  ni 
qur  ma  sı və ya  şat  ma  sı üçün onun, 
ilk növ  bə  də, in  tel  lek  tual po  ten  sialı 
və qa  baq  cıl in  san  la  rı ol  ma  lı  dır və 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  ran  ma  sı 
üçün əl  ve  riş  li şə  rait  lə bir  lik  də 
Azər  bay  can xal  qı  nın be  lə qa  baq  cıl 
in  san  la  rı da var idi. Hə  min in  san -
la  rın əmə  yi  ni yük  sək qiy  mət  lən  di -
rən Hey  dər Əli  yev bö  yük məm  nu-
 niy  yət his  si ilə o zi  ya  lı  la  rın və si  ya-
 si xa  dim  lə  rin ad  la  rı  nı çə  kir və de -
yir  di: “On  lar öz in  tel  lek  tual po  ten-
 sialı, öz xal  qı  na, mil  lə  ti  nə olan 
qay  ğı  sı və sə  da  qə  ti ilə Azər  bay  can-
 da XX əs  rin əv  və  lin  də ge  dən pro -
ses  lər  də iş  ti  rak et  miş və bir  lə  şib 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  ni 
ya  rat  mış  dı  lar. Biz o dövr  də Azər -
bay  can mə  də  niy  yə  ti  nin, ədə  biy  ya -
tı  nın, ic  ti  mai fik  ri  nin in  ki  şa  fın  da 
bö  yük xid  mət gös  tər  miş in  san  la  rı 
da nə  zə  rə al  ma  lı  yıq və on  la  rın - 
Azər  bay  ca  nın gör  kəm  li mə  də  niy -
yət, in  cə  sə  nət, ic  ti  mai xa  dim  lə  ri  nin 
xid  mət  lə  ri  ni də bu mü  na  si  bət  lə 
qeyd et  mə  li  yik”. Hey  dər Əli  yev 
Cüm  hu  riy  yə  tin ya  ra  dı  cı  la  rı olan 
in  san  la  rın ha  mı  sı  nı bö  yük min  nət -
dar  lıq his  si ilə yad edə  rək on  la  rın, 
hə  qi  qə  tən, və  tən  daş  lıq şü  caəti, öz 
xal  qı, mil  lə  ti qar  şı  sın  da bö  yük qəh-
 rə  man  lıq nü  mu  nə  lə  ri gös  tər  dik  lə -
ri  ni bil  di  rir, bu Cüm  hu  riy  yə  tin ya -
ra  dı  cı  la  rı  nın - Mə  həm  məd Əmin 
Rə  sul  za  də  nin, Fə  tə  li xan Xoys  ki -
nin, Əli  mər  dan bəy Top  çu  ba  şo -
vun, Nə  sib bəy Yu  sif  bə  yo  vun, Hə -
sən bəy Ağa  ye  vin Azər  bay  can xal -
qı qar  şı  sın  da bö  yük xid  mət  lə  ri ol -
du  ğu  nu və on  la  rın gör  dü  yü iş  lə  rin  
xal  qı  mı  zın qəl  bin  də əbə  di ya  şa  ya -
ca  ğı  nı vur  ğur  la  yır  dı. 

Ulu ön  də  rin Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti-
 nin ta  ri  xi  nə, onun gör  dü  yü iş  lə  rə 
son də  rə  cə bö  yük diq  qət ye  tir  mə  si-
 ni bü  tün çı  xış  la  rın  da və Cüm  hu  riy-
 yət xa  dim  lə  ri  nin xa  ti  rə  si  ni əbə  di -
ləş  dir  mək üçün gör  dü  yü təd  bir  lər -
də mü  şa  hi  də et  mək olur. Hey  dər 
Əli  ye  vin Cüm  hu  riy  yət xa  dim  lə  ri  nə 
xü  su  si eh  ti  ra  mı  nı 1996-cı il  də Fə  tə  li 

xan Xoys  ki  nin Tbi  li  si  nin mü  səl  man 
qə  bi  ris  tan  lı  ğın  da ta  pı  lan qəb  ri  nin 
Mir  zə Fə  tə  li Axun  do  vun mə  za  rı  nın 
ya  nı  na kö  çü  rül  mə  si, qı  sa vaxt  da 
onun büs  tü  nün qo  yul  ma  sı, bu qə -
bi  ris  tan  lıq  da on  lar  la ya  na  şı uyu  yan 
26 Azər  bay  can zi  ya  lı  sı  nın mə  zar  la -
rı  nın abad  laş  dı  rı  la  raq ora  da gö  zəl 
bir pan  teon ya  ra  dıl  ma  sı üçün gör -
dü  yü iş  lə  ri xü  su  si qeyd et  mək la -
zım  dır. O vax  ta  dək it  miş sa  yı  lan 
bu mə  zar  lar bu  gün azər  bay  can  lı -
la  rın zi  ya  rət  gah  la  rı  na çev  ril  miş  dir. 
Ora  da Fə  tə  li xan Xoys  ki  nin büs  tü -
nün açı  lı  şın  da Hey  dər Əli  yev  lə bir-
 lik  də Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti Eduard 
Şe  vard  nad  ze  nin və di  gər döv  lət 
rəh  bər  lə  ri  nin şəx  sən iş  ti  rak et  mə  lə-
 ri ta  ri  xi  mi  zin qü  rur  ve  ri  ci sə  hi  fə  lə -
rin  dən bi  ri  dir və Ulu ön  də  rin Azər-
 bay  ca  nın ta  ri  xi şəx  siy  yət  lə  ri  nə, 

Cüm  hu  riy  yət xa  dim  lə  ri  nə bö  yük 
mə  həb  bə  ti  nin ifa  də  si  dir.

1920-ci il ap  re  lin 28-də Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  ni bol  şe  vik  lə  rə təh -
vil ve  rər  kən bu si  ya  si xa  dim  lə  rin 
müs  tə  qil  li  yin baş  qa ideolo  gi  ya al -
tın  da qo  ru  nub sax  la  nı  la  ca  ğı  na 
ümid et  dik  lə  ri  ni və bu  nu bir şərt 
ki  mi irə  li sür  dük  lə  ri  ni qeyd edən 
Hey  dər Əli  yev on  la  rın al  da  dıl  dı  ğı-
 nı bil  di  rir, bol  şe  vik  lə  rin son  ra  dan 
xal  qı  mı  za qar  şı tö  rət  di  yi ci  na  yət  lə-
 ri də açıb gös  tər  mə  yi unut  mur  du. 
Ulu ön  dər Azər  bay  can üçün er  mə-
 ni hi  ma  yə  dar  la  rı tə  rə  fin  dən ya  ra -
dı  lan Qa  ra  bağ prob  le  mi  nin də 
kök  lə  ri  ni və ona rə  vac ve  rən  lə  rin 
məkr  li niy  yət  lə  ri  ni cə  sa  rət  lə if  şa 
edir, müs  tə  qil  li  yi  mi  zin bər  pa  sın -
dan son  ra bə  zi da  xi  li və xa  ri  ci qüv-
 və  lə  rin tö  rət  dik  lə  ri ter  ror və çev  ri -

çir  mək  dən, bun  la  rın tə  min edil  mə -
si üçün nor  ma  tiv-hü  qu  qi ba  za ya -
rat  maq  dan, son nə  ti  cə  də in  san  la  rın 
ri  fa  hı  nı yax  şı  laş  dır  maq  dan iba  rət 
ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rır  dı. O, 
1997-ci il  dən baş  la  ya  raq Azər  bay -
can  da iq  ti  sa  di in  ki  şaf  da dö  nüş, ar -
tım ya  ran  dı  ğı  nı bö  yük se  vinc  lə 
qeyd edir  di. 

Ümum  mil  li li  der öl  kə  mi  zin müs-
 tə  qil  li  yi  ni möh  kəm  lən  dir  mək və 
gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mək 
üçün gö  rü  lən iş  lə  rin Azər  bay  ca  nı 
sev  mə  yən qüv  və  lər tə  rə  fin  dən heç 
də bir  mə  na  lı qar  şı  lan  ma  dı  ğı  nı, qa -
za  nı  lan nailiy  yət  lə  rə düş  mən mü -
na  si  bət gös  tə  rən ay  rı-ay  rı xa  ri  ci 
qüv  və  lə  rin təh  ri  fe  di  ci ya  zı  lar  la 
mən  fi rəy oyat  maq is  tə  yi  ni də if  şa 
edir və de  yir  di: “...bə  zi düş  mən 

qüv  və  lər mə  nim haq  qım  da be  lə 
şey  lər ya  zır  lar. Mə  sə  lən, “Ne  za  vi  si-
 ma  ya qa  ze  ta”da bö  yük bir mə  qa  lə 
çıx  dı ki, “Ku  da ve  dyot Qey  dar 
Aliyev Azer  bayd  can?” Bü  tün dün -
ya gö  rür ki, Hey  dər Əli  yev Azər -
bay  ca  nı ha  ra  ya apa  rır - Azər  bay  ca -
nı ha  ra  ya la  zım  dır  sa, ora  ya apa  rır”. 
Ta  rix sü  but et  di ki, Hey  dər Əli  ye -
vin Azər  bay  ca  nı apar  dı  ğı yol uğur-
 lu  dur və bu yol müs  tə  qil  lik, in  ki  şaf 
və ri  fah yo  lu  dur. 

Ulu ön  dər Azər  bay  ca  nın uğur  la-
 rı  nı və müs  tə  qil, ar  tıq ayaq üs  tə 
du  ran bir döv  lət ki  mi müs  bət imi -
ci  nin ya  ran  ma  sı  nı xal  qı  mı  zın müs -
tə  qil  lik ide  ya  la  rı  na sə  da  qət his  si  nin  
gü  cü ilə əla  qə  lən  di  rir  di və de  yir  di: 
“...biz 1918-ci il  də ya  ran  mış ilk Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nə bö  yük eh  ti  ram  la 

ya  na  şı  rıq və o vaxt əl  də olu  nan is -
tiq  la  liy  yə  ti bu gün biz da  vam et  di -
ri  rik, in  ki  şaf et  di  ri  rik... biz Azər -
bay  ca  nı müs  tə  qil döv  lət ki  mi ya  şa -
dı  rıq, in  ki  şaf et  di  ri  rik və in  ki  şaf et -
di  rə  cə  yik”.  Hey  dər Əli  yev nə ay  rı-
ay  rı döv  lət  lə  rin, nə də da  xi  li sa  bit  li-
 yi poz  maq üçün cəhd gös  tə  rən 
qüv  və  lə  rin onu bu yol  dan çə  kin  di -
rə bil  mə  yə  cə  yi  ni, ya  ran  mış ic  ti  mai-
si  ya  si sa  bit  li  yin Azər  bay  can və  tən -
da  şı  nın bu gü  nü və gə  lə  cə  yi üçün 
ən va  cib amil ol  du  ğu  nu, bu sa  bit  li -
yi poz  maq is  tə  yən  lə  rin, xal  qa, mil -
lə  tə xə  ya  nət et  mək is  tə  yən adam  lar 
ol  du  ğu  nu bil  di  rir və xə  bər  dar  lıq 
edir  di ki, on  la  ra  heç vaxt bu im  kan 
ve  ril  mə  yə  cək və on  lar xə  ya  nət  kar 
ki  mi cə  za  lan  dı  rı  la  caq  lar. 

Ümum  mil  li li  der da  xi  li və xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti  mi  zin Azər  bay  ca  nın mil  li 
mə  na  fe  lə  ri  nə xid  mət et  di  yi  ni qeyd 
edə  rək de  yir  di: “Mən əmi  nəm ki, 
be  lə bir doğ  ru, düz  gün, dü  şü  nül -
müş xa  ri  ci və da  xi  li si  ya  sət  lə biz 
ye  ni nailiy  yət  lər əl  də edə  cə  yik və 
ilk Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ar  zu  la  rı -
nı, is  tək  lə  ri  ni so  na  qə  dər çat  dı  ra  ca-
 ğıq”.  

Ulu ön  dər Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti -
nin 80 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə 
1998-ci il ma  yın 27-də ke  çi  ri  lən tən-
 tə  nə  li ic  las  da Azər  bay  ca  nın Cüm -
hu  riy  yət  dən son  ra  kı  ta  ri  xi  ni 4 mər-
 hə  lə  yə bö  lür  dü: bi  rin  ci mər  hə  lə 
1918-1920-ci il  lə  ri, ikin  ci mər  hə  lə 
1920-1922-ci il  lə  ri, üçün  cü mər  hə  lə 
1922-1991-ci il  lə  ri, dör  dün  cü mər -
hə  lə isə 1991-ci il  dən son  ra  kı  döv -
rü əha  tə edir  di. Hə  min çı  xış  da 
Hey  dər Əli  yev hər bir döv  rün nə 
ilə fərq  lən  di  yi  ni də  rin təh  lil edir və 
ta  ri  xi  mi  zin bu in  ki  şaf mər  hə  lə  lə -
rin  də keç  di  yi yo  lun müs  bət və 
mən  fi cə  hət  lə  ri  ni və gə  lə  cək in  ki  şaf 
xət  ti  nin is  ti  qa  mət  lə  ri  ni gös  tə  rir  di.      

Müd  rik və uzaq  gö  rən döv  lət xa -
di  mi ki  mi Hey  dər Əli  yev yax  şı bi -
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lir  di ki, hər bir xal  qın öz döv  lə  ti  ni 
qur  ma  sı və ya  şat  ma  sı üçün onun, 
ilk növ  bə  də, in  tel  lek  tual po  ten  sialı 
və qa  baq  cıl in  san  la  rı ol  ma  lı  dır və 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  ran  ma  sı 
üçün əl  ve  riş  li şə  rait  lə bir  lik  də 
Azər  bay  can xal  qı  nın be  lə qa  baq  cıl 
in  san  la  rı da var idi. Hə  min in  san -
la  rın əmə  yi  ni yük  sək qiy  mət  lən  di -
rən Hey  dər Əli  yev bö  yük məm  nu-
 niy  yət his  si ilə o zi  ya  lı  la  rın və si  ya-
 si xa  dim  lə  rin ad  la  rı  nı çə  kir və de -
yir  di: “On  lar öz in  tel  lek  tual po  ten-
 sialı, öz xal  qı  na, mil  lə  ti  nə olan 
qay  ğı  sı və sə  da  qə  ti ilə Azər  bay  can-
 da XX əs  rin əv  və  lin  də ge  dən pro -
ses  lər  də iş  ti  rak et  miş və bir  lə  şib 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  ni 
ya  rat  mış  dı  lar. Biz o dövr  də Azər -
bay  can mə  də  niy  yə  ti  nin, ədə  biy  ya -
tı  nın, ic  ti  mai fik  ri  nin in  ki  şa  fın  da 
bö  yük xid  mət gös  tər  miş in  san  la  rı 
da nə  zə  rə al  ma  lı  yıq və on  la  rın - 
Azər  bay  ca  nın gör  kəm  li mə  də  niy -
yət, in  cə  sə  nət, ic  ti  mai xa  dim  lə  ri  nin 
xid  mət  lə  ri  ni də bu mü  na  si  bət  lə 
qeyd et  mə  li  yik”. Hey  dər Əli  yev 
Cüm  hu  riy  yə  tin ya  ra  dı  cı  la  rı olan 
in  san  la  rın ha  mı  sı  nı bö  yük min  nət -
dar  lıq his  si ilə yad edə  rək on  la  rın, 
hə  qi  qə  tən, və  tən  daş  lıq şü  caəti, öz 
xal  qı, mil  lə  ti qar  şı  sın  da bö  yük qəh-
 rə  man  lıq nü  mu  nə  lə  ri gös  tər  dik  lə -
ri  ni bil  di  rir, bu Cüm  hu  riy  yə  tin ya -
ra  dı  cı  la  rı  nın - Mə  həm  məd Əmin 
Rə  sul  za  də  nin, Fə  tə  li xan Xoys  ki -
nin, Əli  mər  dan bəy Top  çu  ba  şo -
vun, Nə  sib bəy Yu  sif  bə  yo  vun, Hə -
sən bəy Ağa  ye  vin Azər  bay  can xal -
qı qar  şı  sın  da bö  yük xid  mət  lə  ri ol -
du  ğu  nu və on  la  rın gör  dü  yü iş  lə  rin  
xal  qı  mı  zın qəl  bin  də əbə  di ya  şa  ya -
ca  ğı  nı vur  ğur  la  yır  dı. 

Ulu ön  də  rin Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti-
 nin ta  ri  xi  nə, onun gör  dü  yü iş  lə  rə 
son də  rə  cə bö  yük diq  qət ye  tir  mə  si-
 ni bü  tün çı  xış  la  rın  da və Cüm  hu  riy-
 yət xa  dim  lə  ri  nin xa  ti  rə  si  ni əbə  di -
ləş  dir  mək üçün gör  dü  yü təd  bir  lər -
də mü  şa  hi  də et  mək olur. Hey  dər 
Əli  ye  vin Cüm  hu  riy  yət xa  dim  lə  ri  nə 
xü  su  si eh  ti  ra  mı  nı 1996-cı il  də Fə  tə  li 

xan Xoys  ki  nin Tbi  li  si  nin mü  səl  man 
qə  bi  ris  tan  lı  ğın  da ta  pı  lan qəb  ri  nin 
Mir  zə Fə  tə  li Axun  do  vun mə  za  rı  nın 
ya  nı  na kö  çü  rül  mə  si, qı  sa vaxt  da 
onun büs  tü  nün qo  yul  ma  sı, bu qə -
bi  ris  tan  lıq  da on  lar  la ya  na  şı uyu  yan 
26 Azər  bay  can zi  ya  lı  sı  nın mə  zar  la -
rı  nın abad  laş  dı  rı  la  raq ora  da gö  zəl 
bir pan  teon ya  ra  dıl  ma  sı üçün gör -
dü  yü iş  lə  ri xü  su  si qeyd et  mək la -
zım  dır. O vax  ta  dək it  miş sa  yı  lan 
bu mə  zar  lar bu  gün azər  bay  can  lı -
la  rın zi  ya  rət  gah  la  rı  na çev  ril  miş  dir. 
Ora  da Fə  tə  li xan Xoys  ki  nin büs  tü -
nün açı  lı  şın  da Hey  dər Əli  yev  lə bir-
 lik  də Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti Eduard 
Şe  vard  nad  ze  nin və di  gər döv  lət 
rəh  bər  lə  ri  nin şəx  sən iş  ti  rak et  mə  lə-
 ri ta  ri  xi  mi  zin qü  rur  ve  ri  ci sə  hi  fə  lə -
rin  dən bi  ri  dir və Ulu ön  də  rin Azər-
 bay  ca  nın ta  ri  xi şəx  siy  yət  lə  ri  nə, 

Cüm  hu  riy  yət xa  dim  lə  ri  nə bö  yük 
mə  həb  bə  ti  nin ifa  də  si  dir.

1920-ci il ap  re  lin 28-də Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  ni bol  şe  vik  lə  rə təh -
vil ve  rər  kən bu si  ya  si xa  dim  lə  rin 
müs  tə  qil  li  yin baş  qa ideolo  gi  ya al -
tın  da qo  ru  nub sax  la  nı  la  ca  ğı  na 
ümid et  dik  lə  ri  ni və bu  nu bir şərt 
ki  mi irə  li sür  dük  lə  ri  ni qeyd edən 
Hey  dər Əli  yev on  la  rın al  da  dıl  dı  ğı-
 nı bil  di  rir, bol  şe  vik  lə  rin son  ra  dan 
xal  qı  mı  za qar  şı tö  rət  di  yi ci  na  yət  lə-
 ri də açıb gös  tər  mə  yi unut  mur  du. 
Ulu ön  dər Azər  bay  can üçün er  mə-
 ni hi  ma  yə  dar  la  rı tə  rə  fin  dən ya  ra -
dı  lan Qa  ra  bağ prob  le  mi  nin də 
kök  lə  ri  ni və ona rə  vac ve  rən  lə  rin 
məkr  li niy  yət  lə  ri  ni cə  sa  rət  lə if  şa 
edir, müs  tə  qil  li  yi  mi  zin bər  pa  sın -
dan son  ra bə  zi da  xi  li və xa  ri  ci qüv-
 və  lə  rin tö  rət  dik  lə  ri ter  ror və çev  ri -

çir  mək  dən, bun  la  rın tə  min edil  mə -
si üçün nor  ma  tiv-hü  qu  qi ba  za ya -
rat  maq  dan, son nə  ti  cə  də in  san  la  rın 
ri  fa  hı  nı yax  şı  laş  dır  maq  dan iba  rət 
ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rır  dı. O, 
1997-ci il  dən baş  la  ya  raq Azər  bay -
can  da iq  ti  sa  di in  ki  şaf  da dö  nüş, ar -
tım ya  ran  dı  ğı  nı bö  yük se  vinc  lə 
qeyd edir  di. 

Ümum  mil  li li  der öl  kə  mi  zin müs-
 tə  qil  li  yi  ni möh  kəm  lən  dir  mək və 
gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mək 
üçün gö  rü  lən iş  lə  rin Azər  bay  ca  nı 
sev  mə  yən qüv  və  lər tə  rə  fin  dən heç 
də bir  mə  na  lı qar  şı  lan  ma  dı  ğı  nı, qa -
za  nı  lan nailiy  yət  lə  rə düş  mən mü -
na  si  bət gös  tə  rən ay  rı-ay  rı xa  ri  ci 
qüv  və  lə  rin təh  ri  fe  di  ci ya  zı  lar  la 
mən  fi rəy oyat  maq is  tə  yi  ni də if  şa 
edir və de  yir  di: “...bə  zi düş  mən 

qüv  və  lər mə  nim haq  qım  da be  lə 
şey  lər ya  zır  lar. Mə  sə  lən, “Ne  za  vi  si-
 ma  ya qa  ze  ta”da bö  yük bir mə  qa  lə 
çıx  dı ki, “Ku  da ve  dyot Qey  dar 
Aliyev Azer  bayd  can?” Bü  tün dün -
ya gö  rür ki, Hey  dər Əli  yev Azər -
bay  ca  nı ha  ra  ya apa  rır - Azər  bay  ca -
nı ha  ra  ya la  zım  dır  sa, ora  ya apa  rır”. 
Ta  rix sü  but et  di ki, Hey  dər Əli  ye -
vin Azər  bay  ca  nı apar  dı  ğı yol uğur-
 lu  dur və bu yol müs  tə  qil  lik, in  ki  şaf 
və ri  fah yo  lu  dur. 

Ulu ön  dər Azər  bay  ca  nın uğur  la-
 rı  nı və müs  tə  qil, ar  tıq ayaq üs  tə 
du  ran bir döv  lət ki  mi müs  bət imi -
ci  nin ya  ran  ma  sı  nı xal  qı  mı  zın müs -
tə  qil  lik ide  ya  la  rı  na sə  da  qət his  si  nin  
gü  cü ilə əla  qə  lən  di  rir  di və de  yir  di: 
“...biz 1918-ci il  də ya  ran  mış ilk Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nə bö  yük eh  ti  ram  la 

ya  na  şı  rıq və o vaxt əl  də olu  nan is -
tiq  la  liy  yə  ti bu gün biz da  vam et  di -
ri  rik, in  ki  şaf et  di  ri  rik... biz Azər -
bay  ca  nı müs  tə  qil döv  lət ki  mi ya  şa -
dı  rıq, in  ki  şaf et  di  ri  rik və in  ki  şaf et -
di  rə  cə  yik”.  Hey  dər Əli  yev nə ay  rı-
ay  rı döv  lət  lə  rin, nə də da  xi  li sa  bit  li-
 yi poz  maq üçün cəhd gös  tə  rən 
qüv  və  lə  rin onu bu yol  dan çə  kin  di -
rə bil  mə  yə  cə  yi  ni, ya  ran  mış ic  ti  mai-
si  ya  si sa  bit  li  yin Azər  bay  can və  tən -
da  şı  nın bu gü  nü və gə  lə  cə  yi üçün 
ən va  cib amil ol  du  ğu  nu, bu sa  bit  li -
yi poz  maq is  tə  yən  lə  rin, xal  qa, mil -
lə  tə xə  ya  nət et  mək is  tə  yən adam  lar 
ol  du  ğu  nu bil  di  rir və xə  bər  dar  lıq 
edir  di ki, on  la  ra  heç vaxt bu im  kan 
ve  ril  mə  yə  cək və on  lar xə  ya  nət  kar 
ki  mi cə  za  lan  dı  rı  la  caq  lar. 

Ümum  mil  li li  der da  xi  li və xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti  mi  zin Azər  bay  ca  nın mil  li 
mə  na  fe  lə  ri  nə xid  mət et  di  yi  ni qeyd 
edə  rək de  yir  di: “Mən əmi  nəm ki, 
be  lə bir doğ  ru, düz  gün, dü  şü  nül -
müş xa  ri  ci və da  xi  li si  ya  sət  lə biz 
ye  ni nailiy  yət  lər əl  də edə  cə  yik və 
ilk Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ar  zu  la  rı -
nı, is  tək  lə  ri  ni so  na  qə  dər çat  dı  ra  ca-
 ğıq”.  

Ulu ön  dər Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti -
nin 80 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə 
1998-ci il ma  yın 27-də ke  çi  ri  lən tən-
 tə  nə  li ic  las  da Azər  bay  ca  nın Cüm -
hu  riy  yət  dən son  ra  kı  ta  ri  xi  ni 4 mər-
 hə  lə  yə bö  lür  dü: bi  rin  ci mər  hə  lə 
1918-1920-ci il  lə  ri, ikin  ci mər  hə  lə 
1920-1922-ci il  lə  ri, üçün  cü mər  hə  lə 
1922-1991-ci il  lə  ri, dör  dün  cü mər -
hə  lə isə 1991-ci il  dən son  ra  kı  döv -
rü əha  tə edir  di. Hə  min çı  xış  da 
Hey  dər Əli  yev hər bir döv  rün nə 
ilə fərq  lən  di  yi  ni də  rin təh  lil edir və 
ta  ri  xi  mi  zin bu in  ki  şaf mər  hə  lə  lə -
rin  də keç  di  yi yo  lun müs  bət və 
mən  fi cə  hət  lə  ri  ni və gə  lə  cək in  ki  şaf 
xət  ti  nin is  ti  qa  mət  lə  ri  ni gös  tə  rir  di.      

Müd  rik və uzaq  gö  rən döv  lət xa -
di  mi ki  mi Hey  dər Əli  yev yax  şı bi -
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də dün  ya  da özü  nü təs  diq et  di  yi  ni 
və söz sa  hi  bi  nə çev  ril  di  yi  ni daim 
vur  ğu  la  yır. 

Cüm  hu  riy  yə  tin 90 il  lik yu  bi  le  yi 
mü  na  si  bə  ti i  lə ke  çi  ri  lən mə  ra  sim  də 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti xal  qı  mız 
üçün müs  tə  qil  li  yin müs  təs  na əhə -
miy  yət da  şı  dı  ğı  nı bir da  ha qeyd 
edə  rək de  miş  dir: “...bi  zim üçün, 
Azər  bay  can xal  qı üçün müs  tə  qil  lik 
ən bö  yük ne  mət  dir, ən bö  yük sər -
vət  dir... Bu gün bi  zim nə  sil  lə  ri  miz 
və... Azər  bay  can  da ya  şa  yan bü  tün 
in  san  lar xoş  bəxt  dir  lər ki, biz bu 
müs  tə  qil  li  yi gö  rü  rük və müs  tə  qil 
öl  kə  nin in  ki  şa  fı üçün, möh  kəm  lən-
 mə  si üçün əmə  li, prak  tik iş  lə  ri gö -
rü  rük”. Cə  nab Pre  zi  dent Azər  bay -
can xal  qı  nın qə  tiy  yə  ti  ni ifa  də edə -
rək haq  lı ola  raq de  yir ki, Bi  rin  ci 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti cə  mi 2 il ya  şa -
dı  sa, müs  tə  qil Azər  bay  can döv  lə  ti 
əbə  di ya  şa  ya  caq  dır. 

Ha  zır  da “Azər  bay  can Xalq Cüm-
 hu  riy  yə  ti İli” çər  çi  və  sin  də yu  bi  ley 
təd  bir  lə  ri res  pub  li  ka  nın hər ye  rin -
də da  vam edir, müx  tə  lif bey  nəl  xalq 

konf  rans  lar, sim  po  zium  lar və di  gər 
küt  lə  vi təd  bir  lər ke  çi  ri  lir. Bü  tün 
Şərq  də ilk de  mok  ra  tik döv  lət olan 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin in  san  la  ra 
bəxş et  di  yi azad  lıq  lar və di  gər hü -
quq  lar real su  rət  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Azər  bay  ca  nın Ulu ön  də  rin rəh  bər -
li  yi al  tın  da ha  zır  lan  mış Kons  ti  tu  si -
ya  sın  da təs  bit olun  muş hü  quq və 
azad  lıq  lar öz tə  cəs  sü  mü  nü ta  pır. 
Cüm  hu  riy  yə  tin mə  nə  vi-si  ya  si ir  si 
sa  yı  lan ma  te  rial  lar ge  niş şə  kil  də 
çap olu  nur. Bu  nun  la da Ulu ön  də -
rin tək  lif və töv  si  yə  si ilə baş  la  nan 
iş  lər da  vam et  di  ri  lir, dün  ya  nın 
müx  tə  lif öl  kə  lə  rin  dən gə  ti  ri  lən bu 
sə  nəd  lər bun  dan son  ra da  ha də  rin-
 dən təd  qiq olu  na  caq  dır. Bu ba  xım -
dan Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka -
de  mi  ya  sı  nın ha  zır  la  dı  ğı nəşr  lər xü -
su  si qeyd edil  mə  li  dir. Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti En  sik  lo  pe  di  ya -
sı be  lə fun  da  men  tal əsər  lər  dən bi  ri-
 dir və bu döv  rə aid on  lar  la di  gər 
ki  tab  lar da çap olun  maq  da  dır. La -
kin Cüm  hu  riy  yət  ir  si o qə  dər zən -
gin  dir ki, hə  lə uzun il  lər öy  rə  ni  lə -

cək, Azər  bay  ca  nın keç  mi  şi  nə işıq 
sal  maq  la ya  na  şı, gə  lə  cə  yi  nə də kör-
 pü sa  la  caq və yol gös  tə  rə  cək  dir. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki -
mi Cüm  hu  riy  yət ir  si  nə mü  na  si  bət -
də də Ulu ön  də  rin yo  lu  nu da  vam 
et  di  rir, bu ta  rix  dən öy  rən  mə  yi, ey -
ni za  man  da, onu zən  gin  ləş  dir  mə  yi 
unut  mur və gö  rü  lən iş  lə  ri - həm iq -
ti  sa  di, həm si  ya  si, həm də ta  ri  xə, 
keç  mi  şi  mi  zə, mə  də  niy  yə  ti  mi  zə 
mü  na  si  bət  lə bağ  lı iş  lə  ri ar  dı  cıl və 
dü  şü  nül  müş şə  kil  də ye  ri  nə ye  ti  rir, 
bü  tün bun  lar bir-bi  ri  ni ta  mam  la  ya-
 raq müs  tə  qil  li  yi  mi  zi əbə  di  ləş  di  rir.  

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev haq  lı 
ola  raq de  yir: “Azər  bay  can xal  qı da -
ha da gö  zəl şə  raitə la  yiq  dir və bu 
şə  raiti bi  zim iq  ti  dar, Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  sə  ti tə  min et -
miş  dir... Azər  bay  ca  nın xoş  bəxt gə -
lə  cə  yi üçün bu si  ya  sət da  vam et  di -
ril  mə  li  dir. Müs  tə  qil  lik ən bö  yük 
xoş  bəxt  lik  dir, ən bö  yük sər  vət  dir. 
Biz müs  tə  qil  li  yi qo  ru  yu  ruq və qo -
ru  ya  ca  ğıq”.  

liş cəhd  lə  ri  nin ma  hiy  yə  ti  ni açıb 
gös  tə  rir, heç bir qüv  və  nin Azər -
bay  ca  nın in  ki  şa  fı  na və müs  tə  qil  li -
yi  nə ma  ne ola bil  mə  yə  cə  yi  ni vur -
ğu  la  yır  dı. Hey  dər Əli  yev Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti ide  ya  la  rı  na sə  da  qə -
ti  ni ifa  də edə  rək Azər  bay  can və -
tən  daş  la  rı  na mü  ra  ciət  lə de  yir  di: 
“Bü  tün Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nı 
əmin edi  rəm ki, müs  tə  qil Azər  bay-
 ca  nın döv  lət  çi  lik sa  hə  sin  də yo  lu 
de  mok  ra  ti  ya yo  lu  dur, in  san haq  la -
rı  nın qo  run  ma  sı yo  lu  dur. İq  ti  sa -
diy  yat sa  hə  sin  də ba  zar iq  ti  sa  diy -
ya  tı, açıq qa  pı si  ya  sə  ti, dün  ya iq  ti -
sa  diy  ya  tı ilə ge  niş in  teq  ra  si  ya yo -
lu  dur. Biz bu yol  la ge  də  rək çox 
nailiy  yət  lər əl  də et  mi  şik və ümid -
va  ram ki, gə  lə  cək  də da  ha çox 
nailiy  yət  lər əl  də edə  cə  yik”.   

Ümum  mil  li li  der öl  kə  də  ki çə  tin -
lik  lə  ri də diq  qə  tə çat  dır  ma  ğı unut -
mur, xal  qı na  ra  hat edən bü  tün 
prob  lem  lə  rin, o cüm  lə  dən Qa  ra  bağ 
prob  le  mi  nin həll edi  lə  cə  yi  nə inan -
dı  ğı  nı bil  di  rə  rək qə  tiy  yət  lə de  yir  di: 
“Azər  bay  can xal  qı  nı, Azər  bay  ca  nın 
bü  tün və  tən  daş  la  rı  nı əmin edi  rəm 
ki, biz bun  dan son  ra da Azər  bay -
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin sə  da -
qət  li va  ris  lə  ri ola  ca  ğıq, xal  qı  mı  zın 
mil  li azad  lı  ğı  nı qo  ru  ya  ca  ğıq, sax  la -
ya  ca  ğıq. Biz Azər  bay  ca  nın döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  ni göz bə  bə  yi  miz ki  mi 
qo  ru  ya  ca  ğıq və gü  nü-gün  dən möh-
 kəm  lən  di  rə  cə  yik, da  ha da yük  sək -
lə  rə qal  dı  ra  ca  ğıq”.

Hey  dər Əli  yev 1994-cü il fev  ra -
lın 8-də Tür  ki  yə  yə sə  fə  ri za  ma  nı 
Pre  zi  dent Sü  ley  man Də  mi  rə  lin 
onun şə  rə  fi  nə ver  di  yi zi  ya  fət  də 
Azər  bay  can xal  qı  nın ira  də  si  ni ifa -
də  edə  rək qə  ti şə  kil  də de  yir  di: 
“...Azər  bay  can öz müs  tə  qil  li  yi  ni 
bun  dan son  ra heç vaxt əl  dən ver -
mə  yə  cək, müs  tə  qil döv  lət ki  mi ya -
şa  ya  caq və in  ki  şaf edə  cək  dir”. Ulu 
ön  dər xa  tır  la  dır  dı ki, Azər  bay  can 

xal  qı ar  tıq müs  tə  qil  li  yi  ni qo  ru  ma -
ğa qa  dir  dir və dərk edib ki, öz tor -
pa  ğı  nı özü qo  ru  ma  lı  dır. 

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin bu  gün -
kü nailiy  yət  lə  ri  nin əsa  sı  nı qoy -
muş Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si xət  ti 
onun la  yiq  li va  ri  si, Hey  dər Əli  yev 
ide  ya  la  rı  nın da  vam  çı  sı hör  mət  li 
Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  yev tə  rə -
fin  dən  da  vam et  di  ri  lir. Azər  bay -
can ta  ri  xi  nin şan  lı sə  hi  fə  si olan 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin fəaliy  yə  ti 
bu gün də mün  tə  zəm öy  rə  ni  lir, bu 
ide  ya  la  rın in  ki  şaf et  di  ril  mə  si və 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün cid  di iş  lər 
gö  rü  lür. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nə eh -
ti  ra  mı da Ulu ön  də  rin eh  ti  ra  mı ki -
mi bö  yük  dür və o, bu sa  hə  də də 
Ümum  mil  li li  de  rin adı  na, öz adı  na 
la  yiq hör  mət və sə  mi  miy  yət nü  ma-
 yiş et  di  rir. Əgər Ulu ön  dər 1993-cü 
ilin de  kab  rın  da Pa  ri  sə sə  fə  ri za  ma -
nı Sen-Klu qə  bi  ris  tan  lı  ğın  da Əli -
mər  dan bəy Top  çu  ba  şo  vun və 
onun ailə üzv  lə  ri  nin, Cey  hun bəy 
və onun oğ  lu Ti  mu  çin Ha  cı  bəy  li  lə-
 rin mə  zar  la  rı  nı zi  ya  rət edə  rək ək  lil 
qoy  muş  du  sa, Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev də bu ənə  nə  lə  ri da  vam et  di  rir 
və 2006-cı il  də Pa  ris  də olar  kən bu 
ta  ri  xi şəx  siy  yət  lə  rin mə  zar  la  rı  nı zi -
ya  rət edir, Əli  mər  dan bəy Top  çu -
ba  şo  vun qəbri  nin ye  ni  dən gö  tü  rül-
 mə  si iş  lə  ri ilə ta  nış olur və  Cüm -
hu  riy  yə  tin xa  ric  də dün  ya  sı  nı də -
yiş  miş nü  ma  yən  də  lə  ri  nin xa  ti  rə  si -
ni yad et  mə  yi unut  mur.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin bi  la  va  si  tə 2008-ci il 2 fev -
ral ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə Xalq Cüm -
hu  riy  yə  ti  nin 90 il  lik yu  bi  le  yi qeyd 
olun  muş, 2017-ci il 16 may ta  rix  li 
sə  rən  ca  mı ilə isə 100 il  lik yu  bi  le  yi 
qeyd olun  maq  da  dır və ya  şa  dı  ğı -
mız 2018-ci il cə  nab Pre  zi  den  tin 10 
yan  var ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə “Azər -

bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti İli” elan 
edil  miş  dir. 

Hey  dər Əli  yev ir  si  nə sa  diq qa  lan 
və onun bü  tün gö  zəl ənə  nə  lə  ri  ni la -
yi  qin  cə da  vam et  di  rən Pre  zi  dent İl -
ham Əli  yev də Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti -
nin ta  ri  xi  nə  bö  yük əhə  miy  yət ve  rir 
və onun təb  li  ği  nə, öy  rə  nil  mə  si  nə, 
bu sa  hə  də möv  cud olan ar  xiv ma  te-
 rial  la  rı  nın, sə  nəd  lə  rin, el  mi əsər  lə  rin  
ha  zır  lan  ma  sı  na və çap edil  mə  si  nə 
xü  su  si diq  qət ye  ti  rir. Məhz onun 
səy  lə  ri ilə xa  ri  ci öl  kə  lər  də xoş tə  sa -
düf  lər və ta  ri  xi  mi  zə mə  həb  bət bəs -
lə  yən in  san  la  rın səy  lə  ri ilə qo  ru  nub 
sax  lan  mış, Azər  bay  ca  na və Cüm  hu-
 riy  yət ta  ri  xi  nə aid olan sə  nəd  lər öl -
kə  mi  zə gə  ti  ri  lə  rək  çap olun  muş, 
ge  niş oxu  cu küt  lə  si  nə çat  dı  rıl  mış və 
bu iş ar  dı  cıl da  vam et  di  ri  lir. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər -
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya -
ra  dıl  ma  sı  nın 85 il  li  yi, ha  be  lə 90 il  li-
 yi mü  na  si  bə  ti ilə xal  qa et  di  yi mü  ra-
 ciət  lər  də, ke  çir  di  yi rəs  mi qə  bul  lar -
da Cüm  hu  riy  yət ta  ri  xi  nə yük  sək 
qiy  mət ve  rə  rək bu ta  ri  xin heç vaxt 
unu  dul  ma  ya  ca  ğı  nı, müs  tə  qil  lik 
ide  ya  la  rı  nın əbə  di ya  şa  ya  ca  ğı  nı və 
Azər  bay  ca  nın dün  ya öl  kə  lə  ri sı  ra -
sın  da əbə  di yer tu  ta  ca  ğı  nı də  fə  lər  lə 
bil  dir  miş  dir. 

Hey  dər Əli  yev ənə  nə  lə  ri  nin da -
vam et  di  ril  di  yi  ni sü  but edən Pre  zi-
 dent İl  ham Əli  yev öl  kə  mi  zin iq  ti -
sa  di və si  ya  si qüd  rə  ti  nin yük  sək 
sü  rət  lə art  ma  sı  nı konk  ret fakt  lar 
və rə  qəm  lər  lə, gö  rül  müş real iş  lər -
lə res  pub  li  ka və dün  ya ic  ti  maiy  yə -
ti  nə çat  dır  maq  da da  vam edir, müs-
 tə  qil  li  yin xal  qı  mı  za nə  lər ver  di  yi  ni 
konk  ret fakt  lar əsa  sın  da açıb gös -
tə  rir və bu il  lər  də qa  za  nı  lan nailiy-
 yət  lə  ri qü  rur  la təq  dim edir.  Öl  kə 
baş  çı  sı Ulu ön  də  rin və  fa  tın  dan 
son  ra onun si  ya  si xət  ti  nin da  va  mı 
ki  mi öl  kə  nin müasir in  ki  şaf yo  lu 
ilə get  di  yi  ni, nəin  ki re  gion  da, elə  cə 
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də dün  ya  da özü  nü təs  diq et  di  yi  ni 
və söz sa  hi  bi  nə çev  ril  di  yi  ni daim 
vur  ğu  la  yır. 

Cüm  hu  riy  yə  tin 90 il  lik yu  bi  le  yi 
mü  na  si  bə  ti i  lə ke  çi  ri  lən mə  ra  sim  də 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti xal  qı  mız 
üçün müs  tə  qil  li  yin müs  təs  na əhə -
miy  yət da  şı  dı  ğı  nı bir da  ha qeyd 
edə  rək de  miş  dir: “...bi  zim üçün, 
Azər  bay  can xal  qı üçün müs  tə  qil  lik 
ən bö  yük ne  mət  dir, ən bö  yük sər -
vət  dir... Bu gün bi  zim nə  sil  lə  ri  miz 
və... Azər  bay  can  da ya  şa  yan bü  tün 
in  san  lar xoş  bəxt  dir  lər ki, biz bu 
müs  tə  qil  li  yi gö  rü  rük və müs  tə  qil 
öl  kə  nin in  ki  şa  fı üçün, möh  kəm  lən-
 mə  si üçün əmə  li, prak  tik iş  lə  ri gö -
rü  rük”. Cə  nab Pre  zi  dent Azər  bay -
can xal  qı  nın qə  tiy  yə  ti  ni ifa  də edə -
rək haq  lı ola  raq de  yir ki, Bi  rin  ci 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti cə  mi 2 il ya  şa -
dı  sa, müs  tə  qil Azər  bay  can döv  lə  ti 
əbə  di ya  şa  ya  caq  dır. 

Ha  zır  da “Azər  bay  can Xalq Cüm-
 hu  riy  yə  ti İli” çər  çi  və  sin  də yu  bi  ley 
təd  bir  lə  ri res  pub  li  ka  nın hər ye  rin -
də da  vam edir, müx  tə  lif bey  nəl  xalq 

konf  rans  lar, sim  po  zium  lar və di  gər 
küt  lə  vi təd  bir  lər ke  çi  ri  lir. Bü  tün 
Şərq  də ilk de  mok  ra  tik döv  lət olan 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin in  san  la  ra 
bəxş et  di  yi azad  lıq  lar və di  gər hü -
quq  lar real su  rət  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Azər  bay  ca  nın Ulu ön  də  rin rəh  bər -
li  yi al  tın  da ha  zır  lan  mış Kons  ti  tu  si -
ya  sın  da təs  bit olun  muş hü  quq və 
azad  lıq  lar öz tə  cəs  sü  mü  nü ta  pır. 
Cüm  hu  riy  yə  tin mə  nə  vi-si  ya  si ir  si 
sa  yı  lan ma  te  rial  lar ge  niş şə  kil  də 
çap olu  nur. Bu  nun  la da Ulu ön  də -
rin tək  lif və töv  si  yə  si ilə baş  la  nan 
iş  lər da  vam et  di  ri  lir, dün  ya  nın 
müx  tə  lif öl  kə  lə  rin  dən gə  ti  ri  lən bu 
sə  nəd  lər bun  dan son  ra da  ha də  rin-
 dən təd  qiq olu  na  caq  dır. Bu ba  xım -
dan Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka -
de  mi  ya  sı  nın ha  zır  la  dı  ğı nəşr  lər xü -
su  si qeyd edil  mə  li  dir. Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti En  sik  lo  pe  di  ya -
sı be  lə fun  da  men  tal əsər  lər  dən bi  ri-
 dir və bu döv  rə aid on  lar  la di  gər 
ki  tab  lar da çap olun  maq  da  dır. La -
kin Cüm  hu  riy  yət  ir  si o qə  dər zən -
gin  dir ki, hə  lə uzun il  lər öy  rə  ni  lə -

cək, Azər  bay  ca  nın keç  mi  şi  nə işıq 
sal  maq  la ya  na  şı, gə  lə  cə  yi  nə də kör-
 pü sa  la  caq və yol gös  tə  rə  cək  dir. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki -
mi Cüm  hu  riy  yət ir  si  nə mü  na  si  bət -
də də Ulu ön  də  rin yo  lu  nu da  vam 
et  di  rir, bu ta  rix  dən öy  rən  mə  yi, ey -
ni za  man  da, onu zən  gin  ləş  dir  mə  yi 
unut  mur və gö  rü  lən iş  lə  ri - həm iq -
ti  sa  di, həm si  ya  si, həm də ta  ri  xə, 
keç  mi  şi  mi  zə, mə  də  niy  yə  ti  mi  zə 
mü  na  si  bət  lə bağ  lı iş  lə  ri ar  dı  cıl və 
dü  şü  nül  müş şə  kil  də ye  ri  nə ye  ti  rir, 
bü  tün bun  lar bir-bi  ri  ni ta  mam  la  ya-
 raq müs  tə  qil  li  yi  mi  zi əbə  di  ləş  di  rir.  

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev haq  lı 
ola  raq de  yir: “Azər  bay  can xal  qı da -
ha da gö  zəl şə  raitə la  yiq  dir və bu 
şə  raiti bi  zim iq  ti  dar, Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  sə  ti tə  min et -
miş  dir... Azər  bay  ca  nın xoş  bəxt gə -
lə  cə  yi üçün bu si  ya  sət da  vam et  di -
ril  mə  li  dir. Müs  tə  qil  lik ən bö  yük 
xoş  bəxt  lik  dir, ən bö  yük sər  vət  dir. 
Biz müs  tə  qil  li  yi qo  ru  yu  ruq və qo -
ru  ya  ca  ğıq”.  

liş cəhd  lə  ri  nin ma  hiy  yə  ti  ni açıb 
gös  tə  rir, heç bir qüv  və  nin Azər -
bay  ca  nın in  ki  şa  fı  na və müs  tə  qil  li -
yi  nə ma  ne ola bil  mə  yə  cə  yi  ni vur -
ğu  la  yır  dı. Hey  dər Əli  yev Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti ide  ya  la  rı  na sə  da  qə -
ti  ni ifa  də edə  rək Azər  bay  can və -
tən  daş  la  rı  na mü  ra  ciət  lə de  yir  di: 
“Bü  tün Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nı 
əmin edi  rəm ki, müs  tə  qil Azər  bay-
 ca  nın döv  lət  çi  lik sa  hə  sin  də yo  lu 
de  mok  ra  ti  ya yo  lu  dur, in  san haq  la -
rı  nın qo  run  ma  sı yo  lu  dur. İq  ti  sa -
diy  yat sa  hə  sin  də ba  zar iq  ti  sa  diy -
ya  tı, açıq qa  pı si  ya  sə  ti, dün  ya iq  ti -
sa  diy  ya  tı ilə ge  niş in  teq  ra  si  ya yo -
lu  dur. Biz bu yol  la ge  də  rək çox 
nailiy  yət  lər əl  də et  mi  şik və ümid -
va  ram ki, gə  lə  cək  də da  ha çox 
nailiy  yət  lər əl  də edə  cə  yik”.   

Ümum  mil  li li  der öl  kə  də  ki çə  tin -
lik  lə  ri də diq  qə  tə çat  dır  ma  ğı unut -
mur, xal  qı na  ra  hat edən bü  tün 
prob  lem  lə  rin, o cüm  lə  dən Qa  ra  bağ 
prob  le  mi  nin həll edi  lə  cə  yi  nə inan -
dı  ğı  nı bil  di  rə  rək qə  tiy  yət  lə de  yir  di: 
“Azər  bay  can xal  qı  nı, Azər  bay  ca  nın 
bü  tün və  tən  daş  la  rı  nı əmin edi  rəm 
ki, biz bun  dan son  ra da Azər  bay -
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin sə  da -
qət  li va  ris  lə  ri ola  ca  ğıq, xal  qı  mı  zın 
mil  li azad  lı  ğı  nı qo  ru  ya  ca  ğıq, sax  la -
ya  ca  ğıq. Biz Azər  bay  ca  nın döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  ni göz bə  bə  yi  miz ki  mi 
qo  ru  ya  ca  ğıq və gü  nü-gün  dən möh-
 kəm  lən  di  rə  cə  yik, da  ha da yük  sək -
lə  rə qal  dı  ra  ca  ğıq”.

Hey  dər Əli  yev 1994-cü il fev  ra -
lın 8-də Tür  ki  yə  yə sə  fə  ri za  ma  nı 
Pre  zi  dent Sü  ley  man Də  mi  rə  lin 
onun şə  rə  fi  nə ver  di  yi zi  ya  fət  də 
Azər  bay  can xal  qı  nın ira  də  si  ni ifa -
də  edə  rək qə  ti şə  kil  də de  yir  di:  
“...Azər  bay  can öz müs  tə  qil  li  yi  ni 
bun  dan son  ra heç vaxt əl  dən ver -
mə  yə  cək, müs  tə  qil döv  lət ki  mi ya -
şa  ya  caq və in  ki  şaf edə  cək  dir”. Ulu 
ön  dər xa  tır  la  dır  dı ki, Azər  bay  can 

xal  qı ar  tıq müs  tə  qil  li  yi  ni qo  ru  ma -
ğa qa  dir  dir və dərk edib ki, öz tor -
pa  ğı  nı özü qo  ru  ma  lı  dır. 

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin bu  gün -
kü nailiy  yət  lə  ri  nin əsa  sı  nı qoy -
muş Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si xət  ti 
onun la  yiq  li va  ri  si, Hey  dər Əli  yev 
ide  ya  la  rı  nın da  vam  çı  sı hör  mət  li 
Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  yev tə  rə -
fin  dən  da  vam et  di  ri  lir. Azər  bay -
can ta  ri  xi  nin şan  lı sə  hi  fə  si olan 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin fəaliy  yə  ti 
bu gün də mün  tə  zəm öy  rə  ni  lir, bu 
ide  ya  la  rın in  ki  şaf et  di  ril  mə  si və 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün cid  di iş  lər 
gö  rü  lür. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nə eh -
ti  ra  mı da Ulu ön  də  rin eh  ti  ra  mı ki -
mi bö  yük  dür və o, bu sa  hə  də də 
Ümum  mil  li li  de  rin adı  na, öz adı  na 
la  yiq hör  mət və sə  mi  miy  yət nü  ma-
 yiş et  di  rir. Əgər Ulu ön  dər 1993-cü 
ilin de  kab  rın  da Pa  ri  sə sə  fə  ri za  ma -
nı Sen-Klu qə  bi  ris  tan  lı  ğın  da Əli -
mər  dan bəy Top  çu  ba  şo  vun və 
onun ailə üzv  lə  ri  nin, Cey  hun bəy 
və onun oğ  lu Ti  mu  çin Ha  cı  bəy  li  lə-
 rin mə  zar  la  rı  nı zi  ya  rət edə  rək ək  lil 
qoy  muş  du  sa, Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev də bu ənə  nə  lə  ri da  vam et  di  rir 
və 2006-cı il  də Pa  ris  də olar  kən bu 
ta  ri  xi şəx  siy  yət  lə  rin mə  zar  la  rı  nı zi -
ya  rət edir, Əli  mər  dan bəy Top  çu -
ba  şo  vun qəbri  nin ye  ni  dən gö  tü  rül-
 mə  si iş  lə  ri ilə ta  nış olur və  Cüm -
hu  riy  yə  tin xa  ric  də dün  ya  sı  nı də -
yiş  miş nü  ma  yən  də  lə  ri  nin xa  ti  rə  si -
ni yad et  mə  yi unut  mur.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin bi  la  va  si  tə 2008-ci il 2 fev -
ral ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə Xalq Cüm -
hu  riy  yə  ti  nin 90 il  lik yu  bi  le  yi qeyd 
olun  muş, 2017-ci il 16 may ta  rix  li 
sə  rən  ca  mı ilə isə 100 il  lik yu  bi  le  yi 
qeyd olun  maq  da  dır və ya  şa  dı  ğı -
mız 2018-ci il cə  nab Pre  zi  den  tin 10 
yan  var ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə “Azər -

bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti İli” elan 
edil  miş  dir. 

Hey  dər Əli  yev ir  si  nə sa  diq qa  lan 
və onun bü  tün gö  zəl ənə  nə  lə  ri  ni la -
yi  qin  cə da  vam et  di  rən Pre  zi  dent İl -
ham Əli  yev də Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti -
nin ta  ri  xi  nə  bö  yük əhə  miy  yət ve  rir 
və onun təb  li  ği  nə, öy  rə  nil  mə  si  nə, 
bu sa  hə  də möv  cud olan ar  xiv ma  te-
 rial  la  rı  nın, sə  nəd  lə  rin, el  mi əsər  lə  rin  
ha  zır  lan  ma  sı  na və çap edil  mə  si  nə 
xü  su  si diq  qət ye  ti  rir. Məhz onun 
səy  lə  ri ilə xa  ri  ci öl  kə  lər  də xoş tə  sa -
düf  lər və ta  ri  xi  mi  zə mə  həb  bət bəs -
lə  yən in  san  la  rın səy  lə  ri ilə qo  ru  nub 
sax  lan  mış, Azər  bay  ca  na və Cüm  hu-
 riy  yət ta  ri  xi  nə aid olan sə  nəd  lər öl -
kə  mi  zə gə  ti  ri  lə  rək  çap olun  muş, 
ge  niş oxu  cu küt  lə  si  nə çat  dı  rıl  mış və 
bu iş ar  dı  cıl da  vam et  di  ri  lir. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər -
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya -
ra  dıl  ma  sı  nın 85 il  li  yi, ha  be  lə 90 il  li-
 yi mü  na  si  bə  ti ilə xal  qa et  di  yi mü  ra-
 ciət  lər  də, ke  çir  di  yi rəs  mi qə  bul  lar -
da Cüm  hu  riy  yət ta  ri  xi  nə yük  sək 
qiy  mət ve  rə  rək bu ta  ri  xin heç vaxt 
unu  dul  ma  ya  ca  ğı  nı, müs  tə  qil  lik 
ide  ya  la  rı  nın əbə  di ya  şa  ya  ca  ğı  nı və 
Azər  bay  ca  nın dün  ya öl  kə  lə  ri sı  ra -
sın  da əbə  di yer tu  ta  ca  ğı  nı də  fə  lər  lə 
bil  dir  miş  dir. 

Hey  dər Əli  yev ənə  nə  lə  ri  nin da -
vam et  di  ril  di  yi  ni sü  but edən Pre  zi-
 dent İl  ham Əli  yev öl  kə  mi  zin iq  ti -
sa  di və si  ya  si qüd  rə  ti  nin yük  sək 
sü  rət  lə art  ma  sı  nı konk  ret fakt  lar 
və rə  qəm  lər  lə, gö  rül  müş real iş  lər -
lə res  pub  li  ka və dün  ya ic  ti  maiy  yə -
ti  nə çat  dır  maq  da da  vam edir, müs-
 tə  qil  li  yin xal  qı  mı  za nə  lər ver  di  yi  ni 
konk  ret fakt  lar əsa  sın  da açıb gös -
tə  rir və bu il  lər  də qa  za  nı  lan nailiy-
 yət  lə  ri qü  rur  la təq  dim edir.  Öl  kə 
baş  çı  sı Ulu ön  də  rin və  fa  tın  dan 
son  ra onun si  ya  si xət  ti  nin da  va  mı 
ki  mi öl  kə  nin müasir in  ki  şaf yo  lu 
ilə get  di  yi  ni, nəin  ki re  gion  da, elə  cə 
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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.

Sevimliyar,vəfalı

Tahir Rza
Milli Məclisin deputatı





YUBİLEY

36     Milli Məclis mart-aprel 2018    37

Hör mət li  Mə la hət  xa nım!

Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ta nın mış ic ti mai xa di mi  yu bi le yi niz mü na-
si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm.

 Siz Qər bi Azər bay ca nın Göy çə ma ha lın dan pər vaz la na raq N.Nə ri ma nov 
adı na Azər bay can Döv lət Tibb İns ti tu tun da (in di ki ATU) ali təh sil al mı sı nız. 
Pe diatr ix ti sa sı na yi yə lən dik dən son ra uzun il lər Ba kı şə hə rin də ki müx tə lif 
uşaq po lik li ni ka la rın da ça lış mış, kör pə lə rin sağ lam lı ğı ke şi yin də da yan mı sı nız. 
İş lə di yi niz kol lek tiv lər də ni zam-in ti za mı nız, təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti niz lə fərq-
lən miş, baş hə kim və zi fə si nə dək yük səl mi si niz. İc ti mai-si ya si pro ses lər də ki 
fəal lı ğı nız Si zi 1998-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa dın Prob lem lə ri 
üz rə Döv lət Ko mi tə si nin sədr müavi ni və zi fə si nə ucal dıb. 

Daim tək  mil  ləş  mə  yə, da  ha də  rin bi  lik  lər əl  də et  mə  yə olan hə  və  si  niz son  ra  dan 
Si  zi Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nə gə  ti  rib. Hü  quq fa  kül  tə  sin  də ikin  ci ali təh  sil 
ala  raq hü  quq  şü  nas ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lən  miş, qa  dın hə  rə  ka  tı  nı, öl  kə  miz  də apa  rı  lan 

gen  der si  ya  sə  tin  də döv  lə  tin ro  lu  nu təd  qiq et  mə  yə baş  la  mı  sı  nız. 2006-cı il  də 
dis  ser  ta  si  ya mü  da  fiə edə  rək ta  rix elm  lə  ri na  mi  zə  di alim  lik də  rə  cə  si  nə la  yiq gö -
rül  mü  sü  nüz. İn  di  yə  dək qa  dın hü  quq  la  rı  na dair üç ki  ta  bı  nız  işıq üzü gö  rüb. 

Mə la hət xa nım, dörd seç ki dal ba dal de pu tat man da tı qa zan ma ğı nız se çi ci lə-
rin Si zə eti ma dın dan xə bər ve rir. Ha zır da Mil li Məc li sin Hü quq si ya sə ti və 
döv lət qu ru cu lu ğu, həm çi nin Sə hiy yə ko mi tə lə ri nin üz vü ki mi öl kə nin qa nun-
ve ri ci lik ba za sı nın zən gin ləş di ril mə sin də ya xın dan  iş ti rak edir si niz. Par la-
men tin İn ti zam ko mis si ya sı nın ka ti bi si niz. NA TO PA-da və Av ro nest PA-da 
Azər bay can nü ma yən də he yə ti nin üz vü ki mi sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir si niz. 
Ser bi ya ilə par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri, ABŞ, Avst-
ri ya, Tür ki yə, Qır ğı zıs tan, Ya po ni ya, Ni der land və Li vi ya ilə ana lo ji qrup la rın 
üz vü ola raq bey nəl xalq əla qə lə ri mi zin ge niş lən mə si nə töh fə ve rir si niz. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Si ya si Şu ra sı nın üz vü, YAP Nə si mi ra yon təş ki-
la tı nın səd ri, Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da Əfv Mə sə lə lə ri 
Ko mis si ya sı nın üz vü ki mi təq di rə la yiq fəaliy yət gös tə rir si niz. 

Hör mət li  Mə la hət  xa nım! 

Öm rü nü zün  ka mil  ça ğın da  Si zi yu bi le yi niz  mü na si bə ti ilə  bir da ha ürək-
dən  təb rik edir, Si zə möh kəm can sağ lı ğı, uzun ömür, çox şa xə li fəaliy yə ti niz də 
ye ni-ye ni uğur lar ar zu la yı ram.

Hör    mət    lə, 

OQ  TAY ƏSƏ  DOV
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakı şəhəri,   25   aprel 2018-ci il

MƏLAHƏT
İBRAHİMQIZI
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Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ta nın mış ic ti mai xa di mi  yu bi le yi niz mü na-
si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm.

 Siz Qər bi Azər bay ca nın Göy çə ma ha lın dan pər vaz la na raq N.Nə ri ma nov 
adı na Azər bay can Döv lət Tibb İns ti tu tun da (in di ki ATU) ali təh sil al mı sı nız. 
Pe diatr ix ti sa sı na yi yə lən dik dən son ra uzun il lər Ba kı şə hə rin də ki müx tə lif 
uşaq po lik li ni ka la rın da ça lış mış, kör pə lə rin sağ lam lı ğı ke şi yin də da yan mı sı nız. 
İş lə di yi niz kol lek tiv lər də ni zam-in ti za mı nız, təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti niz lə fərq-
lən miş, baş hə kim və zi fə si nə dək yük səl mi si niz. İc ti mai-si ya si pro ses lər də ki 
fəal lı ğı nız Si zi 1998-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa dın Prob lem lə ri 
üz rə Döv lət Ko mi tə si nin sədr müavi ni və zi fə si nə ucal dıb. 

Daim tək  mil  ləş  mə  yə, da  ha də  rin bi  lik  lər əl  də et  mə  yə olan hə  və  si  niz son  ra  dan 
Si  zi Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nə gə  ti  rib. Hü  quq fa  kül  tə  sin  də ikin  ci ali təh  sil 
ala  raq hü  quq  şü  nas ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lən  miş, qa  dın hə  rə  ka  tı  nı, öl  kə  miz  də apa  rı  lan 

gen  der si  ya  sə  tin  də döv  lə  tin ro  lu  nu təd  qiq et  mə  yə baş  la  mı  sı  nız. 2006-cı il  də 
dis  ser  ta  si  ya mü  da  fiə edə  rək ta  rix elm  lə  ri na  mi  zə  di alim  lik də  rə  cə  si  nə la  yiq gö -
rül  mü  sü  nüz. İn  di  yə  dək qa  dın hü  quq  la  rı  na dair üç ki  ta  bı  nız  işıq üzü gö  rüb. 

Mə la hət xa nım, dörd seç ki dal ba dal de pu tat man da tı qa zan ma ğı nız se çi ci lə-
rin Si zə eti ma dın dan xə bər ve rir. Ha zır da Mil li Məc li sin Hü quq si ya sə ti və 
döv lət qu ru cu lu ğu, həm çi nin Sə hiy yə ko mi tə lə ri nin üz vü ki mi öl kə nin qa nun-
ve ri ci lik ba za sı nın zən gin ləş di ril mə sin də ya xın dan  iş ti rak edir si niz. Par la-
men tin İn ti zam ko mis si ya sı nın ka ti bi si niz. NA TO PA-da və Av ro nest PA-da 
Azər bay can nü ma yən də he yə ti nin üz vü ki mi sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir si niz. 
Ser bi ya ilə par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri, ABŞ, Avst-
ri ya, Tür ki yə, Qır ğı zıs tan, Ya po ni ya, Ni der land və Li vi ya ilə ana lo ji qrup la rın 
üz vü ola raq bey nəl xalq əla qə lə ri mi zin ge niş lən mə si nə töh fə ve rir si niz. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Si ya si Şu ra sı nın üz vü, YAP Nə si mi ra yon təş ki-
la tı nın səd ri, Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da Əfv Mə sə lə lə ri 
Ko mis si ya sı nın üz vü ki mi təq di rə la yiq fəaliy yət gös tə rir si niz. 

Hör mət li  Mə la hət  xa nım! 

Öm rü nü zün  ka mil  ça ğın da  Si zi yu bi le yi niz  mü na si bə ti ilə  bir da ha ürək-
dən  təb rik edir, Si zə möh kəm can sağ lı ğı, uzun ömür, çox şa xə li fəaliy yə ti niz də 
ye ni-ye ni uğur lar ar zu la yı ram.

Hör    mət    lə, 

OQ  TAY ƏSƏ  DOV
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakı şəhəri,   25   aprel 2018-ci il

MƏLAHƏT
İBRAHİMQIZI
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ca  nın isə sa  bit  lik ada  sı ki  mi çı  xış 
et  mə  si  ni şərt  lən  di  rən amil, qeyd 
et  di  yim ki  mi, düz  gün, uğur  lu, 
məq  səd  yön  lü da  xi  li və xa  ri  ci si  ya -
sə  tin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. Azər -
bay  can həm  çi  nin re  gion  da sa  bit -
ləş  di  ri  ci amil ki  mi çı  xış edir. Ru  si -
ya, İran, Gür  cüs  tan, Tür  ki  yə, ya -
xud Or  ta Asi  ya öl  kə  lə  ri ilə mü  na  si-
 bət  lə  ri  mi  zə nə  zər sal  dıq  da bu  nu 
mü  şa  hi  də edə bi  lə  rik. Di  gər tə  rəf -
dən, öl  kə  miz  lə bir  ba  şa sər  həd  lə  ri 
ol  ma  yan və ya ey  ni re  gion  da yer -
ləş  mə  yən hər han  sı bir öl  kə  dən də 
bəhs edə bil  mə  rik ki, Azər  bay  can  la 
hə  min döv  lət ara  sın  da qey  ri-nor -
mal və ya xo  şa  gəl  məz mü  na  si  bət -
lər ol  sun. Azər  bay  can iş  ğal  çı Er -
mə  nis  tan is  tis  na ol  maq  la bü  tün öl -
kə  lər  lə qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı və bə  ra -
bər  hü  quq  lu mü  na  si  bət  lə  rə ma  lik -
dir. Bir söz  lə, Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti özü  nü doğ  rul  dur və bu 

nöq  te  yi-nə  zər  dən sö  zü  ge  dən si  ya -
sə  tin al  ter  na  ti  vi yox  dur. Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti-
 nin xü  su  si bir özəl  li  yi var. Azər -
bay  can  da öl  kə  da  xi  li pro  ses  lər xa  ri-
 ci si  ya  sə  tə güc və əla  və sti  mul ve -
rir. Bu nöq  te  yi-nə  zər  dən “xa  ri  ci si -
ya  sət da  xi  li si  ya  sə  tin da  va  mı  dır” 
düs  tu  ru  Azər  bay  canın tim  sa  lın  da 
özü  nü tam ola  raq gös  tə  rir. Azər -
bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü və iş  ti  ra  kı ilə 
real  laş  dı  rı  lan la  yi  hə  lər re  gional 
təh  lü  kə  siz  li  yə, əmək  daş  lı  ğa mü -
hüm töh  fə  lər ve  rir. Azər  bay  ca  nın 
bir  ba  şa açıq də  niz  lə  rə çı  xış im  ka  nı 
ol  ma  dı  ğı hal  da,  Azər  bay  can mü -
hüm nəq  li  yyat mər  kə  zi  nə - tran  zit 
ölkəyə çev  ri  lib. Şərq-Qərb və Şi -
mal-Cə  nub la  yi  hə  lə  ri Azər  bay  ca -
nın nəq  liy  yat-lo  gos  ti  ka im  kan  la  rı -
nı, re  gional sülh, sa  bit  lik, əmək -
daş  lıq və təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min 
olun  ma  sın  da oy  na  dı  ğı ro  lu gös  tə -

rir. Bir söz  lə, uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq müs  tə  vi -
də möv  qe  yi  ni möh  kəm  lən  di  rib,  
öl  kə  mi  zi sa  bit  lik və əmək  daş  lıq 
mə  ka  nı  na çe  vi  rib.

- Ap  re  lin 11-də Azər  bay  can  da 
ke  çi  ril  miş pre  zi  dent seç  ki  lə  ri 
dün  ya  nın diq  qət mər  kə  zin  də 
ol  du, bey  nəl  xalq aləm bu seç -
ki  lə  rə ol  duq  ca bö  yük ma  raq 
gös  tər  di. Ay  rı-ay  rı re  gional və 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın təm -
sil  çi  lə  ri, o cüm  lə  dən xa  ri  ci 
me  dia nü  ma  yən  də  lə  ri seç  ki 
pro  se  si  ni iz  lə  yə  rək mü  va  fiq 
su  rət  də qiy  mət  lən  dir  di  lər. 
Ümu  miy  yət  lə, bey  nəl  xalq alə-
 min bu seç  ki  lə  rə diq  qə  ti  ni ne -
cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz?

- Bu, ta  ri  xi ha  di  sə  dir. Ona gö  rə 
ki, Azər  bay  can xal  qı seç  ki  lər  də 15 
il ər  zin  də öz xal  qı  na və öl  kə  si  nə 

MÜSAHİBƏ

Səməd Seyidov: 
“Xalqın 15 il ərzində öz ölkəsinə ləyaqətlə  

xidmət etmiş Prezidentə - cənab İlham Əliyevə  
yenidən etimad göstərməsi tarixi hadisədir”

- Sə  məd müəl  lim, müasir dövr -
də ay  rı-ay  rı re  gion  lar  da mü -
rək  kəb pro  ses  lə  rin cə  rə  yan et -
di  yi, müx  tə  lif öl  kə  lə  rin si  ya  si 
qar  şı  dur  ma  lar mey  da  nı  na 
çev  ril  di  yi şə  rait  də Azər  bay  can 
sa  bit  lik ada  sı ki  mi ta  nı  nır. 
Bu  nu tə  min edən mü  hüm 
amil  lər  dən bi  ri Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət kur  su -
nun hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. 
Ha  zır  kı şə  rait  də Azər  bay  ca -

nın xa  ri  ci si  ya  sət kur  su ba  rə -
də nə de  yə bi  lər  si  niz?

- Dün  ya öl  kə  lə  ri  nin ən çox ar  zu-
 la  dı  ğı və üzə  rin  də ça  lış  dı  ğı mə  sə -
lə  lər  dən bi  ri sa  bit  lik  dir. Sa  bit  li  yi 
qo  ru  maq üçün düz  gün, məq  səd -
yön  lü da  xi  li si  ya  sət  lə ya  na  şı, mən -
tiq  li xa  ri  ci si  ya  sət apa  rıl  ma  lı  dır. 
Bi  ri di  gə  ri  nə uy  ğun olan da  xi  li və 
xa  ri  ci si  ya  sət bir-bi  ri  ni in  kar et  mə -
mə  li  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin apar  dı  ğı si  ya  sət  bu 
iki ami  lin vəh  dət təş  kil et  mə  si ilə 

bə  ra  bər,  öl  kə  mi  zin dün  ya öl  kə  lə  ri 
sı  ra  sın  da la  yiq  li yer tut  ma  sı is  ti  qa -
mə  tin  də mü  hüm rol oy  na  yır. Bu 
gün Azər  bay  can sa  bit  lik ada  sı  na 
çev  ri  lib. Azər  bay  can  da cə  rə  yan 
edən pro  ses  lər müs  bət nü  mu  nə ki -
mi qiy  mət  lən  di  ri  lir, yə  ni in  ki  şaf, 
sa  bit  lik, in  san  la  rın ra  hat və təh  lü -
kə  siz şə  rait  də ya  şa  ma  sı təq  di  rə  la -
yiq hal  dır. Di  gər tə  rəf  dən, dün  ya -
da hökm sü  rən qey  ri-sa  bit  lik və 
mü  ha  ri  bə  lər bu və  ziy  yə  ti qo  ru  yub 
sax  la  ma  ğı çə  tin  ləş  di  rir. Azər  bay -

MilliMəclisinBey
nəlxalqmünasibət
lərvəparlamentlər
arasıəlaqələrkomi
təsininsədri,Avro
paŞurasınınParla
mentAssambleya
sındaAzərbaycan
nümayəndəheyəti
ninrəhbəri 
SəmədSeyidov
“MilliMəclis” 
jurnalınınsualları
nacavabverir



mart-aprel 2018    3938     Milli Məclis

ca  nın isə sa  bit  lik ada  sı ki  mi çı  xış 
et  mə  si  ni şərt  lən  di  rən amil, qeyd 
et  di  yim ki  mi, düz  gün, uğur  lu, 
məq  səd  yön  lü da  xi  li və xa  ri  ci si  ya -
sə  tin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. Azər -
bay  can həm  çi  nin re  gion  da sa  bit -
ləş  di  ri  ci amil ki  mi çı  xış edir. Ru  si -
ya, İran, Gür  cüs  tan, Tür  ki  yə, ya -
xud Or  ta Asi  ya öl  kə  lə  ri ilə mü  na  si-
 bət  lə  ri  mi  zə nə  zər sal  dıq  da bu  nu 
mü  şa  hi  də edə bi  lə  rik. Di  gər tə  rəf -
dən, öl  kə  miz  lə bir  ba  şa sər  həd  lə  ri 
ol  ma  yan və ya ey  ni re  gion  da yer -
ləş  mə  yən hər han  sı bir öl  kə  dən də 
bəhs edə bil  mə  rik ki, Azər  bay  can  la 
hə  min döv  lət ara  sın  da qey  ri-nor -
mal və ya xo  şa  gəl  məz mü  na  si  bət -
lər ol  sun. Azər  bay  can iş  ğal  çı Er -
mə  nis  tan is  tis  na ol  maq  la bü  tün öl -
kə  lər  lə qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı və bə  ra -
bər  hü  quq  lu mü  na  si  bət  lə  rə ma  lik -
dir. Bir söz  lə, Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti özü  nü doğ  rul  dur və bu 

nöq  te  yi-nə  zər  dən sö  zü  ge  dən si  ya -
sə  tin al  ter  na  ti  vi yox  dur. Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti-
 nin xü  su  si bir özəl  li  yi var. Azər -
bay  can  da öl  kə  da  xi  li pro  ses  lər xa  ri-
 ci si  ya  sə  tə güc və əla  və sti  mul ve -
rir. Bu nöq  te  yi-nə  zər  dən “xa  ri  ci si -
ya  sət da  xi  li si  ya  sə  tin da  va  mı  dır” 
düs  tu  ru  Azər  bay  canın tim  sa  lın  da 
özü  nü tam ola  raq gös  tə  rir. Azər -
bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü və iş  ti  ra  kı ilə 
real  laş  dı  rı  lan la  yi  hə  lər re  gional 
təh  lü  kə  siz  li  yə, əmək  daş  lı  ğa mü -
hüm töh  fə  lər ve  rir. Azər  bay  ca  nın 
bir  ba  şa açıq də  niz  lə  rə çı  xış im  ka  nı 
ol  ma  dı  ğı hal  da,  Azər  bay  can mü -
hüm nəq  li  yyat mər  kə  zi  nə - tran  zit 
ölkəyə çev  ri  lib. Şərq-Qərb və Şi -
mal-Cə  nub la  yi  hə  lə  ri Azər  bay  ca -
nın nəq  liy  yat-lo  gos  ti  ka im  kan  la  rı -
nı, re  gional sülh, sa  bit  lik, əmək -
daş  lıq və təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min 
olun  ma  sın  da oy  na  dı  ğı ro  lu gös  tə -

rir. Bir söz  lə, uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq müs  tə  vi -
də möv  qe  yi  ni möh  kəm  lən  di  rib,  
öl  kə  mi  zi sa  bit  lik və əmək  daş  lıq 
mə  ka  nı  na çe  vi  rib.

- Ap  re  lin 11-də Azər  bay  can  da 
ke  çi  ril  miş pre  zi  dent seç  ki  lə  ri 
dün  ya  nın diq  qət mər  kə  zin  də 
ol  du, bey  nəl  xalq aləm bu seç -
ki  lə  rə ol  duq  ca bö  yük ma  raq 
gös  tər  di. Ay  rı-ay  rı re  gional və 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın təm -
sil  çi  lə  ri, o cüm  lə  dən xa  ri  ci 
me  dia nü  ma  yən  də  lə  ri seç  ki 
pro  se  si  ni iz  lə  yə  rək mü  va  fiq 
su  rət  də qiy  mət  lən  dir  di  lər. 
Ümu  miy  yət  lə, bey  nəl  xalq alə-
 min bu seç  ki  lə  rə diq  qə  ti  ni ne -
cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz?

- Bu, ta  ri  xi ha  di  sə  dir. Ona gö  rə 
ki, Azər  bay  can xal  qı seç  ki  lər  də 15 
il ər  zin  də öz xal  qı  na və öl  kə  si  nə 

MÜSAHİBƏ

Səməd Seyidov: 
“Xalqın 15 il ərzində öz ölkəsinə ləyaqətlə  

xidmət etmiş Prezidentə - cənab İlham Əliyevə  
yenidən etimad göstərməsi tarixi hadisədir”

- Sə  məd müəl  lim, müasir dövr -
də ay  rı-ay  rı re  gion  lar  da mü -
rək  kəb pro  ses  lə  rin cə  rə  yan et -
di  yi, müx  tə  lif öl  kə  lə  rin si  ya  si 
qar  şı  dur  ma  lar mey  da  nı  na 
çev  ril  di  yi şə  rait  də Azər  bay  can 
sa  bit  lik ada  sı ki  mi ta  nı  nır. 
Bu  nu tə  min edən mü  hüm 
amil  lər  dən bi  ri Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət kur  su -
nun hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. 
Ha  zır  kı şə  rait  də Azər  bay  ca -

nın xa  ri  ci si  ya  sət kur  su ba  rə -
də nə de  yə bi  lər  si  niz?

- Dün  ya öl  kə  lə  ri  nin ən çox ar  zu-
 la  dı  ğı və üzə  rin  də ça  lış  dı  ğı mə  sə -
lə  lər  dən bi  ri sa  bit  lik  dir. Sa  bit  li  yi 
qo  ru  maq üçün düz  gün, məq  səd -
yön  lü da  xi  li si  ya  sət  lə ya  na  şı, mən -
tiq  li xa  ri  ci si  ya  sət apa  rıl  ma  lı  dır. 
Bi  ri di  gə  ri  nə uy  ğun olan da  xi  li və 
xa  ri  ci si  ya  sət bir-bi  ri  ni in  kar et  mə -
mə  li  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin apar  dı  ğı si  ya  sət  bu 
iki ami  lin vəh  dət təş  kil et  mə  si ilə 

bə  ra  bər,  öl  kə  mi  zin dün  ya öl  kə  lə  ri 
sı  ra  sın  da la  yiq  li yer tut  ma  sı is  ti  qa -
mə  tin  də mü  hüm rol oy  na  yır. Bu 
gün Azər  bay  can sa  bit  lik ada  sı  na 
çev  ri  lib. Azər  bay  can  da cə  rə  yan 
edən pro  ses  lər müs  bət nü  mu  nə ki -
mi qiy  mət  lən  di  ri  lir, yə  ni in  ki  şaf, 
sa  bit  lik, in  san  la  rın ra  hat və təh  lü -
kə  siz şə  rait  də ya  şa  ma  sı təq  di  rə  la -
yiq hal  dır. Di  gər tə  rəf  dən, dün  ya -
da hökm sü  rən qey  ri-sa  bit  lik və 
mü  ha  ri  bə  lər bu və  ziy  yə  ti qo  ru  yub 
sax  la  ma  ğı çə  tin  ləş  di  rir. Azər  bay -
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lə  ya  qət  lə xid  mət et  miş Pre  zi  den  tə - 
cə  nab İl  ham Əli  ye  və ye  ni  dən eti -
mad gös  tər  di. Azər  bay  can xal  qı öz 
se  çi  mi  ni düz  gün et  di. Çün  ki ötən 
15 il  də Azər  bay  can sü  rət  lə in  ki  şaf 
edib, sa  bit  lik ada  sı  na, in  ki  şaf mə -
ka  nı  na, bey  nəl  xalq dialoq mər  kə  zi-
 nə çev  ri  lib. Azər  bay  can Cə  nu  bi 
Qaf  qa  zın li  der döv  lə  ti  nə və dün  ya 
si  ya  sə  ti  nə və iq  ti  sa  diy  ya  tı  na, bey -
nəl  xalq aləm  də cə  rə  yan edən pro -
ses  lə  rə tə  sir gös  tər  mək iq  ti  da  rın  da 
və im  ka  nın  da olan bir öl  kə  yə çev -
ri  lib. Bü  tün bu in  ki  şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri 
və müs  bət real  lıq  lar göz qa  ba  ğın -
da  dır. BMT-nin Təh  lü  kə  siz  lik Şu -
ra  sı  nın qey  ri-daimi üz  vü se  çi  lə  rək 
yük  sək nü  fu  za ma  lik ol  du  ğu  nu 
nü  ma  yiş et  di  rən Azər  bay  can həm 
Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın, həm İs  lam konf-
 ran  sı  nın üz  vü  dür və si  vi  li  za  si  ya -
lar a  ra  sı dialo  qa mü  hüm töh  fə  lər 
ve  rir. 2019-2022-ci il  lər  də Azər  bay-
 can Res  pub  li  ka  sı Qo  şul  ma  ma Hə -
rə  ka  tı  na rəh  bər  lik edə  cək və bu, 

öl  kə  mi  zin yük  sək bey  nəl  xalq nü -
fu  zu  nun, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən sə -
mə  rə  li xa  ri  ci si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si  dir. 

Di  gər tə  rəf  dən, ötən 15 il ər  zin -
də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən da  xi  li 
si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də bü  tün sa  hə  lər 
uğur  la in  ki  şaf edib, əha  li  nin ri  fah 
ha  lı da  ha da yax  şı  la  şıb. Məhz bu -
nun nə  ti  cə  si ki  mi,  Azər  bay  can xal-
 qı 11 ap  rel  də öz se  çi  mi  ni bir da  ha 
qə  tiy  yət  lə ifa  də edə  rək cə  nab İl -
ham Əli  ye  və ye  ni  dən eti  mad gös -
tər  di. Bey  nəl  xalq mü  şa  hi  də  çi  lər də 
öz rəy  lə  rin  də bu mə  sə  lə  lə  ri bir  mə -
na  lı qeyd et  di  lər. Mü  şa  hi  də  çi  lə  rin 
çı  xış  la  rın  da qeyd olun  du ki, xalq 
İl  ham Əli  ye  və səs ver  mək  lə onun 
apar  dı  ğı si  ya  sə  ti dəs  tək  lə  di  yi  ni nü -
ma  yiş et  dir  di. 

- Təəs  süf  lər ol  sun ki, seç  ki pro-
 se  si  nə qə  rəz  li ya  naş  ma  lar da 
mü  şa  hi  də edil  di. ATƏT PA, 

ATƏT DTİHB və AŞ  PA-nın 
il  kin he  sa  ba  tı qey  ri-ob  yek  tiv  
və qə  rəz  li ya  naş  ma nü  mu  nə  si 
ki  mi yad  da qal  dı. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, Azər  bay  can ic  ti  maiy-
 yə  ti, xü  su  si  lə də me  dia nü  ma -
yən  də  lə  ri bu bə  ya  na  tı cid  di 
eti  raz  la qar  şı  la  dı. Bu  nun  la 
bağ  lı nə dü  şü  nür  sü  nüz?

- Bü  tün bey  nəl  xalq mü  şa  hi  də  çi -
lər seç  ki  lə  rin azad və əda  lət  li ol  du-
 ğu  nu, Azər  bay  can xal  qı  nın ira  də  si-
 ni əks et  dir  di  yi  ni qeyd et  di  lər. La -
kin biz qə  rəz  li ya  naş  ma  la  rın da 
şa  hi  di ol  duq. ATƏT-in seç  ki  lər  lə 
bağ  lı gön  dər  di  yi mis  si  ya Av  ro  pa 
Şu  ra  sı ilə bir  lik  də tən  qid  lə və qey -
ri-ob  yek  tiv ya  naş  ma  lar  la do  lu olan 
bir sə  nəd təq  dim et  di. Bu sə  nəd hə -
min təş  ki  lat  la  rın içə  ri  sin  də ge  dən 
böh  ran pro  se  sin  dən  xə  bər ve  rir. 
Hə  min təş  ki  lat  lar bu  nun  la öz  lə  ri -
nin möv  cud  luq  la  rı  nı  və əhə  miy -
yət  li  yi  ni sü  but et  mək is  tə  yir  lər. Bu 
nöq  te  yi-nə  zər  dən düz  gün yol se -
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çib, ob  yek  tiv  li  yi, əda  lət  li  li  yi bir kə -
na  ra qo  ya  raq öz  lə  ri  ni gu  ya de  mok-
 ra  ti  ya  nı, in  san hü  quq  la  rı və qa  nu -
nun ali  li  yi  ni qo  ru  yan təş  ki  lat  lar 
ki  mi təq  dim et  mək is  tə  yir  lər. Ona 
gö  rə biz bil  mə  li  yik ki, bu təş  ki  lat -
la  rın mü  na  si  bət  lə  ri heç də sə  mi -
miy  yət  dən irə  li gəl  mir. Azər  bay  ca-
 nın yük  sə  li  şi  ni həzm edə bil  mə  yən 
müx  tə  lif qüv  və  lər işə dü  şür və 
bun  la  rın içə  ri  sin  də ən gö  zə  çar  pa  nı 
er  mə  ni lob  bi  si  dir. Ta  rix gös  tə  rir ki, 
er  mə  ni  pə  rəst qüv  və  lər heç vaxt 
bir  ba  şa mü  ba  ri  zə apar  ma  ğa öz  lə -
rin  də cü  rət tap  mır  lar. Ona gö  rə 
on  lar baş  qa  la  rı  nın əli ilə Azər  bay -
ca  nın nailiy  yət  lə  ri  nin üzə  ri  nə köl -
gə sal  ma  ğa ça  lı  şır  lar. 

Tə  səv  vür edin, Azər  bay  ca  na gə -
lən bü  tün mis  si  ya  lar müs  bət da  nı -
şır  lar, la  kin bəhs olu  nan mü  şa  hi  də 
mis  si  ya  la  rı ara  lıq mü  na  si  bət  də və 
ya he  sa  bat  da müs  bət rəy söy  lə  dik -
lə  ri hal  da, so  nun  cu he  sa  bat  da 
mən  fi və xo  şa  gəl  məz fi  kir  lə  ri or  ta -
ya qo  yur  lar. Bu, o de  mək  dir ki, 
onlar do  la  yı  sı ilə bu mə  sə  lə  yə mü -
da  xi  lə et  mək is  tə  yir  lər.  On  la  rın 
məq  sə  di ki  çik, əhə  miy  yət  li ol  ma -

yan, ümu  mi pro  se  sə o qə  dər də 
tə  sir gös  tər  mə  yən mə  sə  lə  lə  ri qa -
bar  da  raq dün  ya  ya səs sal  maq və 
bu  nun  la da hə  qi  qət  lə  ri ta  ma  mi  lə 
də  yiş  di  rib baş  qa tərz  də təq  dim et -
mək  dir. Elə  lə  ri də var ki, ol  ma  yan 
pro  ses  lə  ri ya  lan  la, böh  tan  la təq -
dim edir  lər. Di  gər tə  rəf  dən,  bu ri -
ya  karlar öz  lə  ri  ni “Qərb də  yər  lə  ri -
nin  mü  da  fiəçi  si” ki  mi təq  dim edə-
 rək qey  ri-cid  di dav  ra  nış  lar və ya -
naş  ma  lar or  ta  ya qo  yur  lar. Azər -
bay  can xal  qı isə be  lə qüv  və  lə  ri 
cid  di  yə al  mır. Xal  qı  mız 11 ap  rel 
seç  ki  lə  rin  də ira  də  si  ni ifa  də edə  rək 
öz möv  qe  yi  ni or  ta  ya qo  yub. 

- Sə  məd müəl  lim, Azər  bay  can 
xal  qı  nın müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti -
nin eti  ma  dı  nı qa  za  nan cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin növ  bə  ti də  fə 
Pre  zi  dent se  çil  mə  si qar  şı  da  kı 
7 il müd  də  tin  də öl  kə  miz üçün 
ye  ni pers  pek  tiv  lər açır. Növ -
bə  ti mər  hə  lə  də Azər  bay  ca  nın 
xa  ri  ci si  ya  sət sa  hə  sin  də qar  şı -
sın  da du  ran ye  ni  im  kan  lar, 
pers  pek  tiv  lər ba  rə  də fi  kir  lə  ri -
niz nə  dən iba  rət  dir?

- Ar  tıq cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
növ  bə  ti pre  zi  dent  lik döv  rü baş  la -
yıb. Ye  ni mər  hə  lə  də öl  kə  mi  zin qar-
 şı  sın  da ol  duq  ca mü  hüm mə  sə  lə  lər 
və məq  səd  lər da  ya  nır.  İlk növ  bə -
də, da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  tin uğur  la 
və pa  ra  lel ola  raq sə  mə  rə  li şə  kil  də 
apa  rıl  ma  sı ye  ni nailiy  yət  lə  rin əl  də 
edil  mə  si  ni tə  min edə  cək. Di  gər tə -
rəf  dən, is  la  hat  çı Pre  zi  dent ki  mi cə -
nab İl  ham Əli  yev qar  şı  da  kı dövr  də 
də re  for  ma  la  rı uğur  la da  vam et  di -
rə  cək. Bu, Azər  bay  ca  nın da  ha da 
güc  lən  mə  si  nə, qüd  rət  lən  mə  si  nə 
xid  mət edə  cək və xa  ri  ci si  ya  sə  tə 
əla  və güc, sti  mul ve  rə  cək. Döv  lə  ti -
miz Qa  ra  bağ prob  le  minin ədalətli 
həlli ilə bağlı hü  qu  qi ba  za  nı ya  ra -
dıb, Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə -
ti if  şa edi  lib, Azər  bay  can hə  qi  qət  lə-
 ri dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə uğur  la çat-
 dı  rı  lıb.  Dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti Azər -
bay  ca  nın əra  zi  si  nin 20 faizi  nin iş -
ğal al  tın  da ol  du  ğu  nu bi  lir və bey -
nəl  xalq aləm öl  kə  mi  zin əra  zi bü -
töv  lü  yü  nü ta  nı  yır. Növ  bə  ti mər  hə -
lə  də bu is  ti  qa  mət  də iş  lər da  vam 
et  di  ri  lə  cək, bü  tün st  ra  te  ji re  surs  lar 
sə  fər  bər olu  na  caq. Sül  hü əl  də et -
mək üçün hə  mi  şə mü  ha  ri  bə  yə ha -
zır ol  maq la  zım  dır.  Bu  nun  la ya  na-
 şı Azər  bay  can xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də öz 
gü  cü  nü ar  tıq qa  li  biy  yət ru  hu ilə 
ya  şa  yan or  du  nun im  kan  la  rın  dan 
da is  ti  fa  də edib hə  ya  ta ke  çir  mək 
qüd rə tin də dir. Bu, ümu  mi xa  ri  ci 
si  ya  sə  tin is  ti  qa  mət  lə  ri  dir. Am  ma 
bu  nun  la ya  na  şı  Azər  bay  can xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti  nin mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin -
dən bi  ri  ni təş  kil edən re  gion  da iki -
tə  rəf  li, üç  tə  rəf  li, dörd  tə  rəf  li və çox-
 tə  rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı da diq  qət 
mər  kə  zin  də  dir. Bu si  ya  sə  tin da -
vam et  di  ril  mə  si Gür  cüs  tan-Tür  ki -
yə-Azər  bay  can-İran dörd  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  ri  ni, Azər  bay  can-Ru  si  ya-
İran üç  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  ri  ni da  ha 
da güc  lən  di  rə  cək, öl  kə  mi  zin bey -
nəl  xalq əla  qə  lə  ri ge  niş  lə  nə  cək, 
dün  ya  da  kı möv  qe  yi da  ha da möh -
kəm  lə  nə  cək. 
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edir. Onun 18 yan  var ta  rix  li sə  rən -
ca  mın  da 1918-ci ilin mart-ap  rel ay -
la  rın  da daş  nak-bol  şe  vik dəs  tə  lə  ri 
tə  rə  fin  dən xal  qı  mı  za qar  şı xü  su  si 
qəd  dar  lıq  la tö  rə  dil  miş küt  lə  vi qır -
ğın  lar haq  qın  da hə  qi  qət  lə  rin öl  kə 
və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl -
ma  sı üçün bir sı  ra təd  bir  lər müəy -
yən edil  miş  dir. 

Sədr bil  dir  di ki, er  mə  ni şo  vi  nist -
lə  ri  nin və on  la  rı dəs  tək  lə  yən qüv -
və  lə  rin Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı 
düş  mən  çi  lik si  ya  sə  ti  nin 200 ilə ya -
xın ta  ri  xi var  dır. Bu si  ya  sə  tin bi  rin  ci 
mər  hə  lə  si 1828-ci il  də Şi  ma  li Azər -
bay  ca  nın çar Ru  si  ya  sı tə  rə  fin  dən 
tam iş  ğal edil  mə  si ilə baş  lan  mış  dır. 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da apa  rı  lan müs  təm-
 lə  kə  çi  lik si  ya  sə  ti  nin tər  kib his  sə  lə -
rin  dən bi  ri böl  gə  nin de  moq  ra  fik və -
ziy  yə  ti  nin də  yiş  di  ril  mə  sin  dən iba -
rət ol  muş  dur. Çar Ru  si  ya  sı iş  ğal 

olun  muş əra  zi  lər  də öz da  yaq  la  rı  nı 
möh  kəm  lən  dir  mə  yə ça  lı  şır  dı və bu 
məq  səd  lə İran  dan və Os  man  lı im -
pe  ri  ya  sın  dan xris  tian er  mə  ni  lə  ri 
plan  lı şə  kil  də Cə  nu  bi Qaf  qa  za kö -
çü  rür  dü. XX əs  rin əv  vəl  lə  ri  nə  dək 
Azər  bay  can əra  zi  si  nə 1 mil  yon  dan 
çox er  mə  ni kö  çü  rül  müş  dür. 

Spi  ker onu da əla  və et  di ki, 
ümu  miy  yət  lə, ta  ri  xin müəy  yən 
dövr  lə  rin  də bö  yük döv  lət  lər öz 
geosi  ya  si plan  la  rı  nı hə  ya  ta ke  çir -
mək üçün er  mə  ni fak  to  run  dan, er -
mə  ni ami  lin  dən çox mə  ha  rət  lə is  ti-
 fa  də et  miş  lər. Bu döv  lət  lə  rin giz  li 
və açıq hi  ma  yə  sin  dən is  ti  fa  də edən 
er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri  nin “bö  yük Er -
mə  nis  tan” xül  ya  sı Cə  nu  bi Qaf  qa -
zın yer  li əha  li  si  nə bö  yük fə  la  kət  lər 
gə  tir  miş  dir. Er  mə  ni şo  vi  nist  lə  ri ələ 
ke  çir  mək is  tə  dik  lə  ri əra  zi  lə  ri yer  li 
sa  kin  lər  dən tə  miz  lə  mək niy  yə  ti ilə 

müx  tə  lif dövr  lər  də Şər  qi Ana  do  lu -
da və Cə  nu  bi Qaf  qaz  da soy  qı  rım 
və ter  ror akt  la  rı tö  rət  miş  lər. 2 mil -
yo  na qə  dər gü  nah  sız in  san on  la  rın 
vəh  şi  lik əməl  lə  ri  nin qur  ba  nı ol -
muş  dur.  

1905-1907-ci il  lər  də, ha  be  lə 1918-
1920-ci il  lər  də İrə  van  da, Də  rə  lə -
yəz  də, Zən  gə  zur  da, Göy  çə  də, Tif -
lis  də, Nax  çı  van  da, Ba  kı  da, Gən  cə -
də, Şa  ma  xı  da, Qu  ba  da, Lən  kə  ran -
da, Qa  ra  bağ  da, Mu  ğan  da və Azər -
bay  ca  nın di  gər yer  lə  rin  də dinc 
azər  bay  can  lı əha  li soy  qı  rı  ma mə -
ruz qal  mış  dır. 1918-ci ilin mart 
soy  qı  rı  mı bu ci  na  yət əməl  lə  ri sil  si -
lə  si  nin ən yük  sək zir  və  si ol  muş -
dur. Mart ayı  nın 3 gü  nü ər  zin  də 
Azər  bay  ca  nın pay  tax  tı Ba  kı şə  hə -
rin  də 12 min  dən çox dinc əha  li 
qət  lə ye  ti  ril  miş  dir. 

Xal  qı  mı  za qar  şı düş  mən  çi  lik si -

SOYQIRIM-100

MARTIN 31-DƏ MİLLİ MƏCLİSDƏ  
AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMININ 100 İLLİYİNƏ 

HƏSR OLUNMUŞ XÜSUSİ İCLAS KEÇİRİLDİ

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin tək  li  fi ilə 
son 100 il  də və on  dan qa  baq  kı 
dövr  də er  mə  ni şo  vi  nist  lə  ri  nin vəh-
 şi  lik əməl  lə  ri  nin qur  ba  nı ol  muş 

gü  nah  sız soy  daş  la  rı  mı  zın xa  ti  rə  si 
1 də  qi  qə  lik sü  kut  la yad edil  di. Son-
 ra Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  dı ki, 
döv  lət baş  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  yev 

Cə  nu  bi Qaf  qa  zın keç  mi  şi və bu gü -
nü ilə bağ  lı bir sı  ra kon  sep  si  ya  lar 
irə  li sü  rə  rək, er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri  nin 
dest  ruk  tiv fəaliy  yə  ti  ni daim if  şa 

Azər  bay  can  lı  la  rın soy  qı  rı  mı  na həsr olun  muş xü  su  si ic  la  sı gi  riş sö  zü ilə par  la  men
 tin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov aç  dı. Spi  ker bil  dir  di ki, cə  nab Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin bu 
il yan  va  rın 18də qə  bul et  di  yi sə  rən  ca  ma uy  ğun ola  raq azər  bay  can  lı  la  rın soy  qı  rı
 mı  nın 100 il  li  yi döv  lət sə  viy  yə  sin  də təd  bir  lər ilə qeyd edi  lir. Mil  li Məc  li  sin bu  gün
 kü ic  la  sı da ta  ri  xi  mi  zin bu fa  ciəli sə  hi  fə  lə  ri  nə həsr olun  muş  dur. 



mart-aprel 2018    4342     Milli Məclis

edir. Onun 18 yan  var ta  rix  li sə  rən -
ca  mın  da 1918-ci ilin mart-ap  rel ay -
la  rın  da daş  nak-bol  şe  vik dəs  tə  lə  ri 
tə  rə  fin  dən xal  qı  mı  za qar  şı xü  su  si 
qəd  dar  lıq  la tö  rə  dil  miş küt  lə  vi qır -
ğın  lar haq  qın  da hə  qi  qət  lə  rin öl  kə 
və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl -
ma  sı üçün bir sı  ra təd  bir  lər müəy -
yən edil  miş  dir. 

Sədr bil  dir  di ki, er  mə  ni şo  vi  nist -
lə  ri  nin və on  la  rı dəs  tək  lə  yən qüv -
və  lə  rin Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı 
düş  mən  çi  lik si  ya  sə  ti  nin 200 ilə ya -
xın ta  ri  xi var  dır. Bu si  ya  sə  tin bi  rin  ci 
mər  hə  lə  si 1828-ci il  də Şi  ma  li Azər -
bay  ca  nın çar Ru  si  ya  sı tə  rə  fin  dən 
tam iş  ğal edil  mə  si ilə baş  lan  mış  dır. 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da apa  rı  lan müs  təm-
 lə  kə  çi  lik si  ya  sə  ti  nin tər  kib his  sə  lə -
rin  dən bi  ri böl  gə  nin de  moq  ra  fik və -
ziy  yə  ti  nin də  yiş  di  ril  mə  sin  dən iba -
rət ol  muş  dur. Çar Ru  si  ya  sı iş  ğal 

olun  muş əra  zi  lər  də öz da  yaq  la  rı  nı 
möh  kəm  lən  dir  mə  yə ça  lı  şır  dı və bu 
məq  səd  lə İran  dan və Os  man  lı im -
pe  ri  ya  sın  dan xris  tian er  mə  ni  lə  ri 
plan  lı şə  kil  də Cə  nu  bi Qaf  qa  za kö -
çü  rür  dü. XX əs  rin əv  vəl  lə  ri  nə  dək 
Azər  bay  can əra  zi  si  nə 1 mil  yon  dan 
çox er  mə  ni kö  çü  rül  müş  dür. 

Spi  ker onu da əla  və et  di ki, 
ümu  miy  yət  lə, ta  ri  xin müəy  yən 
dövr  lə  rin  də bö  yük döv  lət  lər öz 
geosi  ya  si plan  la  rı  nı hə  ya  ta ke  çir -
mək üçün er  mə  ni fak  to  run  dan, er -
mə  ni ami  lin  dən çox mə  ha  rət  lə is  ti-
 fa  də et  miş  lər. Bu döv  lət  lə  rin giz  li 
və açıq hi  ma  yə  sin  dən is  ti  fa  də edən 
er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri  nin “bö  yük Er -
mə  nis  tan” xül  ya  sı Cə  nu  bi Qaf  qa -
zın yer  li əha  li  si  nə bö  yük fə  la  kət  lər 
gə  tir  miş  dir. Er  mə  ni şo  vi  nist  lə  ri ələ 
ke  çir  mək is  tə  dik  lə  ri əra  zi  lə  ri yer  li 
sa  kin  lər  dən tə  miz  lə  mək niy  yə  ti ilə 

müx  tə  lif dövr  lər  də Şər  qi Ana  do  lu -
da və Cə  nu  bi Qaf  qaz  da soy  qı  rım 
və ter  ror akt  la  rı tö  rət  miş  lər. 2 mil -
yo  na qə  dər gü  nah  sız in  san on  la  rın 
vəh  şi  lik əməl  lə  ri  nin qur  ba  nı ol -
muş  dur.  

1905-1907-ci il  lər  də, ha  be  lə 1918-
1920-ci il  lər  də İrə  van  da, Də  rə  lə -
yəz  də, Zən  gə  zur  da, Göy  çə  də, Tif -
lis  də, Nax  çı  van  da, Ba  kı  da, Gən  cə -
də, Şa  ma  xı  da, Qu  ba  da, Lən  kə  ran -
da, Qa  ra  bağ  da, Mu  ğan  da və Azər -
bay  ca  nın di  gər yer  lə  rin  də dinc 
azər  bay  can  lı əha  li soy  qı  rı  ma mə -
ruz qal  mış  dır. 1918-ci ilin mart 
soy  qı  rı  mı bu ci  na  yət əməl  lə  ri sil  si -
lə  si  nin ən yük  sək zir  və  si ol  muş -
dur. Mart ayı  nın 3 gü  nü ər  zin  də 
Azər  bay  ca  nın pay  tax  tı Ba  kı şə  hə -
rin  də 12 min  dən çox dinc əha  li 
qət  lə ye  ti  ril  miş  dir. 

Xal  qı  mı  za qar  şı düş  mən  çi  lik si -
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Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin tək  li  fi ilə 
son 100 il  də və on  dan qa  baq  kı 
dövr  də er  mə  ni şo  vi  nist  lə  ri  nin vəh-
 şi  lik əməl  lə  ri  nin qur  ba  nı ol  muş 

gü  nah  sız soy  daş  la  rı  mı  zın xa  ti  rə  si 
1 də  qi  qə  lik sü  kut  la yad edil  di. Son-
 ra Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  dı ki, 
döv  lət baş  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  yev 

Cə  nu  bi Qaf  qa  zın keç  mi  şi və bu gü -
nü ilə bağ  lı bir sı  ra kon  sep  si  ya  lar 
irə  li sü  rə  rək, er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri  nin 
dest  ruk  tiv fəaliy  yə  ti  ni daim if  şa 

Azər  bay  can  lı  la  rın soy  qı  rı  mı  na həsr olun  muş xü  su  si ic  la  sı gi  riş sö  zü ilə par  la  men
 tin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov aç  dı. Spi  ker bil  dir  di ki, cə  nab Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin bu 
il yan  va  rın 18də qə  bul et  di  yi sə  rən  ca  ma uy  ğun ola  raq azər  bay  can  lı  la  rın soy  qı  rı
 mı  nın 100 il  li  yi döv  lət sə  viy  yə  sin  də təd  bir  lər ilə qeyd edi  lir. Mil  li Məc  li  sin bu  gün
 kü ic  la  sı da ta  ri  xi  mi  zin bu fa  ciəli sə  hi  fə  lə  ri  nə həsr olun  muş  dur. 
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Qeyd edək ki,  mar  tın 31-də  azər-
 bay  can  lı  la  rın soy  qı  rı  mı  na həsr olu -
nan top  lan  tı  da Mil  li Məc  lis AMEA-
ın Ta  rix  İns  ti  tu  tu ilə bir  gə fa  ciənin 
ta  ri  xi  ni əks et  di  rən xü  su  si stend və 
bir ne  çə dil  də nəşr olun  muş ki  tab  la-
 rın  sər  gi  si  ni də təş  kil et  miş  di. Sər  gi 
mil  lət və  kil  lə  ri tə  rə  fin  dən bö  yük 
ma  raq  la qar  şı  lan  dı.  Ta  rix İns  ti  tu  tu 
bu ki  tab  la  rı Mil  li Məc  li  sin ki  tab  xa -
na  sı  na hə  diy  yə et  di.  

AMEA-nın Ta  rix İns  ti  tu  tu  nun 
di  rek  to  ru, Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı 
Ya  qub Mah  mu  dov  azər  bay  can  lı  la-
 rın soy  qı  rı  mı  nın 100 il  li  yi  nə dair 
mə  ru  zə ilə çı  xış et  di. O, soy  qı  rı  mı  n 
ta  ri  xi, ağır nə  ti  cə  lə  ri haq  qın  da ət -
raf  lı mə  lu  mat ve  rə  rək bil  dir  di ki, 
Azər  bay  can xal  qı  nın ba  şı  na gə  ti  ri -
lən mü  si  bət  lər er  mə  ni  lə  rin Cə  nu  bi 
Qaf  qa  za kö  çü  rül  mə  si ilə baş  la  yıb. 

Mil  lət və  ki  li azər  bay  can  lı  la  ra 
qar  şı soy  qı  rım ci  na  yət  lə  ri  nin araş -
dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də öl  kə baş  çı -
sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə AMEA-nın Ta -
rix İns  ti  tu  tun  da gö  rü  lən iş  lər, çap 
olun  muş ki  tab  lar  la bağ  lı ət  raf  lı 
mə  lu  mat ver  di. Bil  dir  di ki, soy  qı -
rım ci  na  yət  lə  ri ba  rə  də hə  qi  qət  lə  rin 
araş  dı  rıl  ma  sı üçün mər  hum ta  rix  çi 

alim Sa  bir Əsə  do  vun əsər  lə  ri  nin 
də bö  yük ro  lu ol  muş  dur.  

Möv  zu ilə bağ  lı çı  xış edən de  pu-

 tat  lar Ra  fael Cəb  ra  yı  lov, Fə  zail 
Ağa  ma  lı, Sa  hib Alı  yev, Ra  fael Hü -
sey  nov, Fa  zil Mus  ta  fa, Əli Hü  seyn-
 li, Mu  sa Qa  sım  lı, Mu  sa Qu  li  yev, 
Si  ya  vuş Nov  ru  zov, Ay  dın Mir  zə -
za  də, Ca  van  şir Fey  zi  yev, Fə  zail İb -
ra  him  li, Röv  şən Rza  yev, Fuad Mu -
ra  dov, Ta  hir Kə  rim  li və İsa Hə  bib -
bəy  li er  mə  ni  lə  rin Azər  bay  can xal -
qı  na qar  şı tö  rət  dik  lə  ri ci  na  yət  lər -
dən da  nış  dı  lar. Qeyd olun  du ki, bu 
ci  na  yət  lər bə  şər ta  ri  xin  də ən dəh -
şət  li soy  qı  rım  lar  dan bi  ri  dir.

 Çı  xış  lar za  ma  nı mil  lət və  kil  lə  ri 
öl  kə  miz  də soy  qı  rım qur  ban  la  rı  nın 
xa  ti  rə  si  nin əbə  di  ləş  di  ril  mə  si və hə -
qi  qət  lə  rin dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə 
da  ha dol  ğun çat  dı  rıl  ma  sı üçün rəy 
və tək  lif  lə  ri  ni bil  dir  di  lər.

Son  ra par  la  ment Səd  ri  nin 
müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va Mil  li 
Məc  li  sin azər  bay  can  lı  la  rın soy  qı  rı -
mı  nın 100 il  li  yi ilə əla  qə  dar Bə  ya -
na  tı  nın mət  ni  ni oxu  du. Bə  ya  nat 
sə  sə qo  yu  la  raq qə  bul edil  di.
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ya  sə  ti so  vet ha  ki  miy  yə  ti il  lə  rin  də 
də da  vam et  di  ril  miş  dir. 1920-ci il -
dən son  ra bol  şe  vik re  ji  mi  nin əli ilə 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın da  ha bir 
his  sə  si, o cüm  lə  dən Zən  gə  zur ma -
ha  lı, Göy  çə ma  ha  lı, Qa  zax qə  za  sı -
nın  dağ  lıq his  sə  si və Nax  çı  va  nın 
bə  zi kənd  lə  ri  Er  mə  nis  ta  na ve  ril -
miş  dir. Et  nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti nə -
ti  cə  sin  də bu gün Er  mə  nis  tan  da, yə -
ni keç  miş Qər  bi Azər  bay  can  da bir 
nə  fər də azər  bay  can  lı qal  ma  mış  dır. 

Azər  bay  can xal  qı  nın fi  zi  ki məh -
vi  nə, onun ta  ri  xi əra  zi  lə  ri  nin zəbt 
olun  ma  sı  na, bu əra  zi  lər he  sa  bı  na 
Er  mə  nis  tan döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl  ma -
sı  na yö  nə  lən si  ya  sət Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin 1998-ci il 26 mart 
ta  rix  li fər  ma  nın  da ilk də  fə döv  lət 
sə  viy  yə  sin  də əks olun  muş  dur. Fər-
 man  la 31 mart azər  bay  can  lı  la  rın 
soy  qı  rı  mı gü  nü elan edil  miş, azər -
bay  can  lı  la  ra qar  şı tö  rə  dil  miş qan  lı 

ci  na  yət  lə  rin si  ya  si-hü  qu  qi qiy  mə  ti 
ve  ril  miş  dir. 

Ulu ön  də  rin bu fər  ma  nı və son -
ra qə  bul edil  miş sə  nəd  lər ta  ri  xi 
hə  qi  qət  lə  rin üzə çıx  ma  sı  na və unu-
 dul  ma  ma  sı  na xid  mət edir. Hər də -
fə biz keç  mi  şə nə  zər sa  lan  da ba  şı -
mı  za gə  lən fə  la  kət  lə  rin sə  bəb  lə  ri  ni 
araş  dı  rı  rıq. Bu gün hər kəs bu hə -
qi  qə  ti an  la  yır ki, ta  rix bo  yu soy  qı -
rım akt  la  rı  na mə  ruz qal  ma  ğı  mı  zın 
əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri düş  mən 
qar  şı  sı  na mü  tə  şək  kil qüv  və ki  mi 
çı  xa bil  mə  mə  yi  miz ol  muş  dur. 

Bu gün möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti -
miz İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
Azər  bay  can döv  lə  ti mil  li həm  rəy  li-
 yin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di 
ilə bö  yük iş  lər apa  rır. Azər  bay  can 
döv  lə  ti gün  dən-gü  nə da  ha da in  ki-
 şaf edir və güc  lə  nir. Bü  tün bun  lar 
xal  qı  mı  za qar  şı ye  ni soy  qı  rım ci  na-
 yət  lə  ri  nin baş ver  mə  mə  si  nə ən 

yax  şı tə  mi  nat  dır. Əmi  nəm ki, Azər-
 bay  can iş  ğal olun  muş tor  paq  la  rı  nı 
azad edə  cək, xal  qı  mı  za qar  şı düş -
mən  çi  lik edən  lər la  yiq  li cə  za  la  rı  na 
ça  ta  caq  lar. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bir mə  qam 
üzə  rin  də də da  ya  na  raq bil  dir  di ki, 
möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İrə  va  nın, 
Zən  gə  zu  run və di  gər əra  zi  lə  rin 
Azər  bay  ca  nın əzə  li tor  paq  la  rı ol -
du  ğu  nu də  fə  lər  lə de  yib. İn  di  ki Er -
mə  nis  tan   Res  pub  li  ka  sı Qər  bi 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı üzə  rin  də 
ya  ra  dı  lıb. Bu  nu sü  but et  mə  yə heç 
bir eh  ti  yac yox  dur. Bu, ta  ri  xi fakt -
dır. Ta  rix isə bö  yük fi  lo  sof  lar  dan 
bi  ri  nin de  di  yi ki  mi, keç  mi  şin şa  hi -
di və hə  qi  qə  tin nu  ru  dur. 

Oq  tay Əsə  dov çı  xı  şı  nın so  nun -
da ta  ri  xin hər kə  sə la  yiq ol  du  ğu 
qiy  mə  ti ve  rə  cə  yi  nə və gec-tez 
haqq-əda  lə  tin öz ye  ri  ni tu  ta  ca  ğı  na 
əmin  li  yi  ni bil  dir  di.  
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ın Ta  rix  İns  ti  tu  tu ilə bir  gə fa  ciənin 
ta  ri  xi  ni əks et  di  rən xü  su  si stend və 
bir ne  çə dil  də nəşr olun  muş ki  tab  la-
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araş  dı  rıl  ma  sı üçün mər  hum ta  rix  çi 

alim Sa  bir Əsə  do  vun əsər  lə  ri  nin 
də bö  yük ro  lu ol  muş  dur.  

Möv  zu ilə bağ  lı çı  xış edən de  pu-

 tat  lar Ra  fael Cəb  ra  yı  lov, Fə  zail 
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sey  nov, Fa  zil Mus  ta  fa, Əli Hü  seyn-
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bə  zi kənd  lə  ri  Er  mə  nis  ta  na ve  ril -
miş  dir. Et  nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti nə -
ti  cə  sin  də bu gün Er  mə  nis  tan  da, yə -
ni keç  miş Qər  bi Azər  bay  can  da bir 
nə  fər də azər  bay  can  lı qal  ma  mış  dır. 

Azər  bay  can xal  qı  nın fi  zi  ki məh -
vi  nə, onun ta  ri  xi əra  zi  lə  ri  nin zəbt 
olun  ma  sı  na, bu əra  zi  lər he  sa  bı  na 
Er  mə  nis  tan döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl  ma -
sı  na yö  nə  lən si  ya  sət Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin 1998-ci il 26 mart 
ta  rix  li fər  ma  nın  da ilk də  fə döv  lət 
sə  viy  yə  sin  də əks olun  muş  dur. Fər-
 man  la 31 mart azər  bay  can  lı  la  rın 
soy  qı  rı  mı gü  nü elan edil  miş, azər -
bay  can  lı  la  ra qar  şı tö  rə  dil  miş qan  lı 

ci  na  yət  lə  rin si  ya  si-hü  qu  qi qiy  mə  ti 
ve  ril  miş  dir. 

Ulu ön  də  rin bu fər  ma  nı və son -
ra qə  bul edil  miş sə  nəd  lər ta  ri  xi 
hə  qi  qət  lə  rin üzə çıx  ma  sı  na və unu-
 dul  ma  ma  sı  na xid  mət edir. Hər də -
fə biz keç  mi  şə nə  zər sa  lan  da ba  şı -
mı  za gə  lən fə  la  kət  lə  rin sə  bəb  lə  ri  ni 
araş  dı  rı  rıq. Bu gün hər kəs bu hə -
qi  qə  ti an  la  yır ki, ta  rix bo  yu soy  qı -
rım akt  la  rı  na mə  ruz qal  ma  ğı  mı  zın 
əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri düş  mən 
qar  şı  sı  na mü  tə  şək  kil qüv  və ki  mi 
çı  xa bil  mə  mə  yi  miz ol  muş  dur. 

Bu gün möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti -
miz İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
Azər  bay  can döv  lə  ti mil  li həm  rəy  li-
 yin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di 
ilə bö  yük iş  lər apa  rır. Azər  bay  can 
döv  lə  ti gün  dən-gü  nə da  ha da in  ki-
 şaf edir və güc  lə  nir. Bü  tün bun  lar 
xal  qı  mı  za qar  şı ye  ni soy  qı  rım ci  na-
 yət  lə  ri  nin baş ver  mə  mə  si  nə ən 

yax  şı tə  mi  nat  dır. Əmi  nəm ki, Azər-
 bay  can iş  ğal olun  muş tor  paq  la  rı  nı 
azad edə  cək, xal  qı  mı  za qar  şı düş -
mən  çi  lik edən  lər la  yiq  li cə  za  la  rı  na 
ça  ta  caq  lar. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bir mə  qam 
üzə  rin  də də da  ya  na  raq bil  dir  di ki, 
möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İrə  va  nın, 
Zən  gə  zu  run və di  gər əra  zi  lə  rin 
Azər  bay  ca  nın əzə  li tor  paq  la  rı ol -
du  ğu  nu də  fə  lər  lə de  yib. İn  di  ki Er -
mə  nis  tan   Res  pub  li  ka  sı Qər  bi 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı üzə  rin  də 
ya  ra  dı  lıb. Bu  nu sü  but et  mə  yə heç 
bir eh  ti  yac yox  dur. Bu, ta  ri  xi fakt -
dır. Ta  rix isə bö  yük fi  lo  sof  lar  dan 
bi  ri  nin de  di  yi ki  mi, keç  mi  şin şa  hi -
di və hə  qi  qə  tin nu  ru  dur. 

Oq  tay Əsə  dov çı  xı  şı  nın so  nun -
da ta  ri  xin hər kə  sə la  yiq ol  du  ğu 
qiy  mə  ti ve  rə  cə  yi  nə və gec-tez 
haqq-əda  lə  tin öz ye  ri  ni tu  ta  ca  ğı  na 
əmin  li  yi  ni bil  dir  di.  
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Soy  qı  rım ərə  fə  sin  də  ki 
şə  raitə qı  sa ba  xış

Bi  rin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si  nin ge -
di  şin  də okt  yabr ayın  da Ru  si  ya  da 
bol  şe  vik  lər Mü  vəq  qə  ti hö  ku  mə  ti 
de  vi  rib ha  ki  miy  yə  tə gəl  dik  dən son -
ra rus-Qaf  qaz cəb  hə  si  nin da  ğıl  ma  sı 
nə  ti  cə  sin  də Ana  do  lu  da tö  rət  dik  lə  ri 
soy  qı  rım  la  rı üçün cə  za  sız qal  ma  ya -
caq  la  rın  dan qor  xan er  mə  ni-daş  nak 
dəs  tə  lə  ri ge  ri çə  ki  lən or  du ilə bir  lik -
də Cə  nu  bi Qaf  qa  za qa  yıt  dı. Bu za -
man re  gion  da anar  xi  ya hökm sü  rür-
 dü; Mü  vəq  qə  ti hö  ku  mə  tin or  qan  la -
rı, so  vet  lər və mil  li ko  mi  tə  lər fəaliy -
yət gös  tə  rir  di  lər. Ba  kı  dan ke  çib Ru -
si  ya  ya get  mə  li olan rus əs  gər  lə  ri si -
lah və sur  sa  tı  nı er  mə  ni  lə  rə və Ba  kı 
bol  şe  vik  lə  ri  nə ver  miş  di. Mül  ki türk, 
mü  səl  man əha  li  yə qar  şı Şər  qi Ana -
do  lu  da tö  rət  dik  lə  ri qır  ğın  la  rı er  mə -
ni si  lah  lı dəs  tə  lə  ri 1917-ci ilin pa  yı -
zın  dan eti  ba  rən ta  ri  xi Azər  bay  can 
tor  pa  ğı olan İrə  van qu  ber  ni  ya  sı - in -
di  ki Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı, Cə -
nu  bi Azər  bay  can, in  di  ki Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı və Tif  lis qu  ber  ni -
ya  sı əra  zi  lə  rin  də də tö  rət  di  lər.

Er  mə  ni si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin mül-
 ki azər  bay  can  lı əha  li  yə qar  şı tö  rət -
dik  lə  ri küt  lə  vi qır  ğın  la  rın zir  və 
nöq  tə  si 1918-ci ilin mar  tın  da ol  du.

Soy  qı  rı  mın sə  bəb  lə  ri 
və məq  səd  lə  ri

Mart  da tö  rə  di  lən soy  qı  rı  mın 
həm ta  ri  xi kök  lə  ri, həm da  xi  li şə -
rait  dən, həm də bö  yük döv  lət  lə  rin 
re  gion  da yü  rüt  dük  lə  ri si  ya  sət  dən 
doğan sə  bəb  lə  ri var idi. Soy  qı  rı  mın 
kök  lə  ri, hər şey  dən əv  vəl, çar Ru  si-
 ya  sı  nın is  ti də  niz  lə  rə yi  yə  lən  mək 
st  ra  te  gi  ya  sı  nı hə  ya  ta ke  çir  mək 
üçün özü  nə “eti  bar  lı” ün  sür ax  tar -
ma  sı ilə bağ  lı idi. İs  ti də  niz  lə  rə çıx-
 maq üçün Os  man  lı döv  lə  ti və İra -
na qar  şı mü  ba  ri  zə  də ya  nın  da qul 
psi  xo  lo  gi  ya  sı  na sa  hib, Şər  qi yax  şı 
bi  lən, şə  raitə tez uy  ğun  laş  ma  ğı ba -
ca  ran və özü  nə di  gər amil  lər ba  xı -
mın  dan ya  xın he  sab et  di  yi er  mə  ni-
 lə  ri gör  mə  si, on  la  rı azər  bay  can  lı 
tor  paq  la  rı  na kö  çü  rüb yer  ləş  dir  mə -
si, əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra  da  raq qı  sa 
müd  dət  də var  lan  dır  ma  sı ilə bü  tün 
Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gionun  da mil  li 

mü  na  qi  şə  lə  rin və son  ra  lar isə baş 
ve  rən qan  lı ha  di  sə  lə  rin tə  mə  li qo -
yul  du.

İs  ti də  niz  lə  rə çıx  maq üçün apar-
 dı  ğı iş  ğal  çı mü  ha  ri  bə  lər nə  ti  cə  sin -
də Azər  bay  ca  nı bö  lüş  dür  dük  dən 
son  ra Cə  nu  bi Qaf  qa  za er  mə  ni  lə  ri 
yer  ləş  dir  mək  lə ça  rizm həm de -
moq  ra  fik və  ziy  yə  ti də  yiş  dir  di, həm 
də on  la  rı Şərq si  ya  sə  tin  də bir alə  tə 
çe  vir  di. Hə  min si  ya  sə  ti ça  rizm dev-
 ril  dik  dən son  ra qu  ru  lan Mü  vəq  qə-
 ti hö  ku  mət, on  dan son  ra isə bol  şe -
vik Ru  si  ya  sı da da  vam et  dir  di. 
1917-ci ilin no  yab  rın  da Ba  kı  da 
S.Şaum  yan baş  da ol  maq  la azər -
bay  can  lı  la  rın əley  hi  nə olan so  vet 
ha  ki  miy  yə  ti qu  rul  du. V.İ.Le  nin hə -
min ilin de  kab  rın  da S.Şaum  ya  nı 
Qaf  qaz  da xü  su  si sə  la  hiy  yət  li ko -
mis  sar tə  yin et  di.

Soy  qı  rı  mın tö  rə  dil  mə  si  nin sə -
bəb  lə  rin  dən bi  ri neft ami  li ilə bağ  lı 
idi. İq  ti  sa  di ba  xım  dan Ba  kı şə  hə  ri 
bol  şe  vik Ru  si  ya  sı üçün  bö  yük əhə-
 miy  yət da  şı  yır  dı. Dün  ya mü  ha  ri -
bə  si  nin son mər  hə  lə  sin  də Ya  xın və 
Or  ta Şərq  də, Cə  nu  bi Qaf  qaz  da iki 

SOYQIRIM-100

Musa Qasımlı
Milli Məclisin deputatı,
AMEA-nın müxbir üzvü

1918-ci ilin mar  tın  da Ba  kı şə  hə  rin  də və Ba  kı qu  ber -
ni  ya  sın  da azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı tö  rə  dil  miş soy  qı -
rım  dan 100 il ötür. Bu ha  di  sə  nin il  dö  nü  mü ilə əla  qə-
 dar ola  raq Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı sə  rən  cam bu is  ti  qa  mət  də 
həm ta  ri  xi təd  qi  qat  lar  da ye  ni sə  hi  fə aç  dı  ğın  dan, 
həm mil  li ta  ri  xə ma  ra  ğı ar  tır  dı  ğın  dan və həm də və -
tən  pər  vər  lik hiss  lə  ri  ni güc  lən  dir  di  yin  dən bö  yük 
əhə  miy  yət da  şı  yır. Bəs, mart ayın  da tö  rə  di  lən soy  qı-
 rım 100 ilin zir  və  sin  dən ne  cə gö  rü  nür? Azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı ermənilərin tö  rət  dikləri soy  qı  rımlar (1918-1920-ci illər)
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Mart  da tö  rə  di  lən soy  qı  rı  mın 
həm ta  ri  xi kök  lə  ri, həm da  xi  li şə -
rait  dən, həm də bö  yük döv  lət  lə  rin 
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ma  sı ilə bağ  lı idi. İs  ti də  niz  lə  rə çıx-
 maq üçün Os  man  lı döv  lə  ti və İra -
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tor  paq  la  rı  na kö  çü  rüb yer  ləş  dir  mə -
si, əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra  da  raq qı  sa 
müd  dət  də var  lan  dır  ma  sı ilə bü  tün 
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mü  na  qi  şə  lə  rin və son  ra  lar isə baş 
ve  rən qan  lı ha  di  sə  lə  rin tə  mə  li qo -
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 ril  dik  dən son  ra qu  ru  lan Mü  vəq  qə-
 ti hö  ku  mət, on  dan son  ra isə bol  şe -
vik Ru  si  ya  sı da da  vam et  dir  di. 
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olan si  lah yol  daş  la  rı bö  yük xey  riy-
 yə  çi Ha  cı Zey  na  lab  din Ta  ğı  ye  vin 
oğ  lu Mə  həm  mə  di Ba  kı  ya gə  ti  rən 
bir qrup za  bit və əs  gə  rin Ba  kı So -
ve  ti tə  rə  fin  dən tərk  si  lah edil  mə  si 
ol  du. Di  vi  zi  ya  nın əs  gər və za  bit  lə  ri 
si  lah  la  rın ge  ri qay  ta  rıl  ma  sı  nı tə  ləb 
et  sə də, nə  ti  cə  si ol  ma  dı. S.Şaum -
yan  la apa  rı  lan da  nı  şıq  lar da uğur -
suz ol  du. Xalq kü  çə  lə  rə çı  xıb si  lah-
 la  rın qay  ta  rıl  ma  sı  nı tə  ləb et  di. So -
sial da  ya  ğı ol  ma  yan bol  şe  vik hö -
ku  mə  ti  nin rəh  bə  ri S.Şaum  yan er -
mə  ni  lə  ri və bol  şe  vik  lə  ri, xü  su  sən 
Xə  zər Hər  bi Də  niz Do  nan  ma  sı  nın 
mat  ros  la  rı  nı azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
soy  qı  rı  ma təh  rik et  di.

Soy  qı  rı  mın hə  ya  ta  
ke  çi  ril  mə üsul  la  rı

Mar  tın 30-da ax  şam saat 5-də 
Ba  kı  da ilk atəş açıl  dı. Mart qır  ğı  nı 
baş  la  na  na  dək öz  lə  ri  nin bi  tə  rəf  li  yi -
ni elan et  miş Daş  nak  süt  yun və Er -
mə  ni Mil  li Şu  ra  sı, er  mə  ni zi  ya  lı  la  rı, 
o cüm  lə  dən er  mə  ni kil  sə  si bir ne  çə 
saat  dan son  ra Ba  kı So  ve  ti tə  rə  fin -
dən dö  yü  şə qa  tıl  dı  lar. S.Şaum  yan 
bu ha  di  sə ilə bağ  lı ya  zır  dı ki, bi  zim 
sü  va  ri dəs  tə  yə ilk si  lah  lı hü  cum 
cəh  din  dən bə  ha  nə ki  mi is  ti  fa  də et -
dik və bü  tün cəb  hə bo  yu hü  cu  ma 
keç  dik. Bi  zim ar  tıq 6 min nə  fə  rə 
qə  dər si  lah  lı qüv  və  miz var idi. 
Həm  çi  nin Daş  nak  süt  yu  nun 3-4 
mi  nə qə  dər mil  li his  sə  lə  ri var idi. 
On  lar da bi  zim sə  rən  ca  mı  mız  da 
idi. Daş  nak  süt  yu  nun iş  ti  ra  kı və -
tən  daş mü  ha  ri  bə  si  nə mil  li qır  ğın 
xa  rak  te  ri ver  di və bun  dan qaç  maq 
müm  kün de  yil  di. Biz bu  na şüur  lu 
ola  raq get  dik. Əgər on  lar Ba  kı  da 
qə  lə  bə qa  zan  say  dı  lar, şə  hər Azər -
bay  ca  nın pay  tax  tı elan edi  lər  di.2  

Qır  ğın qəd  dar  lıq  la hə  ya  ta ke  çi -
ril  di. Şə  hər yer  dən və ha  va  dan 
bom  bard  man edil  di. Mül  ki azər -
bay  can  lı əha  li di  ri-di  ri su qu  yu  la  rı-
 na, ya  nar tən  dir  lə  rə, neft qu  yu  la  rı -
na atı  lır, ha  mi  lə qa  dın  la  rın qa  rın  la-
 rı sün  gü ilə de  şi  lir, kör  pə uşaq  lar 
di  var  la  ra mıx  la  nır, qa  dın  lar hö  rük-

 lər  lə bir-bi  ri  nə bağ  la  na  raq kü  çə  lər-
 də çıl  paq gəz  di  ri  lir  di. Si  lah  lı dəs  tə-
 lər uşaq  la  ra, qo  ca  la  ra və qa  dın  la  ra 
rəhm et  mir  di  lər. Adam  lar  dan si  ya-
 si mən  su  biy  yət so  ru  şul  mur  du. Öl -
dür  mək üçün türk, mü  səl  man ol -
maq ki  fa  yət edir  di. 

Soy  qı  rı  mın ge  di  şin  də azər  bay -
can  lı  la  ra məx  sus ic  ti  mai bi  na  lar, 
mil  li rəmz  lər və mə  də  niy  yət ocaq -
la  rı da  ğı  dıl  dı. “Açıq söz”, “Kas  pi” 
qə  zet  lə  ri  nin re  dak  si  ya  la  rı,  fəaliy -
yə  ti  ni bü  tün Cə  nu  bi Qaf  qa  za ya  yan 
və mü  ha  ri  bə za  ma  nı Qaf  qaz cəb  hə-
 sin  də hər  bi əmə  liy  yat  lar mey  da -
nın  da bö  yük iş apa  ran, azər  bay -
can  lı  la  rın ic  ti  mai hə  rə  ka  tın  da mü -
hüm rol oy  na  yan Mü  səl  man Xey -
riy  yə Cə  miy  yə  ti  nin yer  ləş  di  yi “İs -
mailiy  yə” bi  na  sı yan  dı  rıl  dı. Tə  zə  pir 

məs  ci  di  nin mi  na  rə  lə  ri zə  də al  dı.
Qüv  və  lər bə  ra  bər de  yil  di. Bi  na 

gö  rə də mar  tın 31-də azər  bay  can  lı-
 lar dö  yü  şü da  yan  dır  dı  lar. Bu  na 
bax  ma  ya  raq, azər  bay  can  lı  la  rın öl -
dü  rül  mə  si da  vam edir  di. Dö  yüş 
yal  nız ap  re  lin 2-də da  yan  dı  rıl  dı.

Soy  qı  rı  mın nə  ti  cə  lə  ri
Ba  kı  da tö  rə  di  lən soy  qı  rı  mın 

ağır nə  ti  cə  lə  ri ol  du. Son  ra  lar Bl -
yum  kin so  yad  lı bir bol  şe  vik 
S.Şaum  ya  nın Ba  kı So  ve  ti  nin ic  las -
la  rın  da M.Ə.Rə  sul  za  də  ni və si  lah-
 daş  la  rı  nı təh  lü  kə  li şəxs  lər ki  mi 
qiy  mət  lən  dir  di  yi  ni, Os  man  lı  ya ar -
xa  lan  dıq  la  rı  nı de  yə  rək onun aşa -
ğı  da  kı fi  kir  lə  ri  ni vur  ğu  la  yır  dı: 
“...18-ci ilin mart ha  di  sə  si baş 
ver  di. Və biz özü  mü  zün si  lah  lı 
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əsas neft mən  bə  yi uğ  run  da hər  bi 
əmə  liy  yat  lar apa  rı  lır  dı. Bun  lar  dan 
bi  ri Mo  sul, di  gə  ri isə Ba  kı neft 
mən  bə  yi  idi. Bol  şe  vik Ru  si  ya  sı şə -
hə  ri əl  dən ver  mək is  tə  mir  di. Heç 
əbəs de  yil  dir ki, 1918-ci il mart ayı-
 nın ikin  ci ya  rı  sın  da V.İ.Le  nin ABŞ-
ın Qır  mı  zı Xaç nü  ma  yən  də  li  yi  nin 
rəh  bə  ri pol  kov  nik R.Ro  bin  so  nun 
“Ru  si  ya So  vet Res  pub  li  ka  sı üçün 
Ba  kı  nın iq  ti  sa  di əhə  miy  yə  ti nə  də -
dir” sualı  na “Bu, neft, işıq və ener-
 ji  dir”, - de  yə ca  vab ver  miş  di.1 

Soy  qı  rı  mın sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri 
Azər  bay  ca  nın yer  ləş  di  yi əl  ve  riş  li 
coğ  ra  fi-si  ya  si möv  qe  yə yi  yə  lən -
mək uğ  run  da döv  rün bö  yük döv -
lət  lə  ri ara  sın  da ge  dən aman  sız mü -
ba  ri  zə ilə bağ  lı idi. Ba  kı  da bü  tün 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ha  ki  miy  yə  tin 

han  sı qüv  və  nin əlin  də ol  ma  sı  nın 
ta  le  yi həll edi  lir  di. Ba  kı  ya ha  kim 
ol  maq bü  tün Cə  nu  bi Qaf  qa  za nə -
za  rət im  ka  nı ve  rər, Tif  lis  də fəaliy -
yət gös  tə  rən Za  qaf  qa  zi  ya Sey  mi  nin 
sü  qu  tu  na kö  mək edər  di.

Di  gər tə  rəf  dən, Ba  kı  ya yi  yə  lən -
mək Xə  zər də  ni  zi və “dün  ya  nın 
ürə  yi” olan Or  ta Asi  ya  ya ge  dən 
yo  la  nə  za  rət et  mək im  ka  nı ve  rər -
di. “Dün  ya  nın ürə  yi”  nə ge  dən yol 
Ba  kı  dan, Azər  bay  can  dan ke  çir  di. 
Azər  bay  can bö  yük ti  ca  rət yol  la  rı -
nın üs  tün  də yer  lə  şir  di.

Qır  ğın  la  rın tö  rə  dil  mə  si  nin di  gər 
bir sə  bə  bi  Os  man  lı  nın əha  li  si əsa -
sən türk və mü  səl  man  lar  dan iba  rət 
olan Cə  nu  bi Qaf  qa  za, xü  su  sən Ba -
kı  ya  bu  ra  xıl  ma  ma  sı üçün Ba  kı və 
Ba  kı qu  ber  ni  ya  sı  nı yer  li, abo  ri  gen 

əha  li  dən tə  miz  lə  mək və Azər  bay -
ca  nın müs  tə  qil  li  yi  nin qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı idi. Ba  kı So  ve  ti  nin is  ti  fa  də 
et  di  yi er  mə  ni-daş  nak qüv  və  lə  ri isə 
ta  rix  də ol  ma  yan “Bö  yük Er  mə  nis -
tan” qur  maq yo  lun  da on  la  ra ma  ne 
ola bi  lə  cək azər  bay  can  lı  la  rı məhv 
et  mə  yə ça  lı  şır  dı  lar. 

Be  lə  lik  lə, İn  gil  tə  rə  nin Ba  kı  da  kı 
təm  sil  çi  si Mak  do  ne  lin söz  lə  ri ilə 
ifa  də edi  lər  sə, “Ba  kı qa  za  nı poq -
qul  da  ma  ğa baş  la  dı”. Bu şə  rait  də 
qır  ğın  lar üçün ki  çik bir bə  ha  nə la -
zım idi. O da ta  pıl  dı.

Bə  ha  nə
Be  lə bir bə  ha  nə ge  ne  ral M.Ta  lı -

şins  ki baş  da ol  maq  la mü  səl  man 
(Azər  bay  can) di  vi  zi  ya  sı  nın “Eve  li -
na” gə  mi  si ilə Lən  kə  ran  da hə  lak 

Bakıda törədilən soyqırımdan görüntü

Bakıda erməni vandalizminin nəticələri 
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olan si  lah yol  daş  la  rı bö  yük xey  riy-
 yə  çi Ha  cı Zey  na  lab  din Ta  ğı  ye  vin 
oğ  lu Mə  həm  mə  di Ba  kı  ya gə  ti  rən 
bir qrup za  bit və əs  gə  rin Ba  kı So -
ve  ti tə  rə  fin  dən tərk  si  lah edil  mə  si 
ol  du. Di  vi  zi  ya  nın əs  gər və za  bit  lə  ri 
si  lah  la  rın ge  ri qay  ta  rıl  ma  sı  nı tə  ləb 
et  sə də, nə  ti  cə  si ol  ma  dı. S.Şaum -
yan  la apa  rı  lan da  nı  şıq  lar da uğur -
suz ol  du. Xalq kü  çə  lə  rə çı  xıb si  lah-
 la  rın qay  ta  rıl  ma  sı  nı tə  ləb et  di. So -
sial da  ya  ğı ol  ma  yan bol  şe  vik hö -
ku  mə  ti  nin rəh  bə  ri S.Şaum  yan er -
mə  ni  lə  ri və bol  şe  vik  lə  ri, xü  su  sən 
Xə  zər Hər  bi Də  niz Do  nan  ma  sı  nın 
mat  ros  la  rı  nı azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
soy  qı  rı  ma təh  rik et  di.

Soy  qı  rı  mın hə  ya  ta  
ke  çi  ril  mə üsul  la  rı

Mar  tın 30-da ax  şam saat 5-də 
Ba  kı  da ilk atəş açıl  dı. Mart qır  ğı  nı 
baş  la  na  na  dək öz  lə  ri  nin bi  tə  rəf  li  yi -
ni elan et  miş Daş  nak  süt  yun və Er -
mə  ni Mil  li Şu  ra  sı, er  mə  ni zi  ya  lı  la  rı, 
o cüm  lə  dən er  mə  ni kil  sə  si bir ne  çə 
saat  dan son  ra Ba  kı So  ve  ti tə  rə  fin -
dən dö  yü  şə qa  tıl  dı  lar. S.Şaum  yan 
bu ha  di  sə ilə bağ  lı ya  zır  dı ki, bi  zim 
sü  va  ri dəs  tə  yə ilk si  lah  lı hü  cum 
cəh  din  dən bə  ha  nə ki  mi is  ti  fa  də et -
dik və bü  tün cəb  hə bo  yu hü  cu  ma 
keç  dik. Bi  zim ar  tıq 6 min nə  fə  rə 
qə  dər si  lah  lı qüv  və  miz var idi. 
Həm  çi  nin Daş  nak  süt  yu  nun 3-4 
mi  nə qə  dər mil  li his  sə  lə  ri var idi. 
On  lar da bi  zim sə  rən  ca  mı  mız  da 
idi. Daş  nak  süt  yu  nun iş  ti  ra  kı və -
tən  daş mü  ha  ri  bə  si  nə mil  li qır  ğın 
xa  rak  te  ri ver  di və bun  dan qaç  maq 
müm  kün de  yil  di. Biz bu  na şüur  lu 
ola  raq get  dik. Əgər on  lar Ba  kı  da 
qə  lə  bə qa  zan  say  dı  lar, şə  hər Azər -
bay  ca  nın pay  tax  tı elan edi  lər  di.2  

Qır  ğın qəd  dar  lıq  la hə  ya  ta ke  çi -
ril  di. Şə  hər yer  dən və ha  va  dan 
bom  bard  man edil  di. Mül  ki azər -
bay  can  lı əha  li di  ri-di  ri su qu  yu  la  rı-
 na, ya  nar tən  dir  lə  rə, neft qu  yu  la  rı -
na atı  lır, ha  mi  lə qa  dın  la  rın qa  rın  la-
 rı sün  gü ilə de  şi  lir, kör  pə uşaq  lar 
di  var  la  ra mıx  la  nır, qa  dın  lar hö  rük-

 lər  lə bir-bi  ri  nə bağ  la  na  raq kü  çə  lər-
 də çıl  paq gəz  di  ri  lir  di. Si  lah  lı dəs  tə-
 lər uşaq  la  ra, qo  ca  la  ra və qa  dın  la  ra 
rəhm et  mir  di  lər. Adam  lar  dan si  ya-
 si mən  su  biy  yət so  ru  şul  mur  du. Öl -
dür  mək üçün türk, mü  səl  man ol -
maq ki  fa  yət edir  di. 

Soy  qı  rı  mın ge  di  şin  də azər  bay -
can  lı  la  ra məx  sus ic  ti  mai bi  na  lar, 
mil  li rəmz  lər və mə  də  niy  yət ocaq -
la  rı da  ğı  dıl  dı. “Açıq söz”, “Kas  pi” 
qə  zet  lə  ri  nin re  dak  si  ya  la  rı,  fəaliy -
yə  ti  ni bü  tün Cə  nu  bi Qaf  qa  za ya  yan 
və mü  ha  ri  bə za  ma  nı Qaf  qaz cəb  hə-
 sin  də hər  bi əmə  liy  yat  lar mey  da -
nın  da bö  yük iş apa  ran, azər  bay -
can  lı  la  rın ic  ti  mai hə  rə  ka  tın  da mü -
hüm rol oy  na  yan Mü  səl  man Xey -
riy  yə Cə  miy  yə  ti  nin yer  ləş  di  yi “İs -
mailiy  yə” bi  na  sı yan  dı  rıl  dı. Tə  zə  pir 

məs  ci  di  nin mi  na  rə  lə  ri zə  də al  dı.
Qüv  və  lər bə  ra  bər de  yil  di. Bi  na 

gö  rə də mar  tın 31-də azər  bay  can  lı-
 lar dö  yü  şü da  yan  dır  dı  lar. Bu  na 
bax  ma  ya  raq, azər  bay  can  lı  la  rın öl -
dü  rül  mə  si da  vam edir  di. Dö  yüş 
yal  nız ap  re  lin 2-də da  yan  dı  rıl  dı.

Soy  qı  rı  mın nə  ti  cə  lə  ri
Ba  kı  da tö  rə  di  lən soy  qı  rı  mın 

ağır nə  ti  cə  lə  ri ol  du. Son  ra  lar Bl -
yum  kin so  yad  lı bir bol  şe  vik 
S.Şaum  ya  nın Ba  kı So  ve  ti  nin ic  las -
la  rın  da M.Ə.Rə  sul  za  də  ni və si  lah-
 daş  la  rı  nı təh  lü  kə  li şəxs  lər ki  mi 
qiy  mət  lən  dir  di  yi  ni, Os  man  lı  ya ar -
xa  lan  dıq  la  rı  nı de  yə  rək onun aşa -
ğı  da  kı fi  kir  lə  ri  ni vur  ğu  la  yır  dı: 
“...18-ci ilin mart ha  di  sə  si baş 
ver  di. Və biz özü  mü  zün si  lah  lı 
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əsas neft mən  bə  yi uğ  run  da hər  bi 
əmə  liy  yat  lar apa  rı  lır  dı. Bun  lar  dan 
bi  ri Mo  sul, di  gə  ri isə Ba  kı neft 
mən  bə  yi  idi. Bol  şe  vik Ru  si  ya  sı şə -
hə  ri əl  dən ver  mək is  tə  mir  di. Heç 
əbəs de  yil  dir ki, 1918-ci il mart ayı-
 nın ikin  ci ya  rı  sın  da V.İ.Le  nin ABŞ-
ın Qır  mı  zı Xaç nü  ma  yən  də  li  yi  nin 
rəh  bə  ri pol  kov  nik R.Ro  bin  so  nun 
“Ru  si  ya So  vet Res  pub  li  ka  sı üçün 
Ba  kı  nın iq  ti  sa  di əhə  miy  yə  ti nə  də -
dir” sualı  na “Bu, neft, işıq və ener-
 ji  dir”, - de  yə ca  vab ver  miş  di.1 

Soy  qı  rı  mın sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri 
Azər  bay  ca  nın yer  ləş  di  yi əl  ve  riş  li 
coğ  ra  fi-si  ya  si möv  qe  yə yi  yə  lən -
mək uğ  run  da döv  rün bö  yük döv -
lət  lə  ri ara  sın  da ge  dən aman  sız mü -
ba  ri  zə ilə bağ  lı idi. Ba  kı  da bü  tün 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ha  ki  miy  yə  tin 

han  sı qüv  və  nin əlin  də ol  ma  sı  nın 
ta  le  yi həll edi  lir  di. Ba  kı  ya ha  kim 
ol  maq bü  tün Cə  nu  bi Qaf  qa  za nə -
za  rət im  ka  nı ve  rər, Tif  lis  də fəaliy -
yət gös  tə  rən Za  qaf  qa  zi  ya Sey  mi  nin 
sü  qu  tu  na kö  mək edər  di.

Di  gər tə  rəf  dən, Ba  kı  ya yi  yə  lən -
mək Xə  zər də  ni  zi və “dün  ya  nın 
ürə  yi” olan Or  ta Asi  ya  ya ge  dən 
yo  la  nə  za  rət et  mək im  ka  nı ve  rər -
di. “Dün  ya  nın ürə  yi”  nə ge  dən yol 
Ba  kı  dan, Azər  bay  can  dan ke  çir  di. 
Azər  bay  can bö  yük ti  ca  rət yol  la  rı -
nın üs  tün  də yer  lə  şir  di.

Qır  ğın  la  rın tö  rə  dil  mə  si  nin di  gər 
bir sə  bə  bi  Os  man  lı  nın əha  li  si əsa -
sən türk və mü  səl  man  lar  dan iba  rət 
olan Cə  nu  bi Qaf  qa  za, xü  su  sən Ba -
kı  ya  bu  ra  xıl  ma  ma  sı üçün Ba  kı və 
Ba  kı qu  ber  ni  ya  sı  nı yer  li, abo  ri  gen 

əha  li  dən tə  miz  lə  mək və Azər  bay -
ca  nın müs  tə  qil  li  yi  nin qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı idi. Ba  kı So  ve  ti  nin is  ti  fa  də 
et  di  yi er  mə  ni-daş  nak qüv  və  lə  ri isə 
ta  rix  də ol  ma  yan “Bö  yük Er  mə  nis -
tan” qur  maq yo  lun  da on  la  ra ma  ne 
ola bi  lə  cək azər  bay  can  lı  la  rı məhv 
et  mə  yə ça  lı  şır  dı  lar. 

Be  lə  lik  lə, İn  gil  tə  rə  nin Ba  kı  da  kı 
təm  sil  çi  si Mak  do  ne  lin söz  lə  ri ilə 
ifa  də edi  lər  sə, “Ba  kı qa  za  nı poq -
qul  da  ma  ğa baş  la  dı”. Bu şə  rait  də 
qır  ğın  lar üçün ki  çik bir bə  ha  nə la -
zım idi. O da ta  pıl  dı.

Bə  ha  nə
Be  lə bir bə  ha  nə ge  ne  ral M.Ta  lı -

şins  ki baş  da ol  maq  la mü  səl  man 
(Azər  bay  can) di  vi  zi  ya  sı  nın “Eve  li -
na” gə  mi  si ilə Lən  kə  ran  da hə  lak 

Bakıda törədilən soyqırımdan görüntü
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dik  lə  ri te  leq  ram  da de  yi  lir  di ki, er -
mə  ni  lər bol  şe  vik  lər  lə bir  lə  şə  rək 
öz  lə  ri  nə ir  qi düş  mən he  sab et  dik -
lə  ri azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı qır  ğın  lar 
tö  rət  di  lər.8  

ABŞ-ın Har  bord mis  si  ya  sı  nın 
he  sa  ba  tın  da ya  zı  lır  dı ki, er  mə  ni  lər 
1918-ci ilin mar  tın  da Ba  kı  da 2 min 
azər  bay  can  lı  nı öl  dür  dü  lər.9  

İn  diana  po  lis  dən olan ame  ri  ka  lı 
alim Leonard Rams  den Har  till ya -
zır ki, er  mə  ni  lər Ba  kı  da 25 min 
mü  səl  ma  nı qət  lə ye  tir  di  lər.10 

ABŞ kəş  fiy  yat mən  bə  lə  ri  nə gö -
rə, 60 min Azər  bay  can tür  kü qaç  qı-
 na çev  ril  di və 420 mü  səl  man kən  di 
da  ğı  dıl  dı.11 

Soy  qı  rı  mı tö  rə  dən  lər  
is  tək  lə  ri  nə

nail ola bil  di  lər  mi?
 Mart  da Ba  kı  da tö  rə  di  lən soy  qı -

rım  da çox  lu it  ki  lər ver  sə də, Azər -
bay  can xal  qı  nın ira  də  si  ni qır  maq 
müm  kün ol  ma  dı, döv  lət müs  tə  qil  li-
 yi  nin ela  nı yu  ba  dıl  sa da, da  yan  dı  rı-
 la bil  mə  di.  Ma  yın 28-də Azər  bay -
can xal  qı bü  tün mü  səl  man Şər  qin  də 
ilk də  fə ola  raq res  pub  li  ka üsuli-ida-
 rə  si  ni qur  du. Res  pub  li  ka məf  ku  rə -
si  ni mü  səl  man Şər  qi  nə məhz Azər -
bay  can xal  qı gə  tir  di, mü  səl  man 
xalq  la  rı  na müs  təm  lə  kə  çi  lik  dən xi -
las ol  maq yo  lu  nu və nü  mu  nə  si  ni 
gös  tər  di. Ba  kı şə  hə  ri sent  yab  rın 
15-də azad edil  di. Azər  bay  can hö -
ku  mə  ti ta  ri  xi şə  hə  ri  miz olan Ba  kı  ya 
köç  dü. Azər  bay  can nef  ti ya  del  li 

qüv  və  lə  rin əlin  dən alın  dı. Azər  bay-
 can xal  qı ta  le  yi  nin sa  hi  bi ol  du. 

Soy  qı  rı  ma  
ve  ri  lən qiy  mət

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
ya  ran  dıq  dan son  ra 1918-ci ilin mart 
ha  di  sə  lə  ri  nin təh  qi  qi  nə xü  su  si diq-
 qət ye  ti  ril  di. Na  zir  lər Şu  ra  sı 1918-
ci il iyu  lun 15-də bu fa  ciənin təd  qi-
 qi məq  sə  di ilə Föv  qə  la  də İs  tin  taq 
Ko  mis  si  ya  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı haq -
qın  da qə  rar qə  bul et  di. Ko  mis  si  ya -
da ça  lı  şan  lar əsa  sən rus  lar, yə  hu  di-
 lər və di  gər mil  lət  lə  rin nü  ma  yən -
də  lə  ri idi.

Ko  mis  si  ya mart soy  qı  rı  mı  nı, il -
kin mər  hə  lə  də Şa  ma  xı  da  kı vəh  şi -
lik  lə  ri, İrə  van qu  ber  ni  ya  sı əra  zi -
sin  də er  mə  ni  lə  rin tö  rət  dik  lə  ri ağır 
ci  na  yət  lə  ri araş  dır  dı. Dün  ya ic  ti -
maiy  yə  ti  nə bu hə  qi  qət  lə  ri çat  dır -
maq üçün Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi 
nəz  din  də xü  su  si qu  rum ya  ra  dıl  dı. 

31 mart ta  ri  xi iki də  fə  - 1919 və 
1920-ci il  lər  də Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti tə  rə  fin  dən ümum -
mil  li ma  təm gü  nü ki  mi qeyd edil -
di. Əs  lin  də bu, azər  bay  can  lı  la  ra 
qar  şı yü  rü  dü  lən soy  qı  rı  ma və bir 
əsr  dən ar  tıq da  vam edən tor  paq -
la  rı  mı  zın iş  ğa  lı pro  ses  lə  ri  nə ta  rix -
də ilk də  fə si  ya  si qiy  mət ver  mək 
cəh  di idi. La  kin Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin sü  qu  tu bu işin 
ba  şa çat  ma  sı  na im  kan ver  mə  di. 

Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum  mil-
 li li  de  ri, Pre  zi  dent Hey  dər Əli  ye -

vin 26 mart 1998-ci il ta  rix  li sə  rən -
ca  mı ilə 31 mart azər  bay  can  lı  la  rın 
soy  qı  rı  mı gü  nü  elan edil  di. Bun -
dan son  ra hə  min ta  ri  xin da  ha də -
rin  dən araş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
ge  niş iş  lər gö  rül  dü.

İb  rət dərs  lə  ri
Mart ayın  da tö  rə  di  lən soy  qı  rım-

 dan alı  na  caq bir sı  ra iba  rət dərs  lə  ri 
var  dır. Hər şey  dən əv  vəl, bu ha  di -
sə in  san  lı  ğa qar  şı ci  na  yət  dir və bir 
da  ha tək  rar  lan  ma  ma  lı  dır. İkin  ci  si, 
Azər  bay  can xal  qı yax  şı təş  kil olun-
 ma  dı  ğı və or  du  su ol  ma  dı  ğı üçün 
soy  qı  rı  mın qar  şı  sı  nı ala bil  mə  di. 
De  mə  li, Azər  bay  can xal  qı daim 
mü  tə  şək  kil ol  ma  lı, or  du  su  nun və 
döv  lə  ti  nin ya  nın  da ol  ma  lı  dır. 
Üçün  cü  sü, Azər  bay  can xal  qı anar -
xi  ya, xaos və qa  rı  şıq  lıq ya  ra  dan 
xalq ol  ma  dı  ğın  dan be  lə şə  rait  lər -
dən tez baş aça bil  mir və həm in -
san, həm də əra  zi it  ki  lə  ri  nə mə  ruz 
qa  lır. De  mə  li, həm in  di, həm də gə -
lə  cək  də öl  kə  də xaos, anar  xi  ya və 
qa  rı  şıq  lı  ğa yol ver  mək ol  maz. Dör-
 dün  cü  sü, o za  man Azər  bay  can 
döv  lə  ti ol  say  dı və güc  lü ol  say  dı, 
bu soy  qı  rı  mın qar  şı  sı  nı al  maq 
müm  kün olar  dı. De  mə  li, Azər  bay -
can xal  qı daim güc  lü Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin möv  cu  diy  yə  ti  nə ma  raq-
 lı ol  ma  lı  dır. Çün  ki yal  nız güc  lü 
döv  lət mil  lə  ti fi  zi  ki ba  xım  dan qo -
ru  yur və bü  tün sa  hə  lər  də in  ki  şaf 
et  di  rir, əks hal  da mil  lət daim ge  ri -
yə ge  dir.
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qüv  və  miz ol  ma  dı  ğın  dan daş  nak 
dəs  tə  lə  rin  dən is  ti  fa  də et  dik. La  kin 
daş  nak dəs  tə  lə  ri öz  lə  ri  nin al  çaq 
iş  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çir  di  lər, və  tən -
daş mü  ha  ri  bə  si əvə  zin  də mil  li qır-
 ğın tö  rət  di  lər, 20 min nə  fə  rə qə  dər 
məz  lum mü  səl  man əha  li  ni qır  dı -
lar...mü  səl  man əha  li bol  şe  vik  lə  rə 
qul  dur  lar ki  mi ba  xır...”3 

N.Nə  ri  ma  nov 1918-ci il ma  yın 
23-də çap olun  muş “Və  tən  daş mü -
ha  ri  bə  si  nin mil  li rəng al  ma  ma  sı 
üçün nə et  mək la  zım  dır?” ad  lı 
mə  qa  lə  sin  də eti  raf edir  di: “Fa  na -
tizm  dən uzaq olan hər bir şəx  sə 
mə  lum  dur ki, Za  qaf  qa  zi  ya  da ge -
dən və  tən  daş mü  ha  ri  bə  sin  də 99 
faiz bir mil  lə  tin nü  ma  yən  də  lə  ri 
qı  rı  lır. İrə  van qu  ber  ni  ya  sı, Lən  kə -
ran qə  za  sı, Qu  ba, Şa  ma  xı böl  gə  lə-

 ri mə  nim de  dik  lə  ri  mi ta  ma  mi  lə 
təs  diq edir”.4  

N.Nə  ri  ma  nov da  ha son  ra 1919-
cu ilin fev  ra  lın  da yaz  dı  ğı “Biz Qaf-
 qa  za han  sı şüar  la ge  di  rik?” və 
“Qaf  qa  zın iş  ğa  lı  na ba  xış” ad  lı mə -
qa  lə  lə  rin  də ya  zır  dı ki, bol  şe  vizm 
şüar  la  rı al  tın  da daş  nak  lar mü  səl -
man əha  li  yə zülm et  di  lər. Be  lə şə -
rait  də so  vet hö  ku  mə  ti Ba  kı  da və -
tən  daş mü  ha  ri  bə  si  nə baş  la  ma  ğa 
qə  rar ver  di. Və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
adı al  tın  da Ba  kı  da qan  lı ha  di  sə  lər 
tö  rə  dil  di. Ba  kı  da so  vet ha  ki  miy  yə -
ti daş  nak  la  rın əlin  də alət idi.5 

Ba  kı  da baş ve  rən ha  di  sə  lər  lə bağ-
 lı ola  raq in  gi  lis ar  xiv sə  nə  din  də ya -
zı  lır: “Er  mə  ni  lə  rin qo  şun qüv  və  lə  ri 
bol  şe  vik  lə  rə ümid edir  di  lər. Be  lə he -
sab edir  di  lər ki, on  la  rın yax  şı si  lah-

 lan  mış dəs  tə  lə  ri mü  səl  man  la  ra qar-
 şı çı  xıb on  la  rı məhv edə bi  lə  cək  lər. 
Ağır dö  yüş  lər ol  du. Mü  səl  man  la  rın 
dörd  də bir his  sə  si öl  dü  rül  dü...”6

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, o za -
man Ba  kı şə  hə  rin  də təq  ri  bən 280-
300 min nə  fər əha  li ya  şa  yır  dı ki, 
onun da 80-100 min nə  fə  ri azər -
bay  can  lı idi. Bu qə  dər əha  li  nin 
dörd  də bi  ri 20-25 min nə  fər edir.

Bö  yük Bri  ta  ni  ya nü  ma  yən  də  si 
P.Koks bir müd  dət son  ra - 1918-ci 
il 30 okt  yabr ta  ri  xin  də Teh  ran  dan 
gön  dər  di  yi te  leq  ra  mın  da ya  zır  dı: 
“Er  mə  ni  lər və bol  şe  vik  lər  lə mü  ba -
ri  zə nə  ti  cə  sin  də mart ayın  da 180 
kənd da  ğı  dıl  dı və mü  səl  man  lar öl -
dü  rül  dü  lər”.7 

İn  gi  lis nü  ma  yən  də  lə  ri  nin 1918-
ci il ap  re  lin 9-da Ba  kı  dan gön  dər -

1 Бе се да В.И. Ле ни на с ру ко во ди те лем предс та ви тельс тва аме ри канс ко го Крас но го Крес та // Газ. “Прав да”, 21.04.1918.
2 Шаумян С.Г. Изб ран ные произ ве де ния. Т. 2. М., 1978, с. 246.
3 Блюм кин. Фев ральс кий пе ре во рот в Ба ку. 1917 г. // ARS SA, f. 276, siy. 2, iş 20, v.18.
4 На ри ма нов Н. Изб ран ные произ ве де ния. Т. 2. 1918-1921. Ба ку, 1989, с. 151.
5 Ye nə ora da, с. 176-196.
6 Me mo ran dum on Ba ku. May 17th 1918 // FO 371/3301 27502.
7 Per sia. Mi li tary. Decyp her. Sir P.Cox (Te he ran). No vem ber 2nd 1918. № 936. My te leg ram No. 931 of Oc to ber 31 st.//FO 371/ 3262/ 27763.
8 Ba kı.  Ap rel 9 th 1918 // FO371/3405/196800.
9 Re port of the Ame ri can mi li tary mis sion to Ar me nia. May. Gen. Ja mes G.Har bord.  1919, p.32.
10 Leonard Rams den Har till. Bir er me ni nin anı la rın da Azər bay can olay la rı (1918-1922). İs tan bul, Has raş A.Ş. Ya yın la rı, 1990, s. 71.   
11 Мак кар ти Дж., Мак кар ти К. Тюр ки и ар мя не. Ру ко водст во по ар мянс ко му воп ро су, с. 80. 
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dik  lə  ri te  leq  ram  da de  yi  lir  di ki, er -
mə  ni  lər bol  şe  vik  lər  lə bir  lə  şə  rək 
öz  lə  ri  nə ir  qi düş  mən he  sab et  dik -
lə  ri azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı qır  ğın  lar 
tö  rət  di  lər.8  

ABŞ-ın Har  bord mis  si  ya  sı  nın 
he  sa  ba  tın  da ya  zı  lır  dı ki, er  mə  ni  lər 
1918-ci ilin mar  tın  da Ba  kı  da 2 min 
azər  bay  can  lı  nı öl  dür  dü  lər.9  

İn  diana  po  lis  dən olan ame  ri  ka  lı 
alim Leonard Rams  den Har  till ya -
zır ki, er  mə  ni  lər Ba  kı  da 25 min 
mü  səl  ma  nı qət  lə ye  tir  di  lər.10 

ABŞ kəş  fiy  yat mən  bə  lə  ri  nə gö -
rə, 60 min Azər  bay  can tür  kü qaç  qı-
 na çev  ril  di və 420 mü  səl  man kən  di 
da  ğı  dıl  dı.11 

Soy  qı  rı  mı tö  rə  dən  lər  
is  tək  lə  ri  nə

nail ola bil  di  lər  mi?
 Mart  da Ba  kı  da tö  rə  di  lən soy  qı -

rım  da çox  lu it  ki  lər ver  sə də, Azər -
bay  can xal  qı  nın ira  də  si  ni qır  maq 
müm  kün ol  ma  dı, döv  lət müs  tə  qil  li-
 yi  nin ela  nı yu  ba  dıl  sa da, da  yan  dı  rı-
 la bil  mə  di.  Ma  yın 28-də Azər  bay -
can xal  qı bü  tün mü  səl  man Şər  qin  də 
ilk də  fə ola  raq res  pub  li  ka üsuli-ida-
 rə  si  ni qur  du. Res  pub  li  ka məf  ku  rə -
si  ni mü  səl  man Şər  qi  nə məhz Azər -
bay  can xal  qı gə  tir  di, mü  səl  man 
xalq  la  rı  na müs  təm  lə  kə  çi  lik  dən xi -
las ol  maq yo  lu  nu və nü  mu  nə  si  ni 
gös  tər  di. Ba  kı şə  hə  ri sent  yab  rın 
15-də azad edil  di. Azər  bay  can hö -
ku  mə  ti ta  ri  xi şə  hə  ri  miz olan Ba  kı  ya 
köç  dü. Azər  bay  can nef  ti ya  del  li 

qüv  və  lə  rin əlin  dən alın  dı. Azər  bay-
 can xal  qı ta  le  yi  nin sa  hi  bi ol  du. 

Soy  qı  rı  ma  
ve  ri  lən qiy  mət

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
ya  ran  dıq  dan son  ra 1918-ci ilin mart 
ha  di  sə  lə  ri  nin təh  qi  qi  nə xü  su  si diq-
 qət ye  ti  ril  di. Na  zir  lər Şu  ra  sı 1918-
ci il iyu  lun 15-də bu fa  ciənin təd  qi-
 qi məq  sə  di ilə Föv  qə  la  də İs  tin  taq 
Ko  mis  si  ya  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı haq -
qın  da qə  rar qə  bul et  di. Ko  mis  si  ya -
da ça  lı  şan  lar əsa  sən rus  lar, yə  hu  di-
 lər və di  gər mil  lət  lə  rin nü  ma  yən -
də  lə  ri idi.

Ko  mis  si  ya mart soy  qı  rı  mı  nı, il -
kin mər  hə  lə  də Şa  ma  xı  da  kı vəh  şi -
lik  lə  ri, İrə  van qu  ber  ni  ya  sı əra  zi -
sin  də er  mə  ni  lə  rin tö  rət  dik  lə  ri ağır 
ci  na  yət  lə  ri araş  dır  dı. Dün  ya ic  ti -
maiy  yə  ti  nə bu hə  qi  qət  lə  ri çat  dır -
maq üçün Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi 
nəz  din  də xü  su  si qu  rum ya  ra  dıl  dı. 

31 mart ta  ri  xi iki də  fə  - 1919 və 
1920-ci il  lər  də Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti tə  rə  fin  dən ümum -
mil  li ma  təm gü  nü ki  mi qeyd edil -
di. Əs  lin  də bu, azər  bay  can  lı  la  ra 
qar  şı yü  rü  dü  lən soy  qı  rı  ma və bir 
əsr  dən ar  tıq da  vam edən tor  paq -
la  rı  mı  zın iş  ğa  lı pro  ses  lə  ri  nə ta  rix -
də ilk də  fə si  ya  si qiy  mət ver  mək 
cəh  di idi. La  kin Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin sü  qu  tu bu işin 
ba  şa çat  ma  sı  na im  kan ver  mə  di. 

Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum  mil-
 li li  de  ri, Pre  zi  dent Hey  dər Əli  ye -

vin 26 mart 1998-ci il ta  rix  li sə  rən -
ca  mı ilə 31 mart azər  bay  can  lı  la  rın 
soy  qı  rı  mı gü  nü  elan edil  di. Bun -
dan son  ra hə  min ta  ri  xin da  ha də -
rin  dən araş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
ge  niş iş  lər gö  rül  dü.

İb  rət dərs  lə  ri
Mart ayın  da tö  rə  di  lən soy  qı  rım-

 dan alı  na  caq bir sı  ra iba  rət dərs  lə  ri 
var  dır. Hər şey  dən əv  vəl, bu ha  di -
sə in  san  lı  ğa qar  şı ci  na  yət  dir və bir 
da  ha tək  rar  lan  ma  ma  lı  dır. İkin  ci  si, 
Azər  bay  can xal  qı yax  şı təş  kil olun-
 ma  dı  ğı və or  du  su ol  ma  dı  ğı üçün 
soy  qı  rı  mın qar  şı  sı  nı ala bil  mə  di. 
De  mə  li, Azər  bay  can xal  qı daim 
mü  tə  şək  kil ol  ma  lı, or  du  su  nun və 
döv  lə  ti  nin ya  nın  da ol  ma  lı  dır. 
Üçün  cü  sü, Azər  bay  can xal  qı anar -
xi  ya, xaos və qa  rı  şıq  lıq ya  ra  dan 
xalq ol  ma  dı  ğın  dan be  lə şə  rait  lər -
dən tez baş aça bil  mir və həm in -
san, həm də əra  zi it  ki  lə  ri  nə mə  ruz 
qa  lır. De  mə  li, həm in  di, həm də gə -
lə  cək  də öl  kə  də xaos, anar  xi  ya və 
qa  rı  şıq  lı  ğa yol ver  mək ol  maz. Dör-
 dün  cü  sü, o za  man Azər  bay  can 
döv  lə  ti ol  say  dı və güc  lü ol  say  dı, 
bu soy  qı  rı  mın qar  şı  sı  nı al  maq 
müm  kün olar  dı. De  mə  li, Azər  bay -
can xal  qı daim güc  lü Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin möv  cu  diy  yə  ti  nə ma  raq-
 lı ol  ma  lı  dır. Çün  ki yal  nız güc  lü 
döv  lət mil  lə  ti fi  zi  ki ba  xım  dan qo -
ru  yur və bü  tün sa  hə  lər  də in  ki  şaf 
et  di  rir, əks hal  da mil  lət daim ge  ri -
yə ge  dir.
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qüv  və  miz ol  ma  dı  ğın  dan daş  nak 
dəs  tə  lə  rin  dən is  ti  fa  də et  dik. La  kin 
daş  nak dəs  tə  lə  ri öz  lə  ri  nin al  çaq 
iş  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çir  di  lər, və  tən -
daş mü  ha  ri  bə  si əvə  zin  də mil  li qır-
 ğın tö  rət  di  lər, 20 min nə  fə  rə qə  dər 
məz  lum mü  səl  man əha  li  ni qır  dı -
lar...mü  səl  man əha  li bol  şe  vik  lə  rə 
qul  dur  lar ki  mi ba  xır...”3 

N.Nə  ri  ma  nov 1918-ci il ma  yın 
23-də çap olun  muş “Və  tən  daş mü -
ha  ri  bə  si  nin mil  li rəng al  ma  ma  sı 
üçün nə et  mək la  zım  dır?” ad  lı 
mə  qa  lə  sin  də eti  raf edir  di: “Fa  na -
tizm  dən uzaq olan hər bir şəx  sə 
mə  lum  dur ki, Za  qaf  qa  zi  ya  da ge -
dən və  tən  daş mü  ha  ri  bə  sin  də 99 
faiz bir mil  lə  tin nü  ma  yən  də  lə  ri 
qı  rı  lır. İrə  van qu  ber  ni  ya  sı, Lən  kə -
ran qə  za  sı, Qu  ba, Şa  ma  xı böl  gə  lə-

 ri mə  nim de  dik  lə  ri  mi ta  ma  mi  lə 
təs  diq edir”.4  

N.Nə  ri  ma  nov da  ha son  ra 1919-
cu ilin fev  ra  lın  da yaz  dı  ğı “Biz Qaf-
 qa  za han  sı şüar  la ge  di  rik?” və 
“Qaf  qa  zın iş  ğa  lı  na ba  xış” ad  lı mə -
qa  lə  lə  rin  də ya  zır  dı ki, bol  şe  vizm 
şüar  la  rı al  tın  da daş  nak  lar mü  səl -
man əha  li  yə zülm et  di  lər. Be  lə şə -
rait  də so  vet hö  ku  mə  ti Ba  kı  da və -
tən  daş mü  ha  ri  bə  si  nə baş  la  ma  ğa 
qə  rar ver  di. Və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
adı al  tın  da Ba  kı  da qan  lı ha  di  sə  lər 
tö  rə  dil  di. Ba  kı  da so  vet ha  ki  miy  yə -
ti daş  nak  la  rın əlin  də alət idi.5 

Ba  kı  da baş ve  rən ha  di  sə  lər  lə bağ-
 lı ola  raq in  gi  lis ar  xiv sə  nə  din  də ya -
zı  lır: “Er  mə  ni  lə  rin qo  şun qüv  və  lə  ri 
bol  şe  vik  lə  rə ümid edir  di  lər. Be  lə he -
sab edir  di  lər ki, on  la  rın yax  şı si  lah-

 lan  mış dəs  tə  lə  ri mü  səl  man  la  ra qar-
 şı çı  xıb on  la  rı məhv edə bi  lə  cək  lər. 
Ağır dö  yüş  lər ol  du. Mü  səl  man  la  rın 
dörd  də bir his  sə  si öl  dü  rül  dü...”6

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, o za -
man Ba  kı şə  hə  rin  də təq  ri  bən 280-
300 min nə  fər əha  li ya  şa  yır  dı ki, 
onun da 80-100 min nə  fə  ri azər -
bay  can  lı idi. Bu qə  dər əha  li  nin 
dörd  də bi  ri 20-25 min nə  fər edir.

Bö  yük Bri  ta  ni  ya nü  ma  yən  də  si 
P.Koks bir müd  dət son  ra - 1918-ci 
il 30 okt  yabr ta  ri  xin  də Teh  ran  dan 
gön  dər  di  yi te  leq  ra  mın  da ya  zır  dı: 
“Er  mə  ni  lər və bol  şe  vik  lər  lə mü  ba -
ri  zə nə  ti  cə  sin  də mart ayın  da 180 
kənd da  ğı  dıl  dı və mü  səl  man  lar öl -
dü  rül  dü  lər”.7 

İn  gi  lis nü  ma  yən  də  lə  ri  nin 1918-
ci il ap  re  lin 9-da Ba  kı  dan gön  dər -

1 Бе се да В.И. Ле ни на с ру ко во ди те лем предс та ви тельс тва аме ри канс ко го Крас но го Крес та // Газ. “Прав да”, 21.04.1918.
2 Шаумян С.Г. Изб ран ные произ ве де ния. Т. 2. М., 1978, с. 246.
3 Блюм кин. Фев ральс кий пе ре во рот в Ба ку. 1917 г. // ARS SA, f. 276, siy. 2, iş 20, v.18.
4 На ри ма нов Н. Изб ран ные произ ве де ния. Т. 2. 1918-1921. Ба ку, 1989, с. 151.
5 Ye nə ora da, с. 176-196.
6 Me mo ran dum on Ba ku. May 17th 1918 // FO 371/3301 27502.
7 Per sia. Mi li tary. Decyp her. Sir P.Cox (Te he ran). No vem ber 2nd 1918. № 936. My te leg ram No. 931 of Oc to ber 31 st.//FO 371/ 3262/ 27763.
8 Ba kı.  Ap rel 9 th 1918 // FO371/3405/196800.
9 Re port of the Ame ri can mi li tary mis sion to Ar me nia. May. Gen. Ja mes G.Har bord.  1919, p.32.
10 Leonard Rams den Har till. Bir er me ni nin anı la rın da Azər bay can olay la rı (1918-1922). İs tan bul, Has raş A.Ş. Ya yın la rı, 1990, s. 71.   
11 Мак кар ти Дж., Мак кар ти К. Тюр ки и ар мя не. Ру ко водст во по ар мянс ко му воп ро су, с. 80. 
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vat” Par  ti  ya  sı  nın tək  li  fi ilə M.Ə.Rə -
 sul  za  də qi  ya  bi ola  raq (bu vaxt o, 
Ba  tum konf  ran  sın  da iş  ti  rak edir  di) 
Mil  li Şu  ra  nın səd  ri, H.Ağa  yev və 
M.Se  yi  dov isə səd  rin müavin  lə  ri 
se  çil  di  lər. Mil  li Şu  ra  nın 9 nə  fər  dən 
iba  rət ic  ra or  qa  nı ya  ra  dıl  dı. 
F.X.Xoys  ki İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri se  çil  di.

1918-ci il ma  yın 28-də Tif  lis  də 
Azər  bay  can Mil  li Şu  ra  sı  nın Azər -
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi haq -
qın  da İs  tiq  lal Bə  yan  na  mə  si qə  bul 
olun  du. Bu bə  yan  na  mə Azər  bay -
can mil  lə  ti  nin var  lı  ğı  nı bü  tün dün-
 ya  ya bə  yan et  di.

1918-ci il iyu  lun 16-da Gən  cə  yə 
kö  çən Azər  bay  can Mil  li Şu  ra  sı və 
hö  ku  mət  də mil  li qüv  və  lər ara  sın -
da müəy  yən fi  kir ay  rı  lı  ğı ya  ran  dı. 

Si  ya  si böh  ra  nı ara  dan qal  dır  maq 
üçün Gən  cə  də  ki türk qo  şun  la  rı  nın 
rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can Mil  li Şu -
ra  sı ara  sın  da qə  bul edil  miş qə  ra  ra 
əsa  sən Mil  li Şu  ra bu  ra  xıl  dı, ali qa -
nun  ve  ri  ci və ic  raedi  ci ha  ki  miy  yət 
Fə  tə  li xan Xoys  ki ka  bi  ne  ti  nin əlin -
də cəm  ləş  di. Ba  kı nef  ti  nə xü  su  si 
ma  ra  ğı olan al  man  lar Ba  kı  nın tu -
tul  ma  sı  na ma  ne ol  maq məq  sə  di ilə 
os  man  lı  la  rın be  şin  ci di  vi  zi  ya  sı  nın 
Gür  cüs  tan də  mir yo  lu ilə Gən  cə  yə 
gəl  mə  si  ni qa  da  ğan et  di  lər. 

Və  ziy  yət  dən çıx  maq üçün Os -
man  lı döv  lə  ti  nin be  şin  ci pi  ya  da di -
vi  zi  ya  sı və ge  ne  ral Ə.Şıx  lins  ki  nin 
baş  çı  lıq et  di  yi Mü  səl  man Mil  li 
Kor  pu  su əsa  sın  da Nu  ru pa  şa  nın 
rəh  bər  lik et  di  yi Qaf  qaz-İs  lam Or -
du  su təş  kil olun  du.

Qaf  qaz-İs  lam Or  du  su va  si  tə  si 
ilə Azər  bay  can hö  ku  mə  ti öz ha  ki -
miy  yə  ti  ni tez  lik  lə yer  lər  də ya  ya 
bil  di, uc  qar  lar  da döv  lət or  qan  la  rı 
ya  rat  ma  ğa baş  la  dı. Ba  kı Xalq Ko -
mis  sar  la  rı So  ve  ti  nin rəh  bər  lə  ri 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  ni bə  lək  də boğ-
 maq üçün yol  lar ara  yır  dı  lar. Hə  lə 
Gən  cə üzə  ri  nə yü  rü  şə baş  la  maz -
dan əv  vəl Le  ni  nin tap  şı  rı  ğı ilə 
Şaum  yan türk qo  şun  la  rı  nın Azər -
bay  ca  na yo  lu  nu bağ  la  maq üçün 

Gür  cüs  tan hö  ku  mə  ti  nin baş  çı  sı 
Jor  da  ni  ya  ya mü  ra  ciət et  di. Şaum -
yan Jor  da  ni  ya  ya vəd edir  di ki, əgər 
Gür  cüs  tan türk qo  şun  la  rı  nı öz əra -
zi  sin  dən Azər  bay  ca  na bu  rax  ma  sa, 
So  vet Ru  si  ya  sı onun müs  tə  qil  li  yi  ni 
ta  nı  ya  caq  dır.

Ba  kı  da bol  şe  vik-daş  nak hö  ku -
mə  ti Ba  kı So  ve  ti  nin ix  ti  ya  rın  da 
olan 18 min dö  yüş  çü ilə Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da  kı mil  li hə  rə  ka  tı boğ  maq 
üçün iyu  nun 10-da Gən  cə is  ti  qa -
mə  tin  də yü  rü  şə baş  la  dı və iyu  nun 
12-də Göy  ça  ya ya  xın  laş  dı. İki həf -
tə  dən çox da  vam edən qan  lı dö -
yüş  lər Qaf  qaz-İs  lam Or  du  su  nun 
qə  lə  bə  si ilə nə  ti  cə  lən  di. Qaf  qaz-İs -
lam Or  du  su bol  şe  vik-daş  nak bir -
ləş  mə  lə  ri  ni dar  ma  da  ğın edə  rək Ba -
kı is  ti  qa  mə  tin  də yü  rü  şə baş  la  dı və 
iyu  lun 20-də Şa  ma  xı şə  hə  ri azad 
edil  di. İyu  lun so  nun  da S.Şaum  ya -
nın rəh  bər  lik et  di  yi Ba  kı So  ve  ti is -
te  fa ver  mə  yə məc  bur ol  du. 1918-ci 
il av  qus  tun 1-də Ba  kı  da eser, men -
şe  vik və daş  nak  lar  dan iba  rət “Sent-
 ro  kas  pi Dik  ta  tu  ra  sı” ad  la  nan mür -
tə  ce bir qu  rum ya  ra  dıl  dı. Qaf  qaz-
İs  lam Or  du  su sent  yab  rın 15-də 
Ba  kı  nı daş  nak  lar  dan azad et  di və 
sent  yab  rın 17-də Azər  bay  can hö -

ku  mə  ti Ba  kı şə  hə  ri  nə köç  dü. 
Azər  bay  ca  nın ta  le  yi Bi  rin  ci Dün-

 ya mü  ha  ri  bə  si  nin ge  di  şin  dən və 
nə  ti  cə  lə  rin  dən ası  lı idi. İki hər  bi 
qrup  laş  ma ara  sın  da ge  dən im  pe -
rialist mü  ha  ri  bə  də Azər  bay  can öz 
mə  na  fe  yi ba  xı  mın  dan Os  man  lı 
döv  lə  ti  nin qa  lib gəl  mə  si  ni ar  zu  la -
yır  dı. La  kin ha  di  sə  lər baş  qa cür 
cə  rə  yan edir  di. Tür  ki  yə ilə An  tan  ta 
döv  lət  lə  ri ara  sın  da 1918-ci il 30 
okt  yabr ta  rix  li Mud  ros mü  qa  vi  lə  si-
 nə gö  rə məğ  lub sa  yı  lan Os  man  lı 
qüv  və  lə  ri Ba  kı  nı tərk et  mə  li, An -
tan  ta qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən Ba  kı  nın 
tu  tul  ma  sı  na ma  ne ol  ma  ma  lı, Za -
qaf  qa  zi  ya də  mir yo  lu üzə  rin  də  ki 
nə  za  rət hü  qu  qu  nu An  tan  ta  ya gü -
zəş  tə get  mə  li idi. İra  nın Ən  zə  li li -
ma  nın  da yer  lə  şən in  gi  lis hər  bi his -
sə  lə  ri müt  tə  fiq  lər adın  dan Ba  kı  nı 
tut  ma  lı idi. Ən  zə  li  yə da  nı  şıq  lar 
apar  maq üçün gə  lən Azər  bay  can 
nü  ma  yən  də he  yə  ti in  gi  lis hər  bi 
his  sə  lə  ri  nin ko  man  da  nı ge  ne  ral 
Tom  so  na Azər  bay  can əra  zi  si  nə da -
xil ol  maz  dan əv  vəl AXC-ni ta  nı -
maq haq  qın  da bə  ya  nat ve  ril  mə  si  ni 
tək  lif et  di. La  kin ge  ne  ral Tom  son 
bu tək  li  fi qə  bul et  mə  di və bil  dir  di 
ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı türk -

Bi  rin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si nə  ti  cə  sin  də 300 il  dən ar  tıq Ru  si  ya  nı ida-
 rə edən Ro  ma  nov  lar mo  nar  xi  ya  sı dev  ril  di. Ya  ran  mış Mü  vəq  qə  ti hö -
ku  mət Ru  si  ya  nın keç  miş sər  həd  lə  ri  ni qo  ru  yub sax  la  maq üçün bü  tün 
müm  kün ad  dım  la  rı at  dı. Cə  nu  bi Qaf  qa  zı ida  rə et  mək məq  sə  di ilə ya -
ra  dıl  mış Za  qaf  qa  zi  ya Ko  mis  sar  lı  ğı  nın öm  rü uzun ol  ma  dı. Nü  fuz  dan 
dü  şən bu təş  ki  lat özü  nü bu  rax  maq məc  bu  riy  yə  tin  də qal  dı.

1918-ci il fev  ra  lın 22-də Cə  nu  bi Qaf  qaz  dan Ümum  ru  si  ya Müəs  sis -
lər Məc  li  si  nə se  çil  miş de  pu  tat  la  rın yı  ğın  ca  ğın  da Za  qaf  qa  zi  ya Sey  mi -
nin ya  ra  dıl  ma  sı və ha  ki  miy  yə  tin bu or  qa  na ve  ril  mə  si haq  qın  da qə  rar 
qə  bul edil  di.

1918-ci il fev  ra  lın 23-də öz işi  nə baş  la  yan Za  qaf  qa  zi  ya Sey  mi Cə  nu-
 bi Qaf  qaz  da si  ya  si sa  bit  li  yi tə  min et  mək ki  mi ta  ri  xi bir mis  si  ya  nın 
öh  də  sin  dən gə  lə bil  mə  di. 

Ma  yın 26-da Za  qaf  qa  zi  ya Sey  mi  nin so  nun  cu ic  la  sı ke  çi  ril  di. Gür  cü 
frak  si  ya  sı Mü  səl  man frak  si  ya  sı  nın türk  pə  rəst möv  qe tut  du  ğu  nu bə -
ha  nə edə  rək Seym  dən çıx  dı  ğı  nı elan et  di.

Ma  yın 27-də Sey  min Mü  səl  man frak  si  ya  sı föv  qə  la  də ic  las ça  ğı  rıb 
Mü  vəq  qə  ti Mil  li Şu  ra ya  rat  maq haq  qın  da qə  rar qə  bul et  di. “Mü  sa -
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vat” Par  ti  ya  sı  nın tək  li  fi ilə M.Ə.Rə -
 sul  za  də qi  ya  bi ola  raq (bu vaxt o, 
Ba  tum konf  ran  sın  da iş  ti  rak edir  di) 
Mil  li Şu  ra  nın səd  ri, H.Ağa  yev və 
M.Se  yi  dov isə səd  rin müavin  lə  ri 
se  çil  di  lər. Mil  li Şu  ra  nın 9 nə  fər  dən 
iba  rət ic  ra or  qa  nı ya  ra  dıl  dı. 
F.X.Xoys  ki İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri se  çil  di.

1918-ci il ma  yın 28-də Tif  lis  də 
Azər  bay  can Mil  li Şu  ra  sı  nın Azər -
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi haq -
qın  da İs  tiq  lal Bə  yan  na  mə  si qə  bul 
olun  du. Bu bə  yan  na  mə Azər  bay -
can mil  lə  ti  nin var  lı  ğı  nı bü  tün dün-
 ya  ya bə  yan et  di.

1918-ci il iyu  lun 16-da Gən  cə  yə 
kö  çən Azər  bay  can Mil  li Şu  ra  sı və 
hö  ku  mət  də mil  li qüv  və  lər ara  sın -
da müəy  yən fi  kir ay  rı  lı  ğı ya  ran  dı. 

Si  ya  si böh  ra  nı ara  dan qal  dır  maq 
üçün Gən  cə  də  ki türk qo  şun  la  rı  nın 
rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can Mil  li Şu -
ra  sı ara  sın  da qə  bul edil  miş qə  ra  ra 
əsa  sən Mil  li Şu  ra bu  ra  xıl  dı, ali qa -
nun  ve  ri  ci və ic  raedi  ci ha  ki  miy  yət 
Fə  tə  li xan Xoys  ki ka  bi  ne  ti  nin əlin -
də cəm  ləş  di. Ba  kı nef  ti  nə xü  su  si 
ma  ra  ğı olan al  man  lar Ba  kı  nın tu -
tul  ma  sı  na ma  ne ol  maq məq  sə  di ilə 
os  man  lı  la  rın be  şin  ci di  vi  zi  ya  sı  nın 
Gür  cüs  tan də  mir yo  lu ilə Gən  cə  yə 
gəl  mə  si  ni qa  da  ğan et  di  lər. 

Və  ziy  yət  dən çıx  maq üçün Os -
man  lı döv  lə  ti  nin be  şin  ci pi  ya  da di -
vi  zi  ya  sı və ge  ne  ral Ə.Şıx  lins  ki  nin 
baş  çı  lıq et  di  yi Mü  səl  man Mil  li 
Kor  pu  su əsa  sın  da Nu  ru pa  şa  nın 
rəh  bər  lik et  di  yi Qaf  qaz-İs  lam Or -
du  su təş  kil olun  du.

Qaf  qaz-İs  lam Or  du  su va  si  tə  si 
ilə Azər  bay  can hö  ku  mə  ti öz ha  ki -
miy  yə  ti  ni tez  lik  lə yer  lər  də ya  ya 
bil  di, uc  qar  lar  da döv  lət or  qan  la  rı 
ya  rat  ma  ğa baş  la  dı. Ba  kı Xalq Ko -
mis  sar  la  rı So  ve  ti  nin rəh  bər  lə  ri 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  ni bə  lək  də boğ-
 maq üçün yol  lar ara  yır  dı  lar. Hə  lə 
Gən  cə üzə  ri  nə yü  rü  şə baş  la  maz -
dan əv  vəl Le  ni  nin tap  şı  rı  ğı ilə 
Şaum  yan türk qo  şun  la  rı  nın Azər -
bay  ca  na yo  lu  nu bağ  la  maq üçün 

Gür  cüs  tan hö  ku  mə  ti  nin baş  çı  sı 
Jor  da  ni  ya  ya mü  ra  ciət et  di. Şaum -
yan Jor  da  ni  ya  ya vəd edir  di ki, əgər 
Gür  cüs  tan türk qo  şun  la  rı  nı öz əra -
zi  sin  dən Azər  bay  ca  na bu  rax  ma  sa, 
So  vet Ru  si  ya  sı onun müs  tə  qil  li  yi  ni 
ta  nı  ya  caq  dır.

Ba  kı  da bol  şe  vik-daş  nak hö  ku -
mə  ti Ba  kı So  ve  ti  nin ix  ti  ya  rın  da 
olan 18 min dö  yüş  çü ilə Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da  kı mil  li hə  rə  ka  tı boğ  maq 
üçün iyu  nun 10-da Gən  cə is  ti  qa -
mə  tin  də yü  rü  şə baş  la  dı və iyu  nun 
12-də Göy  ça  ya ya  xın  laş  dı. İki həf -
tə  dən çox da  vam edən qan  lı dö -
yüş  lər Qaf  qaz-İs  lam Or  du  su  nun 
qə  lə  bə  si ilə nə  ti  cə  lən  di. Qaf  qaz-İs -
lam Or  du  su bol  şe  vik-daş  nak bir -
ləş  mə  lə  ri  ni dar  ma  da  ğın edə  rək Ba -
kı is  ti  qa  mə  tin  də yü  rü  şə baş  la  dı və 
iyu  lun 20-də Şa  ma  xı şə  hə  ri azad 
edil  di. İyu  lun so  nun  da S.Şaum  ya -
nın rəh  bər  lik et  di  yi Ba  kı So  ve  ti is -
te  fa ver  mə  yə məc  bur ol  du. 1918-ci 
il av  qus  tun 1-də Ba  kı  da eser, men -
şe  vik və daş  nak  lar  dan iba  rət “Sent-
 ro  kas  pi Dik  ta  tu  ra  sı” ad  la  nan mür -
tə  ce bir qu  rum ya  ra  dıl  dı. Qaf  qaz-
İs  lam Or  du  su sent  yab  rın 15-də 
Ba  kı  nı daş  nak  lar  dan azad et  di və 
sent  yab  rın 17-də Azər  bay  can hö -

ku  mə  ti Ba  kı şə  hə  ri  nə köç  dü. 
Azər  bay  ca  nın ta  le  yi Bi  rin  ci Dün-

 ya mü  ha  ri  bə  si  nin ge  di  şin  dən və 
nə  ti  cə  lə  rin  dən ası  lı idi. İki hər  bi 
qrup  laş  ma ara  sın  da ge  dən im  pe -
rialist mü  ha  ri  bə  də Azər  bay  can öz 
mə  na  fe  yi ba  xı  mın  dan Os  man  lı 
döv  lə  ti  nin qa  lib gəl  mə  si  ni ar  zu  la -
yır  dı. La  kin ha  di  sə  lər baş  qa cür 
cə  rə  yan edir  di. Tür  ki  yə ilə An  tan  ta 
döv  lət  lə  ri ara  sın  da 1918-ci il 30 
okt  yabr ta  rix  li Mud  ros mü  qa  vi  lə  si-
 nə gö  rə məğ  lub sa  yı  lan Os  man  lı 
qüv  və  lə  ri Ba  kı  nı tərk et  mə  li, An -
tan  ta qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən Ba  kı  nın 
tu  tul  ma  sı  na ma  ne ol  ma  ma  lı, Za -
qaf  qa  zi  ya də  mir yo  lu üzə  rin  də  ki 
nə  za  rət hü  qu  qu  nu An  tan  ta  ya gü -
zəş  tə get  mə  li idi. İra  nın Ən  zə  li li -
ma  nın  da yer  lə  şən in  gi  lis hər  bi his -
sə  lə  ri müt  tə  fiq  lər adın  dan Ba  kı  nı 
tut  ma  lı idi. Ən  zə  li  yə da  nı  şıq  lar 
apar  maq üçün gə  lən Azər  bay  can 
nü  ma  yən  də he  yə  ti in  gi  lis hər  bi 
his  sə  lə  ri  nin ko  man  da  nı ge  ne  ral 
Tom  so  na Azər  bay  can əra  zi  si  nə da -
xil ol  maz  dan əv  vəl AXC-ni ta  nı -
maq haq  qın  da bə  ya  nat ve  ril  mə  si  ni 
tək  lif et  di. La  kin ge  ne  ral Tom  son 
bu tək  li  fi qə  bul et  mə  di və bil  dir  di 
ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı türk -

Bi  rin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si nə  ti  cə  sin  də 300 il  dən ar  tıq Ru  si  ya  nı ida-
 rə edən Ro  ma  nov  lar mo  nar  xi  ya  sı dev  ril  di. Ya  ran  mış Mü  vəq  qə  ti hö -
ku  mət Ru  si  ya  nın keç  miş sər  həd  lə  ri  ni qo  ru  yub sax  la  maq üçün bü  tün 
müm  kün ad  dım  la  rı at  dı. Cə  nu  bi Qaf  qa  zı ida  rə et  mək məq  sə  di ilə ya -
ra  dıl  mış Za  qaf  qa  zi  ya Ko  mis  sar  lı  ğı  nın öm  rü uzun ol  ma  dı. Nü  fuz  dan 
dü  şən bu təş  ki  lat özü  nü bu  rax  maq məc  bu  riy  yə  tin  də qal  dı.

1918-ci il fev  ra  lın 22-də Cə  nu  bi Qaf  qaz  dan Ümum  ru  si  ya Müəs  sis -
lər Məc  li  si  nə se  çil  miş de  pu  tat  la  rın yı  ğın  ca  ğın  da Za  qaf  qa  zi  ya Sey  mi -
nin ya  ra  dıl  ma  sı və ha  ki  miy  yə  tin bu or  qa  na ve  ril  mə  si haq  qın  da qə  rar 
qə  bul edil  di.

1918-ci il fev  ra  lın 23-də öz işi  nə baş  la  yan Za  qaf  qa  zi  ya Sey  mi Cə  nu-
 bi Qaf  qaz  da si  ya  si sa  bit  li  yi tə  min et  mək ki  mi ta  ri  xi bir mis  si  ya  nın 
öh  də  sin  dən gə  lə bil  mə  di. 

Ma  yın 26-da Za  qaf  qa  zi  ya Sey  mi  nin so  nun  cu ic  la  sı ke  çi  ril  di. Gür  cü 
frak  si  ya  sı Mü  səl  man frak  si  ya  sı  nın türk  pə  rəst möv  qe tut  du  ğu  nu bə -
ha  nə edə  rək Seym  dən çıx  dı  ğı  nı elan et  di.

Ma  yın 27-də Sey  min Mü  səl  man frak  si  ya  sı föv  qə  la  də ic  las ça  ğı  rıb 
Mü  vəq  qə  ti Mil  li Şu  ra ya  rat  maq haq  qın  da qə  rar qə  bul et  di. “Mü  sa -
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iba  rət ic  ra or  qa  nı ya  ra  dıl  dı. 
F.X.Xoys  ki İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si  nin 

1918-ci il ma  yın 28-də Tif  lis  də 
Azər  bay  can Mil  li Şu  ra  sı  nın Azər -
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi haq -
qın  da İs  tiq  lal Bə  yan  na  mə  si qə  bul 
olun  du. Bu bə  yan  na  mə Azər  bay -
can mil  lə  ti  nin var  lı  ğı  nı bü  tün dün-
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1918-ci il ma  yın 28-də Tif  lis  də 
Azər  bay  can Mil  li Şu  ra  sı  nın Azər -
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi haq -
qın  da İs  tiq  lal Bə  yan  na  mə  si qə  bul 
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fəaliy  yə  ti döv  rün  də - 1918-ci il iyu-
 nun 27-də Azər  bay  can di  li  nin döv-
 lət di  li elan edil  mə  si haq  qın  da fər -
man im  za  la  dı. Azər  bay  candil  li sa -
vad  lı kadr  la  rın ça  tış  maz  lı  ğı nə  zə  rə 
alı  na  raq, döv  lət ida  rə  lə  rin  də mü -
vəq  qə  ti ola  raq rus di  lin  dən də is  ti -
fa  də olun  ma  sı  na ica  zə ve  ril  di. İyu -
nun 24-də üzə  rin  də ağ rəng  li ay  pa-
 ra və sək  kiz  gu  şə  li ul  duz təs  vi  ri 
olan qır  mı  zı bay  raq döv  lət bay  ra  ğı 
ki  mi qə  bul edil  di, no  yab  rın 9-da 
isə hə  min bay  raq üç  rəng  li - ya  şıl, 
qır  mı  zı və ma  vi zo  laq  lar  dan iba  rət 
olan bay  raq  la əvəz olun  du. Av  qus-
 tun 11-də ümu  mi hər  bi sə  fər  bər  lik 
elan edil  di və 1894-1899-cu il tə  vəl-
 lüd  lü bü  tün Azər  bay  can və  tən  daş-
 la  rı hər  bi xid  mə  tə ça  ğı  rıl  dı  lar. 
Sent  yab  rın 1-də Hər  biy  yə Na  zir  li -
yi  nin ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da qə  rar 
qə  bul olun  du. De  kab  rın 25-də ge -
ne  ral Sə  mə  da  ğa Meh  man  da  rov 
hər  bi na  zir, ge  ne  ral Əliağa Şıx  lins -
ki hər  bi na  zi  rin müavi  ni, ge  ne  ral 
Sü  ley  man Sül  ke  viç baş qə  rar  gah 
rəisi tə  yin edil  di  lər. 

1919-cu il  də 25 min nə  fər  lik mil-
 li or  du ya  rat  maq məq  sə  di ilə 400 
mil  yon ma  nat və  sait ay  rıl  mış  dı. 
Or  du  nun ya  ra  dıl  ma  sı pro  se  si 1920-
ci ilin yan  va  rın  da əsa  sən ba  şa çat -
dı  rıl  dı. 40 min nə  fər  lik ni  za  mi or -
du  nun 30 mi  ni pi  ya  da, 10 mi  ni isə 
sü  va  ri qo  şun his  sə  lə  rin  dən iba  rət 
idi.

1919-cu ilin ya  yın  da Ba  kı  nı tərk 
edən in  gi  lis  lər şə  hər li  ma  nı  nın ida-
 rə  çi  li  yi  ni və hər  bi gə  mi  lə  rin bir 
his  sə  si  ni Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nə 
təh  vil ver  di  lər. İn  gi  lis  lər  dən alı  nan 
gə  mi  lər he  sa  bı  na Xə  zər do  nan  ma  sı 
ya  ra  dıl  dı.

1919-cu il iyu  lun 21-də par  la -
ment “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Müəs  sis  lər Məc  li  si  nə seç  ki  lər haq -
qın  da” Əsas  na  mə  ni təs  diq et  di. 
Hə  min il av  qus  tun 11-də par  la -
ment tə  rə  fin  dən qə  bul olun  muş 
“Azər  bay  can və  tən  daş  lı  ğı haq  qın -
da” Qa  nu  na gö  rə özü və ya va  li -
deyn  lə  ri Azər  bay  can əra  zi  sin  də 

ana  dan ol  muş keç  miş Ru  si  ya im -
pe  ri  ya  sı  nın bü  tün tə  bəələ  ri mil  li və 
di  ni mən  su  biy  yə  tin  dən ası  lı ol  ma -
ya  raq, Azər  bay  can və  tən  da  şı he  sab 
olu  nur  du.

Xalq maari  fi sa  hə  sin  də cid  di 
nailiy  yət  lər qa  za  nıl  dı. Or  ta mək -
təb  lə  rin təx  mi  nən ya  rı  sı mil  li  ləş  di -
ril  di, mək  təb  lər  də rus ta  ri  xi əvə  zi -
nə ümum  türk ta  ri  xi təd  ris olun  ma-
 ğa baş  la  dı, bü  tün mək  təb  lər  də 
Azər  bay  can di  li  nin təd  ri  si məc  bu  ri 
he  sab olun  du. 1919-cu il sent  yab -
rın 1-də Ba  kı Uni  ver  si  te  ti  nin tə  sis 
olun  ma  sı haq  qın  da qə  rar qə  bul 
olun  du. Dərs  lər no  yab  rın 15-də 
baş  lan  dı. Kənd Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti  tu -
tu  nun ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da qa -
nun qə  bul olun  du. 1919-cu ilin okt-
 yab  rın  da mət  buat sa  həsin  də sen -
zu  ra ləğv edil  di. Azər  bay  ca  nın 
müx  tə  lif re  gion  la  rın  da ki  şi və qa -
dın se  mi  na  ri  ya  la  rı açıl  dı, döv  lə  tin 
he  sa  bı  na yü  zə ya  xın gənc azər  bay-
 can  lı ali təh  sil al  maq üçün Av  ro  pa-
 nın uni  ver  si  tet  lə  ri  nə gön  də  ril  di. 
Ti  ca  rə  ti və da  xi  li ba  za  rı dir  çəlt  mək 
məq  sə  di ilə 1918-ci il av  qus  tun 
27-də azad ti  ca  rət haq  qın  da fər -
man ve  ril  di, okt  yab  rın 30-da ti  ca -
rət do  nan  ma  sı  nın fəaliy  yə  ti bər  pa 
olun  du. 1919-cu ilin ya  yın  da Azər -
bay  can Xə  zər do  nan  ma  sı ya  ra  dıl -
dı.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə -
ti  nin mü  ba  hi  sə  siz əra  zi  si 97,3 min 
kvad  rat ki  lo  metr idi. 

Mil  li hö  ku  mə  tin xa  ri  ci si  yasə -
tində bir-bi  rilə bağ  lı mü  hüm mə  sə-
 lə du  rur  du:

1) A  zər  bay  ca  nın su  ve  ren  li  yi  nin 
Av  ro  pa ölkələ  ri tərə  findən ta  nın -
ma  sı  na nail ol  maq;

2) Qon  şu dövlətlərlə mü  na -
sibətlə  ri qay  da  ya sal  maq;

3) Ermə  nis  ta  nın əra  zi id  diala  rı 
məsələ  si  ni һəll etmək. 

Hər  bi köməyə bö  yük eһ  ti  ya  cı 
olan Azər  bay  can һö  kumə  ti Tür -
kiyə ilə it  ti  faq bağ  la  ma  ğı qə  ra  ra 
al  dı. 1918-ci il iyu  nun 4-də Tür  kiyə 
ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara -

sın  da dost  luq mü  qa  vilə  si im  za  lan -
mış  dı. Os  man  lı һö  kumə  ti la  zım 
olan za  man Azər  bay  can һö  kumə -
tinə si  laһ  lı qüvvə ilə kömək etmə  yi 
öһdə  sinə gö  tür  dü. Bu asan  lıq  la ba -
şa gəlmə  miş  di. Ənvər pa  şa İs  tan -
bul  da M.Ə.Rə  sul  zadə ilə olan 
söһbə  tində bil  dir  miş  di ki, Azər -
bay  can  da Tür  kiyə or  du  su һər ay 
bir mil  yon ma  nat xərc tələb edir. 
O, məsləһət gör  müş  dü ki, bu res -
pub  li  ka öz or  du  su  nu ya  rat  sın. Ye  ni 
ya  ran  mış Azər  bay  can һö  kumə  ti 
xa  һişə ça  vab ola  raq 2 mil  yon türk 
lirə  si һəc  mində borc da ver  miş  di.

Er  mə  nis  tan  la mü  na  si  bət  lər bu 
dövr  də çox cid  di çə  tin  lik  lər ya  ra -
dır  dı. Be  lə ki, Azər  bay  can öz qon -
şu  luq mü  na  sibətlə  ri  ni xoş mə  ram -
la qur  ma  ğa cəһd etsə də, bu, Ermə-
 nis  tan  la müm  kün ol  ma  dı. Azər -
bay  can Mil  li Şu  ra  sı  nın 29 may 
1918-ci il ta  rix  li ic  la  sın  da Ermə  nis -
tan һö  kumə  ti  nin İrə  va  nı özünə si -
ya  si mərkəz seçmə  si məsələ  si 
nəzərdən ke  çi  ril  di və bu  nu müm -
kün say  dı. La  kin bə  zi üzvlə  ri bu -
nun İrə  van qu  ber  ni  ya  sı müsəl  man 
əһa  li  si  nin ta  le  yi üçün təһ  lükə  li 
ola  ca  ğı  nı irə  li sür  dülər. B.Rza  yev 
Mil  li Şu  ra  da təm  sil olu  nan irə  van -
lı  lar adın  dan de  miş  di: “Müstə  qil 
Azər  bay  can uğ  run  da ça  lış  maq  la 
ya  na  şı, ri  ca edi  rik bi  zi - ermə  ni res-
 pub  li  ka  sı əra  zi  sində qa  lan  la  rı da 
unut  ma  ya  sı  nız”. Belə də ol  du. 
1917-ci il de  kabr  dan 1918-ci il iyun 
ayı  nadək təkcə İrə  van qu  ber  ni  ya -
sın  da 200-dən çox müsəl  man kən -
di yerlə yek  san olun  du. Azər  bay -
can və Ermə  nis  tan res  pub  li  ka  la  rı 
ya  ra  na  na qədər Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
Gəncə qu  ber  ni  ya  sı  nın tər  ki  bində 
idi.

1918-ci ilin iyu  lun  da Şu  şa  da 
(əһa  li  si 46% azər  bay  can  lı) Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ ermə  nilə  ri  nin I qu  rul  ta  yı 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğı müstə  qil elan et -
di. Ermə  nis  tan һö  kumə  ti ora  ya si -
laһ  lı qüvvə ye  rit  di.

Daş  nak  lar 1918-ci ilin axır  la  rın -
da Zəngə  zur  da  40 kən  di, 1919-cu 

lə  rin int  ri  qa  sı nə  ti  cə  sin  də ya  ran -
mış  dır və xalq ara  sın  da heç bir 
da  ya  ğa ma  lik de  yil  dir: “Bir hal  da 
ki, siz bu  nun ək  si  ni id  dia edir  si  niz, 
o hal  da hər şe  yi ye  rin  də yox  la  yıb, 
bu  na mü  na  sib də qə  rar ve  rə  rik. 
Müt  tə  fiq  lər da  ğıt  maq üçün yox, 
qur  maq üçün gə  lib  lər”. V.Tom  son 
bə  ya  nat ve  rə  rək elan et  di ki, no -
yab  rın 17-si sə  hər saat 10-a qə  dər 
Ba  kı şə  hə  ri Azər  bay  can və türk or -
du  la  rın  dan tə  miz  lən  mə  li  dir. Be  lə 
də ol  du. No  yab  rın 17-də in  gi  lis 
hər  bi his  sə  lə  ri  nin ko  man  di  ri Tom -
son Ba  kı  ya da  xil ol  du. Mil  li Şu  ra 
ha  zır  kı föv  qə  la  də şə  rait  də Müəs -
sis  lər Məc  li  si  nin ça  ğı  rıl  ma  sı  nın 
qey  ri-müm  kün  lü  yü ilə əla  qə  dar 
özü  nü par  la  men  tə çe  vir  mə  yi qə  ra -
ra al  dı. Qa  nun  la  rın ha  zır  lan  ma  sı 
üzə  rin  də iş  lə  yən mü  va  fiq ko  mis  si -
ya  nın Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da qa  nun la  yi -
hə  si Mil  li Şu  ra tə  rə  fin  dən 1918-ci il 
no  yab  rın 20-də qə  bul edil  di.

No  yab  rın 16-da Mil  li Şu  ra beş 
ay  lıq fa  si  lə  dən son  ra ye  ni  dən 

fəaliy  yə  tə baş  la  dı. Azər  bay  can hö -
ku  mə  ti təh  rik  çi hü  cum  la  ra bax  ma -
ya  raq, döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu işi  ni da -
vam et  di  rir, par  la  men  tin açı  lı  şı  na 
ha  zır  la  şır  dı.

1918-ci il de  kab  rın 7-də Azər -
bay  can par  la  men  ti tən  tə  nə  li ic  las  la 
açıl  dı. F.X.Xoys  ki ha  ki  miy  yə  ti par -
la  men  tə təh  vil ver  di. Cid  di mü  za -
ki  rə  lər  dən son  ra Tür  ki  yə  də da  nı -
şıq  lar apa  ran Ə.M.Top  çu  ba  şov 
par  la  men  tin səd  ri, H.Ağa  yev səd -
rin bi  rin  ci müavi  ni, R.Və  ki  lov isə 
ka  tib se  çil  di  lər. Par  la  men  tin qar  şı -
sın  da du  ran mü  hüm və  zi  fə  lər  dən 
bi  ri ye  ni hö  ku  mə  ti təş  kil et  mək idi. 
Hö  ku  mə  tin təş  ki  li ye  ni  dən 
F.X.Xoys  ki  yə tap  şı  rıl  dı. De  kab  rın 
26-da hö  ku  mə  tin tər  ki  bi elan edil -
di. Koali  si  ya  lı hö  ku  mə  tin tər  ki  bin -
də 3 nə  fər rus var idi, er  mə  ni  lər isə 
on  la  ra tək  lif olu  nan 2 na  zir kür  sü -
sün  dən im  ti  na et  di  lər.

Bi  rin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  sin  də 
qa  lib gə  lən döv  lət  lər dün  ya  nın si -
ya  si xə  ri  tə  si  ni müəy  yən et  mək 
üçün Pa  ris  də bey  nəl  xalq sülh konf-

 ran  sı  nın ça  ğı  rıl  ma  sı  na qə  rar ver  di -
lər. Konf  rans  da iş  ti  rak et  mək üçün 
Top  şu  ba  şo  vun ida  rə et  di  yi Azər -
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti üç ay  lıq 
gər  gin dip  lo  ma  tik-si  ya  si mü  ba  ri -
zə  dən son  ra ma  yın əv  vəl  lə  rin  də 
Pa  ri  sə ge  dib çı  xa bil  di. Ma  yın 28-də 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni 
ABŞ Pre  zi  den  ti V.Vil  son qə  bul et -
di. Vil  so  na təq  dim edil  miş me  mo -
ran  dum  da Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın ya  ran  ma ta  ri  xi, onun bir 
il  də azad  lıq yo  lun  da ver  di  yi qur -
ban  lar  dan bəhs olu  nur  du. V.Vil  son 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni 
so  yuq qar  şı  la  dı, on  la  ra kon  fe  de  ra -
si  ya ide  ya  sı  nı mü  da  fiə et  mə  yi, Mil-
 lət  lər Cə  miy  yə  ti  nin man  da  tı ilə bö -
yük döv  lət  lər  dən bi  ri  nin bu kon  fe-
 de  ra  si  ya üzə  rin  də qəy  yum  lu  ğu  nu 
qə  bul et  mə  yi məs  lə  hət gör  dü. 

Nə  ha  yət, 1920-ci il yan  va  rın 
11-də Pa  ris  də Müt  tə  fiq Döv  lət  lə  rin 
Ali Şu  ra  sı Azər  bay  ca  nın is  tiq  la  liy -
yə  ti  nin de-fak  to ta  nın  ma  sı haq  qın -
da yek  dil  lik  lə qə  rar qə  bul et  di. 
Yan  va  rın 14-də bu xə  bər Azər  bay -
ca  na çat  dı  rıl  dı və par  la  ment onu 
tən  tə  nə  li şə  kil  də qeyd et  di. 

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti   
qı  sa bir müd  dət ər  zin  də nor  mal 
fəa  liy  yət gös  tə  rən döv  lət apa  ra  tı 
ya  rat  ma  ğa, 20-dən çox döv  lət  lə, o 
cüm  lə  dən Tür  ki  yə, Gür  cüs  tan, Er -
mə  nis  tan, İran, Bel  çi  ka, Hol  lan  di -
ya, Yu  na  nıs  tan, Da  ni  mar  ka, İta  li  ya, 
Fran  sa, İs  veç  rə, İn  gil  tə  rə, ABŞ, Uk -
ray  na, Lit  va, Pol  şa, Fin  lan  di  ya və 
baş  qa  la  rı ilə baş kon  sul  luq, kon  sul 
agent  lik  lə  ri sə  viy  yə  sin  də əla  qə  lər 
qur  ma  ğa nail ol  du. 

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə -
ti  nin döv  lət qu  ru  lu  şu par  la  ment  li 
res  pub  li  ka idi. Ye  ni ya  ran  mış döv -
lət öz fəaliy  yə  ti döv  rün  də “türk  ləş-
 mək, is  lam  laş  maq və müasir  ləş -
mək” ide  ya  sı uğ  run  da mü  ba  ri  zə 
apa  rır  dı. Hö  ku  mət Gən  cə  də  ki  Parisdə beynəlxalq sülh konfransı (1919, yanvar)
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fəaliy  yə  ti döv  rün  də - 1918-ci il iyu-
 nun 27-də Azər  bay  can di  li  nin döv-
 lət di  li elan edil  mə  si haq  qın  da fər -
man im  za  la  dı. Azər  bay  candil  li sa -
vad  lı kadr  la  rın ça  tış  maz  lı  ğı nə  zə  rə 
alı  na  raq, döv  lət ida  rə  lə  rin  də mü -
vəq  qə  ti ola  raq rus di  lin  dən də is  ti -
fa  də olun  ma  sı  na ica  zə ve  ril  di. İyu -
nun 24-də üzə  rin  də ağ rəng  li ay  pa-
 ra və sək  kiz  gu  şə  li ul  duz təs  vi  ri 
olan qır  mı  zı bay  raq döv  lət bay  ra  ğı 
ki  mi qə  bul edil  di, no  yab  rın 9-da 
isə hə  min bay  raq üç  rəng  li - ya  şıl, 
qır  mı  zı və ma  vi zo  laq  lar  dan iba  rət 
olan bay  raq  la əvəz olun  du. Av  qus-
 tun 11-də ümu  mi hər  bi sə  fər  bər  lik 
elan edil  di və 1894-1899-cu il tə  vəl-
 lüd  lü bü  tün Azər  bay  can və  tən  daş-
 la  rı hər  bi xid  mə  tə ça  ğı  rıl  dı  lar. 
Sent  yab  rın 1-də Hər  biy  yə Na  zir  li -
yi  nin ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da qə  rar 
qə  bul olun  du. De  kab  rın 25-də ge -
ne  ral Sə  mə  da  ğa Meh  man  da  rov 
hər  bi na  zir, ge  ne  ral Əliağa Şıx  lins -
ki hər  bi na  zi  rin müavi  ni, ge  ne  ral 
Sü  ley  man Sül  ke  viç baş qə  rar  gah 
rəisi tə  yin edil  di  lər. 

1919-cu il  də 25 min nə  fər  lik mil-
 li or  du ya  rat  maq məq  sə  di ilə 400 
mil  yon ma  nat və  sait ay  rıl  mış  dı. 
Or  du  nun ya  ra  dıl  ma  sı pro  se  si 1920-
ci ilin yan  va  rın  da əsa  sən ba  şa çat -
dı  rıl  dı. 40 min nə  fər  lik ni  za  mi or -
du  nun 30 mi  ni pi  ya  da, 10 mi  ni isə 
sü  va  ri qo  şun his  sə  lə  rin  dən iba  rət 
idi.

1919-cu ilin ya  yın  da Ba  kı  nı tərk 
edən in  gi  lis  lər şə  hər li  ma  nı  nın ida-
 rə  çi  li  yi  ni və hər  bi gə  mi  lə  rin bir 
his  sə  si  ni Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nə 
təh  vil ver  di  lər. İn  gi  lis  lər  dən alı  nan 
gə  mi  lər he  sa  bı  na Xə  zər do  nan  ma  sı 
ya  ra  dıl  dı.

1919-cu il iyu  lun 21-də par  la -
ment “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Müəs  sis  lər Məc  li  si  nə seç  ki  lər haq -
qın  da” Əsas  na  mə  ni təs  diq et  di. 
Hə  min il av  qus  tun 11-də par  la -
ment tə  rə  fin  dən qə  bul olun  muş 
“Azər  bay  can və  tən  daş  lı  ğı haq  qın -
da” Qa  nu  na gö  rə özü və ya va  li -
deyn  lə  ri Azər  bay  can əra  zi  sin  də 

ana  dan ol  muş keç  miş Ru  si  ya im -
pe  ri  ya  sı  nın bü  tün tə  bəələ  ri mil  li və 
di  ni mən  su  biy  yə  tin  dən ası  lı ol  ma -
ya  raq, Azər  bay  can və  tən  da  şı he  sab 
olu  nur  du.

Xalq maari  fi sa  hə  sin  də cid  di 
nailiy  yət  lər qa  za  nıl  dı. Or  ta mək -
təb  lə  rin təx  mi  nən ya  rı  sı mil  li  ləş  di -
ril  di, mək  təb  lər  də rus ta  ri  xi əvə  zi -
nə ümum  türk ta  ri  xi təd  ris olun  ma-
 ğa baş  la  dı, bü  tün mək  təb  lər  də 
Azər  bay  can di  li  nin təd  ri  si məc  bu  ri 
he  sab olun  du. 1919-cu il sent  yab -
rın 1-də Ba  kı Uni  ver  si  te  ti  nin tə  sis 
olun  ma  sı haq  qın  da qə  rar qə  bul 
olun  du. Dərs  lər no  yab  rın 15-də 
baş  lan  dı. Kənd Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti  tu -
tu  nun ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da qa -
nun qə  bul olun  du. 1919-cu ilin okt-
 yab  rın  da mət  buat sa  həsin  də sen -
zu  ra ləğv edil  di. Azər  bay  ca  nın 
müx  tə  lif re  gion  la  rın  da ki  şi və qa -
dın se  mi  na  ri  ya  la  rı açıl  dı, döv  lə  tin 
he  sa  bı  na yü  zə ya  xın gənc azər  bay-
 can  lı ali təh  sil al  maq üçün Av  ro  pa-
 nın uni  ver  si  tet  lə  ri  nə gön  də  ril  di. 
Ti  ca  rə  ti və da  xi  li ba  za  rı dir  çəlt  mək 
məq  sə  di ilə 1918-ci il av  qus  tun 
27-də azad ti  ca  rət haq  qın  da fər -
man ve  ril  di, okt  yab  rın 30-da ti  ca -
rət do  nan  ma  sı  nın fəaliy  yə  ti bər  pa 
olun  du. 1919-cu ilin ya  yın  da Azər -
bay  can Xə  zər do  nan  ma  sı ya  ra  dıl -
dı.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə -
ti  nin mü  ba  hi  sə  siz əra  zi  si 97,3 min 
kvad  rat ki  lo  metr idi. 

Mil  li hö  ku  mə  tin xa  ri  ci si  yasə -
tində bir-bi  rilə bağ  lı mü  hüm mə  sə-
 lə du  rur  du:

1) A  zər  bay  ca  nın su  ve  ren  li  yi  nin 
Av  ro  pa ölkələ  ri tərə  findən ta  nın -
ma  sı  na nail ol  maq;

2) Qon  şu dövlətlərlə mü  na -
sibətlə  ri qay  da  ya sal  maq;

3) Ermə  nis  ta  nın əra  zi id  diala  rı 
məsələ  si  ni һəll etmək. 

Hər  bi köməyə bö  yük eһ  ti  ya  cı 
olan Azər  bay  can һö  kumə  ti Tür -
kiyə ilə it  ti  faq bağ  la  ma  ğı qə  ra  ra 
al  dı. 1918-ci il iyu  nun 4-də Tür  kiyə 
ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ara -

sın  da dost  luq mü  qa  vilə  si im  za  lan -
mış  dı. Os  man  lı һö  kumə  ti la  zım 
olan za  man Azər  bay  can һö  kumə -
tinə si  laһ  lı qüvvə ilə kömək etmə  yi 
öһdə  sinə gö  tür  dü. Bu asan  lıq  la ba -
şa gəlmə  miş  di. Ənvər pa  şa İs  tan -
bul  da M.Ə.Rə  sul  zadə ilə olan 
söһbə  tində bil  dir  miş  di ki, Azər -
bay  can  da Tür  kiyə or  du  su һər ay 
bir mil  yon ma  nat xərc tələb edir. 
O, məsləһət gör  müş  dü ki, bu res -
pub  li  ka öz or  du  su  nu ya  rat  sın. Ye  ni 
ya  ran  mış Azər  bay  can һö  kumə  ti 
xa  һişə ça  vab ola  raq 2 mil  yon türk 
lirə  si һəc  mində borc da ver  miş  di.

Er  mə  nis  tan  la mü  na  si  bət  lər bu 
dövr  də çox cid  di çə  tin  lik  lər ya  ra -
dır  dı. Be  lə ki, Azər  bay  can öz qon -
şu  luq mü  na  sibətlə  ri  ni xoş mə  ram -
la qur  ma  ğa cəһd etsə də, bu, Ermə-
 nis  tan  la müm  kün ol  ma  dı. Azər -
bay  can Mil  li Şu  ra  sı  nın 29 may 
1918-ci il ta  rix  li ic  la  sın  da Ermə  nis -
tan һö  kumə  ti  nin İrə  va  nı özünə si -
ya  si mərkəz seçmə  si məsələ  si 
nəzərdən ke  çi  ril  di və bu  nu müm -
kün say  dı. La  kin bə  zi üzvlə  ri bu -
nun İrə  van qu  ber  ni  ya  sı müsəl  man 
əһa  li  si  nin ta  le  yi üçün təһ  lükə  li 
ola  ca  ğı  nı irə  li sür  dülər. B.Rza  yev 
Mil  li Şu  ra  da təm  sil olu  nan irə  van -
lı  lar adın  dan de  miş  di: “Müstə  qil 
Azər  bay  can uğ  run  da ça  lış  maq  la 
ya  na  şı, ri  ca edi  rik bi  zi - ermə  ni res-
 pub  li  ka  sı əra  zi  sində qa  lan  la  rı da 
unut  ma  ya  sı  nız”. Belə də ol  du. 
1917-ci il de  kabr  dan 1918-ci il iyun 
ayı  nadək təkcə İrə  van qu  ber  ni  ya -
sın  da 200-dən çox müsəl  man kən -
di yerlə yek  san olun  du. Azər  bay -
can və Ermə  nis  tan res  pub  li  ka  la  rı 
ya  ra  na  na qədər Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
Gəncə qu  ber  ni  ya  sı  nın tər  ki  bində 
idi.

1918-ci ilin iyu  lun  da Şu  şa  da 
(əһa  li  si 46% azər  bay  can  lı) Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ ermə  nilə  ri  nin I qu  rul  ta  yı 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğı müstə  qil elan et -
di. Ermə  nis  tan һö  kumə  ti ora  ya si -
laһ  lı qüvvə ye  rit  di.

Daş  nak  lar 1918-ci ilin axır  la  rın -
da Zəngə  zur  da  40 kən  di, 1919-cu 

lə  rin int  ri  qa  sı nə  ti  cə  sin  də ya  ran -
mış  dır və xalq ara  sın  da heç bir 
da  ya  ğa ma  lik de  yil  dir: “Bir hal  da 
ki, siz bu  nun ək  si  ni id  dia edir  si  niz, 
o hal  da hər şe  yi ye  rin  də yox  la  yıb, 
bu  na mü  na  sib də qə  rar ve  rə  rik. 
Müt  tə  fiq  lər da  ğıt  maq üçün yox, 
qur  maq üçün gə  lib  lər”. V.Tom  son 
bə  ya  nat ve  rə  rək elan et  di ki, no -
yab  rın 17-si sə  hər saat 10-a qə  dər 
Ba  kı şə  hə  ri Azər  bay  can və türk or -
du  la  rın  dan tə  miz  lən  mə  li  dir. Be  lə 
də ol  du. No  yab  rın 17-də in  gi  lis 
hər  bi his  sə  lə  ri  nin ko  man  di  ri Tom -
son Ba  kı  ya da  xil ol  du. Mil  li Şu  ra 
ha  zır  kı föv  qə  la  də şə  rait  də Müəs -
sis  lər Məc  li  si  nin ça  ğı  rıl  ma  sı  nın 
qey  ri-müm  kün  lü  yü ilə əla  qə  dar 
özü  nü par  la  men  tə çe  vir  mə  yi qə  ra -
ra al  dı. Qa  nun  la  rın ha  zır  lan  ma  sı 
üzə  rin  də iş  lə  yən mü  va  fiq ko  mis  si -
ya  nın Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da qa  nun la  yi -
hə  si Mil  li Şu  ra tə  rə  fin  dən 1918-ci il 
no  yab  rın 20-də qə  bul edil  di.

No  yab  rın 16-da Mil  li Şu  ra beş 
ay  lıq fa  si  lə  dən son  ra ye  ni  dən 

fəaliy  yə  tə baş  la  dı. Azər  bay  can hö -
ku  mə  ti təh  rik  çi hü  cum  la  ra bax  ma -
ya  raq, döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu işi  ni da -
vam et  di  rir, par  la  men  tin açı  lı  şı  na 
ha  zır  la  şır  dı.

1918-ci il de  kab  rın 7-də Azər -
bay  can par  la  men  ti tən  tə  nə  li ic  las  la 
açıl  dı. F.X.Xoys  ki ha  ki  miy  yə  ti par -
la  men  tə təh  vil ver  di. Cid  di mü  za -
ki  rə  lər  dən son  ra Tür  ki  yə  də da  nı -
şıq  lar apa  ran Ə.M.Top  çu  ba  şov 
par  la  men  tin səd  ri, H.Ağa  yev səd -
rin bi  rin  ci müavi  ni, R.Və  ki  lov isə 
ka  tib se  çil  di  lər. Par  la  men  tin qar  şı -
sın  da du  ran mü  hüm və  zi  fə  lər  dən 
bi  ri ye  ni hö  ku  mə  ti təş  kil et  mək idi. 
Hö  ku  mə  tin təş  ki  li ye  ni  dən 
F.X.Xoys  ki  yə tap  şı  rıl  dı. De  kab  rın 
26-da hö  ku  mə  tin tər  ki  bi elan edil -
di. Koali  si  ya  lı hö  ku  mə  tin tər  ki  bin -
də 3 nə  fər rus var idi, er  mə  ni  lər isə 
on  la  ra tək  lif olu  nan 2 na  zir kür  sü -
sün  dən im  ti  na et  di  lər.

Bi  rin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  sin  də 
qa  lib gə  lən döv  lət  lər dün  ya  nın si -
ya  si xə  ri  tə  si  ni müəy  yən et  mək 
üçün Pa  ris  də bey  nəl  xalq sülh konf-

 ran  sı  nın ça  ğı  rıl  ma  sı  na qə  rar ver  di -
lər. Konf  rans  da iş  ti  rak et  mək üçün 
Top  şu  ba  şo  vun ida  rə et  di  yi Azər -
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti üç ay  lıq 
gər  gin dip  lo  ma  tik-si  ya  si mü  ba  ri -
zə  dən son  ra ma  yın əv  vəl  lə  rin  də 
Pa  ri  sə ge  dib çı  xa bil  di. Ma  yın 28-də 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni 
ABŞ Pre  zi  den  ti V.Vil  son qə  bul et -
di. Vil  so  na təq  dim edil  miş me  mo -
ran  dum  da Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın ya  ran  ma ta  ri  xi, onun bir 
il  də azad  lıq yo  lun  da ver  di  yi qur -
ban  lar  dan bəhs olu  nur  du. V.Vil  son 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni 
so  yuq qar  şı  la  dı, on  la  ra kon  fe  de  ra -
si  ya ide  ya  sı  nı mü  da  fiə et  mə  yi, Mil-
 lət  lər Cə  miy  yə  ti  nin man  da  tı ilə bö -
yük döv  lət  lər  dən bi  ri  nin bu kon  fe-
 de  ra  si  ya üzə  rin  də qəy  yum  lu  ğu  nu 
qə  bul et  mə  yi məs  lə  hət gör  dü. 

Nə  ha  yət, 1920-ci il yan  va  rın 
11-də Pa  ris  də Müt  tə  fiq Döv  lət  lə  rin 
Ali Şu  ra  sı Azər  bay  ca  nın is  tiq  la  liy -
yə  ti  nin de-fak  to ta  nın  ma  sı haq  qın -
da yek  dil  lik  lə qə  rar qə  bul et  di. 
Yan  va  rın 14-də bu xə  bər Azər  bay -
ca  na çat  dı  rıl  dı və par  la  ment onu 
tən  tə  nə  li şə  kil  də qeyd et  di. 

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti   
qı  sa bir müd  dət ər  zin  də nor  mal 
fəa  liy  yət gös  tə  rən döv  lət apa  ra  tı 
ya  rat  ma  ğa, 20-dən çox döv  lət  lə, o 
cüm  lə  dən Tür  ki  yə, Gür  cüs  tan, Er -
mə  nis  tan, İran, Bel  çi  ka, Hol  lan  di -
ya, Yu  na  nıs  tan, Da  ni  mar  ka, İta  li  ya, 
Fran  sa, İs  veç  rə, İn  gil  tə  rə, ABŞ, Uk -
ray  na, Lit  va, Pol  şa, Fin  lan  di  ya və 
baş  qa  la  rı ilə baş kon  sul  luq, kon  sul 
agent  lik  lə  ri sə  viy  yə  sin  də əla  qə  lər 
qur  ma  ğa nail ol  du. 

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə -
ti  nin döv  lət qu  ru  lu  şu par  la  ment  li 
res  pub  li  ka idi. Ye  ni ya  ran  mış döv -
lət öz fəaliy  yə  ti döv  rün  də “türk  ləş-
 mək, is  lam  laş  maq və müasir  ləş -
mək” ide  ya  sı uğ  run  da mü  ba  ri  zə 
apa  rır  dı. Hö  ku  mət Gən  cə  də  ki  Parisdə beynəlxalq sülh konfransı (1919, yanvar)
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İran nü  mayəndə  liklə  ri ara  sın  da 4 
bənddən ibarət sə  nəd im  za  lan  dı və 
bu sənəddə söh  bət Qaf  qaz Azər -
bay  ca  nın  dan ge  dir  di. ADR-i əsas 
dün  ya dövlətlə  ri ta  nı  yan  dan son  ra 
İran 1920-ci il mar  tın 20-də Azər -
bay  ca  nı rəs  mi ola  raq ta  nı  dı.

Müs  tə  qil Azər  bay  can üçün ən 
bö  yük təh  lü  kə So  vet Ru  si  ya  sı idi. 
1919-cu il av  qus  tun son  la  rın  da 
RSFSR xalq xa  ri  ci işlər ko  mis  sa  rı 
Çi  çe  rin Azər  bay  can, Da  ğıs  tan və 
Gür  cüs  tan fəһlə və kənd  lilə  rinə 
De  ni  kin təһ  lükə  si ilə bağ  lı mü  ra -
ciət et  miş  di. 1920-ci ilin yan  va  rın -
da Çi  çe  rin Azər  bay  can һö  kumə -
tinə göndər  di  yi no  ta  da De  ni  kin 
əley  һinə it  ti  faq bağ  la  ma  ğı tək  lif et -
di. Xoys  ki ca  vab no  ta  sın  da göstər -
di ki, Azər  bay  can baş  qa xalq  la  rın 
da  xi  li işinə qa  rış  mır.

1920-ci ilin yan  va  rın  da da 
göndə  rilən ikin  ci no  ta  da Azər  bay -
can hö  kumə  ti gü  naһ  lan  dı  rı  lır  dı. 
1920-ci il fev  ra  lın 20-də Ru  si  ya һö -
kumə  ti adın  dan üçün  cü no  ta 
göndə  ril  di.

Da  xi  li işlər na  zi  ri Ha  cıns  ki baş -
da ol  maq  la bir qrup belə һe  sab 
edir  di ki, So  vet Ru  si  ya  sı  na ge  niş 
güzəştlər yo  lu ilə Azər  bay  ca  nın is -

tiq  la  liyyə  ti  ni ta  nıt  maq olar. La  kin 
F.X.Xoys  ki və һəm  fi  kirlə  ri isə bu -
nu ölkədə cid  di və güc  lü re  jim ya -
rat  maq  da və tə  ca  vüzə qar  şı əldə 
si  laһ  la vu  ruş  maq  da gö  rür  dü  lər. 
Bu məqsədlə Xoys  ki öz tərəf  daş  la -
rı  nı evinə yı  ğıb konk  ret proq  ra  mı -
nı təq  dim et  di:

1. Ha  cıns  ki  ni və  zifədən gö  tü  rüb 
onun ye  rinə kom  mu  nizmlə mü  ba -
rizəyə һa  zır olan adam tə  yin 
etmək;

2. So  sialistlər һö  kumət  dən çıx -
dıq  da on  la  rı baş  qa  la  rı ilə əvəz 
etmək;

3. Par  la  men  tin bu  ra  xıl  ma  sı, һö -
kumətə mü  da  fiə məqsə  di ilə fövqə-
 ladə һü  quq  lar vermək;

4. Azər  bay  can Müəs  sislər Məc  li-
 si ya  xın 6 ay  da seç  kilər ke  çir  sin.

1920-ci il mar  tın 6-da Azər  bay -
can və Gür  cüs  tan nü  mayəndə 
һeyə  ti Bö  yük Bri  ta  ni  ya  nın Baş na -
zi  ri Lloyd Cor  ca no  ta təq  dim et  di. 
No  ta  da Ru  si  ya tərə  findən is  tiq  la  lın 
ta  nın  ma  sı üçün təşəb  bü  sü öz üzə -
rinə gö  türmə  yi xa  һiş et  dilər. 1920-
ci il mar  tın 7-də xa  ri  ci işlər na  zi  ri 
Xoys  ki RSFSR xa  ri  ci işlər ko  mis  si -
ya  sı  na növbə  ti no  ta göndə  rib so  vet 
һö  kumə  ti ilə qar  şı  lıq  lı qon  şu  luq 
mü  na  sibətlə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na 
һa  zır ol  duq  la  rı  nı bil  dir  di. No  ta ca -
vab  sız qal  dı.

1920-ci il  mar  tın 17-də Le  nin 
Qaf  qaz Cəbһə  si Hər  bi İn  qi  lab Şu -
ra  sı  nın üzvlə  ri Smiq  la və Or  ce  ni -
kid  zeyə belə bir te  leq  ram göndər -
di: “Ba  kı  nı tut  maq bizə son dərəcə 
və son dərəcə zə  ru  ri  dir. Bü  tün sə -
yi  ni  zi bu  na ve  rin”.

Ap  re  lin 15-də Xoys  ki so  nun  cu 
no  ta ilə Çi  çe  ri  nə mü  ra  ciət et  di. Bu -
ra  da Dərbənd ra  yo  nun  da qı  zıl or -
du qüv  və  lə  ri  nin top  lan  ma  sın  da 
na  ra  һat  lıq ifadə olu  nur  du. Bu da 
ca  vab  sız qal  dı. 1920-ci il ap  re  lin 
26-dan 27-nə keçən gecə XI Qı  zıl 
Or  du  nun ön һissələ  ri Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın sərһədlə  ri  ni ke  çib 
sürətlə cə  nu  ba doğ  ru irə  lilə  di  lər. 
Ap  re  lin 27-də Azər  bay  can KP MK 

Qaf  qaz Di  yar Ko  mitə  si  nin Ba  kı bü -
ro  su və fəһlə konf  ran  sı adın  dan 
Azər  bay  can par  la  men  tinə һa  ki -
miyyə  tin təһ  vil ve  rilmə  si һaq  qın -
da ul  ti  ma  tum verіl  di.

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
fəaliy  yə  ti hə  min gün saat 20:45-də 
ba  şa çat  dı.

1920-ci il ap  re  lin 28-də Azər  bay-
 can So  vet So  sialist Res  pub  li  ka  sı 
elan olun  du.

Ap  rel iş  ğa  lı nə  ti  cə  sin  də Azər -
bay  can  da qu  ru  lan bol  şe  vik re  ji  mi -
nin öm  rü 70 il  dən də çox çək  di. Bu 
re  jim özü  nün bü  tün var  lı  ğı ər  zin  də 
Şərq  də ilk de  mok  ra  tik res  pub  li  ka -
nın bay  ra  ğı  nı ucal  dan qey  rət  li soy-
 daş  la  rı  mız  la, on  la  rın haqq işi  nin 
da  vam  çı  la  rı ilə mü  ba  ri  zə apar  dı. 
La  kin xal  qın qəl  bin  də ya  şa  yan 
azad  lıq atə  şi  ni sön  dür  mə  yə mü -
vəf  fəq ol  ma  dı. Xalq özü  nün is  tiq  lal 
ar  zu  la  rı  nı nə  sil  dən-nəs  lə ötür  dü. 
Nə  ha  yət, 1991-ci il  də Azər  bay  can 
ye  ni  dən öz döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni 
bər  pa et  di, in  di  ki Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin si  ya  si va  ri  si ol -
du  ğu  nu ümum  xalq ira  də  si ilə təs -
diq  lə  di.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı 
Res  pub  li  ka gü  nü mü  na  si  bə  ti ilə 
söy  lə  di  yi nit  qin  də Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  ran  ma  sı -
nı be  lə də  yər  lən  di  rir: “Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
dün  ya miq  yas  lı ta  ri  xi ha  di  sə idi. 
Çün  ki mü  səl  man ailə  sin  də ilk de -
mok  ra  tik res  pub  li  ka ya  ra  dıl  mış  dır. 
Biz fəxr edi  rik ki, bu ta  ri  xi Azər -
bay  can xal  qı ya  zıb. Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
bir da  ha onu gös  tə  rir ki, Azər  bay -
can xal  qı çox is  te  dad  lı, və  tən  pər -
vər və mü  tə  rəq  qi xalq  dır. Azər  bay-
 can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu  ru -
cu  la  rı  nın xa  ti  rə  si bi  zim üçün əziz -
dir. Azər  bay  can döv  lə  ti və Azər -
bay  can xal  qı on  la  rın xa  ti  rə  si  ni eh  ti-
 ram  la ya  şa  dır”.

ilin yan  va  rın  da Şu  şa qə  za  sın  da 9 
kən  di da  ğıt  dı  lar.

ADR qəd  di  ni düzəldən ki  mi 
1919-cu ilin yan  var ayı  nın əvvə -
lində Şu  şa, Cəb  ra  yıl və Zəngə  zur 
qə  za  la  rı  nı Gəncə qu  ber  ni  ya  sın  dan 
ayı  rıb mərkə  zi Şu  şa ol  maq  la Qa  ra -
bağ ge  ne  ral qu  ber  na  tor  lu  ğu ya  rat -
dı. Fev  ra  lın 12-də Xos  rov bəy Sul -
ta  nov ikin  ci qu  ber  na  tor ol  du. La -
kin Şu  şa ermə  ni Mil  li Şu  ra  sı bu  na 
eti  raz et  di. Ermə  nis  tan һö  kumə  ti 
də bu  nun  la ra  zı  laş  ma  dı.

İn  gi  lis һər  bi mis  si  ya  sı  nın iş  ti  ra -
kı və kömə  yi ilə ermə  ni Mil  li Şu  ra-
 sı  nın səd  ri və baş  qa  la  rı Azər  bay  ca-
 nın һü  dud  la  rın  dan kə  na  ra qo  vul -
du  lar. Şu  şa  nın ermə  ni һissə  sində 
Sul  ta  nov  la gö  rüşdə bir neçə yüz 
ermə  ni Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın һa  ki  miyyə  ti  ni qə  bul et  di. Dip -
lo  ma  tik və si  ya  si va  sitələrdən һeç 
nə qa  zan  ma  yan ermə  ni tərə  fi һər  bi 
va  sitələrə əl at  dı. And  ra  nik si  laһ  lı 
dəstə  lərlə Qa  ra  ba  ğa yol  lan  dı və 
onun da qar  şı  sı alın  dı.

1919-cu il no  yab  rın 23-də Tif -
lisdə Azər  bay  can ilə Ermə  nis  tan 
ara  sın  da sa  ziş im  za  lan  dı. Bu, ka  ğız 
üzə  rində qal  dı.

Əһa  li  si  nin 67%-i azər  bay  can  lı -
lar  dan ibarət olan Nax  çı  van İrə  van 
qu  ber  ni  ya  sı  na da  xil idi. Onu Ermə-
 nis  tan özü  nün  kü sa  yır  dı. Nax  çı  va -
nın isə o za  man Azər  bay  ca  na 
birləşmə  si qey  ri-müm  kün ol  du  ğu 
üçün və Ermə  nis  ta  na ta  be ol  ma -
maq üçün 1918-ci ilin no  yab  rın  da 
Araz Res  pub  li  ka  sı adı al  tın  da özü -
nün müstə  qil  li  yi  ni elan et  di. Ermə-
 nis  tan dəfələrlə Nax  çı  va  na bas  qın 
etsə də, ora  nı təs  lim edə bilmə  di.

Ermə  nilə  rin təz  yi  qi nə  ticə  sində 
təkcə 1919-cu ilin yan  va  rın  da 100 
min qaç  qın ya  ran  dı. Ca  van  şir, Cəb-
 ra  yıl və Şu  şa  dan 40 min, Şa  ma  xı -
dan 25,8 min, Nu  xa  dan 5,1 min 
qaç  qın gəl  miş  di.

1920-ci ilin yan  va  rın  da Ermə  nis -
ta  nın һər  bi fəa  liyyə  ti da  һa da 
güclən  di. Azər  bay  can Dağ  lıq Qa  ra -
ba  ğa qo  şun һissələ  ri yerləş  dir  di. 
1920-ci ilin mar  tın  da Nov  ruz bay  ra-
 mı gecə  si ermə  ni si  laһ  lı dəstə  lə  ri 
ey  ni za  man  da Şu  şa  da, Xankənddə, 
Əsgə  ran  da və Tərtərdə yerləşən qo -
şun һissələ  rinə һü  cum et  di  lər. Dağ-
 lıq Qa  ra  bağ  da Azər  bay  can əley  һinə 
qi  yam baş  la  dı. Mart ayı  nın so  nun -
da ermə  ni daş  nak ter  ro  ru nə  ticə -
sində xey  li azər  bay  can  lı qı  rıl  dı.

Ara  zın şi  ma  lın  da Azər  bay  can 
ad  lı müs  tə  qil dövlə  tin ya  ran  ma  sı 
və onun gec-tez Cə  nu  ba tə  sir 
edəcə  yi İra  nı na  ra  һat etməyə 
bilməz  di.

1918-ci ilin iyu  lun  da Azər  bay  ca-
 nın İs  tan  bul  da olan nü  mayəndə 
һeyə  ti İran kon  sul  lu  ğu  na ADR-in 
ya  ran  ma  sı һaq  qın  da bə  yan  namə 
təq  dim et  miş  di, İran kon  su  lu isə 
bə  yan  namə  ni ge  ri qay  ta  ra  raq, ona 
əlavə olun  muş vərəqdə göstər  miş -
di ki, o, Azər  bay  can ad  lı müstə  qil 
dövlət ta  nı  mır.

İran mət  buatın  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın adı  nın düz  gün 
müəyyən edi  lib-edilməmə  si ət  ra -
fın  da ge  niş mü  za  kirələr baş  lan  mış, 
bə  zilə  ri һə  min səһ  vin səbəb  ka  rı  nı 
Tür  kiyə һe  sab edir  di  lər. 

Teһ  ran in  gi  lis və ermə  nilə  rin 
təһ  ri  ki ilə Nax  çı  van və onun ət  ra -
fın  dan 60 mindən çox yer  li əһa  li  ni 
İra  na kö  çürmək və belə  liklə, Nax -
çı  va  nı zəiflə  dib ermə  nilə  rin plan  la-
 rı  nı real  laş  dır  maq fik  rin  də idi. 
Azər  bay  can dip  lo  ma  tik nü -
mayəndə  li  yi Nax  çı  van  dan didər -
gin düşənlərə yar  dım  la ya  na  şı, 
Nax  çı  van üzə  rinə İran ermə  nilə  ri -
nin һü  cum et  diklə  ri  ni Teһ  ran һö -
kumə  ti  nin nəzə  rinə çat  dır  dı.

İran 1919-cu ilin əvvəllə  rində 
Pa  ris Konf  ran  sı  na ver  di  yi bö  yük 
id  dialı rəs  mi me  mo  ran  dum  da Ba -
kı, Dərbənd, Şə  ki, Şa  ma  xı, Gəncə, 
Qa  ra  bağ, Nax  çı  van və İrə  va  nı tələb 
edir  di. Bu, çox qey  ri-cid  di qar  şı -
lan  mış  dı. 

1919-cu il no  yab  rın 1-də Azər -
bay  ca  nın nü  mayəndə һeyə  ti ilə 
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İran nü  mayəndə  liklə  ri ara  sın  da 4 
bənddən ibarət sə  nəd im  za  lan  dı və 
bu sənəddə söh  bət Qaf  qaz Azər -
bay  ca  nın  dan ge  dir  di. ADR-i əsas 
dün  ya dövlətlə  ri ta  nı  yan  dan son  ra 
İran 1920-ci il mar  tın 20-də Azər -
bay  ca  nı rəs  mi ola  raq ta  nı  dı.

Müs  tə  qil Azər  bay  can üçün ən 
bö  yük təh  lü  kə So  vet Ru  si  ya  sı idi. 
1919-cu il av  qus  tun son  la  rın  da 
RSFSR xalq xa  ri  ci işlər ko  mis  sa  rı 
Çi  çe  rin Azər  bay  can, Da  ğıs  tan və 
Gür  cüs  tan fəһlə və kənd  lilə  rinə 
De  ni  kin təһ  lükə  si ilə bağ  lı mü  ra -
ciət et  miş  di. 1920-ci ilin yan  va  rın -
da Çi  çe  rin Azər  bay  can һö  kumə -
tinə göndər  di  yi no  ta  da De  ni  kin 
əley  һinə it  ti  faq bağ  la  ma  ğı tək  lif et -
di. Xoys  ki ca  vab no  ta  sın  da göstər -
di ki, Azər  bay  can baş  qa xalq  la  rın 
da  xi  li işinə qa  rış  mır.

1920-ci ilin yan  va  rın  da da 
göndə  rilən ikin  ci no  ta  da Azər  bay -
can hö  kumə  ti gü  naһ  lan  dı  rı  lır  dı. 
1920-ci il fev  ra  lın 20-də Ru  si  ya һö -
kumə  ti adın  dan üçün  cü no  ta 
göndə  ril  di.

Da  xi  li işlər na  zi  ri Ha  cıns  ki baş -
da ol  maq  la bir qrup belə һe  sab 
edir  di ki, So  vet Ru  si  ya  sı  na ge  niş 
güzəştlər yo  lu ilə Azər  bay  ca  nın is -

tiq  la  liyyə  ti  ni ta  nıt  maq olar. La  kin 
F.X.Xoys  ki və һəm  fi  kirlə  ri isə bu -
nu ölkədə cid  di və güc  lü re  jim ya -
rat  maq  da və tə  ca  vüzə qar  şı əldə 
si  laһ  la vu  ruş  maq  da gö  rür  dü  lər. 
Bu məqsədlə Xoys  ki öz tərəf  daş  la -
rı  nı evinə yı  ğıb konk  ret proq  ra  mı -
nı təq  dim et  di:

1. Ha  cıns  ki  ni və  zifədən gö  tü  rüb 
onun ye  rinə kom  mu  nizmlə mü  ba -
rizəyə һa  zır olan adam tə  yin 
etmək;

2. So  sialistlər һö  kumət  dən çıx -
dıq  da on  la  rı baş  qa  la  rı ilə əvəz 
etmək;

3. Par  la  men  tin bu  ra  xıl  ma  sı, һö -
kumətə mü  da  fiə məqsə  di ilə fövqə-
 ladə һü  quq  lar vermək;

4. Azər  bay  can Müəs  sislər Məc  li-
 si ya  xın 6 ay  da seç  kilər ke  çir  sin.

1920-ci il mar  tın 6-da Azər  bay -
can və Gür  cüs  tan nü  mayəndə 
һeyə  ti Bö  yük Bri  ta  ni  ya  nın Baş na -
zi  ri Lloyd Cor  ca no  ta təq  dim et  di. 
No  ta  da Ru  si  ya tərə  findən is  tiq  la  lın 
ta  nın  ma  sı üçün təşəb  bü  sü öz üzə -
rinə gö  türmə  yi xa  һiş et  dilər. 1920-
ci il mar  tın 7-də xa  ri  ci işlər na  zi  ri 
Xoys  ki RSFSR xa  ri  ci işlər ko  mis  si -
ya  sı  na növbə  ti no  ta göndə  rib so  vet 
һö  kumə  ti ilə qar  şı  lıq  lı qon  şu  luq 
mü  na  sibətlə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na 
һa  zır ol  duq  la  rı  nı bil  dir  di. No  ta ca -
vab  sız qal  dı.

1920-ci il  mar  tın 17-də Le  nin 
Qaf  qaz Cəbһə  si Hər  bi İn  qi  lab Şu -
ra  sı  nın üzvlə  ri Smiq  la və Or  ce  ni -
kid  zeyə belə bir te  leq  ram göndər -
di: “Ba  kı  nı tut  maq bizə son dərəcə 
və son dərəcə zə  ru  ri  dir. Bü  tün sə -
yi  ni  zi bu  na ve  rin”.

Ap  re  lin 15-də Xoys  ki so  nun  cu 
no  ta ilə Çi  çe  ri  nə mü  ra  ciət et  di. Bu -
ra  da Dərbənd ra  yo  nun  da qı  zıl or -
du qüv  və  lə  ri  nin top  lan  ma  sın  da 
na  ra  һat  lıq ifadə olu  nur  du. Bu da 
ca  vab  sız qal  dı. 1920-ci il ap  re  lin 
26-dan 27-nə keçən gecə XI Qı  zıl 
Or  du  nun ön һissələ  ri Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın sərһədlə  ri  ni ke  çib 
sürətlə cə  nu  ba doğ  ru irə  lilə  di  lər. 
Ap  re  lin 27-də Azər  bay  can KP MK 

Qaf  qaz Di  yar Ko  mitə  si  nin Ba  kı bü -
ro  su və fəһlə konf  ran  sı adın  dan 
Azər  bay  can par  la  men  tinə һa  ki -
miyyə  tin təһ  vil ve  rilmə  si һaq  qın -
da ul  ti  ma  tum verіl  di.

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
fəaliy  yə  ti hə  min gün saat 20:45-də 
ba  şa çat  dı.

1920-ci il ap  re  lin 28-də Azər  bay-
 can So  vet So  sialist Res  pub  li  ka  sı 
elan olun  du.

Ap  rel iş  ğa  lı nə  ti  cə  sin  də Azər -
bay  can  da qu  ru  lan bol  şe  vik re  ji  mi -
nin öm  rü 70 il  dən də çox çək  di. Bu 
re  jim özü  nün bü  tün var  lı  ğı ər  zin  də 
Şərq  də ilk de  mok  ra  tik res  pub  li  ka -
nın bay  ra  ğı  nı ucal  dan qey  rət  li soy-
 daş  la  rı  mız  la, on  la  rın haqq işi  nin 
da  vam  çı  la  rı ilə mü  ba  ri  zə apar  dı. 
La  kin xal  qın qəl  bin  də ya  şa  yan 
azad  lıq atə  şi  ni sön  dür  mə  yə mü -
vəf  fəq ol  ma  dı. Xalq özü  nün is  tiq  lal 
ar  zu  la  rı  nı nə  sil  dən-nəs  lə ötür  dü. 
Nə  ha  yət, 1991-ci il  də Azər  bay  can 
ye  ni  dən öz döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni 
bər  pa et  di, in  di  ki Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin si  ya  si va  ri  si ol -
du  ğu  nu ümum  xalq ira  də  si ilə təs -
diq  lə  di.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı 
Res  pub  li  ka gü  nü mü  na  si  bə  ti ilə 
söy  lə  di  yi nit  qin  də Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  ran  ma  sı -
nı be  lə də  yər  lən  di  rir: “Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
dün  ya miq  yas  lı ta  ri  xi ha  di  sə idi. 
Çün  ki mü  səl  man ailə  sin  də ilk de -
mok  ra  tik res  pub  li  ka ya  ra  dıl  mış  dır. 
Biz fəxr edi  rik ki, bu ta  ri  xi Azər -
bay  can xal  qı ya  zıb. Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
bir da  ha onu gös  tə  rir ki, Azər  bay -
can xal  qı çox is  te  dad  lı, və  tən  pər -
vər və mü  tə  rəq  qi xalq  dır. Azər  bay-
 can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu  ru -
cu  la  rı  nın xa  ti  rə  si bi  zim üçün əziz -
dir. Azər  bay  can döv  lə  ti və Azər -
bay  can xal  qı on  la  rın xa  ti  rə  si  ni eh  ti-
 ram  la ya  şa  dır”.

ilin yan  va  rın  da Şu  şa qə  za  sın  da 9 
kən  di da  ğıt  dı  lar.

ADR qəd  di  ni düzəldən ki  mi 
1919-cu ilin yan  var ayı  nın əvvə -
lində Şu  şa, Cəb  ra  yıl və Zəngə  zur 
qə  za  la  rı  nı Gəncə qu  ber  ni  ya  sın  dan 
ayı  rıb mərkə  zi Şu  şa ol  maq  la Qa  ra -
bağ ge  ne  ral qu  ber  na  tor  lu  ğu ya  rat -
dı. Fev  ra  lın 12-də Xos  rov bəy Sul -
ta  nov ikin  ci qu  ber  na  tor ol  du. La -
kin Şu  şa ermə  ni Mil  li Şu  ra  sı bu  na 
eti  raz et  di. Ermə  nis  tan һö  kumə  ti 
də bu  nun  la ra  zı  laş  ma  dı.

İn  gi  lis һər  bi mis  si  ya  sı  nın iş  ti  ra -
kı və kömə  yi ilə ermə  ni Mil  li Şu  ra-
 sı  nın səd  ri və baş  qa  la  rı Azər  bay  ca-
 nın һü  dud  la  rın  dan kə  na  ra qo  vul -
du  lar. Şu  şa  nın ermə  ni һissə  sində 
Sul  ta  nov  la gö  rüşdə bir neçə yüz 
ermə  ni Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın һa  ki  miyyə  ti  ni qə  bul et  di. Dip -
lo  ma  tik və si  ya  si va  sitələrdən һeç 
nə qa  zan  ma  yan ermə  ni tərə  fi һər  bi 
va  sitələrə əl at  dı. And  ra  nik si  laһ  lı 
dəstə  lərlə Qa  ra  ba  ğa yol  lan  dı və 
onun da qar  şı  sı alın  dı.

1919-cu il no  yab  rın 23-də Tif -
lisdə Azər  bay  can ilə Ermə  nis  tan 
ara  sın  da sa  ziş im  za  lan  dı. Bu, ka  ğız 
üzə  rində qal  dı.

Əһa  li  si  nin 67%-i azər  bay  can  lı -
lar  dan ibarət olan Nax  çı  van İrə  van 
qu  ber  ni  ya  sı  na da  xil idi. Onu Ermə-
 nis  tan özü  nün  kü sa  yır  dı. Nax  çı  va -
nın isə o za  man Azər  bay  ca  na 
birləşmə  si qey  ri-müm  kün ol  du  ğu 
üçün və Ermə  nis  ta  na ta  be ol  ma -
maq üçün 1918-ci ilin no  yab  rın  da 
Araz Res  pub  li  ka  sı adı al  tın  da özü -
nün müstə  qil  li  yi  ni elan et  di. Ermə-
 nis  tan dəfələrlə Nax  çı  va  na bas  qın 
etsə də, ora  nı təs  lim edə bilmə  di.

Ermə  nilə  rin təz  yi  qi nə  ticə  sində 
təkcə 1919-cu ilin yan  va  rın  da 100 
min qaç  qın ya  ran  dı. Ca  van  şir, Cəb-
 ra  yıl və Şu  şa  dan 40 min, Şa  ma  xı -
dan 25,8 min, Nu  xa  dan 5,1 min 
qaç  qın gəl  miş  di.

1920-ci ilin yan  va  rın  da Ermə  nis -
ta  nın һər  bi fəa  liyyə  ti da  һa da 
güclən  di. Azər  bay  can Dağ  lıq Qa  ra -
ba  ğa qo  şun һissələ  ri yerləş  dir  di. 
1920-ci ilin mar  tın  da Nov  ruz bay  ra-
 mı gecə  si ermə  ni si  laһ  lı dəstə  lə  ri 
ey  ni za  man  da Şu  şa  da, Xankənddə, 
Əsgə  ran  da və Tərtərdə yerləşən qo -
şun һissələ  rinə һü  cum et  di  lər. Dağ-
 lıq Qa  ra  bağ  da Azər  bay  can əley  һinə 
qi  yam baş  la  dı. Mart ayı  nın so  nun -
da ermə  ni daş  nak ter  ro  ru nə  ticə -
sində xey  li azər  bay  can  lı qı  rıl  dı.

Ara  zın şi  ma  lın  da Azər  bay  can 
ad  lı müs  tə  qil dövlə  tin ya  ran  ma  sı 
və onun gec-tez Cə  nu  ba tə  sir 
edəcə  yi İra  nı na  ra  һat etməyə 
bilməz  di.

1918-ci ilin iyu  lun  da Azər  bay  ca-
 nın İs  tan  bul  da olan nü  mayəndə 
һeyə  ti İran kon  sul  lu  ğu  na ADR-in 
ya  ran  ma  sı һaq  qın  da bə  yan  namə 
təq  dim et  miş  di, İran kon  su  lu isə 
bə  yan  namə  ni ge  ri qay  ta  ra  raq, ona 
əlavə olun  muş vərəqdə göstər  miş -
di ki, o, Azər  bay  can ad  lı müstə  qil 
dövlət ta  nı  mır.

İran mət  buatın  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın adı  nın düz  gün 
müəyyən edi  lib-edilməmə  si ət  ra -
fın  da ge  niş mü  za  kirələr baş  lan  mış, 
bə  zilə  ri һə  min səһ  vin səbəb  ka  rı  nı 
Tür  kiyə һe  sab edir  di  lər. 

Teһ  ran in  gi  lis və ermə  nilə  rin 
təһ  ri  ki ilə Nax  çı  van və onun ət  ra -
fın  dan 60 mindən çox yer  li əһa  li  ni 
İra  na kö  çürmək və belə  liklə, Nax -
çı  va  nı zəiflə  dib ermə  nilə  rin plan  la-
 rı  nı real  laş  dır  maq fik  rin  də idi. 
Azər  bay  can dip  lo  ma  tik nü -
mayəndə  li  yi Nax  çı  van  dan didər -
gin düşənlərə yar  dım  la ya  na  şı, 
Nax  çı  van üzə  rinə İran ermə  nilə  ri -
nin һü  cum et  diklə  ri  ni Teһ  ran һö -
kumə  ti  nin nəzə  rinə çat  dır  dı.

İran 1919-cu ilin əvvəllə  rində 
Pa  ris Konf  ran  sı  na ver  di  yi bö  yük 
id  dialı rəs  mi me  mo  ran  dum  da Ba -
kı, Dərbənd, Şə  ki, Şa  ma  xı, Gəncə, 
Qa  ra  bağ, Nax  çı  van və İrə  va  nı tələb 
edir  di. Bu, çox qey  ri-cid  di qar  şı -
lan  mış  dı. 

1919-cu il no  yab  rın 1-də Azər -
bay  ca  nın nü  mayəndə һeyə  ti ilə 
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30-da XXI əs  rin la  yi  hə  lə  rin  dən 
olan Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu -
nun açı  lı  şı bey  nəl  xalq miq  yas  da 
təq  dir edi  lib, əla  mət  dar və ta  ri  xi 
əhə  miy  yət  li ha  di  sə ki  mi də  yər  lən -
di  ri  lib. Çün  ki st  ra  te  ji nəq  liy  yat im -
kan  la  rı ilə fərq  lə  nən Azər  bay  ca  nın 
tə  şəb  bü  sü və iş  ti  ra  kı ilə Av  ro  pa  nı 
Asi  ya ilə bir  ləş  di  rən ən qı  sa və eti-
 bar  lı yol olan BTQ də  mir  yol xət  ti -
nin işə düş  mə  si həm də ta  ri  xi İpək 
Yo  lu  nun bər  pa  sı  na ma  ra  ğı da  ha 
da ar  tırıb. Ha  zır  da bu mə  sə  lə xü -
su  si ak  tual  lı  ğa ma  lik  dir.

Azər  bay  ca  n müs  tə  qil  lik döv  rün-
 də ta  ri  xi İpək Yo  lu  nun bər  pa  sı is  ti-
 qa  mə  tin  də bir çox la  yi  hə  lər irə  li 
sü  rüb. Be  lə tə  şəb  büs  lər  dən bi  ri də 
ATƏT çər  çi  və  sin  də real  laş  dı  rı  lıb. 
Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə ATƏT 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın (PA) 
İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu ya  ra  dı -
lıb. Qrup ya  ra  nan za  man onun tər-
 ki  bi  nə 17 öl  kə da  xil idi. Ha  zır  da 
üzv  lə  rin sa  yı  nın 22-yə çat  ma  sı Av -

ro  pa öl  kə  lə  ri  nin Azər  bay  ca  nın tə -
şəb  bü  sü  nə yük  sək diq  qət və ma  ra-
 ğı  nın gös  tə  ri  ci  si  dir. Bu tə  şəb  bü  sə 
yük  sək diq  qə  tin gös  tə  ril  mə  si  ni 
şərt  lən  di  rən amil  lər  dən bi  ri bu  dur 
ki, İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu ti  ca-
 rət dəh  liz  lə  ri  nin möh  kəm  lən  di  ril -
mə  si məq  sə  di ilə baş  lı  ca va  si  tə ki -
mi re  gional nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu -
ru mə  sə  lə  lə  rin  də dialoq üçün plat -
for  ma ro  lu  nu oy  na  yır. Bu, tək  cə 
xü  su  si iq  ti  sa  di ma  raq  lar  la məh -
dud  laş  mır, həm də va  ris  lik prin  si -
pi  nə əməl olu  na  raq si  vi  li  za  si  ya  nın 
mü  hüm kom  po  nent  lə  rin  dən olan 
zən  gin ta  ri  xin və mə  də  niy  yə  tin qo -
ru  nub sax  lan  ma  sı  nı tə  min edir. Bu 
la  yi  hə qar  şı  lıq  lı in  teq  ra  si  ya və sə -
mə  rə  li əmək  daş  lıq üçün mü  hüm 
va  si  tə  dir.

İde  ya irə  li sü  rü  lən za  man bir 
çox öl  kə  lər bu la  yi  hə  ni dəs  tək  lə  yə -
rək ona qo  şul  maq qə  ra  rı  na gəl  di -
lər. Çün  ki bu la  yi  hə mü  hüm kom -
mu  ni  ka  tiv əhə  miy  yə  tə ma  lik ol -

maq  la öl  kə  lər ara  sın  da mü  na  si  bət -
lə  rin möh  kəm  lən  mə  si  nə, ey  ni za -
man  da, ye  ni əmək  daş  lıq plat  for -
ma  la  rı  nın ya  ran  ma  sı  na xid  mət 
edir. Ümu  miy  yət  lə, ef  fek  tiv və 
çox  mo  dul  lu nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri -
nin qu  rul  ma  sı va  si  tə  si ilə ti  ca  rə  tin 
asan  laş  dı  rıl  ma  sı, re  gion  da  xi  li və 
trans  re  gional inf  rast  ruk  tu  run uz -
laş  ma  sı Av  ro  pa mə  ka  nın  da da  ya -
nıq  lı  iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa və ar  tı  ma 
fun  da  men  tal töh  fə  lər ver  mək po -
ten  sialı  na ma  lik  dir.

Ca  ri ilin mart ayın  da öl  kə  miz  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin və ATƏT PA-nın İpək 
Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu  nun təş  ki  lat -
çı  lı  ğı ilə “İpək Yo  lu bo  yun  ca iq  ti  sa-
 di əmək  daş  lıq və mə  də  ni əla  qə  lə -
rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  sin  də par  la -
ment   üzvlərinin ro  lu” möv  zu  sun -
da bey  nəl  xalq konf  rans ke  çi  ril  di. 
İki gün da  vam edən konf  rans çər -
çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən pa  nel ic  las  la  rın-
 da qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı iq  ti  sa  di əmək -
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İpək Yoluna Dəstək Qrupu 
iqtisadi əməkdaşlıq, mədəni 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi 
və qarşılıqlı inteqrasiya 
üçün mühüm vasitədir

Cə  nu  bi Qaf  qa  zın li  der döv  lə  ti 
olan Azər  bay  can mü  hüm st  ra  te  ji 
im  kan  la  ra ma  lik  dir. Bu, ilk növ  bə -
də, res  pub  li  ka  mı  zın coğ  ra  fi möv -
qe  yi ilə bağ  lı  dır. Qə  dim İpək Yo  lu -
nun üs  tün  də yer  lə  şən Azər  bay  can 
həm öl  kə  da  xi  li ic  ti  mai-si  ya  si sa  bit -
lik ba  xı  mın  dan, həm də qu  ru və su 
sər  həd  lə  ri  nə ma  lik ol  ma  sı  na, elə  cə 
də iq  ti  sa  di re  surs  la  rı  na gö  rə bey -
nəl  xalq tran  zit da  şı  ma  la  rı üçün ki -
fa  yət qə  dər cəl  be  di  ci mə  kan  dır. Öl -
kə  mi  zin möv  qe  yi  ni güc  lən  di  rən 
mü  hüm üs  tün  lük  lər  dən bi  ri bu  dur 
ki,  bu  ra  dan pa  ra  lel şə  kil  də Şərq-
Qərb və Şi  mal-Cə  nub marş  rut  la  rı 
ke  çir. Av  ro  pa, Qaf  qaz və Or  ta Asi -
ya öl  kə  lə  ri  ni əla  qə  lən  di  rən Şərq-
Qərb Nəq  liy  yat Dəh  li  zi is  tər iq  ti  sa-
 di sə  mə  rə  li  lik, is  tər  sə də mü  kəm -
məl inf  rast  ruk  tur ba  xı  mın  dan ol -
duq  ca əl  ve  riş  li və ren  ta  bel  li marş -
rut  dur. Bu marş  ru  tun po  ten  sialın -
dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et  mək  lə bəhs 
olu  nan ge  niş coğ  ra  fi  ya  nı əha  tə 

edən öl  kə  lər ara  sın  da iq  ti  sa  di və 
ti  ca  rət əla  qə  lə  ri  ni güc  lən  dir  mək 
müm  kün  dür.  Şi  mal-Cə  nub Nəq -
liy  yat Dəh  li  zi isə Hin  dis  tan, Pa  kis -
tan, İran, Azər  bay  can, Ru  si  ya və 
Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən mü -
hüm va  si  tə ki  mi re  gionun in  ki  şa  fı -
na xid  mət edən ye  ni əmək  daş  lıq 
plat  for  ma  la  rı for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  na 
zə  min ya  ra  dır. 

Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Şərq  lə Qər  bin 
qo  vu  şu  ğun  da yer  lə  şən Azər  bay -
can bu za  ma  na qə  dər öz tran  zit 
im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də edə  rək re -
gion  da bir sı  ra qlo  bal əhə  miy  yət  li 
la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı və mo  de -
ra  to  ru ro  lun  da çı  xış edib. Bu ba -
xım  dan res  pub  li  ka  mı  zın Şərq-Qərb 
Nəq  liy  yat Dəh  li  zi  nin ya  ra  dıl  ma -
sın  da və onun funk  sional  lı  ğı  nın 
ar  tı  rıl  ma  sın  da, o cüm  lə  dən də ta  ri-
 xi İpək Yo  lu  nun bər  pa  sın  da fəal 
rol oy  na  ma  sı tə  rəf  daş öl  kə  lər tə  rə -
fin  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. 
Xü  su  si  lə də ötən ilin okt  yabrın 

Elşad Həsənov
Milli Məclisin deputatı



mart-aprel 2018    5958     Milli Məclis

30-da XXI əs  rin la  yi  hə  lə  rin  dən 
olan Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu -
nun açı  lı  şı bey  nəl  xalq miq  yas  da 
təq  dir edi  lib, əla  mət  dar və ta  ri  xi 
əhə  miy  yət  li ha  di  sə ki  mi də  yər  lən -
di  ri  lib. Çün  ki st  ra  te  ji nəq  liy  yat im -
kan  la  rı ilə fərq  lə  nən Azər  bay  ca  nın 
tə  şəb  bü  sü və iş  ti  ra  kı ilə Av  ro  pa  nı 
Asi  ya ilə bir  ləş  di  rən ən qı  sa və eti-
 bar  lı yol olan BTQ də  mir  yol xət  ti -
nin işə düş  mə  si həm də ta  ri  xi İpək 
Yo  lu  nun bər  pa  sı  na ma  ra  ğı da  ha 
da ar  tırıb. Ha  zır  da bu mə  sə  lə xü -
su  si ak  tual  lı  ğa ma  lik  dir.

Azər  bay  ca  n müs  tə  qil  lik döv  rün-
 də ta  ri  xi İpək Yo  lu  nun bər  pa  sı is  ti-
 qa  mə  tin  də bir çox la  yi  hə  lər irə  li 
sü  rüb. Be  lə tə  şəb  büs  lər  dən bi  ri də 
ATƏT çər  çi  və  sin  də real  laş  dı  rı  lıb. 
Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə ATƏT 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın (PA) 
İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu ya  ra  dı -
lıb. Qrup ya  ra  nan za  man onun tər-
 ki  bi  nə 17 öl  kə da  xil idi. Ha  zır  da 
üzv  lə  rin sa  yı  nın 22-yə çat  ma  sı Av -

ro  pa öl  kə  lə  ri  nin Azər  bay  ca  nın tə -
şəb  bü  sü  nə yük  sək diq  qət və ma  ra-
 ğı  nın gös  tə  ri  ci  si  dir. Bu tə  şəb  bü  sə 
yük  sək diq  qə  tin gös  tə  ril  mə  si  ni 
şərt  lən  di  rən amil  lər  dən bi  ri bu  dur 
ki, İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu ti  ca-
 rət dəh  liz  lə  ri  nin möh  kəm  lən  di  ril -
mə  si məq  sə  di ilə baş  lı  ca va  si  tə ki -
mi re  gional nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu -
ru mə  sə  lə  lə  rin  də dialoq üçün plat -
for  ma ro  lu  nu oy  na  yır. Bu, tək  cə 
xü  su  si iq  ti  sa  di ma  raq  lar  la məh -
dud  laş  mır, həm də va  ris  lik prin  si -
pi  nə əməl olu  na  raq si  vi  li  za  si  ya  nın 
mü  hüm kom  po  nent  lə  rin  dən olan 
zən  gin ta  ri  xin və mə  də  niy  yə  tin qo -
ru  nub sax  lan  ma  sı  nı tə  min edir. Bu 
la  yi  hə qar  şı  lıq  lı in  teq  ra  si  ya və sə -
mə  rə  li əmək  daş  lıq üçün mü  hüm 
va  si  tə  dir.

İde  ya irə  li sü  rü  lən za  man bir 
çox öl  kə  lər bu la  yi  hə  ni dəs  tək  lə  yə -
rək ona qo  şul  maq qə  ra  rı  na gəl  di -
lər. Çün  ki bu la  yi  hə mü  hüm kom -
mu  ni  ka  tiv əhə  miy  yə  tə ma  lik ol -

maq  la öl  kə  lər ara  sın  da mü  na  si  bət -
lə  rin möh  kəm  lən  mə  si  nə, ey  ni za -
man  da, ye  ni əmək  daş  lıq plat  for -
ma  la  rı  nın ya  ran  ma  sı  na xid  mət 
edir. Ümu  miy  yət  lə, ef  fek  tiv və 
çox  mo  dul  lu nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri -
nin qu  rul  ma  sı va  si  tə  si ilə ti  ca  rə  tin 
asan  laş  dı  rıl  ma  sı, re  gion  da  xi  li və 
trans  re  gional inf  rast  ruk  tu  run uz -
laş  ma  sı Av  ro  pa mə  ka  nın  da da  ya -
nıq  lı  iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa və ar  tı  ma 
fun  da  men  tal töh  fə  lər ver  mək po -
ten  sialı  na ma  lik  dir.

Ca  ri ilin mart ayın  da öl  kə  miz  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin və ATƏT PA-nın İpək 
Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu  nun təş  ki  lat -
çı  lı  ğı ilə “İpək Yo  lu bo  yun  ca iq  ti  sa-
 di əmək  daş  lıq və mə  də  ni əla  qə  lə -
rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  sin  də par  la -
ment   üzvlərinin ro  lu” möv  zu  sun -
da bey  nəl  xalq konf  rans ke  çi  ril  di. 
İki gün da  vam edən konf  rans çər -
çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən pa  nel ic  las  la  rın-
 da qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı iq  ti  sa  di əmək -
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nun üs  tün  də yer  lə  şən Azər  bay  can 
həm öl  kə  da  xi  li ic  ti  mai-si  ya  si sa  bit -
lik ba  xı  mın  dan, həm də qu  ru və su 
sər  həd  lə  ri  nə ma  lik ol  ma  sı  na, elə  cə 
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olu  nan ge  niş coğ  ra  fi  ya  nı əha  tə 
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ti  ca  rət əla  qə  lə  ri  ni güc  lən  dir  mək 
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liy  yat Dəh  li  zi isə Hin  dis  tan, Pa  kis -
tan, İran, Azər  bay  can, Ru  si  ya və 
Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən mü -
hüm va  si  tə ki  mi re  gionun in  ki  şa  fı -
na xid  mət edən ye  ni əmək  daş  lıq 
plat  for  ma  la  rı for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  na 
zə  min ya  ra  dır. 
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la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı və mo  de -
ra  to  ru ro  lun  da çı  xış edib. Bu ba -
xım  dan res  pub  li  ka  mı  zın Şərq-Qərb 
Nəq  liy  yat Dəh  li  zi  nin ya  ra  dıl  ma -
sın  da və onun funk  sional  lı  ğı  nın 
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tək Qru  pu nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri üçün 
im  kan  la  rın in  ki  şa  fı  na, ti  ca  rə  tin və 
tran  zit pro  se  dur  la  rın sa  də  ləş  di  ril -
mə  si  nə töh  fə ve  rə  cək, elə  cə də in -
san  la  rın, mal  la  rın və in  ves  ti  si  ya  la -
rın azad və təh  lü  kə  siz hə  rə  kə  ti  ni 
tə  min edə  cək: “Bü  tün tə  rəf  lər üçün 
tə  rəf  daş  lı  ğın əsa  sı bir  gə fəaliy  yət -
dən qar  şı  lıq  lı sə  mə  rə əl  də et  mək  dir 
və bey  nəl  xalq la  yi  hə  lər  də ak  tiv şə -
kil  də iş  ti  rak et  mək bu ba  xım  dan 
çox va  cib  dir. Bu sa  hə  də TRA  SE  KA 
İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu  na sıx 
əmək  daş  lıq tək  lif edir”.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, ar  tıq İpək Yo -
lu  na Dəs  tək Qru  pu ATƏT PA-nın 
bir qo  lu  na çev  ri  lib və onun fəaliy -
yə  ti qu  ru  mun rəh  bər  li  yi tə  rə  fin -
dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. Xü -
su  si diq  qət və ma  raq  la qar  şı  la  nan 
bu qru  pun əha  tə dairə  si - coğ  ra  fi 
miq  ya  sı Mon  qo  lus  tan  dan tut  muş 
Ta  ci  kis  ta  na, Cə  nu  bi Qaf  qaz öl  kə  lə-
 ri və Tür  ki  yə da  xil ol  maq  la İs  pa  ni-
 ya  ya və İs  veç  rə  yə qə  dər uza  nır. Bu 
coğ  ra  fi marş  ru  ta da  xil olan öl  kə  lə-
 rin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rı  nın 
üzv  lə  ri hö  ku  mət  lər ara  sın  da iq  ti -

sa  di və ti  ca  ri əla  qə  lər  lə ya  na  şı, bir 
çox is  ti  qa  mət  lər  də mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ten  siv  ləş  mə  si  nə və di  na  mik xa -
rak  ter al  ma  sı  na öz töh  fə  lə  ri  ni ve  rə 
bi  lər  lər. Bu isə re  gional in  ki  şa  fa, 
təh  lü  kə  siz  li  yə, bü  töv bir coğ  ra  fi 
mə  kan  da qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı əmək -

daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na xid  mət edən 
mü  hüm fak  tor  dur. Nə  ti  cə  də, İpək 
Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu iq  ti  sa  di 
əmək  daş  lıq, qar  şı  lıq  lı in  teq  ra  si  ya 
və mə  də  ni əla  qə  lə  rin in  ki  şaf et  di -
ril  mə  si üçün st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li 
va  si  tə  dir.
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daş  lı  ğın və ti  ca  rət əla  qə  lə  ri  nin 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, nəq  liy  yat və 
lo  gis  ti  ka pro  se  dur  la  rı  nın sa  də  ləş -
di  ril  mə  si, eti  ma  dın güc  lən  di  ril  mə -
si, mə  də  ni mü  ba  di  lə  nin in  ki  şa  fı və 
dialo  qun təb  li  ği ki  mi mə  sə  lə  lər 
mü  za  ki  rə pred  me  ti  nə çev  ril  di, ye -
kun  da isə Ba  kı Bə  yan  na  mə  si qə  bul 
olun  du.

Bu la  yi  hə  nin əhə  miy  yə  tin  dən 
bəhs edər  kən st  ra  te  ji xarakterə ma -
lik olan bir sı  ra mə  qam  la  ra xü  su  si 
nə  zər sal  maq məq  sə  də  mü  va  fiq  dir. 
Əv  və  la, İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru -
pu Av  ro  pa ilə Asi  ya  nı bir  ləş  di  rən 
nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin, tran  zit şə -
bə  kə  lə  ri  nin və lo  gis  ti  ka inf  rast  ruk-
 tur  la  rı  nın in  ki  şa  fı  na xid  mət edən 
qə  dim İpək Yo  lu  nun bər  pa  sı üçün 
hö  ku  mət  lə  rin gös  tər  dik  lə  ri səy  lə  ri 
bü  tün  lük  lə dəs  tək  lə  di  yi  ni bə  yan 
edib. Xü  su  si  lə də bu qru  pa üzv 
olan par  la  men  ta  ri  lər təm  sil et  dik -
lə  ri öl  kə  lə  rin biz  nes və ti  ca  rət sub -
yekt  lə  ri ara  sın  da sıx və çox  şa  xə  li 
əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə 
və təş  vi  qi  nə özü  nə  məx  sus töh  fə  lər 
ver  mə  yə ça  lı  şır  lar. Di  gər mü  hüm 
mə  qam odur ki, hə  min qrup da -
vam  lı, təh  lü  kə  siz və çe  vik nəq  liy -
yat dəh  liz  lə  ri  nin in  ki  şa  fı və funk -

sional  lı  ğı  nın art  ma  sı üçün hö  ku -
mət  lə  rin gös  tər  dik  lə  ri səy  lə  ri dəs -
tək  lə  yir, bu sa  hə  də mü  tə  rəq  qi təc -
rü  bə  nin öy  rə  nil  mə  si  nə və ya  yıl -
ma  sı  na kö  mək  lik et  mək niy  yə  tin  də 
ol  du  ğu  nu nü  ma  yiş et  di  rir. Həm  çi-
 nin bu tə  şəb  bü  sün əhə  miy  yə  ti  ni 
gös  tə  rən amil  lər  dən bi  ri İpək Yo  lu-
 na Dəs  tək Qru  pu  nun növ  bə  ti təd -
bir  lə  ri  nə ev sa  hib  li  yi et  mək üçün 
Be  la  rus, Gür  cüs  tan və İs  veç  rə ki  mi 

öl  kə  lə  rin nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 
mü  ra  ciət et  mə  si  dir. Bu la  yi  hə  yə 
yük  sək bey  nəl  xalq ma  ra  ğın ol  du -
ğu  nu gös  tə  rən fakt  lar  dan bi  ri də 
TRA  SE  KA tə  rə  fin  dən İpək Yo  lu  na 
Dəs  tək Qru  pu  na qar  şı  lıq  lı-sə  mə  rə-
 li əmək  daş  lı  ğın tək  lif edil  mə  si  dir. 
Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, TRA  SE  KA-
nın hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı ko  mis  si  ya  sı -
nın baş ka  ti  bi Mir  ça Çiop  ra  qa diq -
qə  tə çat  dı  rıb ki, İpək Yo  lu  na Dəs -
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tək Qru  pu nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri üçün 
im  kan  la  rın in  ki  şa  fı  na, ti  ca  rə  tin və 
tran  zit pro  se  dur  la  rın sa  də  ləş  di  ril -
mə  si  nə töh  fə ve  rə  cək, elə  cə də in -
san  la  rın, mal  la  rın və in  ves  ti  si  ya  la -
rın azad və təh  lü  kə  siz hə  rə  kə  ti  ni 
tə  min edə  cək: “Bü  tün tə  rəf  lər üçün 
tə  rəf  daş  lı  ğın əsa  sı bir  gə fəaliy  yət -
dən qar  şı  lıq  lı sə  mə  rə əl  də et  mək  dir 
və bey  nəl  xalq la  yi  hə  lər  də ak  tiv şə -
kil  də iş  ti  rak et  mək bu ba  xım  dan 
çox va  cib  dir. Bu sa  hə  də TRA  SE  KA 
İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu  na sıx 
əmək  daş  lıq tək  lif edir”.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, ar  tıq İpək Yo -
lu  na Dəs  tək Qru  pu ATƏT PA-nın 
bir qo  lu  na çev  ri  lib və onun fəaliy -
yə  ti qu  ru  mun rəh  bər  li  yi tə  rə  fin -
dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. Xü -
su  si diq  qət və ma  raq  la qar  şı  la  nan 
bu qru  pun əha  tə dairə  si - coğ  ra  fi 
miq  ya  sı Mon  qo  lus  tan  dan tut  muş 
Ta  ci  kis  ta  na, Cə  nu  bi Qaf  qaz öl  kə  lə-
 ri və Tür  ki  yə da  xil ol  maq  la İs  pa  ni-
 ya  ya və İs  veç  rə  yə qə  dər uza  nır. Bu 
coğ  ra  fi marş  ru  ta da  xil olan öl  kə  lə-
 rin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rı  nın 
üzv  lə  ri hö  ku  mət  lər ara  sın  da iq  ti -

sa  di və ti  ca  ri əla  qə  lər  lə ya  na  şı, bir 
çox is  ti  qa  mət  lər  də mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ten  siv  ləş  mə  si  nə və di  na  mik xa -
rak  ter al  ma  sı  na öz töh  fə  lə  ri  ni ve  rə 
bi  lər  lər. Bu isə re  gional in  ki  şa  fa, 
təh  lü  kə  siz  li  yə, bü  töv bir coğ  ra  fi 
mə  kan  da qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı əmək -

daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na xid  mət edən 
mü  hüm fak  tor  dur. Nə  ti  cə  də, İpək 
Yo  lu  na Dəs  tək Qru  pu iq  ti  sa  di 
əmək  daş  lıq, qar  şı  lıq  lı in  teq  ra  si  ya 
və mə  də  ni əla  qə  lə  rin in  ki  şaf et  di -
ril  mə  si üçün st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li 
va  si  tə  dir.

ƏMƏKDAŞLIQ

daş  lı  ğın və ti  ca  rət əla  qə  lə  ri  nin 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, nəq  liy  yat və 
lo  gis  ti  ka pro  se  dur  la  rı  nın sa  də  ləş -
di  ril  mə  si, eti  ma  dın güc  lən  di  ril  mə -
si, mə  də  ni mü  ba  di  lə  nin in  ki  şa  fı və 
dialo  qun təb  li  ği ki  mi mə  sə  lə  lər 
mü  za  ki  rə pred  me  ti  nə çev  ril  di, ye -
kun  da isə Ba  kı Bə  yan  na  mə  si qə  bul 
olun  du.

Bu la  yi  hə  nin əhə  miy  yə  tin  dən 
bəhs edər  kən st  ra  te  ji xarakterə ma -
lik olan bir sı  ra mə  qam  la  ra xü  su  si 
nə  zər sal  maq məq  sə  də  mü  va  fiq  dir. 
Əv  və  la, İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru -
pu Av  ro  pa ilə Asi  ya  nı bir  ləş  di  rən 
nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin, tran  zit şə -
bə  kə  lə  ri  nin və lo  gis  ti  ka inf  rast  ruk-
 tur  la  rı  nın in  ki  şa  fı  na xid  mət edən 
qə  dim İpək Yo  lu  nun bər  pa  sı üçün 
hö  ku  mət  lə  rin gös  tər  dik  lə  ri səy  lə  ri 
bü  tün  lük  lə dəs  tək  lə  di  yi  ni bə  yan 
edib. Xü  su  si  lə də bu qru  pa üzv 
olan par  la  men  ta  ri  lər təm  sil et  dik -
lə  ri öl  kə  lə  rin biz  nes və ti  ca  rət sub -
yekt  lə  ri ara  sın  da sıx və çox  şa  xə  li 
əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə 
və təş  vi  qi  nə özü  nə  məx  sus töh  fə  lər 
ver  mə  yə ça  lı  şır  lar. Di  gər mü  hüm 
mə  qam odur ki, hə  min qrup da -
vam  lı, təh  lü  kə  siz və çe  vik nəq  liy -
yat dəh  liz  lə  ri  nin in  ki  şa  fı və funk -

sional  lı  ğı  nın art  ma  sı üçün hö  ku -
mət  lə  rin gös  tər  dik  lə  ri səy  lə  ri dəs -
tək  lə  yir, bu sa  hə  də mü  tə  rəq  qi təc -
rü  bə  nin öy  rə  nil  mə  si  nə və ya  yıl -
ma  sı  na kö  mək  lik et  mək niy  yə  tin  də 
ol  du  ğu  nu nü  ma  yiş et  di  rir. Həm  çi-
 nin bu tə  şəb  bü  sün əhə  miy  yə  ti  ni 
gös  tə  rən amil  lər  dən bi  ri İpək Yo  lu-
 na Dəs  tək Qru  pu  nun növ  bə  ti təd -
bir  lə  ri  nə ev sa  hib  li  yi et  mək üçün 
Be  la  rus, Gür  cüs  tan və İs  veç  rə ki  mi 

öl  kə  lə  rin nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 
mü  ra  ciət et  mə  si  dir. Bu la  yi  hə  yə 
yük  sək bey  nəl  xalq ma  ra  ğın ol  du -
ğu  nu gös  tə  rən fakt  lar  dan bi  ri də 
TRA  SE  KA tə  rə  fin  dən İpək Yo  lu  na 
Dəs  tək Qru  pu  na qar  şı  lıq  lı-sə  mə  rə-
 li əmək  daş  lı  ğın tək  lif edil  mə  si  dir. 
Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, TRA  SE  KA-
nın hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı ko  mis  si  ya  sı -
nın baş ka  ti  bi Mir  ça Çiop  ra  qa diq -
qə  tə çat  dı  rıb ki, İpək Yo  lu  na Dəs -
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dün ya da ge niş şə bə kə si ni qu rur. 
Bun lar Bey nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi-
tə si,  Bey nəl xalq Qı zıl Xaç və Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yət lə ri Fe de ra si ya sı 
və hər bir öl kə nin mil li qı zıl xaç və 
qı zıl ay pa ra cə miy yə ti dir.

1920-ci il də hə ya ta və si qə alan 
Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti 
(Az.QAC) bu gün Bey nəl xalq Qı zıl 
Xaç və Qı zıl Ay pa ra Hə rə ka tı nı res-
pub li ka da təm sil edən ye ga nə mil li 
cə miy yət dir. Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti nin ya ran ma ta ri-
xi 1920-ci il mar tın 10-də qey də alın-
mış və tə şəb büs ka rı ge ne ral-ley te-
nant Əliağa Şıx lins ki ol muş dur. 
Öl kə mi zin şan lı ta ri xi nin ay rıl maz 
his sə si nə çev ril miş və 98 il lik ta ri xi 
olan Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti ha zır-
da res pub li ka da ən bö yük so sial 
ba za ya ma lik qey ri-hö ku mət təş ki-
lat la rın dan bi ri dir. 

Bu il döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı 
ilə “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
İli” elan olu nub və 100 il lik yu bi le yi 
tən tə nə ilə qeyd edi lə cək dir. Hə min 
dövr dən bu gü nü mü zə ki mi fəaliy-
yə ti ni da vam et di rən bir çox təş ki lat-
la rı mız var dır ki, on la rı Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin va ris lə ri 
ad lan dır maq olar. Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti də be lə va ris lər-
dən bi ri dir.  1920-ci ilin ap rel ayın da 
mə lum ha di sə lər nə ti cə sin də Azər-
bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti Şər-
qin ilk de mok ra tik cüm hu riy yə ti ilə 
bir gə ta ri xə çev ri lib sü ku ta qərq 
ol du. So vet dö nə min də Azər bay can 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti 70 il Ümum-
it ti faq Qı zıl Xaç və Qı zıl Ay pa ra 
Cə miy yət lə ri  Birliyinin tər kib his sə-
si ki mi fəaliy yət gös tər miş dir. Bö yük 
Və tən mü ha ri bə si il lə rin də Azər bay-
can Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti özü nün 
tib bi per so na lı ilə ya ra lı əs gər lə rə 
xid mət et miş, yo lu xu cu xəs tə lik lə rin 
qar şı sı nın alın ma sı sa hə sin də fə da-
kar lıq la ça lış mış dır. 

1991-ci il də Azər bay can Res pub-
li ka sı müs tə qil li yi ni əl də et dik dən 
son ra Azər bay can Qı zıl Ay pa ra 
Cə miy yə ti də öz növ bə sin də müs tə-

qil fəaliy yə ti ni elan edə rək Ümu mit-
ti faq Qı zıl Xaç və Qı zıl Ay pa ra 
Cə miy yət lə ri Birliyinin tər kib his sə-
sin dən çıx ma sı ba rə də mü va fiq 
qə rar qə bul et miş dir. Ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin gös tər di yi qay ğı 
sa yə sin də par la men tin mü va fiq 
qə ra rı ilə cə miy yət res pub li ka əra zi-
sin də ye ga nə, müs tə qil mil li cə miy-
yət ki mi ta nın dı. Bu, müs tə qil lik 
döv rün də cə miy yə ti miz üçün çox 
əhə miy yət li bir ad dım idi. Yal nız 
bun dan son ra Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti ni 1995-ci il də 
Bey nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si rəs-
mən ta nı dı və o, Bey nəl xalq Qı zıl 
Xaç və Qı zıl Ay pa ra Cə miy yət lə ri 
Fe de ra si ya sı nın tam, daimi, bə ra bər-
hü quq lu üzv lü yü nə qə bul edil di. 

Bu il lər ər zin də Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti öz fəaliy yə ti ilə 
ki fa yət qə dər uğur lar əl də et miş dir. 
Res pub li ka da hə ya ta ke çir di yi müx-
tə lif tib bi-so sial, hu ma ni tar və di gər 
la yi hə lər bu na mi sal dır. Bu gün 
cə miy yə tin 370000-dən çox üz vü və 
25000-ə ya xın kö nül lü sü var dır. Hər 
il bi zim üzv lə ri mi zin və kö nül lü lə ri-
mi zin sa yı ar tır.

Son iki il ər zin də Qı zıl Ay pa ra 

Cə miy yə ti ye ni la yi hə yə start ver-
miş dir. Respublikamıza gəl miş 
miq rant la ra tə mən na sız Azər bay-
can di li kurs la rı təş kil edi lir. Bu 
kurs la rı bi tir miş miq rant lar tə rə fi-
miz dən mü va fiq ser ti fi kat lar la 
tə min olu nur lar. Bu da on la rın 
cə miy yə tə in teq ra si ya edə rək sər-
bəst əmək fəaliy yə ti ilə məş ğul 
ol ma la rı na, təh sil al ma la rı na 
kö mək lik edir. Bu sa hə də əmək-
daş lıq çər çi və sin də 2013-cü il dən 
Döv lət Miq ra si ya Xid mə ti və 2012-
ci il dən Bey nəl xalq Miq ra si ya Təş-
ki la tı ilə mü va fiq me mo ran dum la-
rı mız möv cud dur. 

Ənə nə vi la yi hə lər lə ya na şı, ye ni 
la yi hə miz dən bi ri də res pub li ka nın 
müx tə lif təh sil ocaq la rın da “İn san 
al ve ri nə qar şı mü ba ri zə” möv zu-
sun da se mi nar la rın ke çi ril mə si dir. 
Bu gü nə ki mi mü tə xəs sis lə ri miz 
tə rə fin dən res pub li ka üz rə 600 be lə 
se mi nar təş kil edil miş, ye ni yet mə və 
gənc lə ri miz bu sa hə də maarif lən di-
ril miş dir. Elə cə də bu sa hə də fəaliy-
yət lə rin tən zim lən mə si məq sə di ilə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Təh sil 
Na zir li yi ilə mü va fiq me mo ran dum 
im za lan mış dır.

HUMANİTAR

ZAMANIN AXARINDA
Bey nəl xalq aləm də hu ma ni tar 

sa hə də fəaliy yət gös tə rən təş ki lat lar 
ki fa yət qə dər dir. La kin hü qu qi ba za-
sı mü kəm məl olan və dün ya öl kə lə-
ri nin qə bul et di yi ye ga nə tə si sat  
Bey nəl xalq Qı zıl Xaç və Qı zıl Ay pa-
ra Hə rə ka tı dır (Bey nəl xalq Hə rə kat). 
Bu hə rə kat dün ya öl kə lə rin də möv-
cud olan hu ma ni tar şə bə kə si va si tə-
si ilə hər yer də öz xe yir xah mis si ya-
sı nı hə ya ta ke çi rir. Əsas mə ra mı qlo-
bal bir təş ki lat ola raq müx tə lif fə la-
kət lər və föv qə la də hal lar za ma nı 
zə rər çək miş in san la rın üz ləş dik lə ri 
çə tin lik lə rin ara dan qal dı rıl ma sı na 
xid mət et mək dən iba rət dir. Bey nəl-
xalq Hə rə kat əsa sən si lah lı mü na qi-
şə lə rin, tə bii fə la kət lə rin və di gər 
hu ma ni tar böh ran la rın tə si ri nə 
mə ruz qa lan in san la rın eh ti yac la rı-
na çe vik və ef fek tiv ca vab ver mə yə 

ça lı şır, da vam lı şə kil də kö nül lü xid-
mət prin si pi ni əsas tu ta raq yer li, 
mil li, re gional və bey nəl xalq sə viy-
yə də sis tem li şə kil də fəaliy yət gös tə-
rir.

Bey nəl xalq hə rə ka tın əsa sı 1859-
cu il iyu nun 24-də İta li ya nın Sol fe ri-
no şə hə rin dən şi mal da yer lə şən bir 
kənd də fran sız və ital yan əs gər lə ri-
nin avst ri ya lı lar la mü ha ri bə sin dən 
baş lan mış dır. Hə rə ka tın ba ni si 
ta nın mış is veç rə li iş ada mı An ri 
Dü nan hə min əra zi dən ke çər kən  
dö yüş mey da nın da çox say lı ya ra lı 
əs gər lə rin iz ti rab la rı nın şa hi di olur 
və ya xın lıq da yer lə şən kənd sa kin lə-
ri ni sə fər bər edə rək mil lə tin dən ası lı 
ol ma ya raq hər bir kə sə tib bi yar dı-
mın gös tə ril mə si ni təş kil edir. Bu 
ha di sə An ri Dü na nı çox na ra hat 
et mə yə baş la yır və o, mü ha ri bə qur-

ban la rı na kö mək et mək məq sə di ilə 
ye ni bir tə si sa tın ya ra dıl ma sı na nail 
olur. Son ra dan 1863-cü ilin okt yab-
rın da Ce nev rə şə hə rin də ke çi ri lən 
bey nəl xalq konf rans da on al tı öl kə-
nin nü ma yən də si nin iş ti ra kı ilə 
ko mi tə nin ağ fon da “Qır mı zı xaç” 
emb le mi təs diq olu nur. Bu nun la da 
Bey nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si nin 
il kin əsas la rı qo yu lur. Son ra lar hər 
bir öl kə özü nün mil li cə miy yə ti ni - 
qı zıl xaç və ya qı zıl ay pa ra cə miy yə-
ti ni ya ra dır və bu mil li cə miy yət lər 
bir lə şə rək Bey nəl xalq Qı zıl Xaç və 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yət lə ri Fe de ra si-
ya sı nı (Bey nəl xalq Fe de ra si ya) for-
ma laş dı rır. Bey nəl xalq Fe de ra si ya 
bu gün özü nün sı ra la rın da 190 mil li 
cə miy yə ti bir ləş di rir. Be lə lik lə, Bey-
nəl xalq Hə rə kat özü nün üç kom po-
nen ti va si tə si ilə hu ma ni tar sa hə də 

Novruz Aslanov
Milli Məclisin deputatı,

Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin prezidenti 

Son za man lar dün ya da baş ve rən böh ran de mək olar 
ki, bü tün sa hə lə rə tə sir edib. Xü su si lə hu ma ni tar sa hə-
də bu böh ran da ha da də rin ləş miş dir. Be lə ki, qaç qın 
və köç kün lə rin mər hə mət ax ta rı şı ilə di gər öl kə lə rə üz 
tut ma sı dün ya ic ti maiy yə ti ni cid di na ra hat et mək də-
dir. Təəs süf ki, çə tin lik lə rə dü çar ol muş  in san lar çox 
hal lar da ar zu sun da ol duq la rı na ça ta bil mir lər. Bu 
yol da müx tə lif ma neələr, ob yek tiv sə bəb lər olur ki, bu 
da on la rın mər hə mə tə olan eh ti yac la rı nı da ha da ar tı-
rır. Hər bir can lı nın, o cüm lə dən də in sa nın xe yir xah lı-
ğa və mər hə mə tə eh ti ya cı var dır. Lev Tols toy de miş-
dir: “Bir kəs ki, ağ rı hiss edir - can lı dır. O kəs ki, 
baş qa sı nın ağ rı sı nı hiss edir, o  in san dır”.
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dün ya da ge niş şə bə kə si ni qu rur. 
Bun lar Bey nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi-
tə si,  Bey nəl xalq Qı zıl Xaç və Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yət lə ri Fe de ra si ya sı 
və hər bir öl kə nin mil li qı zıl xaç və 
qı zıl ay pa ra cə miy yə ti dir.

1920-ci il də hə ya ta və si qə alan 
Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti 
(Az.QAC) bu gün Bey nəl xalq Qı zıl 
Xaç və Qı zıl Ay pa ra Hə rə ka tı nı res-
pub li ka da təm sil edən ye ga nə mil li 
cə miy yət dir. Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti nin ya ran ma ta ri-
xi 1920-ci il mar tın 10-də qey də alın-
mış və tə şəb büs ka rı ge ne ral-ley te-
nant Əliağa Şıx lins ki ol muş dur. 
Öl kə mi zin şan lı ta ri xi nin ay rıl maz 
his sə si nə çev ril miş və 98 il lik ta ri xi 
olan Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti ha zır-
da res pub li ka da ən bö yük so sial 
ba za ya ma lik qey ri-hö ku mət təş ki-
lat la rın dan bi ri dir. 

Bu il döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı 
ilə “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
İli” elan olu nub və 100 il lik yu bi le yi 
tən tə nə ilə qeyd edi lə cək dir. Hə min 
dövr dən bu gü nü mü zə ki mi fəaliy-
yə ti ni da vam et di rən bir çox təş ki lat-
la rı mız var dır ki, on la rı Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin va ris lə ri 
ad lan dır maq olar. Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti də be lə va ris lər-
dən bi ri dir.  1920-ci ilin ap rel ayın da 
mə lum ha di sə lər nə ti cə sin də Azər-
bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti Şər-
qin ilk de mok ra tik cüm hu riy yə ti ilə 
bir gə ta ri xə çev ri lib sü ku ta qərq 
ol du. So vet dö nə min də Azər bay can 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti 70 il Ümum-
it ti faq Qı zıl Xaç və Qı zıl Ay pa ra 
Cə miy yət lə ri  Birliyinin tər kib his sə-
si ki mi fəaliy yət gös tər miş dir. Bö yük 
Və tən mü ha ri bə si il lə rin də Azər bay-
can Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti özü nün 
tib bi per so na lı ilə ya ra lı əs gər lə rə 
xid mət et miş, yo lu xu cu xəs tə lik lə rin 
qar şı sı nın alın ma sı sa hə sin də fə da-
kar lıq la ça lış mış dır. 

1991-ci il də Azər bay can Res pub-
li ka sı müs tə qil li yi ni əl də et dik dən 
son ra Azər bay can Qı zıl Ay pa ra 
Cə miy yə ti də öz növ bə sin də müs tə-

qil fəaliy yə ti ni elan edə rək Ümu mit-
ti faq Qı zıl Xaç və Qı zıl Ay pa ra 
Cə miy yət lə ri Birliyinin tər kib his sə-
sin dən çıx ma sı ba rə də mü va fiq 
qə rar qə bul et miş dir. Ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin gös tər di yi qay ğı 
sa yə sin də par la men tin mü va fiq 
qə ra rı ilə cə miy yət res pub li ka əra zi-
sin də ye ga nə, müs tə qil mil li cə miy-
yət ki mi ta nın dı. Bu, müs tə qil lik 
döv rün də cə miy yə ti miz üçün çox 
əhə miy yət li bir ad dım idi. Yal nız 
bun dan son ra Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti ni 1995-ci il də 
Bey nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si rəs-
mən ta nı dı və o, Bey nəl xalq Qı zıl 
Xaç və Qı zıl Ay pa ra Cə miy yət lə ri 
Fe de ra si ya sı nın tam, daimi, bə ra bər-
hü quq lu üzv lü yü nə qə bul edil di. 

Bu il lər ər zin də Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti öz fəaliy yə ti ilə 
ki fa yət qə dər uğur lar əl də et miş dir. 
Res pub li ka da hə ya ta ke çir di yi müx-
tə lif tib bi-so sial, hu ma ni tar və di gər 
la yi hə lər bu na mi sal dır. Bu gün 
cə miy yə tin 370000-dən çox üz vü və 
25000-ə ya xın kö nül lü sü var dır. Hər 
il bi zim üzv lə ri mi zin və kö nül lü lə ri-
mi zin sa yı ar tır.

Son iki il ər zin də Qı zıl Ay pa ra 

Cə miy yə ti ye ni la yi hə yə start ver-
miş dir. Respublikamıza gəl miş 
miq rant la ra tə mən na sız Azər bay-
can di li kurs la rı təş kil edi lir. Bu 
kurs la rı bi tir miş miq rant lar tə rə fi-
miz dən mü va fiq ser ti fi kat lar la 
tə min olu nur lar. Bu da on la rın 
cə miy yə tə in teq ra si ya edə rək sər-
bəst əmək fəaliy yə ti ilə məş ğul 
ol ma la rı na, təh sil al ma la rı na 
kö mək lik edir. Bu sa hə də əmək-
daş lıq çər çi və sin də 2013-cü il dən 
Döv lət Miq ra si ya Xid mə ti və 2012-
ci il dən Bey nəl xalq Miq ra si ya Təş-
ki la tı ilə mü va fiq me mo ran dum la-
rı mız möv cud dur. 

Ənə nə vi la yi hə lər lə ya na şı, ye ni 
la yi hə miz dən bi ri də res pub li ka nın 
müx tə lif təh sil ocaq la rın da “İn san 
al ve ri nə qar şı mü ba ri zə” möv zu-
sun da se mi nar la rın ke çi ril mə si dir. 
Bu gü nə ki mi mü tə xəs sis lə ri miz 
tə rə fin dən res pub li ka üz rə 600 be lə 
se mi nar təş kil edil miş, ye ni yet mə və 
gənc lə ri miz bu sa hə də maarif lən di-
ril miş dir. Elə cə də bu sa hə də fəaliy-
yət lə rin tən zim lən mə si məq sə di ilə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Təh sil 
Na zir li yi ilə mü va fiq me mo ran dum 
im za lan mış dır.
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ZAMANIN AXARINDA
Bey nəl xalq aləm də hu ma ni tar 

sa hə də fəaliy yət gös tə rən təş ki lat lar 
ki fa yət qə dər dir. La kin hü qu qi ba za-
sı mü kəm məl olan və dün ya öl kə lə-
ri nin qə bul et di yi ye ga nə tə si sat  
Bey nəl xalq Qı zıl Xaç və Qı zıl Ay pa-
ra Hə rə ka tı dır (Bey nəl xalq Hə rə kat). 
Bu hə rə kat dün ya öl kə lə rin də möv-
cud olan hu ma ni tar şə bə kə si va si tə-
si ilə hər yer də öz xe yir xah mis si ya-
sı nı hə ya ta ke çi rir. Əsas mə ra mı qlo-
bal bir təş ki lat ola raq müx tə lif fə la-
kət lər və föv qə la də hal lar za ma nı 
zə rər çək miş in san la rın üz ləş dik lə ri 
çə tin lik lə rin ara dan qal dı rıl ma sı na 
xid mət et mək dən iba rət dir. Bey nəl-
xalq Hə rə kat əsa sən si lah lı mü na qi-
şə lə rin, tə bii fə la kət lə rin və di gər 
hu ma ni tar böh ran la rın tə si ri nə 
mə ruz qa lan in san la rın eh ti yac la rı-
na çe vik və ef fek tiv ca vab ver mə yə 

ça lı şır, da vam lı şə kil də kö nül lü xid-
mət prin si pi ni əsas tu ta raq yer li, 
mil li, re gional və bey nəl xalq sə viy-
yə də sis tem li şə kil də fəaliy yət gös tə-
rir.

Bey nəl xalq hə rə ka tın əsa sı 1859-
cu il iyu nun 24-də İta li ya nın Sol fe ri-
no şə hə rin dən şi mal da yer lə şən bir 
kənd də fran sız və ital yan əs gər lə ri-
nin avst ri ya lı lar la mü ha ri bə sin dən 
baş lan mış dır. Hə rə ka tın ba ni si 
ta nın mış is veç rə li iş ada mı An ri 
Dü nan hə min əra zi dən ke çər kən  
dö yüş mey da nın da çox say lı ya ra lı 
əs gər lə rin iz ti rab la rı nın şa hi di olur 
və ya xın lıq da yer lə şən kənd sa kin lə-
ri ni sə fər bər edə rək mil lə tin dən ası lı 
ol ma ya raq hər bir kə sə tib bi yar dı-
mın gös tə ril mə si ni təş kil edir. Bu 
ha di sə An ri Dü na nı çox na ra hat 
et mə yə baş la yır və o, mü ha ri bə qur-

ban la rı na kö mək et mək məq sə di ilə 
ye ni bir tə si sa tın ya ra dıl ma sı na nail 
olur. Son ra dan 1863-cü ilin okt yab-
rın da Ce nev rə şə hə rin də ke çi ri lən 
bey nəl xalq konf rans da on al tı öl kə-
nin nü ma yən də si nin iş ti ra kı ilə 
ko mi tə nin ağ fon da “Qır mı zı xaç” 
emb le mi təs diq olu nur. Bu nun la da 
Bey nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si nin 
il kin əsas la rı qo yu lur. Son ra lar hər 
bir öl kə özü nün mil li cə miy yə ti ni - 
qı zıl xaç və ya qı zıl ay pa ra cə miy yə-
ti ni ya ra dır və bu mil li cə miy yət lər 
bir lə şə rək Bey nəl xalq Qı zıl Xaç və 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yət lə ri Fe de ra si-
ya sı nı (Bey nəl xalq Fe de ra si ya) for-
ma laş dı rır. Bey nəl xalq Fe de ra si ya 
bu gün özü nün sı ra la rın da 190 mil li 
cə miy yə ti bir ləş di rir. Be lə lik lə, Bey-
nəl xalq Hə rə kat özü nün üç kom po-
nen ti va si tə si ilə hu ma ni tar sa hə də 

Novruz Aslanov
Milli Məclisin deputatı,

Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin prezidenti 

Son za man lar dün ya da baş ve rən böh ran de mək olar 
ki, bü tün sa hə lə rə tə sir edib. Xü su si lə hu ma ni tar sa hə-
də bu böh ran da ha da də rin ləş miş dir. Be lə ki, qaç qın 
və köç kün lə rin mər hə mət ax ta rı şı ilə di gər öl kə lə rə üz 
tut ma sı dün ya ic ti maiy yə ti ni cid di na ra hat et mək də-
dir. Təəs süf ki, çə tin lik lə rə dü çar ol muş  in san lar çox 
hal lar da ar zu sun da ol duq la rı na ça ta bil mir lər. Bu 
yol da müx tə lif ma neələr, ob yek tiv sə bəb lər olur ki, bu 
da on la rın mər hə mə tə olan eh ti yac la rı nı da ha da ar tı-
rır. Hər bir can lı nın, o cüm lə dən də in sa nın xe yir xah lı-
ğa və mər hə mə tə eh ti ya cı var dır. Lev Tols toy de miş-
dir: “Bir kəs ki, ağ rı hiss edir - can lı dır. O kəs ki,  
baş qa sı nın ağ rı sı nı hiss edir, o  in san dır”.
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mü ba di lə si nə şə rait ya rat maq, həm-
çi nin bir-bi ri nə qo vuş dur maqdır.

Zə ru ri la yi hə lər dən bi ri də “Təh-
lü kə siz oyun mey dan ça sı” la yi hə si-
dir. “Mi na risk lə ri nin azal dıl ma sı” 
st ra te gi ya sı çər çi və sin də Azər bay-
ca nın cəb hə ya nı böl gə lə rin də yer lə-
şən ra yon lar da uşaq la rı mi na risk-
lə rin dən qo ru maq, on la rın təh lü kə-
siz yer də oy na ma sı nı tə min et mək 
məq sə di ilə təh lü kə siz oyun mey-
dan ça la rı in şa edil miş dir. Bun lar-
dan Qa zax, To vuz, Ağ dam, Ağ ca-
bə di, Xan lar, Go ran boy, Gə də bəy, 
Tər tər və Fü zu li ra yon la rı nın ad la-
rı nı çək mək olar. Bu nun la ya na şı 
“Mi na təh lü kə si üz rə maarif lən dir-
mə” st ra te gi ya sı çər çi və sin də də 
ki çik qrant la yi hə lər hə ya ta ke çi ril-
miş dir. 

2007-ci il də Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti və ANA MA 
(Azər bay can Res pub li ka sı Əra zi lə-
ri nin Mi na lar dan Tə miz lən mə si 
üz rə Mil li Agent lik) ara sın da me mo-
ran dum im za lan mış dır. 

Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy-
yə ti nin bey nəl xalq aləm də də nü fu-
zu son il lər da ha da art maq da dır. 
Tür ki yə nin, İra nın, Ru si ya nın, ərəb 
və bir çox Av ro pa öl kə lə ri nin mil li 
cə miy yət lə ri ilə iş gü zar mü na si bət-
lər qu ru lur. Ke çən ilin no yabr ayın-
da rəh bər lik et di yim nü ma yən də 

he yə ti ilə Tür ki yə nin An tal ya şə hə-
rin də Bey nəl xalq Fe de ra si ya nın XXI 
Baş As samb le ya sın da və Bey nəl xalq 
Hə rə ka tın Nü ma yən də lər Şu ra sı nın 
ic la sın da iş ti rak et dik. Təd bir də bir 
sıra mü hüm mə sə lə lər ət ra fın da 
mü za ki rə lər apa rıl dı, mü va fiq 
sə nəd lər im za lan dı. 

Bi zim bir çox hö ku mət st ruk tur-
la rı ilə də qar şı lıq lı əmək daş lı ğı mız 
da vam edir. Bun lar dan Xa ri ci İş lər 
Na zir li yi ni, Qaç qın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə-
si ni, Föv qə la də Hal lar Na zir li yi ni, 
Sə hiy yə Na zir li yi ni, Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi ni, Nəq liy yat, Ra bi-
tə və Yük sək Tex no lo gi ya lar Na zir li-
yi ni, Təh sil Na zir li yi ni, Əd liy yə 
Na zir li yi ni, Döv lət Miq ra si ya Xid-
mə ti ni, Azər bay can Te le vi zi ya sı nı, 
İc ti mai Te le vi zi ya nı, Azad Azər bay-
can, Xə zər, Li der və SPA SE te le ka-
nal la rı nı, Azər Tac və di gər mət buat 
or qan la rı nı gös tər mək olar.

Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy-
yə ti nin hu ma ni tar sa hə də sə mə rə li 
fəaliy yə ti nə zə rə alı na raq, döv lət 
baş çı sı nın mü va fiq sə rən cam la rı ilə 
30-dan çox əmək daş or den və me dal-
lar la təl tif olun muş lar. Bu, döv lə tin 
mil li cə miy yə tə ver di yi önə min və 
gös tər di yi eti ma dın ba riz nü mu nə-
lə rin dən dir.

Bu il fev ra lın 28-də Azər bay can 

Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti nin növ bə ti 
XXV Baş Məc li si ke çi ril di. Bu təd bir 
Döv lət Təh lü kə siz li yi Xid mə ti nin 
mə də niy yət mər kə zin də baş tut du. 
Baş məc lis də 300-ə ya xın nü ma yən-
də ilə ya na şı, Baş na zi rin müavi ni 
Əli Hə sə nov, Pre zi dent Ad mi nist ra-
si ya sı nın İc ti mai-si ya si şö bə si nin 
mü dir müavi ni Ərəs tun Meh di yev, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı, Bey nəl-
xalq Fe de ra si ya nın Av ro pa zo na sı 
üz rə rəh bə ri Say mon Mis si ri, Bey-
nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si nin Azər-
bay can nü ma yən də li yi nin baş çı sı 
xa nım Ele na Ses se ra və di gər lə ri iş ti-
rak et di lər. Ötən 5 il də cə miy yə tin 
fəaliy yə ti ba rə də he sa ba tım dan son-
ra na tiq lə rin ge niş çı xış la rı za ma nı 
təş ki la ti mə sə lə lər lə ya na şı, qar şı da 
du ran və zi fə lər ba rə də mü za ki rə lər 
də apa rıl dı. Ye ni ha zır lan mış ni zam-
na mə qə bul edil di və he sa bat döv-
rün də ki fəaliy yət lər yük sək qiy mət-
lən di ril di.

He sab edi rəm ki, Azər bay can 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti öz üzə ri nə 
dü şən və zi fə ni la yi qin cə ye ri nə ye ti-
rir və bu nun da vam lı ol ma sı üçün 
bun dan son ra da əlin dən gə lə ni əsir-
gə mə yə cək. Mən Az.QAC-a dəs tək 
ve rən hö ku mət və qey ri-hö ku mət 
st ruk tur la rı na,  həm çi nin hər bir 
in sa na çox say lı ay pa ra çı lar adın dan 
tə şək kür edi rəm.

HUMANİTAR

Azər bay can da tə bii və tex no gen 
fə la kət lər dən zə rər çək miş in san la ra 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti tə xi rə sa lın-
maz la zı mi hu ma ni tar, mə nə vi  və 
psi xo lo ji yar dım lar gös tə rir. Bun lar-
la ya na şı res pub li ka nın şə hər və 
ra yon la rın da fər di ya şa yış ev lə rin də 
müx tə lif sə bəb lər dən baş ver miş 
yan ğın lar nə ti cə sin də zə rər çək miş 
ailə lə rə mü va fiq hu ma ni tar yar dım-
lar edi lir. Bü tün bu iş lə ri cə miy yə ti-
miz Föv qə la də Hal lar Na zir li yi nin 
koor di na si ya sı ilə hə ya ta ke çi rir. 
Cə miy yə ti miz və Azər bay can Res-
pub li ka sı Föv qə la də Hal lar Na zir li-
yi  ara sın da 11 no yabr 2006-cı il 
ta rix də im za lan mış me mo ran dum 
bu iş lə ri qar şı lıq lı əmək daş lıq 
şə raitin də apar ma ğa im kan ve rir. 

Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy-
yə ti nin hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər 
əsa sən xa ri ci do nor la rın ma liy yə 
dəs tə yi ilə real laş dı rı lır. La kin Azər-
bay can düz gün dövlət si ya sə ti və 
st ra te gi ya sı sa yə sin də qı sa bir müd-
dət də bü tün sa hə lər də sü rət li in ki-
şa fa nail ol du. Be lə olan hal da mil li 
cə miy yət də mü va fiq ola raq in ki şaf 
et di və bu in ki şa fın əsas sə bəb ka rı 
olan öl kə baş çı mız cə nab İl ham Əli-
ye vin diq qə ti sa yə sin də Azər bay can 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti nə döv lət 
qay ğı sı da ha da art dı. İn ki şa fı mız 

üçün döv lət baş çı sı mü va fiq fər man 
və sə rən cam lar im za la dı. Ən əsa sı 
isə öl kə baş çı sı nın tə şəb bü sü ilə 
qa nun la yi hə si Mil li Məc li sə təq dim 
olun du və 8 may 2007-ci il ta rix də 
“Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy-
yə ti haq qın da” Qa nun qüv və yə 
min di. Bu qa nun Bey nəl xalq Fe de ra-
si ya tə rə fin dən bir nü mu nə ki mi 
di gər mil li cə miy yət lə rə töv si yə edi-
lir.

Əl də olu nan uğur lar dan bi ri də 
Bey nəl xalq Fe de ra si ya nın ça ğı rış la-
rı na və di gər mil li cə miy yət lə rin 
mü ra ciəti nə əsa sən  xa ri ci öl kə lər də 
baş ver miş tə bii fə la kət lər za ma nı 
zə rər çək miş in san la ra yar dım la rın 
edil mə si dir. Bu nu ar tıq do nor luq 
fəaliy yə ti ki mi ad lan dır maq olar. 
Be lə ha di sə lər za ma nı hə min öl kə-
lə rin mil li cə miy yət lə ri nə yar dım 
et mək bi zim mis si ya la rı mız dan 
bi ri dir. Bey nəl xalq təc rü bə yə əsas-
la na raq bu məq səd lə tə rə fi miz dən 
ianə top la ma kam pa ni ya la rı hə ya ta 
ke çi ri lir. Be lə ki, So ma li də sə fa lət 
için də ya şa yan in san la ra, Tür ki yə-
nin Van vi la yə tin də və İra nın Şər qi 
Azər bay canın da baş ver miş zəl zə-
lə lər, Tür ki yə də mə dən də baş ver-
miş ha di sə za ma nı, ey ni za man da, 
İraq, Ne pal, Uk ray na və Mol do va 
mil li cə miy yət lə ri nə mü va fiq mad-

di yar dım lar edil miş dir. Bu kam pa-
ni ya lar da hər bir Azər bay can və tən-
da şı, özəl şir kət lər və təş ki lat lar öz 
ianə lə ri ni et miş lər. Bil di yi niz ki mi, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı da bu 
kam pa ni ya la ra ak tiv qo şul muş lar. 

Bi zim əsas tə rəf daş la rı mız Bey-
nəl xalq Qı zıl Xaç və Qı zıl Ay pa ra 
Cə miy yət lə ri Fe de ra si ya sı və Bey-
nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si dir. 
Hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər də adı 
çə ki lən təş ki lat la rın ro lu bö yük dür. 

Az.QAC “İlk yar dım” proq ra mı 
çər çi və sin də əha li nin ekst re mal 
şə rait də, bəd bəxt ha di sə lər də, qə fil 
xəs tə lik lər za ma nı hə ya tı nı xi las 
et mək, ix ti sas lı hə kim yar dı mı gə lə-
nə qə dər zə rər çək miş lə rin  ağır laş-
ma hal la rı nın qar şı sı nı al maq möv-
zu sun da ic ma lar da və bir çox təş ki-
lat lar da maarif lən dir mə iş lə ri gö rür. 
Son il lər bir çox təş ki lat lar da ilk yar-
dım kurs la rı hə ya ta ke çi ri lib. Bu 
sa hə də uğur la real laş dı rı lan la yi hə-
lər dən “Və rəm li xəs tə lə rin da vam lı 
müali cə si nə nə za rət” ad lı pi lot la yi-
hə ni də mi sal çək mək olar. 

Ümu miy yət lə, sə hiy yə sa hə sin də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Sə hiy-
yə Na zir li yi ilə iş gü zar əmək daş lıq 
mü na si bət lə ri son il lər da ha da in ki-
şaf et mək də dir. Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Sə hiy yə Na zir li yi ilə 
iki tə rəf li mü na si bət lə ri özün də təs-
bit edən əmək daş lıq me mo ran du-
mu im za lan mış dır. Bu sa hə də gö rü-
lən bü tün iş lər Sə hiy yə Na zir li yi ilə 
koor di na si ya edi lir.

Bey nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si-
nin dəs tə yi ilə da vam lı ola raq  hə ya-
ta ke çi ri lən la yi hə lər dən bi ri də 
ax ta rış xid mə ti dir. Bu xid mə tin 
məq sə di bir-bi rin dən ay rı düş müş 
ailə üzv lə ri ara sın da kör pü ro lu nu 
oy na maq, psi xo lo ji kö mək lik gös-
tər mək, föv qə la də hal lar za ma nı və 
on dan son ra əl də edi lən zə ru ri 
mə lu mat la rın ailə üzv lə ri ara sın da 
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mü ba di lə si nə şə rait ya rat maq, həm-
çi nin bir-bi ri nə qo vuş dur maqdır.

Zə ru ri la yi hə lər dən bi ri də “Təh-
lü kə siz oyun mey dan ça sı” la yi hə si-
dir. “Mi na risk lə ri nin azal dıl ma sı” 
st ra te gi ya sı çər çi və sin də Azər bay-
ca nın cəb hə ya nı böl gə lə rin də yer lə-
şən ra yon lar da uşaq la rı mi na risk-
lə rin dən qo ru maq, on la rın təh lü kə-
siz yer də oy na ma sı nı tə min et mək 
məq sə di ilə təh lü kə siz oyun mey-
dan ça la rı in şa edil miş dir. Bun lar-
dan Qa zax, To vuz, Ağ dam, Ağ ca-
bə di, Xan lar, Go ran boy, Gə də bəy, 
Tər tər və Fü zu li ra yon la rı nın ad la-
rı nı çək mək olar. Bu nun la ya na şı 
“Mi na təh lü kə si üz rə maarif lən dir-
mə” st ra te gi ya sı çər çi və sin də də 
ki çik qrant la yi hə lər hə ya ta ke çi ril-
miş dir. 

2007-ci il də Azər bay can Qı zıl 
Ay pa ra Cə miy yə ti və ANA MA 
(Azər bay can Res pub li ka sı Əra zi lə-
ri nin Mi na lar dan Tə miz lən mə si 
üz rə Mil li Agent lik) ara sın da me mo-
ran dum im za lan mış dır. 

Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy-
yə ti nin bey nəl xalq aləm də də nü fu-
zu son il lər da ha da art maq da dır. 
Tür ki yə nin, İra nın, Ru si ya nın, ərəb 
və bir çox Av ro pa öl kə lə ri nin mil li 
cə miy yət lə ri ilə iş gü zar mü na si bət-
lər qu ru lur. Ke çən ilin no yabr ayın-
da rəh bər lik et di yim nü ma yən də 

he yə ti ilə Tür ki yə nin An tal ya şə hə-
rin də Bey nəl xalq Fe de ra si ya nın XXI 
Baş As samb le ya sın da və Bey nəl xalq 
Hə rə ka tın Nü ma yən də lər Şu ra sı nın 
ic la sın da iş ti rak et dik. Təd bir də bir 
sıra mü hüm mə sə lə lər ət ra fın da 
mü za ki rə lər apa rıl dı, mü va fiq 
sə nəd lər im za lan dı. 

Bi zim bir çox hö ku mət st ruk tur-
la rı ilə də qar şı lıq lı əmək daş lı ğı mız 
da vam edir. Bun lar dan Xa ri ci İş lər 
Na zir li yi ni, Qaç qın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə-
si ni, Föv qə la də Hal lar Na zir li yi ni, 
Sə hiy yə Na zir li yi ni, Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi ni, Nəq liy yat, Ra bi-
tə və Yük sək Tex no lo gi ya lar Na zir li-
yi ni, Təh sil Na zir li yi ni, Əd liy yə 
Na zir li yi ni, Döv lət Miq ra si ya Xid-
mə ti ni, Azər bay can Te le vi zi ya sı nı, 
İc ti mai Te le vi zi ya nı, Azad Azər bay-
can, Xə zər, Li der və SPA SE te le ka-
nal la rı nı, Azər Tac və di gər mət buat 
or qan la rı nı gös tər mək olar.

Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy-
yə ti nin hu ma ni tar sa hə də sə mə rə li 
fəaliy yə ti nə zə rə alı na raq, döv lət 
baş çı sı nın mü va fiq sə rən cam la rı ilə 
30-dan çox əmək daş or den və me dal-
lar la təl tif olun muş lar. Bu, döv lə tin 
mil li cə miy yə tə ver di yi önə min və 
gös tər di yi eti ma dın ba riz nü mu nə-
lə rin dən dir.

Bu il fev ra lın 28-də Azər bay can 

Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti nin növ bə ti 
XXV Baş Məc li si ke çi ril di. Bu təd bir 
Döv lət Təh lü kə siz li yi Xid mə ti nin 
mə də niy yət mər kə zin də baş tut du. 
Baş məc lis də 300-ə ya xın nü ma yən-
də ilə ya na şı, Baş na zi rin müavi ni 
Əli Hə sə nov, Pre zi dent Ad mi nist ra-
si ya sı nın İc ti mai-si ya si şö bə si nin 
mü dir müavi ni Ərəs tun Meh di yev, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı, Bey nəl-
xalq Fe de ra si ya nın Av ro pa zo na sı 
üz rə rəh bə ri Say mon Mis si ri, Bey-
nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si nin Azər-
bay can nü ma yən də li yi nin baş çı sı 
xa nım Ele na Ses se ra və di gər lə ri iş ti-
rak et di lər. Ötən 5 il də cə miy yə tin 
fəaliy yə ti ba rə də he sa ba tım dan son-
ra na tiq lə rin ge niş çı xış la rı za ma nı 
təş ki la ti mə sə lə lər lə ya na şı, qar şı da 
du ran və zi fə lər ba rə də mü za ki rə lər 
də apa rıl dı. Ye ni ha zır lan mış ni zam-
na mə qə bul edil di və he sa bat döv-
rün də ki fəaliy yət lər yük sək qiy mət-
lən di ril di.

He sab edi rəm ki, Azər bay can 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti öz üzə ri nə 
dü şən və zi fə ni la yi qin cə ye ri nə ye ti-
rir və bu nun da vam lı ol ma sı üçün 
bun dan son ra da əlin dən gə lə ni əsir-
gə mə yə cək. Mən Az.QAC-a dəs tək 
ve rən hö ku mət və qey ri-hö ku mət 
st ruk tur la rı na,  həm çi nin hər bir 
in sa na çox say lı ay pa ra çı lar adın dan 
tə şək kür edi rəm.

HUMANİTAR

Azər bay can da tə bii və tex no gen 
fə la kət lər dən zə rər çək miş in san la ra 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti tə xi rə sa lın-
maz la zı mi hu ma ni tar, mə nə vi  və 
psi xo lo ji yar dım lar gös tə rir. Bun lar-
la ya na şı res pub li ka nın şə hər və 
ra yon la rın da fər di ya şa yış ev lə rin də 
müx tə lif sə bəb lər dən baş ver miş 
yan ğın lar nə ti cə sin də zə rər çək miş 
ailə lə rə mü va fiq hu ma ni tar yar dım-
lar edi lir. Bü tün bu iş lə ri cə miy yə ti-
miz Föv qə la də Hal lar Na zir li yi nin 
koor di na si ya sı ilə hə ya ta ke çi rir. 
Cə miy yə ti miz və Azər bay can Res-
pub li ka sı Föv qə la də Hal lar Na zir li-
yi  ara sın da 11 no yabr 2006-cı il 
ta rix də im za lan mış me mo ran dum 
bu iş lə ri qar şı lıq lı əmək daş lıq 
şə raitin də apar ma ğa im kan ve rir. 

Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy-
yə ti nin hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər 
əsa sən xa ri ci do nor la rın ma liy yə 
dəs tə yi ilə real laş dı rı lır. La kin Azər-
bay can düz gün dövlət si ya sə ti və 
st ra te gi ya sı sa yə sin də qı sa bir müd-
dət də bü tün sa hə lər də sü rət li in ki-
şa fa nail ol du. Be lə olan hal da mil li 
cə miy yət də mü va fiq ola raq in ki şaf 
et di və bu in ki şa fın əsas sə bəb ka rı 
olan öl kə baş çı mız cə nab İl ham Əli-
ye vin diq qə ti sa yə sin də Azər bay can 
Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti nə döv lət 
qay ğı sı da ha da art dı. İn ki şa fı mız 

üçün döv lət baş çı sı mü va fiq fər man 
və sə rən cam lar im za la dı. Ən əsa sı 
isə öl kə baş çı sı nın tə şəb bü sü ilə 
qa nun la yi hə si Mil li Məc li sə təq dim 
olun du və 8 may 2007-ci il ta rix də 
“Azər bay can Qı zıl Ay pa ra Cə miy-
yə ti haq qın da” Qa nun qüv və yə 
min di. Bu qa nun Bey nəl xalq Fe de ra-
si ya tə rə fin dən bir nü mu nə ki mi 
di gər mil li cə miy yət lə rə töv si yə edi-
lir.

Əl də olu nan uğur lar dan bi ri də 
Bey nəl xalq Fe de ra si ya nın ça ğı rış la-
rı na və di gər mil li cə miy yət lə rin 
mü ra ciəti nə əsa sən  xa ri ci öl kə lər də 
baş ver miş tə bii fə la kət lər za ma nı 
zə rər çək miş in san la ra yar dım la rın 
edil mə si dir. Bu nu ar tıq do nor luq 
fəaliy yə ti ki mi ad lan dır maq olar. 
Be lə ha di sə lər za ma nı hə min öl kə-
lə rin mil li cə miy yət lə ri nə yar dım 
et mək bi zim mis si ya la rı mız dan 
bi ri dir. Bey nəl xalq təc rü bə yə əsas-
la na raq bu məq səd lə tə rə fi miz dən 
ianə top la ma kam pa ni ya la rı hə ya ta 
ke çi ri lir. Be lə ki, So ma li də sə fa lət 
için də ya şa yan in san la ra, Tür ki yə-
nin Van vi la yə tin də və İra nın Şər qi 
Azər bay canın da baş ver miş zəl zə-
lə lər, Tür ki yə də mə dən də baş ver-
miş ha di sə za ma nı, ey ni za man da, 
İraq, Ne pal, Uk ray na və Mol do va 
mil li cə miy yət lə ri nə mü va fiq mad-

di yar dım lar edil miş dir. Bu kam pa-
ni ya lar da hər bir Azər bay can və tən-
da şı, özəl şir kət lər və təş ki lat lar öz 
ianə lə ri ni et miş lər. Bil di yi niz ki mi, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı da bu 
kam pa ni ya la ra ak tiv qo şul muş lar. 

Bi zim əsas tə rəf daş la rı mız Bey-
nəl xalq Qı zıl Xaç və Qı zıl Ay pa ra 
Cə miy yət lə ri Fe de ra si ya sı və Bey-
nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si dir. 
Hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər də adı 
çə ki lən təş ki lat la rın ro lu bö yük dür. 

Az.QAC “İlk yar dım” proq ra mı 
çər çi və sin də əha li nin ekst re mal 
şə rait də, bəd bəxt ha di sə lər də, qə fil 
xəs tə lik lər za ma nı hə ya tı nı xi las 
et mək, ix ti sas lı hə kim yar dı mı gə lə-
nə qə dər zə rər çək miş lə rin  ağır laş-
ma hal la rı nın qar şı sı nı al maq möv-
zu sun da ic ma lar da və bir çox təş ki-
lat lar da maarif lən dir mə iş lə ri gö rür. 
Son il lər bir çox təş ki lat lar da ilk yar-
dım kurs la rı hə ya ta ke çi ri lib. Bu 
sa hə də uğur la real laş dı rı lan la yi hə-
lər dən “Və rəm li xəs tə lə rin da vam lı 
müali cə si nə nə za rət” ad lı pi lot la yi-
hə ni də mi sal çək mək olar. 

Ümu miy yət lə, sə hiy yə sa hə sin də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Sə hiy-
yə Na zir li yi ilə iş gü zar əmək daş lıq 
mü na si bət lə ri son il lər da ha da in ki-
şaf et mək də dir. Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Sə hiy yə Na zir li yi ilə 
iki tə rəf li mü na si bət lə ri özün də təs-
bit edən əmək daş lıq me mo ran du-
mu im za lan mış dır. Bu sa hə də gö rü-
lən bü tün iş lər Sə hiy yə Na zir li yi ilə 
koor di na si ya edi lir.

Bey nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si-
nin dəs tə yi ilə da vam lı ola raq  hə ya-
ta ke çi ri lən la yi hə lər dən bi ri də 
ax ta rış xid mə ti dir. Bu xid mə tin 
məq sə di bir-bi rin dən ay rı düş müş 
ailə üzv lə ri ara sın da kör pü ro lu nu 
oy na maq, psi xo lo ji kö mək lik gös-
tər mək, föv qə la də hal lar za ma nı və 
on dan son ra əl də edi lən zə ru ri 
mə lu mat la rın ailə üzv lə ri ara sın da 
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in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də atıl  mış ye  ni, 
çox va  cib ad  dım ki  mi də  yər  lən  di -
ril  mə  li  dir. 

Müasir is  teh  sal inf  rast  ruk  tu  ru -
na ma  lik sə  na  ye par  kı və mə  həl  lə -
lə  ri  nin fəaliy  yə  ti öl  kə  də sə  na  ye sa -
hə  lə  ri  nin tə  rəq  qi  si  nin, iq  ti  sa  diy  ya -
tın ta  raz  lı yük  sə  li  şi  nin tə  min edil -
mə  si  ni, ha  be  lə is  teh  sal sa  hə  lə  ri  nin 
və onun in  no  va  si  ya is  ti  qa  mə  ti  nin 
in  ki  şa  fı  nı nə  zər  də tu  tan döv  lət si -
ya  sə  ti  nin real  laş  dı  rıl  ma  sı  na yö  nəl -
dil  miş  dir. Bu cür sə  na  ye komp -
leks  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı öl  kə  nin 
qey  ri-neft sek  to  ru  nun da  vam  lı in -
ki  şa  fı, iq  ti  sa  diy  ya  tın ix  rac qa  bi  liy -
yə  ti  nin, id  xa  lı əvəz edən məh  sul  la-
 rın is  teh  sa  lı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, böl  gə -
lər  də məş  ğul  lu  ğun tə  mi  ni, in  ves  ti -
si  ya  la  rın və müasir tex  no  lo  gi  ya  la -
rın cəlb edil  mə  si ki  mi ön  cül və  zi  fə-
 lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si ba  xı  mın  dan 
xü  su  si  lə əhə  miy  yət  li  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın açı  lı  şın  da iş  ti-
 rak et  di  yi Ba  la  xa  nı Sə  na  ye Par  kı -
nın ya  ra  dıl  ma  sı qey  ri-neft sek  to -
ru  nun, o cüm  lə  dən “ya  şıl iq  ti  sa -
diy  yat”ın in  ki  şa  fı, əha  li  nin is  teh -
sal sa  hə  sin  də məş  ğul  lu  ğu  nun ar -
tı  rıl  ma  sı, Ba  kı şə  hə  ri və ət  raf qə  sə-
 bə  lər  də eko  lo  ji və  ziy  yə  tin yax  şı -
laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  nə xid  mət 
edir. Bu park  da ha  zır  da 10 re  zi -
dent qey  diy  yat  dan ke  çib ki, bu 
müəs  si  sə  lər əsas eti  ba  ri  lə müx  tə  lif 
tul  lan  tı  la  rın tək  rar ema  lı ilə məş -
ğul ola  caq. Bu  ra tul  lan  tı yağ  la  rı -
nın, plas  tik bu  tul  ka  la  rın, plas  tik 
mə  mu  lat  la  rın, tul  lan  tı ka  ğız  la  rın, 
tul  lan  tı qi  da yağ  la  rı  nın tək  rar 
ema  lı, kənd tə  sər  rü  fa  tı üçün güb -
rə və yem is  teh  sal edil  mə  si, po -
lieti  len tul  lan  tı  la  rın tək  rar ema  lın-
 dan alı  nan məh  sul  lar, ağac ema  lı 
sə  na  ye  sin  dən, me  bel sə  na  ye  sin -
dən, kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın ağac tul -

lan  tı  la  rın  dan bri  ket  lən  miş kö  mür 
is  teh  sal edil  mə  si və s. da  xil  dir.    

Gə  mi  qa  yır  ma sa  hə  sin  də ix  ti  sas-
 la  şan Qa  ra  dağ Sə  na  ye Par  kın  da 
yük  sək yük  gö  tür  mə qa  bi  liy  yə  ti  nə 
ma  lik tan  ker, də  niz təc  hi  zat gə  mi-
 si və di  gər tə  yi  nat  lı gə  mi  lə  rin is -
teh  sa  lı hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. İs  teh  sal 
im  kan  la  rı  na gö  rə Xə  zər də  ni  zi 
höv  zə  sin  də ən bö  yük olan bu 
müəs  si  sə  də il  də 15 min ton yük -
gö  tür  mə qa  bi  liy  yə  ti olan dörd və 
ya 70 min ton yük  gö  tür  mə qa  bi -
liy  yə  ti olan iki tan  ker və dörd 
özül təc  hi  zat gə  mi  si tik  mək, müx -
tə  lif tə  yi  nat  lı 80-100 gə  mi  ni tə  mir 
et  mək müm  kün ola  caq. Ar  tıq Ba  kı 
Gə  mi  qa  yır  ma Za  vo  dun  da on  lar  la 
gə  mi ti  ki  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib, 
60-dan çox gə  mi  də tə  mir iş  lə  ri hə -
ya  ta ke  çi  ri  lib. 

Min  gə  çe  vir Sə  na  ye Par  kı  na gə -
lin  cə isə bu  ra  da yün  gül sə  na  ye 

İNKİŞAF

Sənaye parkları kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafına təkan verəcək

Ha  zır  da res  pub  li  ka  mı  zın re -
gion  la  rın  da möv  cud olan iq  ti  sa  di 
po  ten  sial  dan tam və sə  mə  rə  li is  ti -
fa  də olun  ma  sı, so  sial-iq  ti  sa  di və -
ziy  yə  tin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na və iq -
ti  sa  diy  ya  tın ta  raz  lı in  ki  şa  fı  na he -
sab  lan  mış və uğur  la ic  ra olu  nan 
döv  lət proq  ram  la  rı re  gion  la  rın 
komp  leks in  ki  şa  fı  na, o cüm  lə  dən 
inf  rast  ruk  tur sa  hə  lə  ri  nin bər  pa və 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə, ye  ni is  tehsal 
və emal müəs  si  sə  lə  ri  nin, so  sial-
mə  də  ni ob  yekt  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı  na, 
iş yer  lə  ri  nin açıl  ma  sı  na, əha  li  nin 
hə  yat sə  viy  yə  si  nin da  ha da yük  səl-
 dil  mə  si  nə zə  min ya  rat  mış  dır.

Öl  kə  nin di  na  mik in  ki  şa  fı  nın da -

vam et  di  ril  mə  si möv  cud tə  bii-iq  ti -
sa  di re  surs  la  ra və ümu  mi əla  və 
də  yər ya  ra  dan bö  yük həcm  lə  rə 
söy  kə  nən sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin for -
ma  laş  ma  sı  nı, sə  na  ye park  la  rı  nın 
və sə  na  ye mə  həl  lə  lə  ri  nin ya  ra  dıl -
ma  sı  nın sü  rət  lən  di  ril  mə  si  ni zə  ru  ri 
edir. Bu ba  xım  dan Sum  qa  yıt şə  hə -
rin  də  ki sə  na  ye zo  na  sı əra  zi  sin  də 
zə  ru  ri inf  rast  ruk  tu  ra və ida  rəet  mə 
sis  te  mi  nə ma  lik, müasir tex  no  lo  gi -
ya  la  rın tət  bi  qi yo  lu ilə rə  qa  bət qa -
bi  liy  yət  li məh  sul  lar is  teh  sa  lı və 
xid  mət  lər gös  təril  mə  si məq  sə  di ilə 
ti  ki  lən Sum  qa  yıt Kim  ya Sə  na  ye 
Par  kı mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edir. 
500 hek  ta  ra ya  xın əra  zi  də mü  tə -
rəq  qi tex  no  lo  gi  ya  lar əsa  sın  da nü -
mu  nə  vi bir emal şə  hər  ci  yi ki  mi in -
şa edi  lən bu par  kın ya  ra  dıl  ma  sın  da 
əsas məq  səd sə  na  ye  nin özəl sek  to -
ru  nun in  ki  şa  fı  na, nə  ti  cə eti  ba  ri  lə 
isə res  pub  li  ka  mız  da müa  sir tex  no -
lo  gi  ya  lar əsa  sın  da rə  qa  bət qa  bi  liy -
yət  li sə  na  ye məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı  na, 
əha  li  nin ye  ni iş yer  lə  ri ilə tə  min 
edil  mə  si  nə nail ol  maq  dır. Ha  zır  da 
Sum  qa  yıt Kim  ya Sə  na  ye Par  kın  da 
qey  diy  ya  ta alın  mış re  zi  dent  lə  rin 
sa  yı 17-yə ça  tıb. Bu, çox yax  şı bir 
gös  tə  ri  ci  dir. Bu  ra  da  kı müəs  si  sə  lə -
rin açı  lış və tə  məl  qoy  ma mə  ra  sim -
lə  ri  nin, de  mək olar ki, ha  mı  sın  da 
öl  kə baş  çı  sı şəx  sən iş  ti  rak edə  rək 
xe  yir-duası  nı ve  rib. Tək  cə son sə  fə-
 rin  də 4 ye  ni müəs  si  sə  nin açı  lış, 3 
ye  ni müəs  si  sə  nin isə tə  məl  qoy  ma 
mə  ra  si  mi ke  çi  ril  di. Par  ka qo  yu  lan 
sər  ma  yə  nin həc  mi 2,7 mil  yard dol-

 lar təş  kil edir. Bu müəs  si  sə  lə  rin 
ya  xın gə  lə  cək  də res  pub  li  ka  mı  za 
bö  yük gə  lir gə  ti  rə  cək  lə  ri şüb  hə  siz -
dir. Mə  sə  lən, gö  tü  rək Kar  ba  mid 
za  vo  du  nu. Za  vod  da gün  də  lik 1200 
ton am  mon  yak və 2000 ton kar  ba -
mid is  teh  sal edi  lə  cək. İs  teh  sal edi -
lən kar  ba  mid məh  su  lu  nun (il  lik 
or  ta he  sab  la 650 min ton) təx  mi  nən 
150 min to  nu da  xi  li tə  lə  bat üçün 
nə  zər  də tu  tul  muş  dur. Yer  də qa  la  nı 
isə ix  rac məq  sə  di da  şı  yır ki, bu da 
öl  kə  yə val  yu  ta gə  ti  ril  mə  si ba  xı -
mın  dan çox önəm  li  dir. Bu o de -
mək  dir ki, il ər  zin  də həm xa  ric  dən 
güb  rə alın  ma  sı  na sərf olu  nan və -
sait res  pub  li  ka  da qa  la  caq, həm də 
ix  rac nə  ti  cə  sin  də öl  kə  mi  zə əla  və 
və  sait da  xil ola  caq  dır. Da  ha bir mi -
sal ki  mi SO  CAR-Po  li  mer MMC-
nin po  lip  ro  pi  len və yük  sək sıx  lıq  lı 
po  lieti  len qur  ğu  la  rı  nın adı  nı çə  kə 
bi  lə  rik. Bu za  vod  lar sa  yə  sin  də il  də 
180 min ton po  lip  ro  pi  len və 120 
min ton yük  sək sıx  lıq  lı po  lieti  len 
məh  sul  la  rı is  teh  sal olu  na  caq. 
Müəs  si  sə  də yer  li xam  mal  dan, 
“Azə  ri  kim  ya” İB-nin Eti  len-Po  lieti -
len Za  vo  dun  da is  teh  sal olu  nan 
pro  pi  len və eti  len  dən is  ti  fa  də edi -
lə  cək. “Azər  tex  no  layn”, “STP” və 
di  gər re  zi  dent  lər də onun ki  mi. 
Həm  çi  nin Sum  qa  yıt  da ya  ra  dıl  mış 
“Azər  sun” Yağ Fab  ri  ki  nin, ka  ğız və 
kar  ton is  teh  sa  lı kom  bi  na  tı  nın is  tis-
ma  ra ve  ril  mə  si, “Gi  lan” teks  til, 
“Al  yans” teks  til və “İn  ter” teks  til 
fab  rik  lə  ri  iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di-
 ril  mə  si və qey  ri-neft sek  to  ru  nun 
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in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də atıl  mış ye  ni, 
çox va  cib ad  dım ki  mi də  yər  lən  di -
ril  mə  li  dir. 

Müasir is  teh  sal inf  rast  ruk  tu  ru -
na ma  lik sə  na  ye par  kı və mə  həl  lə -
lə  ri  nin fəaliy  yə  ti öl  kə  də sə  na  ye sa -
hə  lə  ri  nin tə  rəq  qi  si  nin, iq  ti  sa  diy  ya -
tın ta  raz  lı yük  sə  li  şi  nin tə  min edil -
mə  si  ni, ha  be  lə is  teh  sal sa  hə  lə  ri  nin 
və onun in  no  va  si  ya is  ti  qa  mə  ti  nin 
in  ki  şa  fı  nı nə  zər  də tu  tan döv  lət si -
ya  sə  ti  nin real  laş  dı  rıl  ma  sı  na yö  nəl -
dil  miş  dir. Bu cür sə  na  ye komp -
leks  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı öl  kə  nin 
qey  ri-neft sek  to  ru  nun da  vam  lı in -
ki  şa  fı, iq  ti  sa  diy  ya  tın ix  rac qa  bi  liy -
yə  ti  nin, id  xa  lı əvəz edən məh  sul  la-
 rın is  teh  sa  lı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, böl  gə -
lər  də məş  ğul  lu  ğun tə  mi  ni, in  ves  ti -
si  ya  la  rın və müasir tex  no  lo  gi  ya  la -
rın cəlb edil  mə  si ki  mi ön  cül və  zi  fə-
 lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si ba  xı  mın  dan 
xü  su  si  lə əhə  miy  yət  li  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın açı  lı  şın  da iş  ti-
 rak et  di  yi Ba  la  xa  nı Sə  na  ye Par  kı -
nın ya  ra  dıl  ma  sı qey  ri-neft sek  to -
ru  nun, o cüm  lə  dən “ya  şıl iq  ti  sa -
diy  yat”ın in  ki  şa  fı, əha  li  nin is  teh -
sal sa  hə  sin  də məş  ğul  lu  ğu  nun ar -
tı  rıl  ma  sı, Ba  kı şə  hə  ri və ət  raf qə  sə-
 bə  lər  də eko  lo  ji və  ziy  yə  tin yax  şı -
laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  nə xid  mət 
edir. Bu park  da ha  zır  da 10 re  zi -
dent qey  diy  yat  dan ke  çib ki, bu 
müəs  si  sə  lər əsas eti  ba  ri  lə müx  tə  lif 
tul  lan  tı  la  rın tək  rar ema  lı ilə məş -
ğul ola  caq. Bu  ra tul  lan  tı yağ  la  rı -
nın, plas  tik bu  tul  ka  la  rın, plas  tik 
mə  mu  lat  la  rın, tul  lan  tı ka  ğız  la  rın, 
tul  lan  tı qi  da yağ  la  rı  nın tək  rar 
ema  lı, kənd tə  sər  rü  fa  tı üçün güb -
rə və yem is  teh  sal edil  mə  si, po -
lieti  len tul  lan  tı  la  rın tək  rar ema  lın-
 dan alı  nan məh  sul  lar, ağac ema  lı 
sə  na  ye  sin  dən, me  bel sə  na  ye  sin -
dən, kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın ağac tul -

lan  tı  la  rın  dan bri  ket  lən  miş kö  mür 
is  teh  sal edil  mə  si və s. da  xil  dir.    

Gə  mi  qa  yır  ma sa  hə  sin  də ix  ti  sas-
 la  şan Qa  ra  dağ Sə  na  ye Par  kın  da 
yük  sək yük  gö  tür  mə qa  bi  liy  yə  ti  nə 
ma  lik tan  ker, də  niz təc  hi  zat gə  mi-
 si və di  gər tə  yi  nat  lı gə  mi  lə  rin is -
teh  sa  lı hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. İs  teh  sal 
im  kan  la  rı  na gö  rə Xə  zər də  ni  zi 
höv  zə  sin  də ən bö  yük olan bu 
müəs  si  sə  də il  də 15 min ton yük -
gö  tür  mə qa  bi  liy  yə  ti olan dörd və 
ya 70 min ton yük  gö  tür  mə qa  bi -
liy  yə  ti olan iki tan  ker və dörd 
özül təc  hi  zat gə  mi  si tik  mək, müx -
tə  lif tə  yi  nat  lı 80-100 gə  mi  ni tə  mir 
et  mək müm  kün ola  caq. Ar  tıq Ba  kı 
Gə  mi  qa  yır  ma Za  vo  dun  da on  lar  la 
gə  mi ti  ki  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib, 
60-dan çox gə  mi  də tə  mir iş  lə  ri hə -
ya  ta ke  çi  ri  lib. 

Min  gə  çe  vir Sə  na  ye Par  kı  na gə -
lin  cə isə bu  ra  da yün  gül sə  na  ye 

İNKİŞAF

Sənaye parkları kiçik və orta  
sahibkarlığın inkişafına təkan verəcək

Ha  zır  da res  pub  li  ka  mı  zın re -
gion  la  rın  da möv  cud olan iq  ti  sa  di 
po  ten  sial  dan tam və sə  mə  rə  li is  ti -
fa  də olun  ma  sı, so  sial-iq  ti  sa  di və -
ziy  yə  tin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na və iq -
ti  sa  diy  ya  tın ta  raz  lı in  ki  şa  fı  na he -
sab  lan  mış və uğur  la ic  ra olu  nan 
döv  lət proq  ram  la  rı re  gion  la  rın 
komp  leks in  ki  şa  fı  na, o cüm  lə  dən 
inf  rast  ruk  tur sa  hə  lə  ri  nin bər  pa və 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə, ye  ni is  tehsal 
və emal müəs  si  sə  lə  ri  nin, so  sial-
mə  də  ni ob  yekt  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı  na, 
iş yer  lə  ri  nin açıl  ma  sı  na, əha  li  nin 
hə  yat sə  viy  yə  si  nin da  ha da yük  səl-
 dil  mə  si  nə zə  min ya  rat  mış  dır.

Öl  kə  nin di  na  mik in  ki  şa  fı  nın da -

vam et  di  ril  mə  si möv  cud tə  bii-iq  ti -
sa  di re  surs  la  ra və ümu  mi əla  və 
də  yər ya  ra  dan bö  yük həcm  lə  rə 
söy  kə  nən sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin for -
ma  laş  ma  sı  nı, sə  na  ye park  la  rı  nın 
və sə  na  ye mə  həl  lə  lə  ri  nin ya  ra  dıl -
ma  sı  nın sü  rət  lən  di  ril  mə  si  ni zə  ru  ri 
edir. Bu ba  xım  dan Sum  qa  yıt şə  hə -
rin  də  ki sə  na  ye zo  na  sı əra  zi  sin  də 
zə  ru  ri inf  rast  ruk  tu  ra və ida  rəet  mə 
sis  te  mi  nə ma  lik, müasir tex  no  lo  gi -
ya  la  rın tət  bi  qi yo  lu ilə rə  qa  bət qa -
bi  liy  yət  li məh  sul  lar is  teh  sa  lı və 
xid  mət  lər gös  təril  mə  si məq  sə  di ilə 
ti  ki  lən Sum  qa  yıt Kim  ya Sə  na  ye 
Par  kı mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edir. 
500 hek  ta  ra ya  xın əra  zi  də mü  tə -
rəq  qi tex  no  lo  gi  ya  lar əsa  sın  da nü -
mu  nə  vi bir emal şə  hər  ci  yi ki  mi in -
şa edi  lən bu par  kın ya  ra  dıl  ma  sın  da 
əsas məq  səd sə  na  ye  nin özəl sek  to -
ru  nun in  ki  şa  fı  na, nə  ti  cə eti  ba  ri  lə 
isə res  pub  li  ka  mız  da müa  sir tex  no -
lo  gi  ya  lar əsa  sın  da rə  qa  bət qa  bi  liy -
yət  li sə  na  ye məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı  na, 
əha  li  nin ye  ni iş yer  lə  ri ilə tə  min 
edil  mə  si  nə nail ol  maq  dır. Ha  zır  da 
Sum  qa  yıt Kim  ya Sə  na  ye Par  kın  da 
qey  diy  ya  ta alın  mış re  zi  dent  lə  rin 
sa  yı 17-yə ça  tıb. Bu, çox yax  şı bir 
gös  tə  ri  ci  dir. Bu  ra  da  kı müəs  si  sə  lə -
rin açı  lış və tə  məl  qoy  ma mə  ra  sim -
lə  ri  nin, de  mək olar ki, ha  mı  sın  da 
öl  kə baş  çı  sı şəx  sən iş  ti  rak edə  rək 
xe  yir-duası  nı ve  rib. Tək  cə son sə  fə-
 rin  də 4 ye  ni müəs  si  sə  nin açı  lış, 3 
ye  ni müəs  si  sə  nin isə tə  məl  qoy  ma 
mə  ra  si  mi ke  çi  ril  di. Par  ka qo  yu  lan 
sər  ma  yə  nin həc  mi 2,7 mil  yard dol-

 lar təş  kil edir. Bu müəs  si  sə  lə  rin 
ya  xın gə  lə  cək  də res  pub  li  ka  mı  za 
bö  yük gə  lir gə  ti  rə  cək  lə  ri şüb  hə  siz -
dir. Mə  sə  lən, gö  tü  rək Kar  ba  mid 
za  vo  du  nu. Za  vod  da gün  də  lik 1200 
ton am  mon  yak və 2000 ton kar  ba -
mid is  teh  sal edi  lə  cək. İs  teh  sal edi -
lən kar  ba  mid məh  su  lu  nun (il  lik 
or  ta he  sab  la 650 min ton) təx  mi  nən 
150 min to  nu da  xi  li tə  lə  bat üçün 
nə  zər  də tu  tul  muş  dur. Yer  də qa  la  nı 
isə ix  rac məq  sə  di da  şı  yır ki, bu da 
öl  kə  yə val  yu  ta gə  ti  ril  mə  si ba  xı -
mın  dan çox önəm  li  dir. Bu o de -
mək  dir ki, il ər  zin  də həm xa  ric  dən 
güb  rə alın  ma  sı  na sərf olu  nan və -
sait res  pub  li  ka  da qa  la  caq, həm də 
ix  rac nə  ti  cə  sin  də öl  kə  mi  zə əla  və 
və  sait da  xil ola  caq  dır. Da  ha bir mi -
sal ki  mi SO  CAR-Po  li  mer MMC-
nin po  lip  ro  pi  len və yük  sək sıx  lıq  lı 
po  lieti  len qur  ğu  la  rı  nın adı  nı çə  kə 
bi  lə  rik. Bu za  vod  lar sa  yə  sin  də il  də 
180 min ton po  lip  ro  pi  len və 120 
min ton yük  sək sıx  lıq  lı po  lieti  len 
məh  sul  la  rı is  teh  sal olu  na  caq. 
Müəs  si  sə  də yer  li xam  mal  dan, 
“Azə  ri  kim  ya” İB-nin Eti  len-Po  lieti -
len Za  vo  dun  da is  teh  sal olu  nan 
pro  pi  len və eti  len  dən is  ti  fa  də edi -
lə  cək. “Azər  tex  no  layn”, “STP” və 
di  gər re  zi  dent  lər də onun ki  mi. 
Həm  çi  nin Sum  qa  yıt  da ya  ra  dıl  mış 
“Azər  sun” Yağ Fab  ri  ki  nin, ka  ğız və 
kar  ton is  teh  sa  lı kom  bi  na  tı  nın is  tis-
ma  ra ve  ril  mə  si, “Gi  lan” teks  til, 
“Al  yans” teks  til və “İn  ter” teks  til 
fab  rik  lə  ri  iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di-
 ril  mə  si və qey  ri-neft sek  to  ru  nun 

Muxtar Babayev
Milli Məclisin deputatı 



mart-aprel 2018    6968     Milli Məclis

Bir mə  sə  lə  ni də xü  su  si qeyd et -
mək is  tə  yi  rəm. Bu sə  na  ye park və 
mə  həl  lə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı beş il -
dən, ya  xud on il  dən son  ra Azər -
bay  ca  nın iq  ti  sa  di və sə  na  ye po  ten -
sialı  nın nə  dən iba  rət ola  ca  ğı  nı ay -
dın  lı  ğı ilə bi  zə gös  tə  rir. Ona gö  rə 
də kadr ha  zır  lı  ğı  mı  zı da məhz bu 
ar  tan sə  viy  yə  yə uy  ğun  laş  dır  ma  lı -
yıq. Çün  ki bu sə  na  ye park və mə -
həl  lə  lə  rin  də,  in  şa olu  nan müasir 
sə  na  ye müəs  si  sə  lə  rin  də iş  lə  yə bi  lə-
 cək ix  ti  sas  lı fəh  lə kadr  la  rı  na da 
cid  di eh  ti  yac du  yu  lur.  İs  tər Sum -
qa  yı  tın, is  tər  sə də di  gər re  gion  la  rın 
sə  na  ye mər  kə  zi  nə çev  ril  mə  lə  ri  ni 
nə  zə  rə ala  raq gənc  lə  ri əsas eti  ba  ri -
lə bu sa  hə  lər üz  rə təh  sil al  ma  ğa is -
ti  qa  mət  lən  dir  mək va  cib  dir. Bu ra -
yon  lar  da müasir tip  li pe  şə  yö  nüm -
lü mək  təb  lər ya  ra  dıl  ma  lı, mad  di-
tex  ni  ki ba  za güc  lən  di  ril  mə  li, iş  lər 
tə  ləb-tək  lif əsa  sın  da qu  rul  maq  la 
cid  di eh  ti  yac du  yu  lan pe  şə  lər üz  rə 
kadr ha  zır  lı  ğı hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li, 

nə  zə  riy  yə ilə prak  ti  ka  nın möh  kəm 
vəh  də  ti ya  ra  dıl  ma  lı  dır.

Bü  tün bun  lar və hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən di  gər la  yi  hə  lər onu de  mə  yə 
əsas ve  rir ki, Azər  bay  can iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nın, o cüm  lə  dən qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun da  vam  lı in  ki  şa  fı  nın 
tə  min edil  mə  si, öl  kə  nin yer  li və 
xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  lar üçün əl  ve  riş  li-
 li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı, in  no  va  tiv və 
yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lar əsa  sın  da 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li sə  na  ye is  teh -
sa  lı  nın in  ki  şa  fı döv  lət baş  çı  sı  nın 
ye  ni iq  ti  sa  di in  ki  şaf kon  sep  si  ya  sı -
nın priori  te  ti  dir. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev də  fə  lər  lə bə  yan edib ki, 
Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi şa  xə  lən  di -
ril  miş iq  ti  sa  diy  ya  ta bağ  lı  dır: “Biz 
gə  lə  cə  yi  mi  zi da  ya  nıq  lı iq  ti  sa  diy -
yat  da gö  rü  rük. Tə  bii re  surs  la  rı  mız 
bi  zim üçün sa  də  cə ola  raq bir va  si-
 tə  dir ki, öl  kə  mi  zi hər  tə  rəf  li şə  kil -
də in  ki  şaf et  di  rək və güc  lü qey  ri-
neft iq  ti  sa  diy  ya  tı ya  ra  daq”. 

Azər  bay  can  da ötən 10 il ər  zin -

də qey  də alı  nan sü  rət  li iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf  da neft sek  to  ru  nun ro  lu 
apa  rı  cı ol  sa da, son za  man  lar qey-
 ri-neft sek  to  ru ümu  mi iq  ti  sa  di ar -
tım  da önə çıx  maq  da  dır. Neft gə -
lir  lə  ri  nin iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di -
ril  mə  si  nə he  sab  lan  mış xərc  lən  mə 
st  ra  te  gi  ya  sı özü  nü, de  mək olar ki, 
doğ  rul  dub. Öl  kə baş  çı  sı  nın rəh -
bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən uğur  lu  
iq  ti  sa  di si  ya  sət və da  vam  lı is  la  hat-
 lar, iq  ti  sa  di st  ra  te  gi  ya  nın ger  çək -
ləş  mə  si iq  ti  sa  diy  ya  tın bü  tün sa  hə-
 lə  rin  də di  na  mizm me  yil  lə  ri  ni güc-
 lən  di  rib. Döv  lə  ti  mi  zin  baş  çı  sı 
qar  şı  ya be  lə bir və  zi  fə qo  yub ki, 
hər bir böl  gə  nin özü  nə xas olan 
xü  su  siy  yət  lə  rin  dən, spe  si  fik coğ -
ra  fi və əra  zi im  kan  la  rın  dan is  ti  fa -
də edə  rək yer  li is  teh  sa  lın ar  tı  rıl -
ma  sı he  sa  bı  na özü  nü mak  si  mum 
də  rə  cə  də tə  min et  mə  si  nə nail 
olun  sun. Bu, qey  ri-neft sek  to  ru -
nun in  ki  şa  fın  da ye  ni və da  ha üs -
tün bir mər  hə  lə  dir. 

İNKİŞAF

məh  sul  la  rı, o cüm  lə  dən ayaq  qa  bı, 
tib  bi kos  me  ti  ka, ip  lik, bo  ya  ma, to -
xu  ma, ti  kiş və co  rab is  teh  sa  lı üz  rə 
9 fab  ri  kin ya  ra  dıl  ma  sı və 5 min  dən 
çox ye  ni iş ye  ri  nin açıl  ma  sı nə  zər -
də tu  tu  lur. Ar  tıq bu sə  na  ye par  kı -
nın ilk re  zi  den  ti olan “Min  gə  çe  vir 
Teks  til” MMC ip  lik is  teh  sa  lı fab  ri -
ki  nin ti  kin  ti  si  nə baş  la  yıb. Də  yə  ri 
46 mil  yon ABŞ dol  la  rı olan la  yi  hə 
çər  çi  və  sin  də 550-750 ara  sı ye  ni iş 
yer  i  nin ya  ra  dıl  ma  sı və fab  ri  kin bu 
ilin so  nun  da is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si 
nə  zər  də tu  tu  lub.

Azər  bay  can  da qey  ri-neft sek  to -
ru  nun in  ki  şaf et  di  ril  mə  si sa  hə  sin -
də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən mü  hüm təd  bir-
 lər  dən bi  ri də öl  kə  miz üçün ye  ni 
sə  na  ye sa  hə  si olan əc  za  çı  lıq məh -
sul  la  rı is  teh  sa  lı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  dır. 
Bu məq  səd  lə Pi  ral  la  hı Sə  na  ye Par -
kın  da in  şa olu  nan, də  yə  ri 4 mil  yon 
ABŞ dol  la  rı olan və bir  də  fə  lik şp -

ris  lə  rin is  teh  sa  lı  nı nə  zər  də tu  tan 
“Diamed Ko” müəs  si  sə  si  nin gə  lən 
ilin bi  rin  ci ya  rı  sın  da is  tis  ma  ra ve  ri-
 lə  cə  yi nə  zər  də tu  tu  lub. Di  gər re  zi -
dent “Ha  yat Farm”da Al  ma  ni  ya, 
İta  li  ya və di  gər Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nin 
tex  no  lo  gi  ya  sı əsa  sın  da on  ko  lo  gi  ya, 
QİÇS, si  nir sis  te  mi, kar  diovas  kul -
yar, diabet, sü  mük-əzə  lə və tə  nəf -
füs sis  te  mi tə  yi  nat  lı dər  man  lar, an -
ti  biotik  lər, həm  çi  nin rent  gen-kont -
rast və maq  nit re  zo  nans müayi  nə -
lər üçün əla  və  lər is  teh  sal edi  lə  cək; 
“Kas  pian Far  med”də isə Al  ma  ni -
ya, İta  li  ya ki  mi öl  kə  lə  rin tex  no  lo  gi-
 ya  sı əsa  sın  da həb  lər, kap  sul  lar və 
blis  ter  lər ha  zır  la  na  caq. Ey  ni za -
man  da, za  vod  da 54 tə  si  re  di  ci mad-
 də üz  rə 84 ad  da dər  man pre  pa  rat -
la  rı  nın is  teh  sa  lı plan  laş  dı  rı  lır.

Ümu  miy  yət  lə, bu qə  bil  dən olan 
sə  na  ye park  la  rı  nın bir əhə  miy  yə  ti 
də on  da  dır ki, bu  ra  da in  şa edilən 

müəs  si  sə  lər res  pub  li  ka  mı  zın iq  ti -
sa  di in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  lə  ri  ni ve  rə -
cək, is  teh  sal olu  nan məh  sul  lar ki -
çik və or  ta sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı  na 
zə  min ya  ra  da  caq, on  lar  la ye  ni is -
teh  sal sa  hə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na 
və in  ki  şa  fı  na tə  kan ve  rə  cək  dir. 

Həm  çi  nin re  gion  lar  da sa  hib  kar -
lıq fəaliy  yə  ti  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
və yer  li eh  ti  yat  lar  dan sə  mə  rə  li is  ti-
 fa  də et  mək  lə sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin 
in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan sə  na  ye zo  na -
la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı mü  hüm önəm 
da  şı  yır. Be  lə ki, Neft  ça  la Sə  na  ye 
Zo  na  sın  da 3 müəs  si  sə ar  tıq fəaliy -
yə  tə baş  la  yıb, da  ha 6 müəs  si  sə  nin 
isə bu il fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı nə -
zər  də tu  tu  lur. Ma  sal  lı Sə  na  ye Zo -
na  sı  na da sa  hib  kar  lar tə  rə  fin  dən 
bö  yük ma  raq gös  tə  ri  lir və ar  tıq on -
lar tə  rə  fin  dən də  yə  ri 33 mil  yon 
ma  nat  dan çox olan 33 la  yi  hə təq -
dim olu  nub. 
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Bir mə  sə  lə  ni də xü  su  si qeyd et -
mək is  tə  yi  rəm. Bu sə  na  ye park və 
mə  həl  lə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı beş il -
dən, ya  xud on il  dən son  ra Azər -
bay  ca  nın iq  ti  sa  di və sə  na  ye po  ten -
sialı  nın nə  dən iba  rət ola  ca  ğı  nı ay -
dın  lı  ğı ilə bi  zə gös  tə  rir. Ona gö  rə 
də kadr ha  zır  lı  ğı  mı  zı da məhz bu 
ar  tan sə  viy  yə  yə uy  ğun  laş  dır  ma  lı -
yıq. Çün  ki bu sə  na  ye park və mə -
həl  lə  lə  rin  də,  in  şa olu  nan müasir 
sə  na  ye müəs  si  sə  lə  rin  də iş  lə  yə bi  lə-
 cək ix  ti  sas  lı fəh  lə kadr  la  rı  na da 
cid  di eh  ti  yac du  yu  lur.  İs  tər Sum -
qa  yı  tın, is  tər  sə də di  gər re  gion  la  rın 
sə  na  ye mər  kə  zi  nə çev  ril  mə  lə  ri  ni 
nə  zə  rə ala  raq gənc  lə  ri əsas eti  ba  ri -
lə bu sa  hə  lər üz  rə təh  sil al  ma  ğa is -
ti  qa  mət  lən  dir  mək va  cib  dir. Bu ra -
yon  lar  da müasir tip  li pe  şə  yö  nüm -
lü mək  təb  lər ya  ra  dıl  ma  lı, mad  di-
tex  ni  ki ba  za güc  lən  di  ril  mə  li, iş  lər 
tə  ləb-tək  lif əsa  sın  da qu  rul  maq  la 
cid  di eh  ti  yac du  yu  lan pe  şə  lər üz  rə 
kadr ha  zır  lı  ğı hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li, 

nə  zə  riy  yə ilə prak  ti  ka  nın möh  kəm 
vəh  də  ti ya  ra  dıl  ma  lı  dır.

Bü  tün bun  lar və hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən di  gər la  yi  hə  lər onu de  mə  yə 
əsas ve  rir ki, Azər  bay  can iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nın, o cüm  lə  dən qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun da  vam  lı in  ki  şa  fı  nın 
tə  min edil  mə  si, öl  kə  nin yer  li və 
xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  lar üçün əl  ve  riş  li-
 li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı, in  no  va  tiv və 
yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lar əsa  sın  da 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li sə  na  ye is  teh -
sa  lı  nın in  ki  şa  fı döv  lət baş  çı  sı  nın 
ye  ni iq  ti  sa  di in  ki  şaf kon  sep  si  ya  sı -
nın priori  te  ti  dir. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev də  fə  lər  lə bə  yan edib ki, 
Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi şa  xə  lən  di -
ril  miş iq  ti  sa  diy  ya  ta bağ  lı  dır: “Biz 
gə  lə  cə  yi  mi  zi da  ya  nıq  lı iq  ti  sa  diy -
yat  da gö  rü  rük. Tə  bii re  surs  la  rı  mız 
bi  zim üçün sa  də  cə ola  raq bir va  si-
 tə  dir ki, öl  kə  mi  zi hər  tə  rəf  li şə  kil -
də in  ki  şaf et  di  rək və güc  lü qey  ri-
neft iq  ti  sa  diy  ya  tı ya  ra  daq”. 

Azər  bay  can  da ötən 10 il ər  zin -

də qey  də alı  nan sü  rət  li iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf  da neft sek  to  ru  nun ro  lu 
apa  rı  cı ol  sa da, son za  man  lar qey-
 ri-neft sek  to  ru ümu  mi iq  ti  sa  di ar -
tım  da önə çıx  maq  da  dır. Neft gə -
lir  lə  ri  nin iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di -
ril  mə  si  nə he  sab  lan  mış xərc  lən  mə 
st  ra  te  gi  ya  sı özü  nü, de  mək olar ki, 
doğ  rul  dub. Öl  kə baş  çı  sı  nın rəh -
bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən uğur  lu  
iq  ti  sa  di si  ya  sət və da  vam  lı is  la  hat-
 lar, iq  ti  sa  di st  ra  te  gi  ya  nın ger  çək -
ləş  mə  si iq  ti  sa  diy  ya  tın bü  tün sa  hə-
 lə  rin  də di  na  mizm me  yil  lə  ri  ni güc-
 lən  di  rib. Döv  lə  ti  mi  zin  baş  çı  sı 
qar  şı  ya be  lə bir və  zi  fə qo  yub ki, 
hər bir böl  gə  nin özü  nə xas olan 
xü  su  siy  yət  lə  rin  dən, spe  si  fik coğ -
ra  fi və əra  zi im  kan  la  rın  dan is  ti  fa -
də edə  rək yer  li is  teh  sa  lın ar  tı  rıl -
ma  sı he  sa  bı  na özü  nü mak  si  mum 
də  rə  cə  də tə  min et  mə  si  nə nail 
olun  sun. Bu, qey  ri-neft sek  to  ru -
nun in  ki  şa  fın  da ye  ni və da  ha üs -
tün bir mər  hə  lə  dir. 

İNKİŞAF

məh  sul  la  rı, o cüm  lə  dən ayaq  qa  bı, 
tib  bi kos  me  ti  ka, ip  lik, bo  ya  ma, to -
xu  ma, ti  kiş və co  rab is  teh  sa  lı üz  rə 
9 fab  ri  kin ya  ra  dıl  ma  sı və 5 min  dən 
çox ye  ni iş ye  ri  nin açıl  ma  sı nə  zər -
də tu  tu  lur. Ar  tıq bu sə  na  ye par  kı -
nın ilk re  zi  den  ti olan “Min  gə  çe  vir 
Teks  til” MMC ip  lik is  teh  sa  lı fab  ri -
ki  nin ti  kin  ti  si  nə baş  la  yıb. Də  yə  ri 
46 mil  yon ABŞ dol  la  rı olan la  yi  hə 
çər  çi  və  sin  də 550-750 ara  sı ye  ni iş 
yer  i  nin ya  ra  dıl  ma  sı və fab  ri  kin bu 
ilin so  nun  da is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si 
nə  zər  də tu  tu  lub.

Azər  bay  can  da qey  ri-neft sek  to -
ru  nun in  ki  şaf et  di  ril  mə  si sa  hə  sin -
də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən mü  hüm təd  bir-
 lər  dən bi  ri də öl  kə  miz üçün ye  ni 
sə  na  ye sa  hə  si olan əc  za  çı  lıq məh -
sul  la  rı is  teh  sa  lı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  dır. 
Bu məq  səd  lə Pi  ral  la  hı Sə  na  ye Par -
kın  da in  şa olu  nan, də  yə  ri 4 mil  yon 
ABŞ dol  la  rı olan və bir  də  fə  lik şp -

ris  lə  rin is  teh  sa  lı  nı nə  zər  də tu  tan 
“Diamed Ko” müəs  si  sə  si  nin gə  lən 
ilin bi  rin  ci ya  rı  sın  da is  tis  ma  ra ve  ri-
 lə  cə  yi nə  zər  də tu  tu  lub. Di  gər re  zi -
dent “Ha  yat Farm”da Al  ma  ni  ya, 
İta  li  ya və di  gər Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nin 
tex  no  lo  gi  ya  sı əsa  sın  da on  ko  lo  gi  ya, 
QİÇS, si  nir sis  te  mi, kar  diovas  kul -
yar, diabet, sü  mük-əzə  lə və tə  nəf -
füs sis  te  mi tə  yi  nat  lı dər  man  lar, an -
ti  biotik  lər, həm  çi  nin rent  gen-kont -
rast və maq  nit re  zo  nans müayi  nə -
lər üçün əla  və  lər is  teh  sal edi  lə  cək; 
“Kas  pian Far  med”də isə Al  ma  ni -
ya, İta  li  ya ki  mi öl  kə  lə  rin tex  no  lo  gi-
 ya  sı əsa  sın  da həb  lər, kap  sul  lar və 
blis  ter  lər ha  zır  la  na  caq. Ey  ni za -
man  da, za  vod  da 54 tə  si  re  di  ci mad-
 də üz  rə 84 ad  da dər  man pre  pa  rat -
la  rı  nın is  teh  sa  lı plan  laş  dı  rı  lır.

Ümu  miy  yət  lə, bu qə  bil  dən olan 
sə  na  ye park  la  rı  nın bir əhə  miy  yə  ti 
də on  da  dır ki, bu  ra  da in  şa edilən 

müəs  si  sə  lər res  pub  li  ka  mı  zın iq  ti -
sa  di in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  lə  ri  ni ve  rə -
cək, is  teh  sal olu  nan məh  sul  lar ki -
çik və or  ta sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı  na 
zə  min ya  ra  da  caq, on  lar  la ye  ni is -
teh  sal sa  hə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na 
və in  ki  şa  fı  na tə  kan ve  rə  cək  dir. 

Həm  çi  nin re  gion  lar  da sa  hib  kar -
lıq fəaliy  yə  ti  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
və yer  li eh  ti  yat  lar  dan sə  mə  rə  li is  ti-
 fa  də et  mək  lə sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin 
in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan sə  na  ye zo  na -
la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı mü  hüm önəm 
da  şı  yır. Be  lə ki, Neft  ça  la Sə  na  ye 
Zo  na  sın  da 3 müəs  si  sə ar  tıq fəaliy -
yə  tə baş  la  yıb, da  ha 6 müəs  si  sə  nin 
isə bu il fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı nə -
zər  də tu  tu  lur. Ma  sal  lı Sə  na  ye Zo -
na  sı  na da sa  hib  kar  lar tə  rə  fin  dən 
bö  yük ma  raq gös  tə  ri  lir və ar  tıq on -
lar tə  rə  fin  dən də  yə  ri 33 mil  yon 
ma  nat  dan çox olan 33 la  yi  hə təq -
dim olu  nub. 
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SƏFİR

Azərbaycanla 
Monteneqro  

arasında əməkdaşlıq 
sürətlə inkişaf edir

- İki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin yük -
sək sə  viy  yə  si və öl  kə  lə  ri  mi  zin 
po  ten  sialı əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa -
fı üçün ge  niş im  kan  lar açır. Sə -
fir ki  mi Azər  bay  can  la Mon  te -
neq  ro ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə -
rin ca  ri du  ru  mu  nu ne  cə qiy  mət-
 lən  di  rər  di  niz və han  sı sa  hə  lər, 
siz  cə, da  ha pers  pek  tiv  li  dir?

- Döv  lət sə  viy  yə  sin  də si  ya  si dialoq 
və tə  mas  la  rın da  vam  lı  lı  ğı, qar  şı  lıq  lı 
gü  vən və an  laş  ma ki  fa  yət qə  dər qı  sa 
müd  dət  də iki  tə  rəf  li və bey  nəl  xalq 
for  mat  da Mon  te  neq  ro ilə Azər  bay -
can ara  sın  da gö  zəl dost  luq mü  na  si -
bət  lə  ri  ni for  ma  laş  dır  mış, xalq  la  rı  mız 
və öl  kə  lə  ri  mi  zin ma  raq  la  rı na  mi  nə 
iq  ti  sa  di və di  gər sa  hə  lər  də mü  na  si -
bət  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə dair gə -
lə  cək la  yi  hə  lər üçün zə  min ya  rat  mış -
dır.

Kum  bor  da  kı möv  cud “Por  to No -
vi” bir  gə la  yi  hə  sin  dən (tez  lik  lə fəaliy-
 yə  tə baş  la  ma  sı göz  lə  ni  lən tu  rizm is  ti-

 ra  hət mər  kə  zi)  baş  qa Mon  te  neq  ro  da 
Azər  bay  ca  na məx  sus “No  va ban -
ka”nın fəaliy  yət gös  tər  mə  si, əmək -
daş  lı  ğın ins  ti  tu  sional və hü  qu  qi çər -
çi  və  si  nin ge  niş  lən  mə  si iq  ti  sa  diy  yat, 
tu  rizm, ener  ji (Ad  riatik-İoni  ya Qaz 
Kə  mə  ri, Mon  te  neq  ro  nun qaz  laş  dı  rıl -
ma  sı və s.), nəq  liy  yat, kənd tə  sər  rü  fa-
 tı, təh  sil və mə  də  niy  yət sa  hə  lə  rin  də 
bir  gə fəaliy  yət im  kan  la  rı  nın təş  vi  qi  ni 
və ar  tı  rıl  ma  sı  nı şərt  lən  di  rir.

Baş na  zir Duş  ko Mar  ko  vi  çin Azər-
 bay  ca  na göz  lə  ni  lən sə  fə  ri, 2018-ci ilin 
okt  yab  rın  da baş tu  ta  caq İq  ti  sa  di 
əmək  daş  lıq üz  rə bir  gə ko  mis  si  ya  nın 
ic  la  sı və biz  nes fo  ru  mu ilə pa  ra  lel 
ola  raq Azər  bay  ca  nın ən yük  sək rəs -
mi  lə  ri ilə nə  zər  də tu  tu  lan gö  rüş  lər və 
da  nı  şıq  lar qar  şı  lıq  lı fay  da  lı  lıq ba  xı -
mın  dan ümu  mi də  yər  lər və ma  raq  la-
 rın da  ha da bər  qə  rar ol  ma  sı is  ti  qa  mə-
 tin  də gə  lə  cək priori  tet  lə  ri, ha  be  lə 
pers  pek  tiv  li əmək  daş  lıq sa  hə  lə  ri  ni və 
yol  la  rı  nı müəy  yən  ləş  di  rə  cək.

- Azər  bay  can Mon  te  neq  ro  da əsas 
in  ves  tor  dur. Res  pub  li  ka  mı  zın 
iş adam  la  rı  nı öl  kə  ni  zə cəlb 
edən sa  hə  lər han  sı  lar  dır və siz -
cə, da  ha han  sı sa  hə  lər cəz  be  di -
ci  dir?

- Kum  bor  da  kı “Por  to No  vi”yə ya -
tı  rıl  mış in  ves  ti  si  ya  dan son  ra Azər -
bay  can 2018-ci il  də Mon  te  neq  ro  da 
apa  rı  cı xa  ri  ci in  ves  tor  lar  dan bi  ri  dir. 
Bu la  yi  hə  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, 
onun nəq  liy  ya  ta qo  şul  ma  sı  nın tək -
mil  ləş  di  ril  mə  si və son  ra  dan va  lo  ri -
za  si  ya  sı (qiy  mət qo  yul  ma  sı) ha  va 
yo  lu hə  rə  kə  ti, nəq  liy  yat, inf  rast  ruk -
tur və Ad  riatik-İoni  ya Yo  lu Dəh  li  zi 
la  yi  hə  si  nə uy  ğun yol his  sə  lə  ri  nin qu -
rul  ma  sı ki  mi sa  hə  lər  də iki öl  kə ara -
sın  da tə  rəf  daş  lıq üçün ye  ni im  kan  lar 
açır. Xü  su  si  lə qeyd olun  ma  lı  dır ki, 
2018-ci il 5 iyul  dan 18 sent  yab  ra  dək 
Ba  kı və Ti  vat ara  sın  da bir  ba  şa çar  ter 
uçuş  lar hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək  dir. Azər -
bay  can in  ves  tor  la  rı  nın ener  ji sek  to -

“Səfir” rubrikamızın budəfəki qonağı 
Monteneqro Respublikasının Türkiyə  
və Azərbaycandakı fövqəladə və  
səlahiyyətli səfiri BrankoMiliçdir.
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run  da  kı da  vam  lı ma  raq  la  rı  nı, Ad -
riatik-İoni  ya Qaz Kə  mə  ri  nin (İAP) 
çə  kil  mə  si üz  rə ha  zır  lıq iş  lə  ri  nin ye -
kun  laş  dı  rıl  ma  sı  na gös  tər  dik  lə  ri hə -
və  si, iki öl  kə  nin sə  la  hiy  yət  li qu  rum -
la  rı  nın sö  zü  ge  dən tə  şəb  büs üz  rə mi -
sil  siz təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si  ni or  ta  ya 
qo  yan da  vam  lı əmək  daş  lı  ğı  nı xü  su -
si  lə yük  sək də  yər  lən  di  ri  rəm. 

Biz də  niz  sa  hi  li və qu  ru əra  zi  lər  də 
tu  rizm üz  rə əmək  daş  lıq səy  lə  ri  nin, 
elə  cə də mü  qa  yi  sə  li üs  tün  lük  lə  rə 
əsas  la  nan kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa-
 fı üz  rə ma  raq  la  rın təş  vi  qi  ni dü  şü  nü -
rük. Bu məq  sə  də iki öl  kə ara  sın  da 
ha  zır  kı zəif ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin ar -
tı  rıl  ma  sı  na dair ger  çək po  ten  sial  la  rın 
aş  kar  lan  ma  sı nöq  te  yi-nə  zə  rin  dən 
ya  na  şı  rıq.

- Mon  te  neq  ro Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu və in  şa  sı ta  mam  lan-
 maq  da olan Cə  nub Qaz Dəh  li  zi 
ki  mi st  ra  te  ji önəm da  şı  yan la  yi-
 hə  lər  də nə də  rə  cə  də ma  raq  lı  dır  
və da  ha han  sı əmək  daş  lıq plan-
 la  rı mü  za  ki  rə olu  na bi  lər?

- Mon  te  neq  ro özü  nün föv  qə  la  də 
geost  ra  te  ji möv  qe  yi, də  ni  zə çı  xı  şı və 
li  man im  kan  la  rı ilə gə  lir gə  ti  rə bi  lə -
cək bü  tün la  yi  hə  lə  rə, o cüm  lə  dən bu 
ya  xın  lar  da is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş Ba  kı-
Tbi  li  si-Qars la  yi  hə  si  nə əhə  miy  yət 
ve  rir. Be  lə ki, sö  zü  ge  dən la  yi  hə  nin 
yol bağ  lan  tı  sı re  gional və bey  nəl  xalq 
gün  dəm  də biz  nes və di  gər əmək  daş-
 lıq hə  dəf  lə  ri  nə st  ra  te  ji töh  fə tə  min 
edir. Bu mə  na  da öz bey  nəl  xalq möv-
 qe  yi və im  kan  la  rı da  xi  lin  də Mon  te -
neq  ro Şərq ilə Qər  bi məh  sul  dar 
əmək  daş  lıq na  mi  nə əla  qə  lən  di  rən 
İpək Yo  lu ki  mi la  yi  hə  lə  rə konst  ruk -
tiv və müs  bət mü  na  si  bət bəs  lə  yir.

- Azər  bay  can ilə döv  lət ida  rə  çi  li -
yi sa  hə  sin  də uğur  la əmək  daş  lıq 
edən öl  kə ki  mi Mon  te  neq  ro -
nun döv  lət xid  mət  lə  ri gös  tə  ril -
mə  si  nin ən mü  kəm  məl me  xa -
niz  mi qis  min  də ASAN mo  de  li -
ni mü  vəf  fə  qiy  yət  lə tət  biq et  mə-
 si və bu xü  sus  da pers  pek  tiv  lər 

ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?
- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti ya  nın  da Və  tən  daş  la  ra 
Xid  mət və So  sial İn  no  va  si  ya  lar üz  rə 
Döv  lət Agent  li  yi (ASAN) ilə Mon  te -
neq  ro  nun Döv  lət İda  rə  çi  li  yi Na  zir  li -
yi ara  sın  da döv  lət xid  mət  lə  ri  nin gös-
 tə  ril  mə  si  nin mü  tə  rəq  qi me  xa  niz  mi -
nin ya  ra  dıl  ma  sı  na dair əmək  daş  lıq 
haq  qın  da An  laş  ma Me  mo  ran  du  mu 
2017-ci il de  kab  rın 4-də im  za  la  nıb. 
Mon  te  neq  ro hö  ku  mə  ti sö  zü  ge  dən 
me  mo  ran  du  mu 2017-ci il de  kab  rın 
21-də qə  bul et  miş  dir. Adı  çə  ki  lən qar-
 şı  lıq  lı tə  şəb  büs Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın “ASAN xid  mət” mər  kə  zi -
nin mo  de  li  nə əsas  lan  maq  la döv  lət 
xid  mət  lə  ri  nin sə  mə  rə  li şə  kil  də gös  tə-
 ril  mə  si, “bir pən  cə  rə” sis  te  mi  nin ya -
ra  dıl  ma  sı ki  mi qar  şı  lıq  lı mə  lu  mat 
təc  rü  bə  lə  ri  nin və nailiy  yət  lə  rin təş  vi-
 qi  ni hə  dəf  lə  yir.

- Azər  bay  can və Mon  te  neq  ro par-
 la  ment  lə  rin  də qar  şı  lıq  lı əla  qə -
lər üz  rə de  pu  tat qrup  la  rı fəaliy-
 yət gös  tə  rir və iki öl  kə  nin qa -
nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rı ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğın da  ha da in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si yol  la  rı haq  qın  da nə 
söy  lə  yə bi  lər  si  niz?

- Hər  tə  rəf  li dost  luq mü  na  si  bət  lə -
ri  nin təş  viq edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın in -

ki  şaf et  di  ril  mə  si məx  su  si əhə  miy  yət 
kəsb edir. Bu mə  qam Mon  te  neq  ro 
par  la  men  ti  nin Səd  ri İvan Bra  yo  vi  çin 
bu ya  xın  lar  da Azər  bay  ca  na ger  çək -
ləş  dir  di  yi rəs  mi sə  fər  lə öz təs  di  qi  ni 
tap  mış  dır. Sə  fər çər  çi  və  sin  də Pre  zi -
dent İl  ham Əli  yev, dəvət edən tərəf 
kimi Oq  tay Əsə  dov, elə  cə də di  gər 
yük  sək Azər  bay  can rəs  mi  lə  ri ilə ke -
çi  ril  miş gö  rüş  lər və apa  rıl  mış da  nı -
şıq  lar sö  zü  ge  dən tə  şəb  bü  sün ger -
çək  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də əmə  li 
tə  li  mat  lar və di  rek  tiv  lər tə  min et -
miş  dir. 

Qeyd olun  muş  dur ki, par  la  ment 
sə  da  rət  lə  ri çər  çi  və  sin  də ir  ti  ba  tın 
möv  cud  lu  ğu, qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər, Pod-
 qo  rit  sa və Ba  kı  da dost  luq mü  na  si -
bət  lə  ri  ni kö  rük  lə  yən par  la  ment 
qrup  la  rı  nın gö  rüş  lə  ri, par  la  ment sə -
viy  yə  sin  də açıq və çe  vik ra  bi  tə qar  şı-
 lıq  lı əla  qə  lə  rin da  ha da təş  viq edil -
mə  si na  mi  nə da  vam  lı və sa  bit məh -
sul  dar təc  rü  bə  nin la  büd kom  po  nent-
 lə  ridir. Par  la  men  ti  mi  zin Səd  ri İvan 
Bra  yo  viç azər  bay  can  lı həm  ka  rı Oq -
tay Əsə  do  vu Mon  te  neq  ro  ya ca  vab 
sə  fə  ri ger  çək  ləş  dir  mə  yə də  vət edib 
və sö  zü  ge  dən sə  fər çər  çi  və  sin  də iki 
öl  kə  nin par  la  ment dost  luq qrup  la  rı -
nın da gö  rü  şü nə  zər  də tu  tu  lur.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 

baş re  dak  to  ru  nun müavi  ni
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- Var olun! Azər  bay  can var ol  sun! 
Türk dün  ya  sı var ol  sun! Türk dün  ya -
sı  nın üzük qa  şı  Azər  bay  can  bi  zim 
üçün çox önəm  li  dir, də  yər  li  dir. Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli -
yev  dən al  dı  ğım mü  ka  fat türk dün  ya -
sı  na ve  ri  lən də  yər  dir. Bu də  yə  ri doğ -
rult  ma  ğa, ya  şat  ma  ğa ça  lış  maq isə bi  zə 
bir kö  nül  bor  cu  dur.

- Dar  xan  bəy, cə  nab İl  ham Əli -
yev  lə gö  rüş  dü  yü  nüz  də ona  ki -
tab  lar hə  diy  yə et  di  niz. Nə ki  tab-
 la  rı idi?

- Hör  mət  li Pre  zi  den  tə  Bey  nəl  xalq 
Türk Aka  de  mi  ya  sı  nın nəş  ri olan  qə -
dim türk sim  vol  la  rın  dan, daş abi  də  lə-
 rin  dən bəhs edən çox də  yər  li bir ki  tab 
hə  diy  yə et  dik. Onu da  ha çox ki  tab  da-
 kı qoç baş  la  rı ma  raq  lan  dır  dı. De  dim 
ki,  ki  tab  da şə  kil  lə  ri nəşr olu  nan hə -
min abi  də  lər  bi  zim aka  de  mi  ya  nın 
zəh  mə  ti sa  yə  sin  də ta  pı  lıb və qo  run -
maq  da  dır.  Qoç baş  la  rı ha  ki  miy  yə  tin, 
qo  yun baş  la  rı və hey  kəl  lə  ri ru  zi-bə  rə -
kə  tin, qu  zu ar  tı  mın, ço  xal  ma  nın rəm -
zi  dir. Qurd sər  bəst  li  yin və azad  lı  ğın, 
as  lan gü  cün rəm  zi  dir. Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vi bu rəmz  lər çox ma  raq -
lan  dır  dı və bil  dir  di ki hə  min daş abi -
də  lər  dən Azər  bay  can  da da var  dır.  Və 
əla  və et  di ki, bu abi  də  lər bir da  ha sü -
but edir ki, bi  zim ta  ri  xi  miz ey  ni  dir.

- Ya  zı yaz  maq bir Tan  rı ru  zi  si  dir. 
Bü  tün dövr  lə  rin mü  qəd  dəs ki -
tab  la  rın  da  həm qə  ləm, həm ki -
tab, həm də ya  zı haq  qın  da da  nı -
şı  lır. Ya  zı in  sa  na Tan  rı tə  rə  fin  dən 
ve  ri  lən ən bö  yük is  te  dad və hə -
diy  yə  dir. İs  tər  dim ki, bir qə  dər 
daş ki  ta  bə  lə  ri  miz və ya  zı  la  rı  mız 
haq  qın  da da  nı  şa  sı  nız.

- Dün  ya  da  kı bü  tün mə  də  niy  yət  lər 
ya  zı ilə, qə  ləm  lə baş  lar. Qə  ləm sa  hi  bi 
ol  maq in  sa  nın ən bö  yük xoş  bəxt  li  yi -
dir. Qə  lə  mi olan in  san da  ha azad, da -
ha uzaq  gö  rən olur, dü  şün  cə  lə  ri  ni 
ayaz  laş  dı  rır, bə  yaz  laş  dı  rır. Nə mut  lu -
yuq ki, ilk ya  zı  la  rı  mız da daş ya  zı  lar 
olub. Di  ri  li  yi  miz onun  la baş  la  yıb.  
Dün  ya  da bir çox döv  lət  lə  rin ya  zı  sı, 

əlif  ba  sı ol  ma  yan  da, dün  ya  da  kı  ilk 
mil  lət  lər  dən bi  ri olan türk  lə  rin - bi  zim 
əc  dad  la  rı  mı  zın ya  zı  la  rı var idi. Bi  zim 
ba  ba  la  rı  mız həm ta  rix ya  rat  dı, həm də 
ta  rix yaz  dı. Əbə  di döv  lət qur  maq 
üçün bu ta  rix  lə  ri əbə  di daş  la  ra qa  za -
raq yaz  dı.  Hə  min daş ki  ta  bə  lər  də  ki 
ya  zı  lar  da bir is  tək var: əbə  di güc olan, 
Tan  rı  dan mə  dət alan türk  lə  rin həm 
ya  zı  sı  nın, həm döv  lə  ti  nin, həm bü  tün 
mi  ra  sı  nın  əbə  di ol  maq ar  zu  su. O ba -
xım  dan bu ya  zı  lar boz  kır  lar  da - səh  ra-
 lar  da da  yan  dı. Kü  lək  lər, çov  ğun  lar, 
bo  ran  lar, ley  san  lar o ya  zı  la  rı po  za bil-
 mə  di. Çün  ki Tan  rı ya  zı  la  rı idi.  İn  di 
de  yə bi  lə  rik ki, ya  zı çox  dur, ya  zan da 
hər za  man olub.  La  kin hər ya  zı ta  rix -
də daş ya  zı  la  rı qə  dər qal  ma  yıb. O qə -
dər ya  zı  lar unu  du  lub ge  dir ki... Biz 
boz  kır  lar  da  ba  ba  la  rı  mız  dan qa  lan o 
mü  qəd  dəs  ya  zı  la  rı oxu  maq üçün 
min  lər  lə ki  lo  metr yol qət et  dik. Və o 
mə  kan  la  rı ara  yıb-araş  dır  dıq. Məq  sə -
di  mi  zə çat  dıq.

- Bir ta  ri  xi hə  qi  qət də var ki, o ya -
zı  la  rı son yüz il  də bi  zə  çat  dı  ran  
ötən əs  rin məş  hur tür  ko  loq  la  rı 
və ta  rix  şü  nas  la  rı   Vil  helm Tom -
sen və Va  si  liy Rad  lov ol  du  lar. 

Bil  di  yim qə  dər o bö  yük  lə  rin  
əmək  lə  ri  ni Bey  nəl  xalq Türk 
Aka  de  mi  ya  sı hər za  man də  yər -
lən  di  rir. El  mi konf  rans və sim -
po  zium  lar  da əbə  di ta  rix  də qa  la -
caq  alim  lə  ri  miz daim yad edi  lir.

- O daş  la  rı sa  də  cə bir ya  zı ki  mi de -
yil, in  for  ma  si  ya, kod  la  rı  mı  za iş  lə  yən 
bir ya  zı ki  mi də  yər  lən  dir  mə  li  yik. Bu il 
türk ya  zı  la  rı üçün önəm  li bir il  dir. Vil-
 helm Tom  se  nin   Or  hon abi  də  lə  ri  ni 
oxu  ma  sı  nın - de  şif  rə et  mə  si  nin  bu il  
125-ci ili ta  mam olur.   Ötü  kən  də Vil -
helm Tom  sen  araş  dır  ma apa  rar  kən, 
ya  zı  la  rı oxu  ma  ğa baş  la  yan  da ilk oxu -
du  ğu “Tan  rı” - “Teng  ri” kəl  mə  si ol -
muş  du. Bu kəl  mə  dən son  ra isə “türk”  
kəl  mə  si  ni oxu  muş  du.  Yə  ni bu da 
türk  lə  rə ya  zı  nın Tan  rı tə  rə  fin  dən ve -
ril  mə  si  nin gö  zəl bir gös  tə  ri  ci  si  dir.  Bil-
 di  yi  niz ki  mi, da  ha son  ra bu sa  hə  də 
Rad  lov  bö  yük əmək sərf et  miş  di. Bu 
il həm də qə  dim türk ki  ta  bə  lə  ri  ni 
Tom  sen  dən son  ra oxu  ya  raq, ki  ta  bə  ni 
açan Va  si  liy Rad  lo  vun  və  fa  tı  nın 100 
il  li  yi  dir. Türk ir  si  nin bö  yük araş  dır -
ma  çı  sı, Rad  lo  vun və Tom  se  nin ya  zı  la-
 rı  nı bi  zə ye  tiş  di  rən qa  zax tür  ko  lo  qu 
Maq  jan Ju  ma  ba  ye  vin də 125 il  li  yi  dir.  
Bu ta  rix  lə  rin heç bi  ri tə  sa  dü  fi de  yil.  

YADDAŞ

- Ba  ha  rın, Nov  ru  zun Azər  bay  ca  na 
qə  dəm qoy  du  ğu gün  lər  də si  zi 
xoş gör  dük,  Dar  xan bəy!

- No  ru  zu  nuz kut  tı bol  sın! Nov  ru -
zu  nuz mü  ba  rək ol  sun! Nov  ruz türk 
xalq  la  rı  nın bir  gə qeyd et  di  yi adət-
ənə  nə  lər  dən bi  ri  dir. Nov  ruz in  san  lı -
ğa adəm oğ  lu ilə gə  lən tə  biətin bay  ra-
 mı  dır. İs  la  miy  yət  dən ön  cə olan bir 
bay  ram  dır. Ge  cə ilə gün  dü  zün, zən -
gin ilə ka  sı  bın  ey  ni  ləş  di  yi bir gün -
dür. Mər  hə  mə  tin, şə  faətin, uzaq qar -
daş  la  rın bir-bi  ri  ni  yo  lux  du  ğu gün -
dür, ba  ğış  la  ma, bay  ram  laş  ma gü  nü -
dür. Hət  ta qə  dim əsa  tir  lər  də və mif  lə-
 ri  miz  də de  yil  di  yi ki  mi, Nov  ruz  da 
bü  tün di  lək  lər də qə  bul olu  nur. Tə -
biət oya  nır. Dün  ya oya  nır. Nov  ruz 

Azər  bay  can  da çox fərq  li ke  çi  ri  lir. So -
vet qu  ru  lu  şu za  ma  nı bir çox türk  dil  li 
öl  kə  lər bu bay  ra  mı giz  lin ke  çir  sə  lər 
də, Azər  bay  can  da hər za  man aş  kar 
qeyd olun  du. Nov  ruz qə  dim türk ba -
ba  la  rı  mı  zın Er  ge  ne  kon  dan  yol ta  pıb 
da  ha bö  yük və azad dün  ya  ya çıx  dı  ğı 
gün  dür. Er  ge  ne  kon  da in  san  la  rın  yol-
 da  şı atəş, od-alov ol  du. Ocaq qa  la  yıb, 
kü  rə vur  du  lar, də  mir ərit  di  lər. Məişət 
alət  lə  ri, dö  yüş alət  lə  ri dü  zəlt  di  lər. 
Türk dün  ya  sı  na ye  ni mə  də  niy  yət gə -
tir  di  lər. Həm də oda, atə  şə si  ta  yiş et -
di  lər.  Azər  bay  can  da Nov  ruz  da hər 
ma  hal  da, hər hə  yət  də ocaq qa  la  nar, 
in  san  lar atə  şin üs  tün  dən hop  pa  nar, 
odun ba  şı  na do  la  nar  lar.  Bu qə  dim 
adət  lə  ri əgər xa  tır  la  yır  sı  nız  sa, Mon -

qo  lus  tan  da qə  dim türk  lə  rin iqa  mət -
ga  hı olan Ötü  kən  də də gör  dük. İki 
qa  lan  mış odun, oca  ğın ara  sın  dan ke -
çib, mə  bə  də ya  xın  laş  dıq. De  mək, bu 
adət  lə  rin Azər  bay  can  da da ya  şa  ma  sı 
qə  dim türk  lər  dən qa  lan  ənə  nə  dir. Və 
nə gö  zəl ki, Azər  bay  ca  nın I vit  se-pre -
zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
tə  şəb  bü  sü ilə Nov  ruz  bay  ra  mı və 
adət-ənə  nə  si  YU  NES  KO-nun qey  ri- 
mad  di irs si  ya  hı  sı  na qə  bul edi  lib.

- Bu gö  zəl Nov  ruz və ba  har gün  lə-
 rin  də  Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı-
 nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev tə -
rə  fin  dən “Dost  luq” or  de  ni ilə 
təl  tif edil  di  niz.  Türk dün  ya  sın -
da de  yər  lər ki, kut  lu ol  sun!

Qo  na  ğı  mız Bey  nəl -
xalq Türk Aka  de  mi -
ya  sı  nın (TWES  CO) 
pre  zi  den  ti, Qa  za  xıs  ta -
nın “Ege  men Ka  zaks -
tan” döv  lət qə  ze  ti  nin 
İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri, 
pro  fes  sor Dar  xan  
Kı  dı  rə  li  dir.
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- Var olun! Azər  bay  can var ol  sun! 
Türk dün  ya  sı var ol  sun! Türk dün  ya -
sı  nın üzük qa  şı  Azər  bay  can  bi  zim 
üçün çox önəm  li  dir, də  yər  li  dir. Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli -
yev  dən al  dı  ğım mü  ka  fat türk dün  ya -
sı  na ve  ri  lən də  yər  dir. Bu də  yə  ri doğ -
rult  ma  ğa, ya  şat  ma  ğa ça  lış  maq isə bi  zə 
bir kö  nül  bor  cu  dur.

- Dar  xan  bəy, cə  nab İl  ham Əli -
yev  lə gö  rüş  dü  yü  nüz  də ona  ki -
tab  lar hə  diy  yə et  di  niz. Nə ki  tab-
 la  rı idi?

- Hör  mət  li Pre  zi  den  tə  Bey  nəl  xalq 
Türk Aka  de  mi  ya  sı  nın nəş  ri olan  qə -
dim türk sim  vol  la  rın  dan, daş abi  də  lə-
 rin  dən bəhs edən çox də  yər  li bir ki  tab 
hə  diy  yə et  dik. Onu da  ha çox ki  tab  da-
 kı qoç baş  la  rı ma  raq  lan  dır  dı. De  dim 
ki,  ki  tab  da şə  kil  lə  ri nəşr olu  nan hə -
min abi  də  lər  bi  zim aka  de  mi  ya  nın 
zəh  mə  ti sa  yə  sin  də ta  pı  lıb və qo  run -
maq  da  dır.  Qoç baş  la  rı ha  ki  miy  yə  tin, 
qo  yun baş  la  rı və hey  kəl  lə  ri ru  zi-bə  rə -
kə  tin, qu  zu ar  tı  mın, ço  xal  ma  nın rəm -
zi  dir. Qurd sər  bəst  li  yin və azad  lı  ğın, 
as  lan gü  cün rəm  zi  dir. Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vi bu rəmz  lər çox ma  raq -
lan  dır  dı və bil  dir  di ki hə  min daş abi -
də  lər  dən Azər  bay  can  da da var  dır.  Və 
əla  və et  di ki, bu abi  də  lər bir da  ha sü -
but edir ki, bi  zim ta  ri  xi  miz ey  ni  dir.

- Ya  zı yaz  maq bir Tan  rı ru  zi  si  dir. 
Bü  tün dövr  lə  rin mü  qəd  dəs ki -
tab  la  rın  da  həm qə  ləm, həm ki -
tab, həm də ya  zı haq  qın  da da  nı -
şı  lır. Ya  zı in  sa  na Tan  rı tə  rə  fin  dən 
ve  ri  lən ən bö  yük is  te  dad və hə -
diy  yə  dir. İs  tər  dim ki, bir qə  dər 
daş ki  ta  bə  lə  ri  miz və ya  zı  la  rı  mız 
haq  qın  da da  nı  şa  sı  nız.

- Dün  ya  da  kı bü  tün mə  də  niy  yət  lər 
ya  zı ilə, qə  ləm  lə baş  lar. Qə  ləm sa  hi  bi 
ol  maq in  sa  nın ən bö  yük xoş  bəxt  li  yi -
dir. Qə  lə  mi olan in  san da  ha azad, da -
ha uzaq  gö  rən olur, dü  şün  cə  lə  ri  ni 
ayaz  laş  dı  rır, bə  yaz  laş  dı  rır. Nə mut  lu -
yuq ki, ilk ya  zı  la  rı  mız da daş ya  zı  lar 
olub. Di  ri  li  yi  miz onun  la baş  la  yıb.  
Dün  ya  da bir çox döv  lət  lə  rin ya  zı  sı, 

əlif  ba  sı ol  ma  yan  da, dün  ya  da  kı  ilk 
mil  lət  lər  dən bi  ri olan türk  lə  rin - bi  zim 
əc  dad  la  rı  mı  zın ya  zı  la  rı var idi. Bi  zim 
ba  ba  la  rı  mız həm ta  rix ya  rat  dı, həm də 
ta  rix yaz  dı. Əbə  di döv  lət qur  maq 
üçün bu ta  rix  lə  ri əbə  di daş  la  ra qa  za -
raq yaz  dı.  Hə  min daş ki  ta  bə  lər  də  ki 
ya  zı  lar  da bir is  tək var: əbə  di güc olan, 
Tan  rı  dan mə  dət alan türk  lə  rin həm 
ya  zı  sı  nın, həm döv  lə  ti  nin, həm bü  tün 
mi  ra  sı  nın  əbə  di ol  maq ar  zu  su. O ba -
xım  dan bu ya  zı  lar boz  kır  lar  da - səh  ra-
 lar  da da  yan  dı. Kü  lək  lər, çov  ğun  lar, 
bo  ran  lar, ley  san  lar o ya  zı  la  rı po  za bil-
 mə  di. Çün  ki Tan  rı ya  zı  la  rı idi.  İn  di 
de  yə bi  lə  rik ki, ya  zı çox  dur, ya  zan da 
hər za  man olub.  La  kin hər ya  zı ta  rix -
də daş ya  zı  la  rı qə  dər qal  ma  yıb. O qə -
dər ya  zı  lar unu  du  lub ge  dir ki... Biz 
boz  kır  lar  da  ba  ba  la  rı  mız  dan qa  lan o 
mü  qəd  dəs  ya  zı  la  rı oxu  maq üçün 
min  lər  lə ki  lo  metr yol qət et  dik. Və o 
mə  kan  la  rı ara  yıb-araş  dır  dıq. Məq  sə -
di  mi  zə çat  dıq.

- Bir ta  ri  xi hə  qi  qət də var ki, o ya -
zı  la  rı son yüz il  də bi  zə  çat  dı  ran  
ötən əs  rin məş  hur tür  ko  loq  la  rı 
və ta  rix  şü  nas  la  rı   Vil  helm Tom -
sen və Va  si  liy Rad  lov ol  du  lar. 

Bil  di  yim qə  dər o bö  yük  lə  rin  
əmək  lə  ri  ni Bey  nəl  xalq Türk 
Aka  de  mi  ya  sı hər za  man də  yər -
lən  di  rir. El  mi konf  rans və sim -
po  zium  lar  da əbə  di ta  rix  də qa  la -
caq  alim  lə  ri  miz daim yad edi  lir.

- O daş  la  rı sa  də  cə bir ya  zı ki  mi de -
yil, in  for  ma  si  ya, kod  la  rı  mı  za iş  lə  yən 
bir ya  zı ki  mi də  yər  lən  dir  mə  li  yik. Bu il 
türk ya  zı  la  rı üçün önəm  li bir il  dir. Vil-
 helm Tom  se  nin   Or  hon abi  də  lə  ri  ni 
oxu  ma  sı  nın - de  şif  rə et  mə  si  nin  bu il  
125-ci ili ta  mam olur.   Ötü  kən  də Vil -
helm Tom  sen  araş  dır  ma apa  rar  kən, 
ya  zı  la  rı oxu  ma  ğa baş  la  yan  da ilk oxu -
du  ğu “Tan  rı” - “Teng  ri” kəl  mə  si ol -
muş  du. Bu kəl  mə  dən son  ra isə “türk”  
kəl  mə  si  ni oxu  muş  du.  Yə  ni bu da 
türk  lə  rə ya  zı  nın Tan  rı tə  rə  fin  dən ve -
ril  mə  si  nin gö  zəl bir gös  tə  ri  ci  si  dir.  Bil-
 di  yi  niz ki  mi, da  ha son  ra bu sa  hə  də 
Rad  lov  bö  yük əmək sərf et  miş  di. Bu 
il həm də qə  dim türk ki  ta  bə  lə  ri  ni 
Tom  sen  dən son  ra oxu  ya  raq, ki  ta  bə  ni 
açan Va  si  liy Rad  lo  vun  və  fa  tı  nın 100 
il  li  yi  dir. Türk ir  si  nin bö  yük araş  dır -
ma  çı  sı, Rad  lo  vun və Tom  se  nin ya  zı  la-
 rı  nı bi  zə ye  tiş  di  rən qa  zax tür  ko  lo  qu 
Maq  jan Ju  ma  ba  ye  vin də 125 il  li  yi  dir.  
Bu ta  rix  lə  rin heç bi  ri tə  sa  dü  fi de  yil.  

YADDAŞ

- Ba  ha  rın, Nov  ru  zun Azər  bay  ca  na 
qə  dəm qoy  du  ğu gün  lər  də si  zi 
xoş gör  dük,  Dar  xan bəy!

- No  ru  zu  nuz kut  tı bol  sın! Nov  ru -
zu  nuz mü  ba  rək ol  sun! Nov  ruz türk 
xalq  la  rı  nın bir  gə qeyd et  di  yi adət-
ənə  nə  lər  dən bi  ri  dir. Nov  ruz in  san  lı -
ğa adəm oğ  lu ilə gə  lən tə  biətin bay  ra-
 mı  dır. İs  la  miy  yət  dən ön  cə olan bir 
bay  ram  dır. Ge  cə ilə gün  dü  zün, zən -
gin ilə ka  sı  bın  ey  ni  ləş  di  yi bir gün -
dür. Mər  hə  mə  tin, şə  faətin, uzaq qar -
daş  la  rın bir-bi  ri  ni  yo  lux  du  ğu gün -
dür, ba  ğış  la  ma, bay  ram  laş  ma gü  nü -
dür. Hət  ta qə  dim əsa  tir  lər  də və mif  lə-
 ri  miz  də de  yil  di  yi ki  mi, Nov  ruz  da 
bü  tün di  lək  lər də qə  bul olu  nur. Tə -
biət oya  nır. Dün  ya oya  nır. Nov  ruz 

Azər  bay  can  da çox fərq  li ke  çi  ri  lir. So -
vet qu  ru  lu  şu za  ma  nı bir çox türk  dil  li 
öl  kə  lər bu bay  ra  mı giz  lin ke  çir  sə  lər 
də, Azər  bay  can  da hər za  man aş  kar 
qeyd olun  du. Nov  ruz qə  dim türk ba -
ba  la  rı  mı  zın Er  ge  ne  kon  dan  yol ta  pıb 
da  ha bö  yük və azad dün  ya  ya çıx  dı  ğı 
gün  dür. Er  ge  ne  kon  da in  san  la  rın  yol-
 da  şı atəş, od-alov ol  du. Ocaq qa  la  yıb, 
kü  rə vur  du  lar, də  mir ərit  di  lər. Məişət 
alət  lə  ri, dö  yüş alət  lə  ri dü  zəlt  di  lər. 
Türk dün  ya  sı  na ye  ni mə  də  niy  yət gə -
tir  di  lər. Həm də oda, atə  şə si  ta  yiş et -
di  lər.  Azər  bay  can  da Nov  ruz  da hər 
ma  hal  da, hər hə  yət  də ocaq qa  la  nar, 
in  san  lar atə  şin üs  tün  dən hop  pa  nar, 
odun ba  şı  na do  la  nar  lar.  Bu qə  dim 
adət  lə  ri əgər xa  tır  la  yır  sı  nız  sa, Mon -

qo  lus  tan  da qə  dim türk  lə  rin iqa  mət -
ga  hı olan Ötü  kən  də də gör  dük. İki 
qa  lan  mış odun, oca  ğın ara  sın  dan ke -
çib, mə  bə  də ya  xın  laş  dıq. De  mək, bu 
adət  lə  rin Azər  bay  can  da da ya  şa  ma  sı 
qə  dim türk  lər  dən qa  lan  ənə  nə  dir. Və 
nə gö  zəl ki, Azər  bay  ca  nın I vit  se-pre -
zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
tə  şəb  bü  sü ilə Nov  ruz  bay  ra  mı və 
adət-ənə  nə  si  YU  NES  KO-nun qey  ri- 
mad  di irs si  ya  hı  sı  na qə  bul edi  lib.

- Bu gö  zəl Nov  ruz və ba  har gün  lə-
 rin  də  Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı-
 nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev tə -
rə  fin  dən “Dost  luq” or  de  ni ilə 
təl  tif edil  di  niz.  Türk dün  ya  sın -
da de  yər  lər ki, kut  lu ol  sun!

Qo  na  ğı  mız Bey  nəl -
xalq Türk Aka  de  mi -
ya  sı  nın (TWES  CO) 
pre  zi  den  ti, Qa  za  xıs  ta -
nın “Ege  men Ka  zaks -
tan” döv  lət qə  ze  ti  nin 
İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri, 
pro  fes  sor Dar  xan  
Kı  dı  rə  li  dir.
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qi  tə  si  dir.   Öz mət  bəəmiz  də nə  fis ki -
tab  lar çap et  mə  yə baş  la  mı  şıq.  Ta  ri  xi-
 miz, mə  də  niy  yə  ti  miz, adət  lə  ri  miz, 
folk  lo  ru  muz,  məişə  ti  miz haq  qın  da  
unu  du  lan hər şe  yi   in  gi  lis, rus, türk, 
qa  zax dil  lə  rin  də nəşr et  dik. Nur  sul -
tan Na  zar  ba  ye  vin töv  si  yə  si ilə “Ata -
lar mi  sa  lı” ad  lı türk an  to  lo  gi  ya  sı  nın 
10 cild  li  yi  ni mər  hə  lə-mər  hə  lə  ha  zır -
la  yı  rıq. Daş  lar  da ya  zı  lan bü  tün ya  zı  lı 
abi  də  lə  rin iza  hı hə  min an  to  lo  gi  ya  da  
öz ək  si  ni ta  pır.  Be  lə la  yi  hə  lə  rin ha -
zır  lan  ma  sın  da  Azər  bay  can Mil  li 
Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı, Tür  ki  yə, Qır  ğı -
zıs  tan və Qa  za  xıs  tan elm  lər aka  de  mi-
 ya  la  rı ilə bir  gə iş qur  mu  şuq.  Bu  nun 
da  xi  lin  də  mil  li elm  lər aka  de  mi  ya  la  rı 
ilə bağ  lı ədə  biy  yat və dil ins  ti  tut  la  rı, 
coğ  ra  fi  ya və ta  rix ins  ti  tut  la  rı ilə  la  yi-
 hə  lər ger  çək  ləş  dir  mək  də  yik.  Bu il 
Pa  ris  də Əli  mər  dan bəy  Top  çu  ba  şo -
vun 100 il  li  yi  ni ke  çi  rə  cə  yik. Azər  bay-
 can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  li  yi -
ni isə ge  niş şə  kil  də dün  ya öl  kə  lə  rin  də 
qeyd edə  cə  yik.

- Dar  xan bəy, bir də ki, or  taq dərs-
 lik  lər ba  rə  də əhə  miy  yət  li bir la -
yi  hə də hə  ya  ta ke  çi  rir  si  niz. Bu 
dərs  lik  lə  rin gənc nə  sil üçün çox 
bö  yük fay  da  la  rı var.

- Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək  daş  lıq 
Şu  ra  sı  nın As  ta  na  da ke  çi  ri  lən son sam-
 mi  tin  də döv  lət baş  çı  la  rı  nın qə  ra  rı  na 
uy  ğun ola  raq, Bey  nəl  xalq Türk Aka -
de  mi  ya  sı qar  şı  sın  da “Or  taq türk ta  ri -

xi”, “Or  taq türk ədə  biy  ya  tı” və “Or  taq 
türk coğ  ra  fi  ya  sı” dərs  lik  lə  ri  nin ha  zır -
lan  ma  sı mə  sə  lə  si qo  yu  lub.

Ar  tıq aka  de  mi  ya  nın nəşr et  di  yi və 
XV əs  rə  dək olan döv  rü əha  tə edən 
“Or  taq türk ta  ri  xi” dərs  li  yi gə  lən təd -
ris ilin  dən Tür  ki  yə Təh  sil Na  zir  li  yi 
tə  rə  fin  dən sək  ki  zin  ci si  nif proq  ra  mı -
na da  xil edi  lib. Dərs  lik əv  vəl  cə Qa  za -
xıs  tan  da Na  zar  ba  yev adı  na in  tel  lek -
tual mək  təb  lər  də is  ti  fa  də olu  na  caq,  
Türk Şu  ra  sı  nın növ  bə  ti sam  mi  tin  dən 
son  ra Azər  bay  can, Qa  za  xıs  tan və Qır-
 ğı  zıs  ta  nın bü  tün mək  təb  lə  rin  də tət  biq 
edi  lə  cək. Çün  ki bu dərs  lik  lər - “Or  taq 
türk ədə  biy  ya  tı” dərs  li  yi də üzv döv -
lət  lə  rin təh  sil proq  ra  mı  na uy  ğun ola -

raq ha  zır  la  nıb. Bun  dan baş  qa, Türk 
Aka  de  mi  ya  sı tə  rə  fin  dən “Or  taq türk 
coğ  ra  fi  ya  sı” dərs  li  yi la  yi  hə  si üzə  rin  də 
iş da  vam et  di  ri  lir. Azər  bay  can, Qa  za -
xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Tür  ki  yə və Bey  nəl-
 xalq Türk Aka  de  mi  ya  sın  dan nü  fuz  lu 
eks  pert  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə ke  çən mü  za  ki -
rə  lər  də mü  tə  xəs  sis  lər öz tək  lif və töv -
si  yə  lə  ri  ni təq  dim edib  lər. “Or  taq türk 
ədə  biy  ya  tı” təd  ris proq  ra  mı la  yi  hə  si 
Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək  daş  lıq Şu -
ra  sı  na üzv döv  lət  lə  rin təh  sil na  zir  lə  ri 
tə  rə  fin  dən qə  bul olun  duq  dan son  ra 
Türk Aka  de  mi  ya  sı dərs  li  yin ha  zır  lan -
ma  sı pro  se  si  nə baş  la  ya  caq.

- Dar  xan bəy, ma  raq  lı söh  bə  tə gö -
rə si  zə min  nət  dar  lıq edi  rəm və 
hər bi  ri  mi  zin hə  yat de  vi  zi olan, 
Kül Te  gi  nin daş ki  ta  bə  də yaz  dı -
ğı  və  siy  yə  ti  ni xa  tır  lat  maq is  tə  yi-
 rəm: “Siz tö  rə  ni  ni  zə sa  diq ol  sa -
nız, eli  ni  zi qo  ru  sa  nız, bir  lik, bə -
ra  bər  lik için  də ol  sa  nız, si  zin eli -
ni  zi, kö  kü  nü  zü, tö  rə  ni  ni  zi kim 
po  za bi  lir!? Üs  tə göy ya  rıl  ma  dıq-
 ca, alt  da  yer çök  mə  dik  cə, bi  zim 
eli  miz ben  gu ya  şar. Mən nəs  lim 
bin yıl, tü  mən gün oxu  sun, eşit -
sin öyüd al  sın de  yə, bir  li  yin  bu 
elin sim  gə  si  ni Bən  gu ta  şı  qa  zı -
ya  raq yaz  dım”

Aida Ey  vaz  lı

YADDAŞ

Bun  la  rın bi  zim mil  li kod  la  rı  mı  za iş  lə -
yən, min il  lər  dən gə  lən, dü  şün  cə  lə  ri -
miz  də ya  şat  dı  ğı  mız və qo  ru  du  ğu  muz 
Ton  yu  kük, Kül Te  gin, Bil  gə Xa  qan və 
di  gər ya  zı  lar  la uz  laş  ma  sı  dır.

Bu il də hə  min daş ki  ta  bə  lər  lə bağ  lı 
ça  lış  ma  la  rı  mı  zı da  vam et  di  rə  cə  yik.  
Ap  rel ayı  nın so  nun  da Bey  nəl  xalq 
Türk Aka  de  mi  ya  sı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 
YU  NES  KO-da “Keç  miş  dən gə  lə  cə  yə” 
ad  lı bey  nəl  xalq sim  po  zium ke  çi  rə  cə -
yik. Bu sim  po  zium  da türk ya  zı  la  rı  nın 
mü  tə  xəs  sis  lə  ri  top  la  şa  raq, 1000 il  lər -
dən bə  ri bi  zə gə  lib ça  tan sir  li  türk 
ya  zı  la  rı  nın ta  ri  xin  dən da  nı  şa  caq  lar.

- Min il  lər  dir ki, türk ya  zı  la  rı 
Mon  qo  lus  tan  dan Ma  ca  rıs  ta  na, 
Al  tay  lar  dan Ağ də  ni  zə qə  dər, 
Av  ra  si  ya qi  tə  sin  də da  nı  şıl  maq -
da  dır. An  caq  bu dil  lə  rin içə  ri -
sin  də itən və it  mək  də olan şi  və -
lər də var  dır.

- Biz it  mək  də olan dil  lə  ri, şi  və  lə  ri 
qo  ru  maq üçün də bir la  yi  hə ha  zır  la -
mış  dıq. Ar  tıq 4 cild  dən iba  rət “Təh  lü -
kə al  tın  da  kı türk dil  lə  ri” ki  ta  bı  nı çap 
edib ər  sə  yə gə  tir  mi  şik. Bun  la  rın ara -
sın  da şor, xa  kas, al  tay, ka  ra  yim, tı  va 
ki  mi dil qrup  la  rı möv  cud  dur. Türk  lər 
din  lə  ri  ni də  yiş  dir  di, mə  də  niy  yət  lə  ri  ni 
də  yiş  dir  di, tor  paq  la  rı  nı də  yiş  di  rib, 
ge  niş  lən  dir  di, bə  zən itir  di də, la  kin 

di  li  ni heç za  man də  yiş  dir  mə  di. Bu sə -
bəb  dən də tür  kün ta  ri  xi də, inan  cı da, 
mə  də  niy  yə  ti də di  li ilə bir  lik  də ya  şa -
dı. Qə  dim türk əlif  ba  sı da di  li  mi  zin 
ya  şa  ma  sı  na xid  mət edib. Biz ça  lı  şı  rıq 
ki, za  ma  nı gə  lin  cə, türk di  li YU  NES -
KO-nun 7-ci di  li ol  sun.

- Söh  bə  ti  mi  zin bu ye  rin  də xa  tır -
lat  maq is  tə  yi  rəm ki, si  zin rəh -
bər  lik et  di  yi  niz Bey  nəl  xalq Türk 
Aka  de  mi  ya  sı  nın ya  ran  ma  sı tə -
şəb  bü  sü  nü  Qa  za  xıs  tan Pre  zi -
den  ti Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev 
2009-cu il  də okt  yab  rın 3-də  Nax-
 çı  van  da ke  çi  ri  lən Türk  dil  li Döv -
lət  lə  rin  IX Sam  mi  tin  də  irə  li sü -
rüb.  2010-cu il  də Qa  za  xıs  ta  nın 
pay  tax  tı As  ta  na şə  hə  rin  də Sülh 
və Həm  rəy  lik Sa  ra  yın  da  açı  lı  şı 
olub.  2012-ci il av  qus  tun 22-23-
də  Türk  so  yun Biş  kek  də ke  çi  ri -
lən  II sam  mi  tin  də aka  de  mi  ya  ya 
bey  nəl  xalq sta  tus ve  ril  mə  si qə -
ra  ra alı  nıb, 2014-cü ilin  av  qust 
ayın  dan ar  tıq  aka  de  mi  ya  nın 
bey  nəl  xalq sta  tu  su tə  yin edi  lib. 
Dün  ya  nın bir çox nü  fuz  lu  təş  ki-
 lat  la  rı aka  de  mi  ya  nın üz  vü ol -
maq üçün mü  ra  ciət edib. Ar  tıq 
Ma  ca  rıs  ta  nı Bey  nəl  xalq Türk 
Aka  de  mi  ya  sı  na üzv qə  bul et  mi -
si  niz. Mon  qo  lus  tan  qu  ru  mun 

ən fəal üzv  lə  rin  dən bi  ri  dir. Tür -
ki  yə, Azər  bay  can, Qa  za  xıs  tan və 
Qır  ğı  zıs  ta  nın bir  gə ya  rat  dı  ğı bu 
ocaq son 4 il ər  zin  də çox bö  yük 
uğur  la  ra im  za atıb. On  lar  la ki  tab 
çap et  mi  si  niz. Aka  de  mi  ya  nın 
nəz  din  də bö  yük bir ki  tab  xa  na 
ya  rat  mı  sı  nız.

- Ötən za  man ər  zin  də  mər  kəz  lər 
qu  rul  du, la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  di, 
YU  NES  KO-da me  mo  ran  dum im  za -
la  dıq, İSES  KO-da aka  de  mik  mü  şa  hi-
 də  çi sta  tu  su  nu qa  zan  dıq. Dün  ya 
Aka  de  mik  lər Bir  li  yi  nin üz  vü ol  duq. 
Azər  bay  can  da, Türk  mə  nis  tan  da, 
Tür  ki  yə  də  Türk Dün  ya  sı Aka  de  mi  ya 
Bir  li  yi  ni ya  rat  dıq.  İs  ma  yıl Qas  pı  ra  lı -
nın və  fa  tı  nın  100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə, 
Mah  tum  ku  lu  nun  290 il  lik yu  bi  le  yi, 
Tok  to oğ  lu  nun 150 il  li  yi, Əli bəy Hü -
seyn  za  də  nin 150 il  li  yi, Məm  məd 
Əmin Rə  sul  za  də  nin 130 il  li  yi, Tu  ra 
Ris  ku  lo  vun  120 il  li  yi, Qa  zax xan  lı  ğı -
nın 550, Ça  nak  ka  la  nın 100 il  li  yi, Yu -
suf  Ba  la  sa  qa  nın 1000, “Ki  ta  bi-Də  də 
Qor  qud”un  nəş  ri  nin 200 il  li  yi ilə 
bağ  lı  top  lan  tı  lar ke  çir  dik. Bu top  lan-
 tı  lar,  konf  rans  lar Pe  kin, Pa  ris, Bu  da -
peşt, İs  tan  bul, Ba  kı, An  ka  ra, Al  ma  tı, 
Biş  kek, Ulan-Ba  tor, Sankt-Pe  ter  burq, 
Mosk  va ki  mi bö  yük şə  hər  lər  də  təş  kil 
olun  du. Türk mə  də  niy  yə  ti  nin izi qal-
 dı. Hə  də  fi  miz dün  ya və  Av  ra  si  ya 



mart-aprel 2018    7574     Milli Məclis

qi  tə  si  dir.   Öz mət  bəəmiz  də nə  fis ki -
tab  lar çap et  mə  yə baş  la  mı  şıq.  Ta  ri  xi-
 miz, mə  də  niy  yə  ti  miz, adət  lə  ri  miz, 
folk  lo  ru  muz,  məişə  ti  miz haq  qın  da  
unu  du  lan hər şe  yi   in  gi  lis, rus, türk, 
qa  zax dil  lə  rin  də nəşr et  dik. Nur  sul -
tan Na  zar  ba  ye  vin töv  si  yə  si ilə “Ata -
lar mi  sa  lı” ad  lı türk an  to  lo  gi  ya  sı  nın 
10 cild  li  yi  ni mər  hə  lə-mər  hə  lə  ha  zır -
la  yı  rıq. Daş  lar  da ya  zı  lan bü  tün ya  zı  lı 
abi  də  lə  rin iza  hı hə  min an  to  lo  gi  ya  da  
öz ək  si  ni ta  pır.  Be  lə la  yi  hə  lə  rin ha -
zır  lan  ma  sın  da  Azər  bay  can Mil  li 
Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı, Tür  ki  yə, Qır  ğı -
zıs  tan və Qa  za  xıs  tan elm  lər aka  de  mi-
 ya  la  rı ilə bir  gə iş qur  mu  şuq.  Bu  nun 
da  xi  lin  də  mil  li elm  lər aka  de  mi  ya  la  rı 
ilə bağ  lı ədə  biy  yat və dil ins  ti  tut  la  rı, 
coğ  ra  fi  ya və ta  rix ins  ti  tut  la  rı ilə  la  yi-
 hə  lər ger  çək  ləş  dir  mək  də  yik.  Bu il 
Pa  ris  də Əli  mər  dan bəy  Top  çu  ba  şo -
vun 100 il  li  yi  ni ke  çi  rə  cə  yik. Azər  bay-
 can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  li  yi -
ni isə ge  niş şə  kil  də dün  ya öl  kə  lə  rin  də 
qeyd edə  cə  yik.

- Dar  xan bəy, bir də ki, or  taq dərs-
 lik  lər ba  rə  də əhə  miy  yət  li bir la -
yi  hə də hə  ya  ta ke  çi  rir  si  niz. Bu 
dərs  lik  lə  rin gənc nə  sil üçün çox 
bö  yük fay  da  la  rı var.

- Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək  daş  lıq 
Şu  ra  sı  nın As  ta  na  da ke  çi  ri  lən son sam-
 mi  tin  də döv  lət baş  çı  la  rı  nın qə  ra  rı  na 
uy  ğun ola  raq, Bey  nəl  xalq Türk Aka -
de  mi  ya  sı qar  şı  sın  da “Or  taq türk ta  ri -

xi”, “Or  taq türk ədə  biy  ya  tı” və “Or  taq 
türk coğ  ra  fi  ya  sı” dərs  lik  lə  ri  nin ha  zır -
lan  ma  sı mə  sə  lə  si qo  yu  lub.

Ar  tıq aka  de  mi  ya  nın nəşr et  di  yi və 
XV əs  rə  dək olan döv  rü əha  tə edən 
“Or  taq türk ta  ri  xi” dərs  li  yi gə  lən təd -
ris ilin  dən Tür  ki  yə Təh  sil Na  zir  li  yi 
tə  rə  fin  dən sək  ki  zin  ci si  nif proq  ra  mı -
na da  xil edi  lib. Dərs  lik əv  vəl  cə Qa  za -
xıs  tan  da Na  zar  ba  yev adı  na in  tel  lek -
tual mək  təb  lər  də is  ti  fa  də olu  na  caq,  
Türk Şu  ra  sı  nın növ  bə  ti sam  mi  tin  dən 
son  ra Azər  bay  can, Qa  za  xıs  tan və Qır-
 ğı  zıs  ta  nın bü  tün mək  təb  lə  rin  də tət  biq 
edi  lə  cək. Çün  ki bu dərs  lik  lər - “Or  taq 
türk ədə  biy  ya  tı” dərs  li  yi də üzv döv -
lət  lə  rin təh  sil proq  ra  mı  na uy  ğun ola -

raq ha  zır  la  nıb. Bun  dan baş  qa, Türk 
Aka  de  mi  ya  sı tə  rə  fin  dən “Or  taq türk 
coğ  ra  fi  ya  sı” dərs  li  yi la  yi  hə  si üzə  rin  də 
iş da  vam et  di  ri  lir. Azər  bay  can, Qa  za -
xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Tür  ki  yə və Bey  nəl-
 xalq Türk Aka  de  mi  ya  sın  dan nü  fuz  lu 
eks  pert  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə ke  çən mü  za  ki -
rə  lər  də mü  tə  xəs  sis  lər öz tək  lif və töv -
si  yə  lə  ri  ni təq  dim edib  lər. “Or  taq türk 
ədə  biy  ya  tı” təd  ris proq  ra  mı la  yi  hə  si 
Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək  daş  lıq Şu -
ra  sı  na üzv döv  lət  lə  rin təh  sil na  zir  lə  ri 
tə  rə  fin  dən qə  bul olun  duq  dan son  ra 
Türk Aka  de  mi  ya  sı dərs  li  yin ha  zır  lan -
ma  sı pro  se  si  nə baş  la  ya  caq.

- Dar  xan bəy, ma  raq  lı söh  bə  tə gö -
rə si  zə min  nət  dar  lıq edi  rəm və 
hər bi  ri  mi  zin hə  yat de  vi  zi olan, 
Kül Te  gi  nin daş ki  ta  bə  də yaz  dı -
ğı  və  siy  yə  ti  ni xa  tır  lat  maq is  tə  yi-
 rəm: “Siz tö  rə  ni  ni  zə sa  diq ol  sa -
nız, eli  ni  zi qo  ru  sa  nız, bir  lik, bə -
ra  bər  lik için  də ol  sa  nız, si  zin eli -
ni  zi, kö  kü  nü  zü, tö  rə  ni  ni  zi kim 
po  za bi  lir!? Üs  tə göy ya  rıl  ma  dıq-
 ca, alt  da  yer çök  mə  dik  cə, bi  zim 
eli  miz ben  gu ya  şar. Mən nəs  lim 
bin yıl, tü  mən gün oxu  sun, eşit -
sin öyüd al  sın de  yə, bir  li  yin  bu 
elin sim  gə  si  ni Bən  gu ta  şı  qa  zı -
ya  raq yaz  dım”

Aida Ey  vaz  lı

YADDAŞ

Bun  la  rın bi  zim mil  li kod  la  rı  mı  za iş  lə -
yən, min il  lər  dən gə  lən, dü  şün  cə  lə  ri -
miz  də ya  şat  dı  ğı  mız və qo  ru  du  ğu  muz 
Ton  yu  kük, Kül Te  gin, Bil  gə Xa  qan və 
di  gər ya  zı  lar  la uz  laş  ma  sı  dır.

Bu il də hə  min daş ki  ta  bə  lər  lə bağ  lı 
ça  lış  ma  la  rı  mı  zı da  vam et  di  rə  cə  yik.  
Ap  rel ayı  nın so  nun  da Bey  nəl  xalq 
Türk Aka  de  mi  ya  sı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 
YU  NES  KO-da “Keç  miş  dən gə  lə  cə  yə” 
ad  lı bey  nəl  xalq sim  po  zium ke  çi  rə  cə -
yik. Bu sim  po  zium  da türk ya  zı  la  rı  nın 
mü  tə  xəs  sis  lə  ri  top  la  şa  raq, 1000 il  lər -
dən bə  ri bi  zə gə  lib ça  tan sir  li  türk 
ya  zı  la  rı  nın ta  ri  xin  dən da  nı  şa  caq  lar.

- Min il  lər  dir ki, türk ya  zı  la  rı 
Mon  qo  lus  tan  dan Ma  ca  rıs  ta  na, 
Al  tay  lar  dan Ağ də  ni  zə qə  dər, 
Av  ra  si  ya qi  tə  sin  də da  nı  şıl  maq -
da  dır. An  caq  bu dil  lə  rin içə  ri -
sin  də itən və it  mək  də olan şi  və -
lər də var  dır.

- Biz it  mək  də olan dil  lə  ri, şi  və  lə  ri 
qo  ru  maq üçün də bir la  yi  hə ha  zır  la -
mış  dıq. Ar  tıq 4 cild  dən iba  rət “Təh  lü -
kə al  tın  da  kı türk dil  lə  ri” ki  ta  bı  nı çap 
edib ər  sə  yə gə  tir  mi  şik. Bun  la  rın ara -
sın  da şor, xa  kas, al  tay, ka  ra  yim, tı  va 
ki  mi dil qrup  la  rı möv  cud  dur. Türk  lər 
din  lə  ri  ni də  yiş  dir  di, mə  də  niy  yət  lə  ri  ni 
də  yiş  dir  di, tor  paq  la  rı  nı də  yiş  di  rib, 
ge  niş  lən  dir  di, bə  zən itir  di də, la  kin 

di  li  ni heç za  man də  yiş  dir  mə  di. Bu sə -
bəb  dən də tür  kün ta  ri  xi də, inan  cı da, 
mə  də  niy  yə  ti də di  li ilə bir  lik  də ya  şa -
dı. Qə  dim türk əlif  ba  sı da di  li  mi  zin 
ya  şa  ma  sı  na xid  mət edib. Biz ça  lı  şı  rıq 
ki, za  ma  nı gə  lin  cə, türk di  li YU  NES -
KO-nun 7-ci di  li ol  sun.

- Söh  bə  ti  mi  zin bu ye  rin  də xa  tır -
lat  maq is  tə  yi  rəm ki, si  zin rəh -
bər  lik et  di  yi  niz Bey  nəl  xalq Türk 
Aka  de  mi  ya  sı  nın ya  ran  ma  sı tə -
şəb  bü  sü  nü  Qa  za  xıs  tan Pre  zi -
den  ti Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev 
2009-cu il  də okt  yab  rın 3-də  Nax-
 çı  van  da ke  çi  ri  lən Türk  dil  li Döv -
lət  lə  rin  IX Sam  mi  tin  də  irə  li sü -
rüb.  2010-cu il  də Qa  za  xıs  ta  nın 
pay  tax  tı As  ta  na şə  hə  rin  də Sülh 
və Həm  rəy  lik Sa  ra  yın  da  açı  lı  şı 
olub.  2012-ci il av  qus  tun 22-23-
də  Türk  so  yun Biş  kek  də ke  çi  ri -
lən  II sam  mi  tin  də aka  de  mi  ya  ya 
bey  nəl  xalq sta  tus ve  ril  mə  si qə -
ra  ra alı  nıb, 2014-cü ilin  av  qust 
ayın  dan ar  tıq  aka  de  mi  ya  nın 
bey  nəl  xalq sta  tu  su tə  yin edi  lib. 
Dün  ya  nın bir çox nü  fuz  lu  təş  ki-
 lat  la  rı aka  de  mi  ya  nın üz  vü ol -
maq üçün mü  ra  ciət edib. Ar  tıq 
Ma  ca  rıs  ta  nı Bey  nəl  xalq Türk 
Aka  de  mi  ya  sı  na üzv qə  bul et  mi -
si  niz. Mon  qo  lus  tan  qu  ru  mun 

ən fəal üzv  lə  rin  dən bi  ri  dir. Tür -
ki  yə, Azər  bay  can, Qa  za  xıs  tan və 
Qır  ğı  zıs  ta  nın bir  gə ya  rat  dı  ğı bu 
ocaq son 4 il ər  zin  də çox bö  yük 
uğur  la  ra im  za atıb. On  lar  la ki  tab 
çap et  mi  si  niz. Aka  de  mi  ya  nın 
nəz  din  də bö  yük bir ki  tab  xa  na 
ya  rat  mı  sı  nız.

- Ötən za  man ər  zin  də  mər  kəz  lər 
qu  rul  du, la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  di, 
YU  NES  KO-da me  mo  ran  dum im  za -
la  dıq, İSES  KO-da aka  de  mik  mü  şa  hi-
 də  çi sta  tu  su  nu qa  zan  dıq. Dün  ya 
Aka  de  mik  lər Bir  li  yi  nin üz  vü ol  duq. 
Azər  bay  can  da, Türk  mə  nis  tan  da, 
Tür  ki  yə  də  Türk Dün  ya  sı Aka  de  mi  ya 
Bir  li  yi  ni ya  rat  dıq.  İs  ma  yıl Qas  pı  ra  lı -
nın və  fa  tı  nın  100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə, 
Mah  tum  ku  lu  nun  290 il  lik yu  bi  le  yi, 
Tok  to oğ  lu  nun 150 il  li  yi, Əli bəy Hü -
seyn  za  də  nin 150 il  li  yi, Məm  məd 
Əmin Rə  sul  za  də  nin 130 il  li  yi, Tu  ra 
Ris  ku  lo  vun  120 il  li  yi, Qa  zax xan  lı  ğı -
nın 550, Ça  nak  ka  la  nın 100 il  li  yi, Yu -
suf  Ba  la  sa  qa  nın 1000, “Ki  ta  bi-Də  də 
Qor  qud”un  nəş  ri  nin 200 il  li  yi ilə 
bağ  lı  top  lan  tı  lar ke  çir  dik. Bu top  lan-
 tı  lar,  konf  rans  lar Pe  kin, Pa  ris, Bu  da -
peşt, İs  tan  bul, Ba  kı, An  ka  ra, Al  ma  tı, 
Biş  kek, Ulan-Ba  tor, Sankt-Pe  ter  burq, 
Mosk  va ki  mi bö  yük şə  hər  lər  də  təş  kil 
olun  du. Türk mə  də  niy  yə  ti  nin izi qal-
 dı. Hə  də  fi  miz dün  ya və  Av  ra  si  ya 
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2018-ci il mar  tın 9-dan 11-dək Ba -
kı şə  hə  rin  də Azər  bay  can Xalq Cüm-
 hu  riy  yə  ti par  la  men  ti  nin 100 il  lik yu -
bi  le  yi  nə həsr olun  muş par  la  ment 
ko  man  da  la  rı  nın  bey  nəl  xalq fut  bol 
tur  ni  ri ke  çi  ril  di. Tur  nir  də Azər  bay -
can Mil  li Məc  li  si  nin, Tür  ki  yə Bö  yük 
Mil  lət Məc  li  si  nin, Uk  ray  na Ali Ra -
da  sı  nın, Pol  şa və Lat  vi  ya seym  lə  ri -
nin ko  man  da  la  rı iş  ti  rak edir  di.

Tur  nir  dən əv  vəl mar  tın 9-da Mil-
 li Məc  lis  də Azər  bay  can Xalq Cüm -
hu  riy  yə  ti par  la  men  ti  nin 100 il  lik 
yu  bi  le  yi  nə həsr olun  muş bey  nəl -
xalq fut  bol tur  ni  ri  nin baş  la  ma  sı ilə 
əla  qə  dar təd  bir ke  çi  ril  di. Təd  bi  ri 
açan Mil  li Məc  li  sin Gənc  lər və id -
man ko  mi  tə  si  nin səd  ri Fuad Mu  ra -
dov ca  ri ilin yan  var ayın  da Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 

cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 2018-ci ilin 
“Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
İli” elan edil  mə  si haq  qın  da im  za  la -
dı  ğı sə  rən  cam  dan da  nış  dı. Bil  di  ril -
di ki, Mil  li Məc  lis də yu  bi  ley təd  bir-
 lə  rin  də fəal iş  ti  rak edir. Bu təd  bir  lər 
çər  çi  və  sin  də Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 100 il  lik yu  bi -
le  yi  nə həsr olun  muş par  la  ment ko -
man  da  la  rı ara  sın  da bey  nəl  xalq fut -
bol tur  ni  ri  nə start ve  ri  lir. Mil  li Məc-
 lis in  di  yə  dək bir sı  ra bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rə ev sa  hib  li  yi et  miş  dir. La -
kin bu fut  bol tur  ni  ri id  man  la si  ya -
sə  ti özün  də bir  ləş  dir  di  yi üçün par -
la  ment be  lə bir təd  bi  rə ilk də  fə  dir 
ki, ev sa  hib  li  yi edir. Ona gö  rə də bu 
tur  nir həm öl  kə  mi  zin, həm də par -
la  men  ti  mi  zin ta  ri  xin  də baş tu  ta  caq 
ilk be  lə bey  nəl  xalq təd  bir  dir.

Təd  bi  rin əsas məq  sə  di par  la -
ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  na töh  fə ver -
mək, id  man si  ya  sə  ti  ni tət  biq et -
mək  lə Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi  ni 
bey  nəl  xalq are  na  da möh  kəm  lən -
dir  mək və onu ta  nıt  maq  dır.

Ko  mi  tə səd  ri tur  ni  rin təş  ki  li  nə 
gö  rə Mil  li Məc  li  sin rəh  bər  li  yi  nə və 
mü  va  fiq qu  rum  la  ra tə  şək  kü  rü  nü 
bil  dir  di. Çı  xış edən Tür  ki  yə  nin 
mü  da  fiə na  zi  ri  nin müavi  ni Şuay 
Al  pay, TBMM İd  man Klu  bu  nun 
rəh  bə  ri, sa  biq de  pu  tat Adem Tat  lı 
tur  ni  rə uğur  lar ar  zu  la  dı  lar.

Son  ra Mil  li Məc  li  sin Gənc  lər və 
id  man ko  mi  tə  si ilə Lat  vi  ya par  la -
men  ti  nin mü  va  fiq ko  mi  tə  si ara  sın -
da an  laş  ma me  mo  ran  du  mu im  za -
lan  dı. Bil  di  ril  di ki, 2017-ci il no  yab-
 rın 1-də Mil  li Məc  li  sin Gənc  lər və 
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id  man ko  mi  tə  si ilə Uk  ray  na Ali 
Ra  da  sı  nın mü  va  fiq ko  mi  tə  si ara -
sın  da ana  lo  ji sa  ziş im  za  lan  mış  dır. 
Tür  ki  yə və Pol  şa par  la  ment  lə  ri  nin 
də mü  va  fiq ko  mi  tə  lə  ri ilə ana  lo  ji 
sa  ziş  lə  rin im  za  lan  ma  sı nə  zər  də tu -
tu  lub.

Təd  bir  də fut  bol tur  ni  rin  də iş  ti -
rak edə  cək nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nə 
tə  şək  kür  na  mə  lər təq  dim olun  du. 
Son  ra fut  bol tur  ni  ri ilə bağ  lı püşk-
at  ma ke  çi  ril  di. Püş  kat  ma  ya əsa  sən 
A qru  pun  da Azər  bay  can və Lat  vi -
ya, B qru  pun  da Pol  şa və Tür  ki  yə 
ko  man  da  la  rı qə  rar  laş  dı. Uk  ray  na 
ko  man  da  sı bir  ba  şa ya  rım  fi  na  la və -
si  qə qa  zan  dı. B qru  pun  da qa  lib 
gə  lə  cək ko  man  da ya  rım  fi  nal  da Uk -
ray  na ko  man  da  sı ilə qar  şı  laş  ma  lı, 
A qru  pu  nun qa  li  bi isə bir  ba  şa fi  na-
 la çıx  ma  lı  dır.

Tur  ni  rə mar  tın 9-da saat 16:00-da 
Azər  bay  can-Lat  vi  ya oyu  nu ilə start 
ve  ril  di. “İn  ter Are  na”da ke  çi  ri  lən ilk 
oyu  nun ge  di  şi  ni Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Oq  tay Əsə  dov, Səd  rin bi  rin  ci 
müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov, nü  ma -
yən  də he  yət  lə  ri  nin üzv  lə  ri və di  gər 
rəs  mi şəxs  lər iz  lə  di  lər.

Oyu  na fəal baş  la  yan Azər  bay  can 
ko  man  da  sı rə  qib qa  pı  sı qar  şı  sın  da 
də  fə  lər  lə təh  lü  kə  li və  ziy  yət  lər ya  ra -
da  raq gö  rü  şün 28-ci də  qi  qə  sin  də 
he  sa  bı aç  dı. İlk his  sə ko  man  da  mı  zın 
1:0 he  sab  lı üs  tün  lü  yü ilə ba  şa çat  dı.

İkin  ci his  sə  də Azər  bay  can ko -
man  da  sı üs  tün  lü  yü  nü da  ha da ar -

tır  dı. Be  lə  lik  lə, gö  rüş 3:0 he  sa  bı ilə 
ko  man  da  mı  zın xey  ri  nə ye  kun  laş  dı.

Gü  nün ikin  ci oyu  nun  da Tür  ki  yə 
və Pol  şa ko  man  da  la  rı üz-üzə gəl  di -
lər. Gö  rüş 5:1 he  sab  lı qə  lə  bə ilə Tür-
 ki  yə ko  man  da  sı  nın xey  ri  nə nə  ti  cə -
lən  di.

B qru  pun  da qa  lib gə  lən Tür  ki  yə 
ko  man  da  sı püş  kat  ma  nın şərt  lə  ri  nə 
uy  ğun ola  raq ya  rım  fi  nal  da Uk  ray  na 
ko  man  da  sı ilə qar  şı  laş  dı. Mar  tın 
10-da ke  çi  ri  lən gö  rüş  də 3:2 he  sa  bı 
ilə Uk  ray  na ko  man  da  sı qa  lib gəl  di.

Mar  tın 11-də isə Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti par  la  men  ti  nin 100 il -
lik yu  bi  le  yi  nə həsr olu  nan par  la -
ment ko  man  da  la  rı ara  sın  da bey  nəl -
xalq fut  bol tur  ni  ri  nə ye  kun vu  rul  du. 
Fi  nal  da Azər  bay  can və Uk  ray  na ko -

man  da  la  rı qar  şı  laş  dı  lar. Fi  nal oyu -
nu  nun ge  di  şi  ni Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov, par  la  men  tin di  gər 
və  zi  fə  li şəxs  lə  ri və nü  ma  yən  də he -
yət  lə  ri  nin üzv  lə  ri iz  lə  di  lər.

Ko  man  da  la  rın cəhd  lə  ri  nə bax -
ma  ya  raq, oyu  nun bi  rin  ci his  sə  sin  də 
he  sab açıl  ma  dı. İkin  ci his  sə  də Azər -
bay  can ko  man  da  sı 2:1 he  sa  bı ilə qa -
lib gəl  di.

Matç ba  şa çat  dıq  dan son  ra mü -
ka  fat  lan  dır  ma mə  ra  si  mi ke  çi  ril  di. 
Bey  nəl  xalq tur  ni  rin iş  ti  rak  çı ko  man-
 da  la  rı  nın üzv  lə  ri  nə me  dal  lar və ku -
bok təq  dim edil  di. Mü  ka  fat  la  rı Mil  li 
Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni Zi -
ya  fət Əs  gə  rov və Azər  bay  ca  nın 
gənc  lər və id  man na  zi  ri Azad Rə  hi -
mov təq  dim et  di  lər.




