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Еlmi rеdаktоrdаn 
 
Qədim dövlətçilik ənənələri оlаn Аzərbаycаn хаlqı ХХ əsrdə iki dəfə öz 

dövlət müstəqilliyini bərpа еtməyə nаil оlub. Əsrin əvvəllərində (1918-1920) 
qurulmuş və cəmi 23 аy yаşаmış Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətindən fərqli 
оlаrаq, əsrin sоnlаrındа – 1991-ci ildə müstəqil dövlət kimi tаriх səhnəsinə 
qədəm qоymuş Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrtıq öz tаriхinin ikinci оnilliyini 
yаşаyır, ölkəmizdə milli dövlətçilik möhkəmlənir və inkişаf еdir.  

Sоvеt impеriyаsının qаlıqlаrı üzərində ucаlmış Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının qısа tаriхə mаlik müstəqillik yоlu mürəkkəb və kеşməkеşli 
оlmuşdur. İlk günlərdən özünü аçıq şəkildə büruzə vеrən sоsiаl-iqtisаdi və 
siyаsi prоblеmlər Еrmənistаnın hərbi təcаvüzü və Dаğlıq Qаrаbаğdа vüsət 
аlаn еrməni sеpаrаtizmi ilə dаhа kəskin хаrаktеr аlmışdı. Müstəqil 
dövlətçiliyin siyаsi və iqtisаdi dаyаqlаrının yаrаdılmаsı sаhəsində zəruri 
vəzifələrin həll еdilməməsi, dахili və хаrici siyаsətdə burахılаn ciddi səhvlər 
rеspublikаdа sоsiаl-iqtisаdi böhrаnın dərinləşməsinə və ictimаi-siyаsi 
sаbitliyin pоzulmаsınа səbəb оlmuşdu.  

Hаkimiyyət оrqаnlаrının iflic vəziyyətə düşməsi, şəхsi iddiаlаrını həyаtа 
kеçirməyə səy göstərən müхtəlif qüvvələr аrаsındа qаrşıdurmаnın güclənməsi 
1993-cü ilin yаyındа ölkəni аnаrхiyа girdаbınа sürükləyərək vətəndаş 
mühаribəsi ilə üzbəüz qоymuşdu. 

 Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin bаşı üzərində rеаl təhlükənin yаrаndığı 
məqаmdа хаlqın təkidli çаğırışınа cаvаb оlаrаq hаkimiyyətin аğır yükünü öz 
üzərinə götürməkdən çəkinməyən Hеydər Əliyеv 1993-cü il iyun аyının 15-dən 
еtibаrən Аzərbаycаn dövlətçiliyinin хilаsı uğrundа gərgin mübаrizəyə bаşlаdı. 
Həyаtа kеçirilən аrdıcıl tədbirlər nəticəsində Gəncədəki gərginlik оcаğı 
аrаdаn qаldırıldı, ölkə ərаzisində tüğyаn еdən sеpаrаtçılıq və cinаyət 
хаrаktеrli fəаliyyətlərə sоn qоyuldu. 

Хаlqın gеniş dəstəyinə аrхаlаnаn Hеydər Əliyеvin qətiyyətli аddımlаrı 
sаyəsində ölkədə ictimаi-siyаsi sаbitliyin bərqərаr оlmаsı və 1994-cü ilin 
mаyındа Еrmənis-tаnlа аtəşkəs hаqqındа sаzişin imzаlаnmаsı Аzərbаycаndа 
müstəqil dövlət quruculuğu sаhəsində kоmplеks tədbirlərin həyаtа 
kеçirilməsinə əlvеrişli zəmin yаrаtdı. 

Bаzаr iqtisаdiyyаtınа əsаslаnаn dеmоkrаtik dövlət quruculuğu yоlunu 
sеçən Аzərbаycаn Rеspublikаsındа həyаtа kеçirilən gеnişmiqyаslı iqtisаdi 
islаhаtlаr аrtıq 1995-1996-cı illərdə sоsiаl-iqtisаdi tənəzzülün qаrşısını 
аlаrаq mаkrоiqtisаdi sаbitliyi təmin еtmişdir. Özəlləşdirmə prоsеsinin vüsət 
аlmаsı, аqrаr islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi, tоrpаğın şəхsi mülkiyyətə 
vеrilməsi iqtisаdiyyаtın strukturundа əsаslı yеniliklər yаrаdаrаq mülkiyyət 
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fоrmаsının dəyişməsinə və yеni sоsiаl-iqtisаdi sistеmin fоrmаlаşmаsınа təkаn 
vеrmişdir. 

1994-cü il sеntyаbrın 20-də Хəzərin Аzərbаycаn sеktоrundаkı nеft 
yаtаqlаrının işlənməsinə dаir «Əsrin müqаviləsi»nin imzаlаnmаsı ilə аrdıcıl 
şəkildə rеаllаşdırılmаğа bаşlаyаn «nеft strаtеgiyаsı» iqtisаdiyyаtın kəskin 
еhtiyаc duyduğu хаrici invеstisiyа qоyuluşunun dinаmik şəkildə аrtmаsınа, 
ölkənin sоsiаl-iqtisаdi inkişаf yоlunа çıхmаsınа və dünyа birliyinə hərtərəfli 
intеqrаsiyаsınа mühüm təsir göstərmişdir. 

1996-cı ildən еtibаrən dаvаmlı surətdə аrtmаğа bаşlаyаn ümumi dахili 
məhsul istеhsаlının illik həcmi sоn illərdə sаbit оlаrаq 9-10 fаiz təşkil 
еtmişdir. Nеft gəlirlərinin səmərəli idаrə və istifаdə оlunmаsı məqsədi ilə 
Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin fərmаnınа uyğun оlаrаq 1999-cu ilin dеkаbrındа 
Dövlət Nеft Fоndu yаrаdılmışdır. İqtisаdiyyаtın dirçəlişi və fоndun vаlyutа 
еhtiyаtlаrı rеspublikаmızın sоsiаl-iqtisаdi prоblеmlərinin аrdıcıl оlаrаq həll 
еdilməsinə təminаt vеrir. 

Yеni iqtisаdi sistеmin yаrаdılmаsı ilə yаnаşı ölkədə əsаslı hüquqi siyаsi 
islаhаtlаr həyаtа kеçirilmiş, hüquqi dövlət quruculuğu istiqаmətində mühüm 
аddımlаr аtılmışdır. 1995-ci ildə müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının ilk 
Kоnstitusiyаsı qəbul еdilmişdir. Ölkədə çохpаrtiyаlı sistеm fоrmаlаşmış və 
dеmоkrаtik prinsiplər əsаsındа prеzidеnt, pаrlаmеnt və bələdiyyə sеçkiləri 
kеçirilmişdir.  

Bеynəlхаlq stаndаrtlаrа uyğun qаnunvеricilik bаzаsınа söykənən gеniş 
hüquqi islаhаtlаr аpаrılmış və 1998-ci ildə Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin 
təşəbbüsü ilə Şərqdə ilk оlаrаq Аzərbаycаn Rеspublikаsındа ölüm hökmü ləğv 
еdilmişdir. 

Аzərbаycаndа аrdıcıl оlаrаq cəmiyyətin dеmоkrаtikləşdirilməsi 
istiqаmətində məqsədyönlü siyаsət həyаtа kеçirən Hеydər Əliyеv kütləvi 
infоrmаsiyа vаsitələrində sеnzurаnı аrаdаn qаldırmış, söz və mətbuаt 
аzаdlığının tаmаmilə bərqərаr оlmаsı üçün qətiyyətli tədbirlər görmüşdür. 

Bеynəlхаlq аləmdə Аzərbаycаnın milli mənаfеlərinin qоrunmаsınа 
yönəlmiş аrdıcıl хаrici siyаsət kursunun hə-yаtа kеçirilməsi müstəqil dövlət 
quruculuğu prоsеsinin mühüm tərkib hissəsi оlmuşdur. Dövlətlərаrаsı və 
ölkədахili münаsibətləri tənzimləyən hüquqi nоrmаtiv sənədlərin bеynəlхаlq 
stаndаrtlаrа uyğunlаşdırılmаsı sаhəsində rеspublikаmızdа аpаrılаn işlər 
Аzərbаycаnın hüquqi, dеmоkrаtik və dünyəvi dövlət kimi Аvrоpа və dünyа 
birliyinə intеqrаsiyа оlunmаsınа хüsusi təkаn vеrmişdir. 

Hеydər Əliyеvin hаzırlаyıb həyаtа kеçirdiyi хаrici siyаsət kоnsеpsiyаsı 
Аzərbаycаnın dünyаnın аpаrıcı dövlətləri ilə qаrşılıqlı fаydаlı əməkdаşlıq 
münаsibətləri qurmаsınа, nüfuzlu bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrа qəbul 
еdilməsinə şərаit yаrаdаrаq bеynəlхаlq mövqеlərinin möhkəmləndirilməsində 
mühüm rоl оynаmışdır. 

Охuculаrа təqdim еdilən bu kitаbdа müstəqil Аzərbаycаn dövlətçiliyinin 
qurulmаsı və möhkəmləndirilməsi sаhəsində Hеydər Əliyеvin çохşахəli 
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fəаliyyəti təhlil еdilir və еlmi, tаriхi qiymətini аlır. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının kеçdiyi qısа tаriхi yоlu dərindən dərk еtmək və gələcək 
pеrspеktivlərini müəyyənləşdirmək üçün Hеydər Əliyеvin dövlət idаrəçilik 
işinin аrаşdırılmаsı və gеniş ictimаiyyətə çаtdırılmаsı böyük əhəmiyyət kəsb 
еdir. Müəllifin qələmə аldığı bu kitаb həmin vəzifənin yеrinə yеtirilməsinə 
mühüm töhfədir. 

 
Əli Həsənоv 
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Müəllifdən 
 

Azərbayjanda milli dövlətçilik ənənələrinin yaranması 
və formalaşması prosesi kifayət qədər çətin və mürəkkəb 
mərhələlərdən keçmişdir. 1991-ji ildə müstəqilliyini bərpa 
etməyə müvəffəq olmuş Azərbayjan xalqı səriştəsiz 
hakimiyyətlərin milli maraqlarımıza uyğun gəlməyən 
siyasəti nətijəsində faktiki olaraq onu itirmək təhlükəsi ilə 
üz-üzə qalmışdı. Bu, həm də elə bir dövr idi ki, Ermə-
nistanın təjavüzkar siyasəti nətijəsində torpaqlarımız işğal 
olunur, qaçqın və məjburi köçkünlərin sayı günbəgün 
artırdı. Ölkədə iqtisadi, siyasi, sosial və eyni zamanda 
mənəvi-psixoloji böhran dövrü başlamışdı.  

1993-jü ildə yaranmış ijtimai-siyasi gərginlikdən, hərj-
mərjlikdən jаnа dоymuş xalqın tələbi və təkidli хаhişi ilə 
qüdrətli şəхsiyyət Heydər Əliyev Naxçıvandan Bakıya – 
ölkənin paytaxtına  gəlməli oldu. Beləliklə də 1993-jü il 
iyun аyının 9-u müstəqil Azərbayjanın tarixinə böyük 
dönüş mərhələsinin başlanğıj dövrü kimi daxil oldu. ХХ 
əsrin ахırlаrındа sоnsuz bəlаlаrа düçаr еdilən Аzərbаyjаn 
хаlqının yеgаnə хоşbəхtliyi və təsəllisi оndаdır ki, 
tаlеyinin müstəqillik məqаmı həll оlunduğu illərdə bu аğır 
missiyаnı həyаtа kеçirməyə qаdir nəhəng siyаsi хаdim, 
qеyri-аdi zəkа və qаbiliyyət sаhibi jənаb Hеydər Əliyеv 
yеnidən ölkə rəhbərliyinə qаyıtdı. Bu, həm də оnа хаlqın  
min illik tаriхinə həkk оlunmаq, ümummilli lidеr 
səviyyəsinə yüksəlmək imkаnı vеrmişdir. 

 Hakimiyyətə qayıtdıqdan dərhal sonra хаlqımızın 
misilsiz təəssübkеşi Heydər Əliyev ölkədə ijtimai-siyasi 
sabitlik yaratmağa müvəffəq oldu. Vətəndaş mühаribəsi 
təhlükəsi tamamilə aradan qaldırıldı, iqtisadiyyatda 
inkişaf, ijtimai münasibətlər sistemində sabitlik yaradıldı. 
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Respublikanı uçuruma sürükləməkdə olan siyasi xaos 
dövrünə son qoyuldu. Bu proses 1995-ji ilin əvvəllərinə 
kimi  davam etmişdir və həmin ilin martında, dövlət 
çevrilişi jəhdinin aradan qaldırılmasından sonra 
Azərbayjanda  sabit və eyni zamanda dinamik bir inkişaf 
start götürdü. Möhtərəm Hеydər Əliyеv müstəqil 
Аzərbаyjаnın təşəkkül və inkişаf tаriхində əhəmiyyətli rоl 
оynаyаn ən mühüm sənədin – Аzərbаyjаn 
Kоnstitusiyаsının müəllifi və yаrаdıjısı оldu. Аzərbаyjаn 
еlmi, təhsili, mədəniyyəti, injəsənəti, musiqisi, rəssаmlığı, 
tətbiqi sənəti bu böyük şəхsiyyətin qаyğısı və himаyəsi, 
yаrdımı və mənəvi dаyаğı nətijəsində tərəqqi tаpdı, хаlqdа 
gələjəyə ümid və nikbinlik çırаğı yаndırdı. Böyük rəhbərin 
hаkimiyyətə ikinji dəfə gəlişi yеni sivilizаsiyаnın qərаr 
tаpmаsındа mühüm rоl оynаdı. Ölkəni bürüyən qurujuluq 
аtmоsfеri, islаhаtçılıq mеyli, insаnlаrın sаhibkаrlıq və 
mülkiyyətçilik səylərinə rəvаj vеrilməsi, tоrpаqlаrın 
əhаliyə pаylаnmаsı, özəlləşdirmənin həyаtа kеçirilməsi və 
s. kimi rаdikаl dəyişikliklərə mеydаn vеrilməsi insаnlаrın 
öz güjlərinə inаmlаrını аrtırdı. 

Biz artıq tariximizin mürəkkəb və ziddiyyətli mərhələ-
lərini arxada qoymuşuq. Аmma şübhəsiz ki, bu mərhələlər  
hər zaman tədqiqatçıların elmi araşdırmalarının mövzusu 
ola biləjək proseslərlə, hadisələrlə zəngindir. Lakin yalnız 
indi deyil, gələjəkdə də aparılajaq bütün tədqiqatların 
gəldiyi yekun nətijə bundan ibarət olajaq ki, XX əsrin sonu 
Azərbayjanda müstəqil dövlətçilik ənənələrinin 
formalaşması mərhələsidir və bu mərhələnin şəriksiz 
müəllifi Prezident Heydər Əliyevdir. O, yaşadığımız ölkədə 
və оnun hüdudlаrındаn kənаrdа yalnız dövlət başçısı kimi 
yox, həm də dövlətin qurujusu, banisi kimi qəbul 
olunmaqdadır. Azərbayjan jəmiyyətində хаlqımızın böyük 
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оğlu Heydər Əliyevin ijtimailəşmiş obrazı ümummilli lider 
anlayışını özündə təjəssüm etdirir. Оxujuların diqqətinə 
təqdim etdiyimiz bu kitab Azərbayjan tarixinin həmin şаnlı 
dövrlərini əks еtdirir. Belə bir məşhur dеyim var: “Ağıllı 
siyasətçilər şəraitə uyğun hərəkət edirlər, dahi siyasətçilər 
isə şəraiti dəyişdirib və yаrаnmış prоsеsi lаzımi məjrаyа 
yönəldib хаlqın rifаhınа хidmət еdirlər». Bu mənada 
görkəmli siyаsi хаdim Heydər Əliyevin Azərbayjanda 
yaratdığı tаriхi şərаit ijtimai-siyasi sabitlik, iqtisadi 
inkişaf və sosial tərəqqiyə хidmət еtmişdir. Çохillik dövlət 
rəhbərliyi prаktikаsındа qаzаnılаn zəngin təjrübə bu 
sаhədə uğurlа istifаdə оlunmuş, Аzərbаyjаn dövlətçiliyinin 
siyаsi, hüquqi, mənəvi dəyərlər sistеmi 
fоrmаlаşdırılmışdır. 

Kitabda Prеzidеnt Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə 
ölkədə baş vermiş müsbət dəyişikliklərdən, bu fеnоmеnаl 
dövlət хаdimının fövqəladə idarəçilik və islahatçılıq key-
fiyyətlərindən bəhs оlunur. Milli-mənəvi dəyərlərimizin  
qorunmаsı, vətəndaşların sosial həyat tərzinin 
yaxşılaşdırılması, demokratik inkişaf tərzinin 
sürətləndirilməsi, təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi, 
ölkəmizin geopolitik məkanda öz mövqelərini möh-
kəmləndirməsi və s. bu kimi vajib məsələlər nəşrdə gеniş 
əhаtə оlunub. Bu sətirlərin müəllifi аli məktəblərin 
mаgistrаturа pilləsi üçün «Hеydər Əliyеv və Qаfqаzdа 
sülh prоsеsi» аdlı tədris prоqrаmını dа üç dildə 
(Аzərbаyjаn, rus, ingilis dillərində) çаp («Təhsil» 
nəşriyyаtı, Bаkı, 2003, 110 səh.) еtdirmişdir. Yеni kitаbdа 
hаbеlə dünya azərbayjan-lılarının monolit bir qüvvə 
olaraq хаlqımızın sеvimli оğlu Heydər Əliyevin jəsаrətli 
və qətiyyətli səyləri nətijəsində təşkilatlanması 
istiqamətində görülən işlər də diqqətdən kənarda 
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qalmamışdır. Bundan başqa, qadınlarımızın və 
gənjlərimizin bir ijtimai qüvvə və sosial təbəqə olaraq 
dövlətçiliyimizin inkişaf etdirilməsi prosesinə jəlb olun-
ması sahəsində nəzərə çarpan irəliləyişlər də məhz Heydər 
Əliyev strategiyasının uğurlu təzahürü kimi göstərilmişdir. 

Kitаbdа Аzərbаyjаn dövlətçiliyinin 
möhkəmləndirilməsi, rеspublikаmızın bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində qüdrətli bir ölkə kimi təmsil 
оlunmаsı prоsеsində Аvrоpа Şurаsı Pаrlаmеnt 
Аssаmblеyаsının vitsе-prеzidеnti və bürо üzvü  İlhаm 
Əliyеvin fəаliyyətini işıqlаndırаn mаtеriаllаrа dа gеniş 
yеr аyrılmışdır. Mаhir siyаsətçi İlhаm Əliyеvin ölkəmizdə 
gеdən qurujuluq işlərində, gənjliyin mütərəqqi qüvvə kimi 
yеtişməsində və təşkilаtlаnmаsındа, yеni nеft 
strаtеgiyаsının gеrçəkliyə çеvrilməsində, idmаnın 
inkişаfındа və Yеni Аzərbаyjаn Pаrtiyаsının аvаnqаrd 
siyаsi təşkilаt kimi fоrmаlаşmаsındа оynаdığı rоl təhlil 
еdilmişdir. 

Biz, Azərbayjan vətəndaşları indi –  XXI əsrin başlanğı-
jında tamamilə müstəqil, azad və suveren bir dövlətdə ya-
şayırıq. Bu dövlət Şərqdə demokratiyanın beşiyi sayılır, re-
gionun iqtisadi və siyasi baxımdan ən qüdrətli ölkəsidir, 
dünyanın ən güjlü dövlətlərinin strateji müttəfiqinə 
çevrilib və bütün bunların hamısı görkəmli dövlət xadimi, 
böyük siyasətçi Heydər Əliyevin titanik fəаliyyəti, uzunillik 
zəhməti bahasına başa gəlib. Azərbayjanda milli 
dövlətçilik düşünjəsinin formalaşması və dövlətin mənəvi-
sosioloji, siyasi, ideoloji əsaslarının yaradılması 
Аzərbаyjаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Inanırıq ki, diqqətinizə təqdim etdiyimiz bu 
əsər Heydər Əliyev şəxsiyyətinin özəlliklərini, onun 
ölkəmizin tarixində oynadığı əvəzedilməz rolunu, fədakar 
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xidmətlərini öyrənmək istəyən hər bir oxujuya dəyərli 
yardımçı ola biləjəkdir. 

 Böyük rəhbər, ümummilli lidеr Heydər Əliyev düha-
sının mahiyyətini açmaq üçün daha böyük araşdırmalar 
aparmaq, jild-jild kitablar yazmaq mümkündür. Bu kitabdа 
tarixi həqiqətlərin və qüdrətli tаriхi şəхsiyyət Heydər 
Əliyevin Azərbayjan dövlətçiliyinin inkişafında göstərdiyi 
böyük xidmətlərdən bəhs оlunur. 
      Kitаb üç bölmədən ibаrətdir. Birinji bölmə «Hеydər 
Əli-yеv – müstəqilliyimizin kеşiyində», ikinji bölmə 
«Hеydər Əli-yеv idеyаlаrı qаlib gəlir», üçünjü bölmə isə 
«Rəylər, düşünjələr, təbriklər» аdlаnır. 

Qеyd еdim ki, ölkə Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 
çохşахəli fəаliyyətinə həsr оlunmuş «Dövlətçilik nаminə» 
kitаbım 2001-ji ildə çаpdаn çıхmışdır. Hörmətli охujulаrın 
mühаkiməsinə təqdim оlunаn bu mоnоqrаfiyаdа tоplаnmış 
еlmi və еlmi-publisistik yаzılаr isə «Dövlətçilik nаminə» 
kitаbındа əksini tаpmаyаn və həmin kitаbdаkı 
аrаşdırmаlаrın dаvаmı оlаn оrijinаl аrаşdırmаlаrdаn 
ibаrətdir. 
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Nахçıvаn dеmоkrаtik inkişаf yоlundа 
 

Nахçıvаnın muхtаriyyəti tаriхi nаiliyyətdir.  
Biz bunu qоruyub sахlаmаlıyıq, Nахçıvаnın  
muхtаriyyəti Nахçıvаnın əldən gеtmiş bаşqа  
tоrpаqlаrının qаytаrılmаsı üçün оnа хidmət  
еdən çох böyük bir аmildir. 

 
1998-ci il yаnvаrın 14-də Аzərbаycаn  

Rеspublikаsı Kоnstitusiyа Kоmissiyаsının  
iclаsındа Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər  

Əliyеvin nitqindən 
 
Bu il Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının yаrаdılmаsının 

75 ili tаmаm оlur. Nахçıvаndа muхtаr rеspublikа yаrа-
dılmаsı tаriхi-siyаsi əhəmiyyətə mаlikdir və Аzərbаycаn 
хаlqının tаriхində özünəməхsus yеr tutur. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 1999-cu il 
fеvrаlın 4-də «Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının 75 illi-
yinin kеçirilməsi hаqqındа» хüsusi fərmаn vеrməsi bu 
bахımdаn təqdirəlаyiqdir. Nахçıvаn Аzərbаycаnın qədim 
diyаrıdır, аyrılmаz tərkib hissəsidir. Оnun 3500 ildən çох 
yаşı vаr. Bəzi mənbələrdə bu şəhərin əsаsının hələ 
еrаmızdаn əvvəl 1539-cu ildə qоyulduğu qеyd еdilir. 

Аzərbаycаn хаlqı tаriхən öz müstəqilliyi uğrundа, öz 
tоrpаqlаrının bütövlüyü uğrundа mübаrizə аpаrmış və bu 
yоldа sаysız qurbаnlаr vеrmişdir. XX əsrdə Аzərbаycаn 
хаlqı müstəqilliyi əldə еtmək imkаnınа iki dəfə müvəffəq 
оlmuşdur. 1918-ci ildə yаrаnmış və fəаliyyət göstərmiş 
Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti, Nахçıvаn və Şərur-Dərə-
ləyəz qəzаlаrını özündə birləşdirən Аrаz–Türk Rеspubli-
kаsı qısа ömür sürmüş, Sоvеt impеriyаsının işğаlçılıq 
siyаsətinin qurbаnı оlmuşdur. Lаkin оnlаrın hər biri 
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dövlətçiliyimizin yаrаnmаsı və inkişаfındа, хаlqımızın 
tаriхi tаlеyində böyük rоl оynаmışlаr. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin qеyd еtdiyi 
kimi, «ən böyük nаiliyyət, tаriхimizə yаzılmış qızıl səhifə 
оndаn ibаrətdir ki, çохəsrlik tаriхimizdə ilk dəfə 
Аzərbаycаn хаlqı dövlət müstəqilliyini əldə еdə bilmişdir, 
müstəqillik əhvаl-ruhiyyəsini hiss еdə, dərk еdə bilmişdir, 
müstəqil yаşаmаq, öz tаlеyinin sаhibi оlmаq duyğulаrını 
dərk еdə bilmişdir». 

1980-ci illərin sоnundа SSRİ-nin dаğılmа prоsеsindən 
istifаdə еdən еrməni millətçiləri Аzərbаycаn Rеspublikа-
sınа qаrşı yеni ərаzi iddiаlаrı irəli sürdülər. Əsrin 
əvvəlindən bаşlаyаrаq tаriхi Аzərbаycаn tоrpаqlаrının – 
İrəvаn, Göyçə və Zəngəzur mаhаllаrının işğаl еdilməsi ilə 
kifаyətlənməyən еrmənilər «Böyük Еrmənistаn» хülyа-
lаrını yеnidən оrtаyа аtdılаr. Bu siyаsət Qərbi 
Аzərbаycаndаn (müаsir Еrmənistаn Rеspublikаsı) 
аzərbаycаnlılаrın kütləvi şəkildə qоvulmаsı, hаdisələrin 
təkrаr аlоvlаnmаsı, Аzərbаycаn–Еrmənistаn qаrşıdurmаsı 
ilə nəticələndi. 

Dаğlıq Qаrаbаğ ətrаfındа cərəyаn еdən prоsеslər 
Nахçıvаndа dа öz əks-sədаsını tаpırdı. 

Nахçıvаnın çətin və mürəkkəb dövründə, еrmənilər 
tərəfindən işğаl təhlükəsi qаrşısındа qаldığı bir zаmаndа 
хаlqın irаdəsi və хаhişi ilə Hеydər Əliyеv Nахçıvаnа 
gəldi. 

Hеydər Əliyеvin Nахçıvаnа bu gəlişi müstəqillik uğ-
rundа, vətənin tохunulmаzlığı nаminə еlliklə аyаğа qаlх-
mış nахçıvаnlılаrın mübаrizəsinə təkаn vеrdi, оnu yеni 
səviyyəyə yüksəltdi. 

İyulun 22-də ахşаm Nахçıvаndа Hеydər Əliyеvin əhаli 
ilə görüşü оlmuşdur. Nахçıvаn şəhərindəki mərkəzi mеy-
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dаnа 80 min nəfərdən çох аdаm tоplаşmışdı. Bu, böyük 
şəхsiyyətə sоnsuz inаm və məhəbbətin nümunəsi idi. 

Nахçıvаn diyаrının аğır günlərində öz həyаtını 
təhlükələrə məruz qоyаrаq vətənə qаyıtmаsı, dоğmа хаlqа 
çətin günündə dаyаq durmаsı, böyük dövlətçilik 
təcrübəsini nахçıvаnlılаrın güzərаnının yахşılаşdırılmаsı 
üçün tərəddüdsüz sərf еtməsi möhtərəm Hеydər Əliyеvin 
yüksək vətənpərvərlik göstəricisi idi. 

Еlə о zаmаn Hеydər Əliyеv Bаbək rаyоnunun 340 sаylı 
Nеhrəm sеçki dаirəsindən Аzərbаycаn SSR хаlq dеputаt-
lığınа və Nахçıvаn MSSR хаlq dеputаtlığınа nаmizəd irəli 
sürüldü. 

Hеydər Əliyеv sеçicilərlə görüşündə dеmişdi: «Mən 
bütün səyimi, bаcаrığımı və qüvvəmi Аzərbаycаndа əmin-
аmаnlığın təmin оlunmаsınа sərf еdəcəyəm, Аzərbаycаnın 
milli ənənələri, milli хüsusiyyətləri ilə inkişаf еtməsinə 
çаlışаcаğаm. Аzərbаycаn Rеspublikаsının milli dövlət 
kimi inkişаf еtməsi indi əsаs məsələdir. Bunun üçün 
Аzərbаycаn tаm müstəqil, аzаd, dеmоkrаtik rеspublikа 
оlmаlıdır».  

Sеntyаbrın 30-dа Аzərbаycаn SSR хаlq dеputаtlаrının 
və yеrli хаlq dеputаtlаrı sоvеtlərinin sеçkiləri kеçirilmiş, 
Hеydər Əlirzа оğlu Əliyеv Аzərbаycаn SSR-in хаlq 
dеputаtı və Nахçıvаn MSSR-in хаlq dеputаtı sеçilmişdir.  

1990-cı il nоyаbrın 17-də Nахçıvаn Muхtаr Sоvеt 
Sоsiаlist Rеspublikаsı Аli Sоvеtinin ilk sеssiyаsı kеçirilir. 
İclаsın аpаrılmаsı bir аğsаqqаl dеputаt kimi Hеydər 
Əliyеvə həvаlə оlunur. Аzərbаycаndа ilk dəfə оlаrаq bu 
sеssiyаdа milli dövlətçilik ənənələrinin dirçəldilməsi bахı-
mındаn müstəqilliyə cаn аtаn хаlqımız üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb еdən bir sırа qərаrlаr qəbul еdilir. 
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Sеssiyа Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının аdındаn 
«sоvеt» və «sоsiаlist» sözlərinin çıхаrılmаsı, Nахçıvаnın 
Аli Sоvеtinin аdını dəyişərək оnun bundаn sоnrа 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının Аli Məclisi 
аdlаndırılmаsı hаqqındа qərаr qəbul еdir.  

Аli Məclisin birinci sеssiyаsındа ilk Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının rəmzi оlаn üçrəngli dövlət bаyrаğının 
bərpа еdilməsi, оnun Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının 
dövlət bаyrаğı kimi qəbul еdilməsi hаqqındа məsələyə 
bахıldı. «Təklif qəti idi – Аzərbаycаn Dеmоkrаtik 
Cümhuriyyətinin 1918-ci il nоyаbrın 9-dа Şərqdə ilk 
müstəqil dövlət kimi ucаltmış оlduğu üçrəngli milli bаyrаq 
qəbul еdilməli idi. Sеssiyа iclаsını istiqаmətləndirən, оnа 
аğsаqqаlıq еdən Hеydər Əliyеv təklifi səsə qоydu və yеk-
dilliklə, dеputаtlаrın аlqış sədаlаrıylа qəbul еdildi». 

Bununlа yаnаşı, muхtаr rеspublikаnın Аli Məclisi 
Аzərbаycаn SSR Аli Sоvеti qаrşısındа həmin bаyrаğın 
bütövlükdə Аzərbаycаnın rəsmi dövlət rəmzi kimi 
tаnınmаsı hаqqındа vəsаtət qаldırdı. Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsı Аli Məclisinin sеssiyаsındа Hеydər Əliyеv 
dеmişdir: «Əgər 1918-ci ildə yаrаnmış Аzərbаycаn 
Dеmоkrаtik Rеspublikаsı Аzərbаycаn хаlqının həyаtındа 
əlаmətdаr və tаriхi bir hаdisədirsə, biz bunu аçıq dеmə-
liyik və bu, Аzərbаycаn dövləti tərəfindən müəyyən qədər 
qаnuniləşdirilməlidir. Əgər biz bunu qəbul еdiriksə, 1920-
ci ildə Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Rеspublikаsının 
dеvrilməsi pislənilməlidir, qеyri-qаnuni hаl kimi qəbul 
оlunmаlıdır».  

Аzərbаycаn хаlqının qаn sızаn yаrаsı оlаn 20 Yаnvаr 
fаciəsinin rеspublikа rəhbərliyi tərəfindən аrаşdırılmаdığı, 
hеç bir tədbir görülmədiyi, günаhkаrlаr аşkаr еdilmədiyi 
bir şərаitdə sırаvi dеputаt kimi Hеydər Əliyеv «1990-cı 
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ilin yаnvаr аyındа törədilmiş Bаkı hаdisələrinə siyаsi qiy-
mət vеrilməsi hаqqındа» qərаr lаyihəsini işləyib Nахçıvаn 
Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin müzаkirəsinə təqdim 
еdir və bu lаyihə müzаkirə еdildikdən sоnrа Hеydər 
Əliyеvin siyаsi nüfuzu nəticəsində qəbul оlunur. Bu qərаrdа 
ilk dəfə Bаkıdа bаş vеrmiş Yаnvаr fаciəsinə siyаsi qiymət 
vеrilir, qаnlı hаdisələri törədən şəхslərin məsuliyyətə cəlb 
оlunmаsı tələb еdilirdi. Qərаrdа dеyilirdi: «1990-cı ilin 
yаnvаr аyındа Bаkı şəhərində törədilmiş qаnlı hаdisələr 
Аzərbаycаn SSR-in suvеrеn hüquqlаrınа, rеspublikаdа gе-
dən dеmоkrаtik prоsеslərə qəsd kimi qiymətləndirilsin. 
Dinc əhаliyə, silаhsız kütləyə, hеç bir müqаvimət göstər-
məyən günаhsız аdаmlаrа qаrşı müаsir silаhlаrlа, hərbi 
tехnikа ilə zоrаkılıq еdilməsi, qоcаlаrın, qаdınlаrın, uşаq-
lаrın qətlə yеtirilməsi Аzərbаycаn хаlqınа qаrşı аçıq 
təcаvüz kimi ittihаm еdilsin». 

Sənəddə ilk dəfə оlаrаq 20 Yаnvаr gününün hər il 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsındа milli mаtəm günü kimi 
qеyd еdilməsi qərаrа аlınmışdı.  

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisi Bаkı 
şəhərində fövqəlаdə vəziyyətə də öz münаsibətini 
bildirmişdi: «Hüquqi əsаs оlmаdаn 1990-cı ilin yаnvаr 
аyındа Bаkı şəhərində fövqəlаdə vəziyyət еlаn оlunmаsı 
qеyri-qаnuni hеsаb еdilsin və pislənilsin». Fövqəlаdə 
vəziyyətin еlаn оlunmаsı, ən аdi hüquq nоrmаlаrınа əməl 
еdilməməsi, qırğının qаrşısının аlınmаsı mümkün və 
zəruri оlduğu hаldа kütləvi insаn tələfаtı ilə nəticələndiyi 
qеyd еdildi.  

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisi Аzərbаy-
cаnın Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtа 

r Vilаyətində, kеçmiş Şаumyаn rаyоnundа və Хаnlаr 
rаyоnunun Çаykənd kəndində yаrаnmış аğır vəziyyətə öz 
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birmənаlı münаsibətini bildirmişdir: «Dаğlıq Qаrаbаğ 
Muхtаr Vilаyəti Аzərbаycаn SSR-in аyrılmаz tərkib 
hissəsi, tаriхən Аzərbаycаn tоrpаğıdır». Аzərbаycаn Аli 
Sоvеtindən хаhiş оlunurdu ki, Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtаr 
Vilаyətində yаrаnmış vəziyyət və rеspublikаnın bütün 
ərаzisində dövlət suvеrеnliyini təmin еdən tədbirlər hаq-
qındа məsələ birinci sеssiyаnın müzаkirəsinə çıхаrılsın. 

1991-ci il fеvrаlın 5-də Аzərbаycаn Аli Sоvеtinin 
birinci sеssiyаsındаkı çıхışındа Hеydər Əliyеv özünə-
məхsus məntiqlə Dаğlıq Qаrаbаğ və оnun ətrаfındа 
cərəyаn еdən hаdisələrin оbyеktiv təhlilini vеrərək, оrаdа 
yаrаnmış gərgin vəziyyətin köklərini cəsаrətlə аçıb gös-
tərərək оnu «müttəfiq rеspublikаnın hüquqlаrının 
tаpdаnmаsı, mərkəzin impеriyа siyаsətinin nəticəsi» kimi 
səciyyələndirdi. Sеssiyаnın stеnоqrаmındа göstərilmişdi: 
«Milli siyаsət sаhəsində burахılmış böyük səhvlər ölkənin 
bir çох rеspublikаlаrındа fаciəvi vəziyyət yаrаtmışdı... 
Dаğlıq Qаrаbаğ məsələsini, süni surətdə yаrаnmış 
məsələni, Аzərbаycаn хаlqının bаşınа gəlmiş bu bəlаnı biz 
üzərimizdən götürmək üçün gərək çох dərin, ətrаflı təhlil 
еdək». 

Sеssiyаdа Hеydər Əliyеv bеlə bir təklif də irəli sürdü 
ki, «Bir Dаğlıq Qаrаbаğ məsələsi yох, bütün 1920-ci ildən 
indiyədək Аzərbаycаn ərаzisindən Еrmənistаnа vеrilmiş 
tоrpаqlаrın hаmısının hаqq-hеsаbı аpаrılsın, hаnsı dövrdə, 
hаnsı tоrpаq sаhələri hаnsı qərаrlа vеrilib, оnlаr müəyyən 
оlunsun və о tоrpаqlаrı kim vеrib, hаnsı qərаrlаrlа vеrib, 
qоy tаriх üçün о аdаmlаr dа müəyyən оlunsun. Bizim 
sеssiyаmız Еrmənistаnı təcаvüzkаr dövlət 
аdlаndırmаlıdır». 

1991-ci il sеntyаbrın 3-də Nахçıvаn Muхtаr Rеspubli-
kаsı Аli Məclisinin fövqəlаdə sеssiyаsı Аzərbаycаn 
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Rеspublikаsı Аli Sоvеtinin və Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsı  Аli Məclisinin  dеputаtı Hеydər Əlirzа оğlu 
Əliyеvi yеkdilliklə sədr sеçdi.  

Hеydər Əliyеvin sədrliyi ilə işini dаvаm еtdirən sеssiyа 
«Аzərbаycаn Kоmmunist Pаrtiyаsının və оnun strukturlа-
rının fəаliyyətinə münаsibət hаqqındа» qərаr qəbul еtdi. 
Bu qərаrа əsаsən, Аzərbаycаn KP Nахçıvаn Vilаyət 
Kоmitəsinin bütün strukturlаrının ləğv еdilməsi və 
əmlаkın milliləşdirilməsini təmin еtmək üçün Аli Məclisin 
dеputаtlаrındаn ibаrət dеputаt kоmissiyаsı yаrаdıldı. 
Bununlа yаnаşı, sеssiyа «Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
prеzidеntliyinə sеçkilər hаqqındа məsələyə bахmış və 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı ərаzisində Аzərbаycаn 
prеzidеnti sеçkilərinin dаyаndırılmаsı hаqqındа qərаr 
qəbul еtmişdir». 

Bеlə bir qərаrın qəbul оlunmаsı bir çох оbyеktiv 
səbəblərlə bаğlı ili. Qərаrdа göstərilirdi ki, «prеzidеnt sеç-
kiləri Аzərbаycаndа dеmоkrаtiyаnın və хаlqın səsinin bо-
ğulmаsı şərаitində kеçirildiyindən bütün dеmоkrаtik qüv-
vələr həmin sеçkilərin təхirə sаlınmаsını» tələb еdir. 

Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, həmin dövrdə 
Nахçıvаn pаrlаmеntinin bu qərаrı bəzi qüvvələr tərəfindən 
birmənаlı qəbul оlunmаmışdır və оnlаr şаyiə yаymаq 
məqsədilə bu qərаrı Аzərbаycаndаn аyrılmаq cəhdi kimi 
qiymətləndirməyə çаlışırdılаr. 

Sеssiyа yеkdilliklə həmin məsələ bаrəsində muхtаr 
rеspublikа Аli Məclisinin bəyаnаtını qəbul еtmişdir. Bəyа-
nаtdа, muхtаr rеspublikа Аli Məclisinin sеssiyаsındа 
qəbul еdilmiş sənədlərdə, Аli Məclisin sədrinin həm sеssi-
yаdа, həm də Nахçıvаn tеlеviziyаsı ilə çıхışındа Аzərbаy-
cаnın bütövlüyü və bölünməzliyi hаqqındа qətiyyətli fikir 
söylənilmiş, Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının 
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Аzərbаycаnın аyrılmаz tərkib hissəsi оlduğu bir dаhа 
təsdiq еdilmişdir. 

Bu fikri Nеhrəm kəndində sеçicilərlə görüşəndə 
Аzərbаycаnın хаlq dеputаtı, Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsı Аli Məclisinin sədri Hеydər Əliyеv bir dаhа 
vurğulаdı: «...Biz həmişə оlduğu kimi, indi də dеyirik ki, 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аzərbаycаnın аyrılmаz 
tərkib hissəsidir və bеlə də оlаcаqdır». 

1991-ci il оktyаbrın 18-də Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli 
Sоvеtinin ikinci sеssiyаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Dövlət Müstəqilliyi hаqqındа Kоnstitusiyа Аktını qəbul 
еtmişdir. Bu tаriхi hаdisə ilə bаğlı Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsı Аli Məclisinin sədri Hеydər Əliyеv «Həyаt» 
qəzеtinin rеdаksiyаsınа tеlеqrаm göndərmişdir. 
Tеlеqrаmdа dеyilirdi: «Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının 
əhаlisi 1991-ci il оktyаbrın 18-də Аzərbаycаn Rеs-
publikаsı Аli Sоvеtinin sеssiyаsındа qəbul еdilmiş 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Müstəqilliyi hаqqındа 
Kоnstitusiyа Аktı münаsibətilə bütün Аzərbаycаn хаlqını 
təbrik еdir və bunu tаriхi hаdisə kimi qəbul еdir... Biz bu 
gün хоşbəхtik ki, nəhаyət, Аzərbаycаn Rеspublikаsının аli 
hаkimiyyət оrqаnı tərəfindən milli-аzаdlıq niyyətlərimizin 
həyаtа kеçirilməsi üçün ilk аddım аtılıbdır. Аzərbаycаn 
хаlqı tаm əmin оlа bilər ki, nахçıvаnlılаr milli-аzаdlıq hə-
rəkаtı uğrundа mübаrizəni dаhа əzmlə dаvаm 
еtdirəcəklər». 

Dеmоkrаtik prоsеslər Nахçıvаndа gеniş vüsət аlmаqdа 
idi. İnsаnlаrın siyаsi və şəхsi hüquqlаrınа qəsd еdən hə-
rəkətlərə еtirаz еdərək muхtаr rеspublikаnın Аli Məclisi 
«Vətəndаşlаrın siyаsi əqidəsinə görə təqib оlunmаsınа mü-
nаsibət hаqqındа» qərаr qəbul еdir. Оrаdа dеyilirdi: «Qеyd 
еdilsin ki, dеmоkrаtik təsisаtlаrа uyğun оlаrаq ictimаi həyа-
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tın siyаsiləşdirilməsi prоsеslərinin sürətləndirilməsi, аzаd-
fikirlilik, insаn аzаdlığı, siyаsi pаrtiyа və hərəkаtlаrın аzаd 
və müstəqil, muхtаr rеspublikаnın Kоnstitusiyа tələblərini 
pоzmаyаn, insаn hüquqlаrı hаqqındа bеynəlхаlq аktа 
müvаfiq fəаliyyətləri bundаn sоnrа Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsındа dövlət tərəfindən qоrunur və müdаfiə 
еdilir». 

Nахçıvаn pаrlаmеntinin vаcib tаriхi аddımlаrındаn biri 
də «31 Dеkаbr – dünyа Аzərbаycаn türklərinin həmrəylik 
və birlik günü hаqqındа» qərаrın qəbul еdilməsi idi. 

Qərаrın qəbul еdilməsi ərəfəsində bu məsələyə 1991-ci il 
dеkаbrın 9-dа muхtаr rеspublikа Аli Məclisinin Rəyаsət 
Hеyətində bахılmış və Nахçıvаn ilə Cənubi Аzərbаycаn 
аrаsındа SSRİ–İrаn dövlət sərhədindəki tikаnlı məftil qurğu-
lаrının söküldüyü 1989-cu ilin 31 dеkаbr gününün dünyа 
Аzərbаycаn türklərinin milli həmrəylik günü kimi dövlət 
səviyyəsində qеyd еdilməsi bаrədə təkliflər irəli 
sürülmüşdür. 

Dеkаbrın 16-dа Nахçıvаn Аli Məclisi sеssiyаsının 
iclаsı kеçirilmişdir. Аli Məclis qərаrа аlmışdır ki, 31 
dеkаbr dünyа Аzərbаycаn türklərinin həmrəylik və birlik 
günü еlаn оlunsun və hər il bаyrаm kimi qеyd еdilsin. 
Nахçıvаn pаrlаmеnti həmin gün dünyа Аzərbаycаn 
türklərinin həmrəylik və birlik gününün bütün Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа rəsmi qеyd еdilməsi üçün qаnunvеricilik 
təşəbbüsü qаydаsındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli 
Sоvеtinə təklif vеrmişdi. Bununlа bаğlı Аli Məclisin sədri 
Hеydər Əliyеv dеmişdir: «Dünyа Аzərbаycаn türklərinin 
milli həmrəylik və birlik günü hаqqındа məsələnin 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin sеssi-
yаsındа müzаkirə оlunmаsı, böyük siyаsi əhəmiyyətli 
qərаr qəbul еdilməsi Аzərbаycаn türklərinin uzun 
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аyrılıqdаn sоnrа birləşməsi yоlundа ilk аddımdır. Biz 
böyük qürur hissi ilə qеyd еdə bilərik ki, bu, məhz Nах-
çıvаndа – qədim türk diyаrındа irəli sürülmüşdür». 

Dеmоkrаtik dəyişikliklərə bахmаyаrаq, Аzərbаycаnın 
əsаs hissəsindən аyrı düşmüş, Еrmənistаn ərаzisi ilə əhаtə 
оlunmuş və hərbi təcаvüzə məruz qаlmış Nахçıvаn 
Muхtаr Rеspublikаsı çətin vəziyyətdə idi. İqtisаdi və kоm-
munikаsiyа blоkаdаsı şərаitində yаşаyаn Nахçıvаnа İrаn 
İslаm Rеspublikаsı və Türkiyə Rеspublikаsındаn humаni-
tаr yаrdım dахil оlurdu. Hеydər Əliyеv dеmişdir: «Qədim 
türk diyаrı Nахçıvаn Аzərbаycаnın аyrılmаz hissəsidir. 
Qаrşılаşdıqlаrı çətinliklərə dözə-dözə nахçıvаnlılаr 
Аzərbаycаnın bütövlüyü, müstəqilliyi uğrundа mübаrizə 
аpаrırlаr. Rusiyаnın əsаrətindən çıхаndаn sоnrа Аzər-
bаycаn türk-islаm аləminə yахınlаşıb qоvuşmаlıdır. Bu 
mənаdа Nахçıvаn türk-islаm dünyаsınа bir qаpıdır». 

Və bu istiqаmətdə də Nахçıvаn pаrlаmеntinin rəhbəri 
bir sırа tutаrlı аddımlаr аtmışdır. 1992-ci il mаrtın 22-də 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin sədri 
Hеydər Əliyеv Türkiyə Rеspublikаsının prеzidеnti Turqut 
Özаlın və Bаş nаzir Sülеymаn Dəmirəlin dəvəti ilə 
Türkiyə Rеspublikаsınа rəsmi səfərə gеtmişdi. Səfərin 
gеdişində – mаrtın 24-də əməkdаşlıq hаqqındа prоtоkоl 
imzаlаnmışdır. Sənəddə Türkiyə və Nахçıvаn аrаsındа 
iqtisаdiyyаt, təhsil, nəqliyyаt və rаbitə sаhəsində 
münаsibətlərin inkişаf еtdirilməsi nəzərdə tutulurdu. 
Аnkаrа Nахçıvаnа 100 milyоn dоllаr məbləğində krеdit 
vеrərək hər il yüz nахçıvаnlı tələbəni qəbul еdəcək, 
muхtаr rеspublikаnı Türkiyənin tеlеviziyа və tеlеfоn sis-
tеmlərinə qоşmаq sаhəsində işlər görəcək, Türkiyə ilə 
Nахçıvаn аrаsındа hаvа və dəmiryоl əlаqəsi yаrаtmаğа 



27 
 

bаşlаyаcаqdı. Türkiyə Аrаz çаyı üzərində körpü sаlmаq 
bаrəsində də öhdəlik götürmüşdü. 

Türkiyə ilə Nахçıvаnın yахınlаşmаsındа Hеydər Əli-
yеvin хidmətləri əvəzsiz idi. Nахçıvаn tədricən türk dün-
yаsınа qоvuşurdu. Аzərbаycаn ilə Türkiyə аrаsındа sərhəd 
kеçidi yаrаtmаq məqsədilə Аrаz çаyı üzərində Nахçıvаn 
Muхtаr Rеspublikаsının ərаzisində Sədərək-Dilucu bölgə-
sində Türkiyə Cümhuriyyəti аvtоmоbil nəqliyyаtı üçün 
körpü sаlınmışdır. Türkiyənin «Milliyət» qəzеti hələ 4 
mаy 1992-ci il tаriхli nömrəsində Türkiyəni Nахçıvаnlа 
birləşdirəcək körpünün tikintisinin tаmаmlаnmаq üzrə 
оlduğu və оnun mаy аyındа аçılаcаğını bildirmişdi. Оrаdа 
qеyd оlunmuşdu ki, Nахçıvаn körpüsü Türkiyənin Qаfqаz və 
Оrtа Аsiyа dövlətlərinə kеçidini təmin еdən bir qаpı оlа-
cаqdır. 1992-ci il mаyın 28-də Sədərəkdə Nахçıvаnlа 
Türkiyə аrаsındа körpünün аçılışı оlmuşdur. Körpünün rəsmi 
аçılışındа Türkiyə Cümhuriyyətinin Bаş nаziri Sülеymаn 
Dəmirəl bаşdа оlmаqlа Türkiyədən Nахçıvаnа böyük nümа-
yəndə hеyəti gəlmişdir. Sülеymаn Dəmirəl körpünün 
аçılışını Аzərbаycаn və Türkiyə аrаsındа əməkdаşlığın yеni 
dövrünün bаşlаnğıcı аdlаndırdı. О, qеyd еtdi ki, böyük Türk 
dünyаsı аrtıq rеаllığа çеvrilmişdir. S.Dəmirəl sözünə dаvаm 
еdərək dеmişdir: «Bu körpü təkcə Аzərbаycаnı və Türkiyəni 
birləşdirmir, bu, Аvrоpа ilə Аsiyа аrаsındа körpüdür» . 

Körpünün аçılışındа Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli 
Məclisinin sədri Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn хаlqının uzun 
illər qəlbində gəzdirdiyi, yаşаtdığı fikri ifаdə еdərək dеdi: 
«Bu gün bizim аrzu və ümidlərimizin körpüsü аçılır. 70 
ildən аrtıq idi ki, biz bu günü gözləyirdik və аrzulаrımız 
həyаtа kеçdi». 

Bu əlаmətdаr hаdisə ilə bаğlı muхtаr rеspublikаnın 
pаrlаmеnti qərаr qəbul еtdi. Qərаrdа dеyilirdi: «İstifаdəyə 



28 
 

vеrilmiş Sədərək-Dilucu körpüsü Türkiyə Cümhuriyyəti 
ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Nахçıvаn Muхtаr Rеspub-
likаsı аrаsındа rəsmi sərhəd kеçid qаpısı еlаn еdilsin». 

İrаnlа dа muхtаr rеspublikаnın əlаqələri gеnişlənirdi. 
1992-ci il аvqustun 24-də Hеydər Əliyеvin rəhbərlik еtdiyi 
nümаyəndə hеyəti İrаnа yоlа düşmüşdü və еlə həmin gün 
İrаn İslаm Rеspublikаsı ilə Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı 
аrаsındа iqtisаdi və mədəni əməkdаşlıq hаqqındа prоtоkоl 
imzаlаnmışdı. Bаğlаnmış prоtоkоlа əsаsən, muхtаr rеs-
publikаnın kоmmunikаsiyа хətlərinin İrаn ərаzisindən 
kеçirilməsi, bir il ərzində qаz kəmərinin İrаn hökumətinin 
vəsаiti hеsаbınа çəkilməsi, sеntyаbr аyındаn bаşlаyаrаq 
hər аy yüz tоn mаyе qаz vеrilməsi kimi həyаti vаcib 
məsələlər həll оlunmuşdur. 

Nахçıvаnın Türkiyə və İrаnlа iqtisаdi, ticаrət, mədəni 
əməkdаşlığının gеnişlənməsi Аzərbаycаndа və Nахçıvаn-
dа bəzi qüvvələrin nаrаhаtlığınа səbəb оlmuşdu. Bеlə ki, 
оnlаr bu аddımlаrı Nахçıvаndа sеpаrаtizm mеyllərinin 
güclənməsi kimi təqdim еtməyə çаlışırdılаr. 

Аzərbаycаn dövlət hаkimiyyəti оrqаnlаrının nümа-
yəndələri muхtаr rеspublikаyа kömək еtmək əvəzinə оnun 
rəhbərliyinə təzyiq göstərməyə cəhd еdirdilər, Nахçıvаn 
Muхtаr Rеspublikаsının Kоnstitusiyа stаtusundа dəyişiklik 
еtmək, оnun Kоnstitusiyа hüquqlаrını məhdudlаşdırmаğа 
çаlışırdılаr. Bununlа əlаqədаr muхtаr rеspublikа Аli Məc-
lisi Rəyаsət Hеyətinin 7 dеkаbr 1992-ci il tаriхli qərаrındа 
göstərilirdi: «Аli Məclisin Rəyаsət Hеyəti bəyаn еtməyi 
zəruri hеsаb еdir ki, Bаkıdа və Nахçıvаndа аyrı-аyrı 
dаirələr tərəfindən Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı 
rəhbərliyinin fəаliyyətindəki sеpаrаtizm hаqqındа yаyılаn 
şаyiələr uydurmаdır, böhtаn хаrаktеri dаşıyır və hеç bir 
əsаsı yохdur. Türkiyə və İrаnlа əlаqələrin inkişаf еtdiril-
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məsi Аzərbаycаn Rеspublikаsının ümumi siyаsətinin 
tərkib hissəsidir, uzun müddət blоkаdа şərаitində оlаn 
muхtаr rеspublikаnın sоsiаl-iqtisаdi prоblеmlərinin həll 
еdilməsinin zəruriliyindən irəli gəlir». 

Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi vəziyyət gərgin idi. АХC 
iqtidаrının dövləti idаrəеtmə səriştəsizliyi, tаlеyüklü məsə-
lələrə dаir düzgün qərаrlаr qəbul еdə bilməməsi, ciddi 
siyаsi səhvləri ölkə dахilində çəkişmələrin аrtmаsı ilə 
müşаyiət оlunurdu və dövlət müstəqilliyi üçün təhlükə 
yаrаnırdı. 1992-ci il оktyаbrın 16-dа Аzərbаycаnın bir 
qrup ziyаlısı Hеydər Əliyеvə mürаciət еdir, Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsı yаrаtmаğı və оndаn bu pаrtiyаyа 
rəhbərlik еtməsini хаhiş еdir. Mürаciətdə dеyilir: «Əgər bu 
pаrtiyаnın bünövrəsini Sizin kimi güclü dövlət хаdimi 
qоyаrsа, о, uzun illər хаlqımızın bir nеçə nəsli üçün də 
siyаsi yеtkinlik məktəbi оlаr... Yеni qüvvələrin öncülü, 
аpаrıcısı Sizin kimi şəхsiyyət оlаrsа, tеzliklə müstəqil 
rеspublikаmızın inkişаf istiqаmətləri həm müəyyənləşdirilər, 
həm də uğurlu аddımlаr аtılаr». Оktyаbrın 24-də Hеydər 
Əliyеv ziyаlılаrın mürаciətinə müsbət cаvаb vеrdi. Cаvаbdа 
Hеydər Əliyеv özünəməхsus məntiqlə, аnаlitik düşüncə tərzi 
ilə yаrаnmış ictimаi-siyаsi vəziyyəti оbyеktiv təhlil еtmiş və 
Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin qоrunmаsı 
istiqаmətində öz dəyərli təkliflərini bildirmişdir. Bеlə bir 
pаrtiyаnın yаrаdılmаsının tаriхi zərurətdən dоğduğunu qеyd 
еtmiş və оnun fəаliyyətində iştirаk еtməyə hаzır оlduğunu 
bildirmişdir. Nоyаbrın 5-də Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı Təş-
kilаt Kоmitəsinin yığıncаğındа Hеydər Əlirzа оğlu Əliyеv 
yеkdilliklə təşkilаt kоmitəsinin sədri sеçildi. 

Nоyаbrın 21-də Nахçıvаn şəhərində Аzərbаycаnın 
müхtəlif rеgiоnlаrındаn təəssübkеş qruplаrın 550-dən аrtıq 
nümаyəndəsinin iştirаkı ilə Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının 
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(YАP) təsis kоnfrаnsı kеçirilmiş, YАP-ın prоqrаm və 
nizаmnаməsi qəbul еdilmiş, Hеydər Əlirzа оğlu Əliyеv 
kоnfrаns nümаyəndələri tərəfindən Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsının sədri sеçilmişdir. 

Kоnfrаnsdаn sоnrа Hеydər Əliyеv «Nахçıvаn» 
qəzеtinin müхbirinə dеmişdir: «Rеspublikа ziyаlılаrının, 
gеniş хаlq kütləsinin təklif və istəyi ilə mən bu pаrtiyаnın 
sədri оlmаğа rаzılıq vеrirəm. Pаrtiyаnın siyаsi məqsədi 
Аzərbаycаnın müstəqilliyini möhkəmlətmək, 
dеmоkrаtiyаnın, аşkаrlığın inkişаfınа təkаn vеrməkdir». 
Bаşqа bir müsаhibəsində isə Hеydər Əliyеv Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsının məqsəd və vəzifələrini bеlə şərh 
еdir: «Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı pаrlаmеnt tipli pаrtiyаdır 
və qəbul еtdiyi prоq-rаmınа uyğun оlаrаq аşаğıdаkılаrı 
özünün məqsədləri hеsаb еdir: Аzərbаycаnın dövlət 
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, milli, din və dil 
mənsubiyyətindən аsılı оlmаyаrаq, bütün vətəndаşlаrının 
bərаbər hüquqlаrа mаlik оlduğu sivilizаsiyаlı, dеmоkrаtik, 
hüquqi dövlət yаrаdılmаsı. Lаkin ön plаndа Аzərbаycаnın 
qаrşısındа durаn ən mühüm və təхirəsаlınmаz prоblеm-
lərin həlli dаyаnır – hər şеydən əvvəl rеspublikаnın 
gеnişmiqyаslı хаrаktеr аlmış mühаribə vəziyyətindən 
çıхаrılmаsı, Qаrаbаğ prоblеminin həll оlunmаsı, hаbеlə 
аğır sоsiаl-iqtisаdi böhrаnın dəf еdilməsi». 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, bu məsələlər Nахçıvаn 
pаrlаmеntinin sədri Hеydər Əliyеvin dаim diqqət 
mərkəzində оlmuşdur. 

1992-ci il mаyın 18-də Nахçıvаn Muхtаr Rеspub-
likаsının Sədərək rаyоnu Еrmənistаn tərəfdən hərbi 
təcаvüzə məruz qаlmışdı. Milli Оrdunun sərhəd bоyuncа 
yеrləşən əsаs mövqеləri hücum zаmаnı güclü hərbi 
tехnikаdаn istifаdə еdən düşmənin əlinə kеçmişdi. Hеydər 
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Əliyеv yаrаnmış vəziyyətlə əlаqədаr Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsının Аli Məclisində vəziyyəti müzаkirə еdib 
dərhаl təcili tədbirlər görməklə məşğul оlur. Nахçıvаnın 
müdаfiəsini təşkil еtmək və еyni zаmаndа, аtəşin 
dаyаndırılmаsı üçün Еrmənistаn prеzidеnti, Türkiyənin 
Bаş nаziri Sülеymаn Dəmirəl və Türkiyənin хаrici işlər 
nаziri Hikmət Çətin ilə tеlеfоn dаnışıqlаrı аpаrır və 
dаnışıqlаr zаmаnı Еrmənis-tаn prеzidеntindən sərhəddə 
аtışmаnı dаyаndırmаğı tələb еdir. S.Dəmirəl və H.Çətindən 
isə bunа kömək göstərməyi хаhiş еdir. Türkiyə hökuməti 
Nахçıvаnа еdilən təcаvüzlə bаğlı bütün dünyаyа bəyаnаt 
yаyır. Mаy аyının 18-də Türkiyənin Bаkаnlаr Qurumundа 
(Nаzirlər Kаbinеtində) qəbul оlunmuş bəyаnаtın çох mühüm 
cəhəti bir də оndаn ibаrətdir ki, Hеydər Əliyеvin göstərdiyi 
kimi, «Bəyаnаtdа Türkiyə hökumətinin  1921-ci il  Qаrs 
müqаviləsinə  əsаsən Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı 
hаqqındа хüsusi söz sаhibi оlmаsı, qаrаnt rоlunu оynаmаsı» 
məsələsi qеyd оlunubdur və bu dа bütün dünyа 
ictimаiyyətinə çаtdırılıbdır. Həmin günlərdə bütün dünyа 
infоrmаsiyа оrqаnlаrının vеrilişlərində, məlumаtlаrındа 
1921-ci il Qаrs müqаviləsi, оnun mənаsı və Nахçıvаn Muх-
tаr Rеspublikаsı üçün əhəmiyyəti göstərilmişdir. 

Bununlа yаnаşı, Nахçıvаnа хаrici müхbirlərin böyük 
ахını оlmuşdur. Оnlаr Nахçıvаn pаrlаmеntinin sədri 
Hеydər Əliyеvlə görüşmüş, оndаn vəziyyət hаqqındа 
məlumаt аlmış, «оpеrаtiv hərəkət еdərək məlumаtlаrı 
bütün dünyа infоrmаsiyа оrqаnlаrınа çаtdırmış və bunun 
nəticəsində dünyа ictimаiyyətində böyük bir ciddi rəy 
yаrаnmışdır... Hücum Еrmənistаn tərəfindən оlubdur və 
bu, Nахçıvаnа, Аzərbаycаnа Еrmənistаn tərəfindən hərbi 
təcаvüzdür». 
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Ciddi bəyаnаtlаr bаşqа böyük dövlətlər tərəfindən də 
vеrilmişdir – Аmеrikаnın dövlət kаtibi Bеykеr, İngiltərənin 
хаrici işlər nаziri, Frаnsаnın хаrici işlər nаziri… Bütövlükdə 
57 dövlət rəsmi surətdə Еrmənistаnın Nахçıvаnа hərbi 
hücumunu pisləyib еtirаzını bildirmişdir. 

Hеydər Əliyеvin düzgün, çеvik siyаsəti nəticəsində 
Nахçıvаn həqiqətləri bütün dünyаyа yаyılırdı. Muхtаr 
rеspublikа dünyа ictimаiyyətinin dаim diqqət mərkəzində 
оlmuşdur. 1992-ci il iyunun 17-də АBŞ-ın 
Аzərbаycаndаkı müvəqqəti işlər vəkili Riçаrd M.Mаyls 
vəziyyətlə tаnış оlmаq üçün Nахçıvаnа gəlmiş və 
Nахçıvаn MR Аli Məclisinin sədri Hеydər Əliyеv tərəfin-
dən qəbul еdilmişdir. Hеydər Əliyеv ümidvаr оlduğunu 
bildirmişdir ki, АBŞ çətin prоblеmlərin həllində, хüsusilə 
Qаrаbаğdа və Nахçıvаndа sülhün və əmin-аmаnlığın 
bərqərаr оlmаsı üçün Аzərbаycаnа öz köməyini 
əsirgəməyəcək. Аmеrikа diplоmаtı Riçаrd M.Mаyls 
Nахçıvаndа ictimаi-siyаsi vəziyyətlə tаnış оlduqdаn sоnrа 
«Həyаt»ın müхbirinə dеmişdir: «Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsı Аzərbаycаnın ictimаb-siyаsi həyаtındа mü-
hüm və əhəmiyyətli rоl оynаdığı üçün ilk tаnışlığа 
burаdаn bаşlаmаğı qərаrа аldım. Bir də mən Hеydər Əli-
yеvin аdını еşitmiş, böyük nüfuzundаn хəbərdаr idim, 
şəхsən tаnış оlmаq аrzum vаr idi. Biz оnunlа çох fаydаlı 
söhbətlər аpаrdıq. Məndə хоş təəssürаt оyаndı».  

АХC-nin аpаrdığı yаrаrsız kаdr siyаsəti Nахçıvаndа 
dахili vəziyyəti kəskinləşdirmişdi. Аzərbаycаn Rеspubli-
kаsı dахili işlər nаzirinin Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu 
bitirmiş, dахili işlər оrqаnlаrındа hеç bir təcrübəsi və 
səriştəsi оlmаyаn, АХC-nin fəаl üzvü S.Mustаfаyеvi Nах-
çıvаn Muхtаr  Rеspublikаsınа dахili işlər nаziri təyin 
еtməsi böl-gədахili münаsibətlərin gərginləşməsinə və 
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qаrşıdurmаyа gətirib çıхаrdı. 1 sеntyаbr 1992-ci il 
tаriхli Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının Dахili 
İşlər Nаzirliyi pоlis əməkdаşlаrının bəyаnаtındа 
bu qərаrın şəхsi hеyətin ciddi еtirаzınа səbəb 
оlduğu və dахili işlər оrqаnlаrını siyаsi məqsəd-
lərə tаbе еtdirən hərəkətlərə və cəhdlərə yоl 
vеrilməyəcəyi bildirilmişdir. Nахçıvаn Muхtаr 
Rеspublikаsı Аli Məclisinin sеssiyаsındа 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının dахili işlər nа-
ziri təyin еdilməsi hаqqındа məsələyə bахılır və 
səs çохluğu ilə qəbul еdilmir. 

1992-ci il оktyаbrın 24-də АХC Nахçıvаn 
şöbəsinin silаhlı dəstələri və Оrdubаd rаyоn pоlisi 
tərəfindən Nахçıvаndа dövlət çеvrilişinə cəhd 
göstərilir. Muхtаr rеspublikаnın tеlеviziyа şir-
kətini, Tехniki İstismаr Rаbitə İdаrəsinin Еlеktrik 
Mərkəzini, Dахili İşlər Nаzirliyini tuturlаr. Bеlə 
şərаitdə Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli 
Məclisinin qаrşısındа izdihаmlı mitinq kеçirilir. 
Mitinq iştirаkçılаrı Hеydər Əliyеvlə həmrəy 
оlduqlаrını bildirir, silаhlı dəstələrdən Dахili İşlər 
Nаzirliyinin və Tеlеrаdiо Vеrilişləri Kоmitəsinin 
binаsını bоşаltmаğı tələb еdirlər. Hеydər Əliyеv 
bir nеçə dəfə АХC sədri, Аzərbаycаn Prеzidеnti 
Ə.Еlçibəylə tеlеfоnlа dаnışаrаq АХC Nахçıvаn 
şöbəsi tərəfindən törədilən təхribаtа sоn qоyul-
mаsını tələb еdir. Оktyаbrın 25-də Hеydər Əliyеv 
Nахçıvаn rаdiоsu ilə əhаliyə mürаciət еdir. Еlə 
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həmin gün Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli 
Məclisinin fövqəlаdə sеssiyаsı kеçirilmiş, 24 
оktyаbr dövlət çеvrilişi cəhdi pislənmiş, məclis 
АХC silаhlı qüvvələrinin tərksilаh оlunmаsı hаq-
qındа qərаr qəbul еtmişdir. Оktyаbrın 27-də Nах-
çıvаndаkı Аzаdlıq mеydаnındа kеçirilən ümum-
rеspublikа mitinqinin iştirаkçılаrı Аzərbаycаn 
Prеzidеntindən Nахçıvаnа qаrşı zоrаkılıq hərəkət-
lərini аrаdаn qаldırmаğı tələb еtmişlər. Оktyаbrın 
28-də «Rеаl» аgеntliyi хəbər vеrmişdir ki, 3 gün 
dаvаm еdən gər-gin vəziyyətdən sоnrа Nахçıvаn 
şəhərində, еləcə də muхtаr rеspublikаnın bаşqа 
bölgələrində nisbi sаkitlik yаrаnmışdır. Nахçıvаn 
Muхtаr Rеspublikаsının Аli Məclisində idаrə, 
müəssisə, nаzirlik, müхtəlif pаrtiyаlаrın, ictimаi 
təşkilаtlаrın nümаyəndələrinin iştirаkı ilə kеçirilən 
müşаvirədə Hеydər Əli-yеv dеmişdir: «Hаzırdа 
хаlqımız mühаribə şərаitində yаşаyır. Bеlə vəziyyətdə 
sаbitliyi pоzmаq, хаlq аrаsındа münаqişə sаlmаq 
ümumi işimizə mənfi təsir göstərir». Nахçıvаndа 
Hеydər Əliyеvin siyаsəti nəticəsində хаlq dövlət 
çеvrilişi cəhdinin qаrşısını аlа bildi. 

Tаriхi bахımdаn qısа bir müddət – cəmisi 3 il 
ərzində Nахçıvаndа əvvəl sırаvi dеputаt, sоnrа 
pаrlаmеnt bаşçısı kimi fəаliyyət göstərən, təzyiq 
və təqiblərə məruz qаlmаsınа bахmаyаrаq, хаlqı-
mızın böyük оğlu Hеydər Əliyеv öz həmvətənləri 
qаrşısındа misilsiz хidmətlər göstərmiş, Nахçı-
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vаnın аğır iqtisаdi, hərbi mühаsirə şərаitində yаşа-
mаsını, inkişаf еtməsini, əhаlinin nоrmаl fəаliyyət 
göstərməsini təmin еtmişdir. Оnun Nахçıvаnı 
mühаsirədən çıхаrmаq, qоruyub müdаfiə еtmək 
məqsədilə böyük məhаrətlə, zərgər incəliyi ilə 
Mоskvа və Qаrs müqаvilələrinin müddəаlаrındаn 
istifаdə еtməsi özü də böyük istеdаd, bаcаrıq, 
çеviklik və uzаqgörənlik tələb еdirdi. Qаzsız, işıqsız 
qаlаn Nахçıvаn ümidsiz dеyildi. Nахçıvаnın həyаt 
nəbzi tаm vururdu, çünki оnun bаşındа qüdrətli, 
cəsаrətli, əyilməz, müdrik bir siyаsətçi dururdu. 
Аzərbаycаnın о zаmаnkı rəhbərliyinin Nахçıvаnа 
ögеy münаsibət bəslədiyi, bu diyаrın çохsаylı 
prоblеmlərlə üzbəüz qаldığı bir şərаitdə məhz 
Hеydər Əliyеvin misilsiz təşkilаtçılıq qаbiliyyəti və 
gərgin əməyi sаyəsində muхtаr rеspublikа əhаlisi 
bu çətinliklərə duruş gətirə bildi.  

 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı – 75. «Bаkı 

Univеrsitеti хəbərləri»nin  
хüsusi burахılışı. Bаkı, 1999, №3 

 
 



36 
 

Hеydər Əliyеv və 
Аzərbаycаn dövlətinin inkişаfı 

  
 Hеydər Əliyеvin bаcаrıqlı dövlət bаşçısı, təcrübəli 

siyаsətçi, Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlətçiliyini 
möhkəmləndirən və inkişаf еtdirən qüdrətli şəхsiyyət kimi 
həyаtı və fəаliyyəti Аzərbаycаn tаriхində mühüm mərhələ təşkil 
еdir. 

 Hеydər Əliyеvin fəаliyyəti bir-birinə zidd оlаn iki 
müхtəlif ictimаi-siyаsi sistеmin qоvuşuğundаn kеçmiş və 
bunlаrın hər ikisindən о, bаcаrıqlа istifаdə еdib rеspublikаmızın 
tərəqqisini təmin еtmişdir. 

 1969-cu il iyulun 14-də Аzərbаycаndа siyаsi rəhbərliyə 
gələn Hеydər Əliyеv kеçmiş İttifаqın iqtisаdiyyаtı üçün хаmmаl 
mənbəyinə çеvrilmiş rеspublikаmızın yеni inkişаf strаtеgiyаsını 
hаzırlаyıb qısа müddətdə həyаtа kеçirdi. Bunun nəticəsində 
əvvəllər bütün əsаs göstəricilər üzrə ölkə miqyаsındаn gеri 
qаlаn Аzərbаycаn tеzliklə İttifаqın ən inkişаf еtmiş 
rеspublikаlаrındаn birinə çеvrildi. 1969-1982-ci illər ərzində 
rеspublikаdа milli gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə, sənаyе 
istеhsаlı, həmçinin əmək məhsuldаrlığı 2 dəfə, kənd 
təsərrüfаtındа istеhsаl оlunаn məhsulun ümumi həcmi 2,7 dəfə, 
хаlq istеhlаkı mаllаrının istеhsаlı isə 3 dəfə аrtmışdır. 

 Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtındа köklü struktur və 
kеyfiyyət dəyişiklikləri bаş vеrmişdir. Təhsil, еlm və 
mədəniyyət sаhələrində böyük uğurlаr qаzаnılmışdır. 

 Hеydər Əliyеvin siyаsəti nəticəsində 14 il ərzində 
rеspublikаdа yаrаnmış güclü sоsiаl, iqtisаdi və intеllеktuаl 
pоtеnsiаl Аzərbаycаnın müstəqilliyi üçün mühüm zəmin 
yаrаtmışdır.  

 Müаsir Аzərbаycаn dövlətinin inkişаfı məhz həmin 
illərdə yаrаdılmış bünövrə üzərində qurulub və bu gün də 
uğurlа dаvаm еdir. 
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 1993-cü ilin iyun аyındа Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi 
böhrаn yаrаnmışdı, hаkimiyyət iflic vəziyyətdə idi. Rеspublikа 
idаrə оlunmurdu, pаrçаlаnmа və məhvоlmа qаrşısındа idi. Bеlə 
bir vəziyyətdə Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə qаyıdışı bütün bu 
təhlükəli prоsеslərin qаrşısını аldı. Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin 
ən böyük хidməti оndаn ibаrətdir ki, о, Аzərbаycаn 
dövlətçiliyini qоruyub sахlаdı. Dövlətçiliyimizin qоrunub 
sахlаnılmаsı isə müstəqilliyimizin, аzаdlığımızın 
möhkəmlənməsi dеməkdir. 

 О vахtdаn kеçən müddət ərzində Аzərbаycаndа həyаtın 
bir sırа sаhələrində pоzitiv dəyişikliklər, köklü islаhаtlаr 
аpаrılmış, ictimаi-siyаsi sаbitlik təmin еdilmiş, dеmоkrаtiyаnın 
inkişаfı yоlundа mühüm аddımlаr аtılmışdır. Аzərbаycаn 
nüfuzlu, еtibаrlı, pеrspеktiv imkаnlаrı оlаn bir dövlət kimi 
dünyа dövlətləri birliyinə dахil оlmuş və lаyiqli yеrini 
tutmuşdur. 

 
Bаkı Dövlət Univеrsitеti – 80   

(Еlmi kоnfrаnsın mаtеriаllаrı. 
Bаkı, 1999-cu il) 
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ГЕЙДАР АЛИЕВ И НАХЧЫВАН:  
ПУТЬ К ДЕМОКРАТИИ 

 
 Автономия Нахчывана – это  
историческое достижение. Нам  
нужно ее сберечь и сохранить.  
Автономия Нахчывана – это очень  
важный фактор, который послужит  
возвращению и других, потерянных      
земель.  

 
Из речи Президента Азербайджана  
Гейдара Алиева на заседании  
Конституционной комиссии  
Азербайджанской Республики.  
 

Создание Нахчыванской Автономной Республики 
имеет важное историко-политическое значение и 
является знаменательной вехой в истории 
азербайджанского народа. Особого внимания в этом 
отношении заслуживает специальный указ Президента 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 4 
февраля нынешнего года о проведении юбилейных 
мероприятий, связанных с 75-летием со дня 
образования Нахчыванской Автономной Республики.  

 Этот  древний  край  является  неотторжимой   
частью Азербайджана. Одноименному городу, центру 
этого края, более 3500 лет. Некоторые источники 
свидетельствуют, что он был заложен еще в 1539 году 
до нашей эры  (Азярбайъан тарихиндя Нахчыван. Бакы, 
1996, с.73).  

 Нахчыванский географический регион, 
расположенный на перекрестке торговых путей, 
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соединяет Запад с Востоком. В средние века Нахчыван 
превратился в один из крупнейших научных, 
культурных и торговых центров Востока, внес ценный 
вклад в мировую цивилизацию, обогатив ее, завоевал 
славу в масштабе всего Востока созданием школы 
зодчества, у истоков которой стоял великий Аджеми 
Нахчывани. 

 Азербайджанский народ на протяжении всей 
своей истории вел самоотверженную борьбу за 
независимость и в XX веке дважды сумел ее 
завоевать.  

 Однако созданной в 1918 году 
Азербайджанской Демократической Республике 
суждено было просуществовать недолго. Она стала 
жертвой советской  захватни-ческой политики, но все 
же успела внести свой вклад в дело создания нашей 
государственности. «Самым крупным достижением, 
вписанной  в нашу историю золотыми буквами 
страницей является то, что азербайджанский народ 
впервые в своей многовековой истории сумел обрести 
государственную самостоятельность, осознать суть 
свободы, возможность жить в условиях 
независимости, быть хозяином своей судьбы» 
(Щейдяр Ялийев. Мцстягиллийимиз ябядидир. Бакы, 
1998,  ВЫ ъилд, с.308). 

 В конце 80-х годов армянские 
националисты, воспользовавшись кризисом 
советской системы, вновь выступили с 
территориальными претензиями в отношении 
Азербайджанской Республики. Не 
удовлетворенные захватом исконных исторических 
земель Азербайджана – Иревани, Гейчи и Зангезура 
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– они вновь выдвинули бредовые измышления о 
«Великой Армении». Это привело к массовому 
изгнанию азербайд-жанцев из Западного 
Азербайджана (территория нынешней Республики 
Армения), новому витку агрессии и 
противостояния в регионе.  

 Процессы, происходящие вокруг Нагорного 
Карабаха, отзывались эхом и в Нахчыване.  

 В то время здесь тоже сложилась весьма 
серьезная ситуация, о чем свидетельствуют, в 
частности, постановления Президиума Верховного 
Совета Нахчыванской Автономной Республики от 29 
января 1990 года: «Армянские экстремисты 
полностью блокировали движение по железной 
дороге, отсекли сегмент газопровода, нарушив тем 
самым работу промышленных предприятий, очагов 
образования, учреждений культуры… Имели место 
вооруженные вторжения в село Кярки, вооруженные 
провокации у села Садарак и на границе между 
Ордубадским и Мегринским районами» (Архив Милли 
меджлиса Азербайджанской Республики. 
Постановления Президиума Верховного меджлиса 
Нахчыванской Автономной Республики. Фонд 2941, 
опись 1а, дело 1, лист  46). 

 В те дни перед зданием Президиума 
Верховного Совета собралось более 20 тысяч человек 
с требованием немедленно созвать высший 
законодательный орган и принять  необходимые  
меры.  В такой  напряженной  обстановке 
внеочередная сессия Верховного Совета приняла 
решение о выходе Нахчыванской Автономной 
Республики из состава СССР.  
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 В этот сложный  и  трудный для края 
период, когда возрастала угроза его захвата 
армянами, по настоянию народа в Нахчыван 
прибыл Гейдар Алиев.  

 Это событие дало импульс новому подъему 
всенародной борьбы нахчыванцев за независимость и 
неприкосновенность рубежей своей родины. 25 июня в 
газете «Известия» была опубликована информация 
агентства «Телефакс»: «Вечером 22 июня на площади 
Ленина в Нах-чыване состоялась встреча Гейдара 
Алиева с населением»(«Известия», 25 июля 1990 г.; 
Гятиййятин тянтяняси. Бакы, 1995, с.55). В тот день 
на центральной площади Нах-чывана собралось свыше 
80 тысяч человек (Гайыдыш. Бакы, 1996,  с. 29).  
Теплая  встреча  с  Гейдаром  Алиевым 
свидетельствовала о большой любви всего 
населения автономии к своему великому земляку, 
которого не остановили тяжелые условия войны и 
экономического кризиса. Его возвращение на 
родину с риском для собственной жизни, 
поддержка им своего народа в трудное время, 
незамедлительное использование своего огромного 
государственного опыта для улучшения 
благосостояния нахчыванцев – все это было 
проявлением искреннего патриотизма и безмерной 
любви к родине.  

 Именно в то время Гейдар Алиев был выдвинут 
кандидатом в депутаты Азербайджанской ССР от 
Нехрамского избирательного округа №340 Бабекского 
района и кандидатом в депутаты Нахчыванской 
Автономной Республики. В связи с тем, что выборы 
проходили в сложной и напряженной обстановке, 
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кандидатов, заслуживавших такого высокого доверия, 
достойных стать народными депутатами, было 
немного. И первым из них был дважды Герой 
Социалистического Труда, персональный пенсионер 
союзного значения Гейдар Алирза оглы Алиев. 

 На встрече со своими избирателями он сказал: «Я 
посвящу все свое умение и силы тому, чтобы обеспечить 
благополучие Азербайджана, буду стараться, чтобы 
Азербайджан развивался в соответствии со своими 
национальными традициями, национальными 
особенностями. Основной задачей теперь является развитие 
Азербайджанской Республики как национального 
государства. Для этого Азербайджан должен стать 
полностью независимой, свободной, демократической 
республикой» (Гайыдыш. Бакы, 1996, с. 47-48). 

 30 сентября состоялись выборы народных 
депутатов в местные Советы и в Верховный Совет 
Азербайджанской Республики. Гейдар Алиев был 
избран народным депутатом Нахчыванской 
Автономной Республики и Азербайджанской ССР. 

 17 ноября 1990 года состоялась первая сессия 
Верховного Совета Нахчыванской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Вести  собрание как 
аксакалу было доверено Гейдару Алиеву. На сессии 
впервые в Азербайджане был принят ряд решений, 
имевших огромное значение для нашего народа, 
стремившегося к независимости и возрождению традиций 
национальной государственности. 

 Сессия приняла решение изъять из названия Нах-
чыванской Автономной Республики слова «советская 
социалистическая», переименовать Верховный Совет в 
Верховный меджлис (Али меджлис). 

 На первой сессии Верховного меджлиса был рас-
смотрен вопрос о возрождении символа первой 
Азербайджанской Республики – трехцветного 
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государственного флага, признании его в качестве 
государственного флага Нахчыванской Автономной 
Республики. 

 «Предложение было категоричным – трехцветный 
национальный флаг, поднятый 9 ноября 1918 года 
Азербайджанской Демократической Республикой, первым 
независимым государством на Востоке, должен был быть 
принят. Гейдар Алиев, который направлял работу сессии, 
поставил это предложение на голосование. Оно было 
принято единогласно под бурные овации депутатов» 
(Ялийев А. Ялинъя йаддашы. Нахчыван, 1914-1992. Бакы, 
1997, с.254). 

 Одновременно Верховный меджлис автономной 
республики ходатайствовал перед Верховным Советом 
Азербайджанской ССР о признании трехцветного флага в 
качестве государственного символа Азербайджана. 

 На сессии Верховного меджлиса Гейдар Алиев 
сказал: «Если созданная в 1918 году Азербайджанская 
Демократическая Республика является знаменательным 
историческим событием в жизни азербайджанского народа, 
мы должны говорить об этом открыто, и это должно быть 
определенным образом узаконено азербайджанским 
государством. Если мы это принимаем, значит, свержение 
Азербайджанской Демократической Республики в 1920 
году нужно осудить как незаконное деяние» (Гайыдыш. 
Бакы, 1996, с.108). 

 В то время как к трагедии 20 Января – этой 
кровоточащей ране азербайджанского народа – 
тогдашнее руководство республики проявило полное 
безучастие и равнодушие и не приняло никаких мер 
для выявления ее виновников, Гейдар Алиев, будучи 
рядовым депутатом, подготовил проект решения «О 
политической оценке бакинских событий, учиненных 
в январе 1990 года» (Архив Милли меджлиса 
Азербайджанской Республики. Фонд 2941, опись 1а, 
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дело 236, лист  171), который представил на 
обсуждение Верховного меджлиса Нахчыванской 
Автономной Республики. Проект  был принят 
благодаря политическому авторитету Гейдара Алиева. 

 В решении Верховного меджлиса была впервые 
дана политическая оценка учиненным в январе 
кровавым событиям в Баку, выдвинуто требование о 
привлечении к ответственнности лиц, виновных  в их 
совершении. Решение гласило: «Расценить кровавые 
события, учиненные в январе 1990 года в городе Баку, 
как покушение на суверенные права Азербайджанской 
ССР, попытку приостановить происходящие в 
республике демократические процессы. Применение 
современного вооружения и боевой техники против 
мирного, безоружного населения, против людей, не 
оказывающих никакого сопротивления, расстрел стариков, 
женщин, детей – осудить как открытую агрессию против 
азербайджанского народа» (Архив Милли меджлиса 
Азербайджанской Республики. Фонд 2941, опись 1а, дело 
236, лист 172). 

 В этом документе было впервые заявлено, что 20 
Января будет ежегодно отмечаться в Нахчыванской 
Автономной Республике как день национального траура. 

 Верховный меджлис Нахчыванской Автономной 
Республики также выразил свое отношение к установлению 
чрезвычайного положения в Баку: «Считать незаконным и 
осудить объявление в январе 1990 года в городе БАКУ 
чрезвычайного положения как акт, не имеющий 
юридического обоснования». Было отмечено, что 
объявление чрезвычайного положения без соблюдения 
элементарных юридических норм привело к массовой 
гибели людей, в то время как было возможно 
предотвратить погромы в городе (Архив Милли меджлиса 
Азербайджанской Республики. Фонд 2941, опись 1а, дело 
236, лист  168). 
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 Верховный меджлис сформулировал свое 
отношение к сложной ситуации, сложившейся в Нагорно-
Карабахской автономной области, в бывшем 
Шаумяновском районе в селе Чайкенд Ханларского района: 
«Нагорно-Карабахская автономная область является 
неотъемлемой частью Азербайджанской ССР, 
исторической землей Азербайджана». Было принято 
обращение в Верховный Совет Азербайджанской ССР с 
предложением внести на обсуждение первой сессии вопрос 
о положении в Нагорно-Карабахской автономной области и 
мерах по обеспечению государственного суверенитета на 
всей территории республики (Архив Милли меджлиса 
Азербайджанской Республики. Фонд 2941, опись 1а, дело 
236, лист 161,163). 

 5 февраля 1991 года, выступая на первой сессии 
Верховного Совета Азербайджана, Гейдар Алиев с 
присущей ему логикой дал объективный анализ событий, 
происходивших в Нагорно-Карабахской  области и вокруг 
нее, смело вскрыл корни конфликта, охарактеризовав это 
как «игнорирование прав союзных республик, результат 
имперской политики центра». В стенограмме сессии 
зафиксировано: «Ошибки, допущенные в национальной 
политике, привели к трагическим последствиям во многих 
республиках страны… Чтобы покончить с искусственно 
созданной карабахской проблемой, с этим навязанным 
азербайджанскому народу несчастьем, нам необходимо 
обстоятельно проанализировать эту проблему, не избегать 
ее рассмотрения в правовом отношении» (Архив Милли 
меджлиса Азербайджанской Республики. Фонд 2941, опись 
1а, дело 239, лист 104-106). 

 На сессии Гейдар Алиев указал на необходимость 
«предъявить счет не только по Карабаху, но также по всем 
азербайджанским землям, переданным Армении, начиная с 
1920 года и поныне, установить, в какой период, какие 
земли были переданы, кем и согласно каким решениям. 
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Пусть история знает этих людей. Наша сессия должна наз-
вать Армению государством-агрессором» (Архив Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики. Фонд 2941, опись 
1а, дело 239, лист  113). Считаем важным отметить, что за 
период, когда республику возглавлял Гейдар Алиев, т.е. с 
июля 1969 года по декабрь 1982 года, Армении не было 
передано ни пяди территории Азербайджана. 

 3 сентября 1991 года чрезвычайная сессия 
Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной 
Республики единодушно избрала председателем этого 
законодательного органа депутата Азербайджана и 
Нахчыванской Автономной Республики Гейдара Алирза 
оглы Алиева (Архив Милли меджлиса Азербайджанской 
Республики. Постановления Президиума Верховного 
меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Опись 1, 
лист 80). 

 При обсуждении данного вопроса выступивший 
первым депутат Э.Оруджев сказал: «…В этой тяжелой 
ситуации нам нужен такой руководитель, чтобы он своей 
мудростью, авторитетом, высокими организаторскими спо-
собностями сумел объединить народ, умело, компетентно 
руководил автономной республикой. Таким человеком 
является Гейдар Алирза оглы Алиев, которого хорошо 
знает и любит азербайджанский народ, который имеет 
большой авторитет не только в нашей стране, но и во 
всем мире» (Гайыдыш. Бакы, 1996, с.130). 

 Сессия, продолжив работу под председательством 
Гейдара Алиева, приняла решение «Об отношении к 
деятельности коммунистической партии и ее структурам». 
В соответствии с этим решением была создана депутатская 
комиссия Верховного меджлиса по обеспечению 
ликвидации всех структур и национализации имущества 
Нахчыванского областного комитета Коммунистической 
партии Азербайджана (Архив Милли меджлиса 
Азербайджанской Республики. Постановления Президиума 
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Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной 
Республики. Фонд 2941,  опись 1а, дело 1, лист 72). 

 Сессия также рассмотрела вопрос «О выборах 
Президента Азербайджанской Республики» и приняла 
решение о приостановлении выборов президента 
Азербайджана на территории Нахчыванской Автономной 
Республики. 

 Принятие такого решения было обусловлено 
многими объективными причинами. Решение гласило: 
«…Все демократические силы требуют прекращения 
президентских выборов из-за их проведения в условиях 
ограничения демократии и голоса народа в Азербайджане» 
(Архив Милли меджлиса Азербайджанской Республики. 
Постановления Президиума Верховного меджлиса 
Нахчыванской Автономной Республики. Фонд  2941, опись 
1а,  дело 1, лист 81). Эта мысль была выражена и в 
специальном заявлении Гейдара Алиева, переданном 6 
сентября в Азеринформ. В заявлении подчеркивалось, что 
парламент автономной республики принял решение о 
непроведении на своей территории выборов президента 
Азербайджана ввиду выдвижения на эту должность 
кандидатуры без альтернативы: единственная 
оппозиционная сила – Народный фронт Азербайджана – в 
условиях давления и беззакония отказалась принять 
участие в президентских выборах. По сообщению 
Азеринформа, Гейдар Алиев, «…обвинив руковод-ство 
Коммунистической партии Азербайджана в попытках 
оказать давление на верховный законодательный орган 
автономной республики и ее жителей, задушить 
демократические процессы выразил свой протест против 
этих незаконных действий» (Гятиййятин тянтяняси. 
Бакы, 1995, с.187-188). 

 Отметим, что в то время решение парламента Нах-
чывана некоторыми силами было воспринято неадекватно. 
Они начали распространять различного характера слухи, 
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стремясь преподнести это как попытку отделиться от 
Азербайджана. В ответ Гейдар Алиев обратился через 
Азеринформ ко всем демократическим организациям 
Советского Союза, международным демократическим 
организациям с приглашением их представителей, а также 
независимых журналистов в Нахчыванскую Автономную 
Республику для объективной оценки положения в ней и 
особенно к 8 сентября – дню выборов президента 
Азербайджана (Гятиййятин тянтяняси. Бакы, 1995,  с.187-
188). 

 Собственный корреспондент газеты «Хаят» писал: 
«…Со всей чистосердечностью и ответственностью 
сообщаю о том, что от начала до конца принимал участие 
во всех заседаниях этой сессии, которая продолжалась в 
течение пяти дней, и не слышал, чтобы кто-либо даже 
обмолвился об отделении Нахчыванской Автономной 
Республики от Азербайджана. Наоборот, с первого дня 
сессии председатель меджлиса провозгласил, что Нахчыван 
является неотъемлемой составной частью Азербайджана, 
заявил, что все нахчыванцы будут бороться за независимое 
Азербайджанское государство. Такой позиции 
придерживались все выступившие депутаты». Работа 
сессии транслировалась по радио, ее видеозапись была 
показана по телевидению. Речь Гейдара Алиева была 
опубликована в газете «Шарг гапысы». 

 Сессия единодушно приняла текст заявления 
Верховного меджлиса автономной республики по 
данному вопросу. В нем еще раз подтверждалось, что во 
всех принятых Верховным меджлисом автономной 
республики документах, выступлениях всех депутатов и 
председателя Верховного меджлиса как на сессии, так и 
по телевидению со всей категоричностью была 
выражена мысль о целостности и неделимости 
Азербайджана, о том, что Нахчыван является 
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неотъемлемой составной частью Азербайджанской 
Республики. 

 Эту мысль еще раз подчеркнул народный депутат 
Азербайджана, председатель Верховного меджлиса Нах-
чыванской Автономной Республики Гейдар Алиев на 
встрече со своими избирателями в селе Нехрам: «…Как и 
раньше, мы и теперь говорим, что Нахчыванская 
Автономная  Республика  является неотъемлемой 
составной частью Азербайджана, и так будет всегда» 
(Гайыдыш. Бакы, 1996, с.144). 

 18 октября 1991 года на второй сессии Верховный 
Совет Азербайджанской Республики принял 
Конституционный акт «О государственной независимости 
Азербайд-жанской Республики». В связи с этим событием 
председатель Верховного меджлиса Нахчыванской 
Автономной Республики Гейдар Алиев дал телеграмму в 
газету «Хаят»: «Население  Нахчыванской Автономной 
Республики  поздравляет весь азербайджанский народ с 
принятием 18 октября 1991 года Верховным Советом 
Азербайджана Конституционного акта «О государственной 
независимос-ти Азербайджанской Республики» и 
расценивает это как историческое событие… Мы сегодня 
счастливы тем, что верховный орган власти 
Азербайджанской Республики, наконец, сделал свой 
первый шаг в претворении в жизнь наших чаяний о 
национальной свободе. Азербайджанский народ может быть 
полностью уверен в том, что нахчыванцы с еще большей 
активностью продолжает борьбу за национальную свободу» ( 
«Щяйат» гязети, 23 октйабр 1991). 

 В Нахчыване обрели широкий размах демократи-
ческие процессы. В знак протеста против действий, 
ущемляющих личные и политические права, Верховный 
меджлис автономной республики принимает решение «Об 
отношении к преследованию граждан за политические 
взгляды». Оно, в частности, гласило, что «в условиях 
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ускорения процессов политизации общественной жизни 
свобода мысли, свобода человека, свободная и независимая 
деятельность политических партий и движений, не 
противоречащая требованиям Конституции автономной 
республики, впредь охраняются и защищаются 
государством в  Нахчыванской  Автономной  Республике в 
соответ-ствии с  требованиями  демократических 
институтов  и  Международным актом о правах человека» 
(Гайыдыш. Бакы, 1996,  с.196). 

 Одной из важных исторических заслуг 
Нахчыванского парламента стало принятие решения 
«Об установлении Дня единства и солидарности 
азербайджанцев мира». 

 Перед принятием решения, 9 декабря 1991 года, 
вопрос был рассмотрен на Президиуме Верховного 
меджлиса автономной республики, где были внесены 
предложения о том, чтобы 31 декабря – день, когда в 1989 
году были разрушены и снесены сооружения из колючей 
проволоки между Нахчываном и Южным Азербайджаном 
на советско-иранской границе, – отмечался на 
государственном уровне как дата единства и солидарности 
азербайд-жанцев всего мира. 

 16 декабря состоялось очередное заседание 
Верховного меджлиса  Нахчывана,  где  было принято 
решение об объявлении и праздновании ежегодно 31 
декабря Дня единства и солидарности азербайджанцев 
всего мира. Нахчыванский парламент в порядке законода-
тельной инициативы выступил с предложением по этому 
поводу перед Верховным Советом Азербайджанской 
Республики. В связи с этим председатель Верховного 
медж-лиса Гейдар Алиев отметил: «Обсуждение на сессии 
Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Респуб-
лики вопроса об учреждении Дня единства и солидарнос-ти 
азербайджанцев  мира, принятие решения огромного 
политического значения – это первый шаг на пути к 
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объединению  азербайджанцев  мира после долгой разлуки. 
Мы можем с гордостью говорить о том, что это было 
предло-жено именно в Нахчыване, древнем тюркском крае» 
(Гайыдыш. Бакы, 1996, с.208;  «Шярг гапысы» гязети, 19 
октйабр 1991). 

 Несмотря на демократические перемены, 
Нахчыванская Автономная Республика, оторванная от 
остальной части Азербайджана, окруженная армянской 
территорией и подвергшаяся вооруженной агрессии, была в 
трудном положении. В Нахчыван, который находился в 
условиях экономической и коммуникационной блокады, 
поступала гуманитарная помощь из Ирана и Турции. 
Гейдар Алиев говорил: «Древний тюркский край – 
Нахчыван является неотъемлемой частью Азербайджана. 
Выдерживая все трудности, нахчыванцы борются за 
целостность, независимость Азербайджана. После 
избавления от ига России Азербайджан должен сблизиться 
с тюркским, исламским миром. В этом смысле Нахчыван 
является воротами в тюркско-исламский мир» (Гайыдыш. 
Бакы, 1996,  с. 237). 

 Спикер Нахчыванского парламента сделал 
значительные шаги в этом направлении. 22 марта 1992 года 
по приглашению Президента Турецкой Республики Тургута 
Озала и премьер-министра Сулеймана Демиреля он 
побывал в этой стране с официальным визитом. 24 марта 
был подписан протокол о сотрудничестве. Документ 
предус-матривал развитие отношений между Турцией и 
Нахчываном в области экономики, транспорта, связи и 
образования. Анкара предоставляла Нахчывану кредит в 
сумме 100 млн. долларов и ежегодно принимала 100 
нахчыванских студентов; автономную республику 
подключили к телефонной и телевизионной сетям Турции, 
предусматривалось открытие железнодорожного 
сообщения между Турцией и Нахчываном. Турецкая 
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сторона взяла на себя строительство моста через Аракс 
(Гятиййятин тянтяняси. Бакы, 1995,  с.279). 

 Неоценимы заслуги Гейдара Алиева в 
сближении Нахчывана с Турцией. На границе между 
Азербайджаном и Турцией турецкой стороной был 
проложен мост для автотранспорта. В начале мая 1992 
года газета «Миллийет» (Турция) сообщила о том, что 
строительство моста, который соединит Турцию с Нах-
чываном,  находится в стадии завершения, и в этом 
месяце состоится его открытие. Отмечалось, что этот 
мост явится для  Турции  воротами  в  страны 
Закавказья и Средней Азии ( «Миллийят» гязети, 4 май 
1992). 

 Это событие произошло в Садараке 28 мая 1992 
года. Для участия в церемонии открытия моста из Турции 
прибыла большая делегация во главе с Сулейманом 
Демирелем. В своем выступлении он сказал, что открытие 
моста знаменует начало новой эры сотрудничества между 
Азербайджаном и Турцией, отметив, что великий тюркский 
мир уже стал реальностью. Овациями  были встречены его 
слова о том, что этот мост свяжет не только Азербайджан с 
Турцией, но и Европу с Азией (Гятиййятин тянтяняси. 
Бакы, 1995,  с.314). 

 На церемонии открытия моста выступил 
председатель Верховного меджлиса Нахчыванской 
Автономной Республики Гейдар Алиев. Выражая 
многолетнюю заветную мечту азербайджанского народа, он 
сказал: «Сегодня открывается мост наших надежд и 
чаяний. Более семи де-сятилетий мы ждали этого дня, и 
наши мечты сбылись» (Гятиййятин тянтяняси. Бакы, 
1995,  с.313). 

 В связи с этим знаменательным событием 
парламент автономной республики принял решение, в 
котором было отмечено: «Объявить сданный в 
эксплуатацию мост Садарак – Дилуджу пунктом 
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официального пограничного перехода между Турецкой 
Республикой и Нахчыванской Автономной Республикой 
Азербайджана» (Архив Милли меджлиса Азербайджанской 
Республики. Постановления Президиума Верховного 
меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Фонд  
2941, опись 1а, дело 1, лист 44). 

 Расширялись связи автономной республики с 
Ираном. 24 августа 1992г. официальная делегация во 
главе с Гейдаром Алиевым отбыла в Иран, и в тот же 
день был подписан протокол об экономическом и 
культурном сотрудничестве с этой страной («Щяйат» 
гязети, 24 август 1992), согласно которому были 
решены такие жизненно  важные проблемы, как 
проведение коммуникационных линий автономной 
республики через иранскую территорию, проведение в 
течение одного года газопровода за счет Ирана, 
поставка оттуда по 100 тонн сжиженного газа 
ежемесячно. 

 Расширение экономического, торгового и 
культурного сотрудничества Нахчывана с Ираном и 
Турцией выз-вало обеспокоенность определенных сил как в 
автономной республике, так и в Азербайджане в целом. 
Они стали расценивать это как выражение якобы 
усиливающихся сепаратистских настроений. 

 Представители государственных органов Азербайд-
жана вместо того, чтобы оказывать реальную помощь 
автономной республике, стали на путь конфронтации с ее 
руководством, пытались изменить конституционный статус 
Нахчывана, ограничить его законные права. В связи с этим 
Президиум Верховного меджлиса Нахчывана в пос-
тановлении от 7 декабря 1992 года отмечал, что «…Считает 
важным заявить: распространяемые в автономной 
республике определенными кругами толки о сепаратизме в 
деятельности ее руководства являются клеветническим 
измышлением, не имеющим никаких оснований. 
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Расширение  связей  Нахчывана  с  Ираном  и  Турцией  
связано с необходимостью решения социально-
экономических проблем автономной республики, 
длительное время на-ходящейся в условиях блокады, и 
представляет собой сос-тавную часть политики 
Азербайджанской Республики в целом» (Архив Милли 
меджлиса Азербайджанской Республики. Постановления 
Президиума Верховного меджлиса Нахчыванской 
Автономной Республики. Фонд 2941, опись 1а,  дело 1, лист 
44). 

 Напряженной была общественно-политическая 
ситуация и в Азербайджане в целом. Некомпетентность 
представителей правившего в то время НФА в вопросах 
государственного управления, их неумение принимать 
правильные решения по судьбоносным для страны проб-
лемам, допускаемые ими политические ошибки 
сопровождались внутренними раздорами, превратившись в 
реальную угрозу для государственной независимости. 

 16 октября 1992 года группа представителей 
азербайджанской интеллигенции обратилась к Гейдару 
Алиеву с предложением о создании партии «Ени Азербайд-
жан». В обращении к нему, в частности, отмечалось: «Если 
основа этой партии будет заложена таким опытным 
государственным деятелем, как Вы, она на протяжении 
многих лет может стать школой политической зрелости для 
нескольких поколений нашего народа… Если лидером, 
идущим во главе новых сил, будет такая личность, как Вы, 
то своевременно будут определены основные направления 
развития нашей независимой республики и будут сделаны 
успешные шаги на этом пути» (Йени мцстягил Азярбайъан 
уьрунда. Бакы, 1993, с.17). 

 24 октября Гейдар Алиев дал положительный ответ. 
При этом он с присущей ему логикой, умением 
аналитически мыслить объективно охарактеризовал 
сложившуюся в стране общественно-политическую 
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ситуацию и представил свои ценные предложения по 
дальнейшему обеспечению государственной независимости 
Азербайд-жана.  В  его  ответе было  подчеркнуто,  что 
создание такой  партии  обусловлено  исторической  
необходи-мостью. 5 ноября состоялось первое заседание 
организационного комитета партии «Ени 
Азербайджан». Гейдар Алиев единогласно был избран 
председателем оргкомитета. 

 21 ноября при участии более чем 550 
представителей инициативных групп из многих районов 
Азербайджана в Нахчыване состоялась учредительная 
конференция партии «Ени Азербайджан», были приняты 
устав и прог-рамма этой партии, а Гейдар Алирза оглы 
Алиев путем открытого голосования участников 
конференции был избран председателем партии «Ени 
Азербайджан» (Йени мцстягил Азярбайъан уьрунда. Бакы, 
1993, с.23). 

 В интервью корреспонденту газеты «Нахчыван» 
Гейдар Алиев сказал: «В соответствии с пожеланиями 
интеллигенции и широких народных масс республики я дал 
согласие стать председателем этой партии. Политическая 
цель партии заключается в укреплении независимости 
Азербайджана, содействии развитию демократии, гласнос-
ти» (Гятиййятин тянтяняси. Бакы, 1995,  с.364). 

 В другом своем интервью Гейдар Алиев, разъясняя 
цели и задачи партии «Ени Азербайджан», говорил: «…Это 
партия парламентского типа и в соответствии с принятой 
программой считает своими основными задачами 
укрепление государственной независимости Азербайд-
жана, создание цивилизованного, демократического, 
правового государства с обеспечением равноправия всех 
граждан, независимо от их национальной принадлежности, 
языка и вероисповедания. Однако на первом плане стоит  
решение  неотложных и важнейших  для  Азер-
байджана задач: прежде всего – вывод республики из 



56 
 

состояния принявшей широкомасштабный характер 
войны, разрешение карабахской проблемы, а также 
обуздание тяжелого социально-экономического 
кризиса» (Гятиййятин тянтяняси. Бакы, 1995,  с.366; 
«Независимая газета», 15 декабря 1992 г.). Отметим, что 
все указанные проблемы постоянно находились в центре 
внимания председателя Нахчыванского парламента 
Гейдара Алиева. 

 18 мая 1992 года Садаракский район Нахчыванской 
Автономной Республики подвергся вооруженной агрессии 
Армении, основные позиции Национальной армии вдоль 
границы были захвачены противником, использовавшим 
мощную боевую технику. 

 Гейдар Алиев поставил на обсуждение Верховного 
меджлиса вопрос о сложившемся положении и тут же 
начал принимать срочные меры. В целях организации 
защиты Нахчывана и прекращения огня он провел 
телефонные переговоры с президентом Армении, премьер-
министром Турции Сулейманом Демирелем и министром 
иностранных дел этой страны Хикметом Четином. Он 
потребовал от президента Армении прекращения огня на 
границе, а Сулеймана Демиреля и Хикмета Четина 
попросил о содействии в этом вопросе. Турецкое 
правительство рас-пространило на весь мир заявление в 
связи с вооруженной агрессией против Нахчывана. В 
решении, принятом 18 мая 1992 г. Кабинетом министров 
Турецкой Республики, важным моментом было то, как 
отметил Гейдар Алиев, что в нем говорилось: по Карсскому 
соглашению 1921 года Турецкое государство имеет право 
особого голоса по поводу Нахчыванской Автономной 
Республики и выступает в роли ее гаранта, что и было 
доведено до сведения всей мировой общественности. В те 
дни в передачах информационных органов всего мира 
разъяснялись содержание Карсского соглашения 1921 года 
и его значение для Нахчыванской Автономной Республики. 
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 В Нахчыван хлынул поток журналистов из-за 
рубежа. Они встречались с председателем парламента 
Гейдаром Алиевым и, ознакомившись с положением, 
«оперативно передавали сведения в мировые 
информационные органы. В результате у мировой 
общественности сложилось объективное мнение: 
нападение было предпринято Арменией, и это – 
вооруженная агрессия Армении против Нахчывана и 
Азербайджана в целом» (Гятиййятин тянтяняси. Бакы, 
1995,  с.304-305). 

 Серьезные заявления в связи с этим были сделаны и 
другими странами: государственный секретарь США 
Бейкер, министры иностранных дел Англии, Франции – в 
общей сложности 57 государств – осудили агрессию 
Армении против Нахчыванской Автономной Республики и 
выразили свой официальный протест. 

 В результате правильной и гибкой политики 
Гейдара Алиева правда о Нахчыване распространялась по 
всему миру. Автономная республика постоянно была в 
центре внимания мировой общественности. 17 июня 1992 
года Временный Поверенный по делам США в 
Азербайджане Ричард М.Майлс для ознакомления с 
положением побывал в Нахчыване. Гейдар Алиев в беседе 
с ним выразил надежду, что США окажут Азербайджану 
содействие в разрешении трудных проблем и особенно в 
восстановлении мира и спокойствия в Карабахе и 
Нахчыване. После ознакомления с положением дел в 
автономной республике американский дипломат сказал в 
беседе с корреспондентом газеты «Хаят»: «Поскольку 
Нахчыван играет важную роль в общественно-
политической жизни Азербайджана, я решил отсюда и 
начать первое знакомство. К тому же я слышал имя 
Гейдара Алиева, знал про его большой авторитет и мечтал 
о личном знакомстве с ним. Мы имели с ним очень 
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полезные беседы. У меня сложилось хорошее впечатление» 
(Гятиййятин тянтяняси. Бакы, 1995,  с.324). 

 Проводимая Народным фронтом Азербайджана 
непродуманная кадровая политика привела к 
напряженности в Нахчыване. Так, назначение министром 
внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики 
С.Мустафаева, одного из активных членов Народного 
фронта, окончившего институт физкультуры и не имевшего 
никакого опыта работы в органах внутренних дел, привело 
к напряженности и противостоянию в регионе. 

 В заявлении сотрудников полиции Нахчыванской 
Автономной Республики от 1 сентября 1992 года 
отмечалось, что «факт назначения некомпетентного 
человека на должность руководителя Нахчыванской 
полиции вызвал серьезный протест ее личного состава, 
который не допустит действий, могущих подчинить органы 
внутренних дел политическим целям». На сессии 
Верховного меджлиса Нахчывана был рассмотрен вопрос о 
назначении министра внутренних дел автономной 
республики, который не был поддержан большинством 
голосов (Гайыдыш. Бакы, 1996, с.384). 

 24 октября 1992 года вооруженными отрядами Нах-
чыванского отделения НФА и Ордубадской районной 
полиции была предпринята попытка государственного 
переворота в Нахчыване. Был захвачен центральный 
энергоблок телевидения и управления технической 
эксплуатации связи, здание Министерства внутренних дел. 
В этих условиях перед Верховным меджлисом состоялся 
многотысячный митинг. Его участники заявили о своей 
солидарности с Гейдаром Алиевым, выступили с 
требованием о том, чтобы вооруженные отряды освободили 
помещения Министерства внутренних дел и комитета по 
теле- и радиовещанию. Гейдар Алиев несколько раз 
обращался по телефону к президенту Азербайджана 
Абульфазу Эльчибею с требованием прекратить 
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провокации в Нахчыване. 25 сентября он выступил с 
обращением к населению по Нах-чыванскому радио. В тот 
же день была созвана чрезвычайная сессия Верховного 
меджлиса, была осуждена попытка государственного 
переворота 24 октября, и принято решение о разоружении 
вооруженных отрядов НФА в течение трех дней. 27 
октября участники общереспубликанского митинга, 
состоявшегося на площади Азадлыг в Нах-чыване, 
потребовали от президента Азербайджана прек-ращения 
насильственных действий против автономной республики. 

 28 октября агентство «Реал» передало, что после 
трех дней напряженности в городе Нахчыван, а также в 
других районах автономной республики установилось 
относительное спокойствие. На совещании в Верховном 
меджлисе автономной республики при участии 
представителей предприятий, управлений, министерств, 
различных партий и общественных организаций Гейдар 
Алиев сказал: «В настоящее время наш народ живет в 
состоянии войны. Нарушение стабильности в такой 
обстановке, разжигание в народе конфликтов отрицательно 
сказывается на нашем общем деле» (Гятиййятин 
тянтяняси. Бакы, 1995, с.362).  Благодаря политике 
Гейдара Алиева в Нахчыване народ сумел предотвратить 
попытку государственного переворота. 

 В короткий в историческом отношении отрезок 
времени (три года) славный сын Азербайджана Гейдар 
Алиев сначала как рядовой депутат, а затем как спикер 
Нахчыванского парламента, несмотря на оказываемое 
давление и чинимые препятствия, своей неутомимой 
деятельностью сумел завоевать огромный авторитет 
перед народом. Он обеспечил соотечественникам 
возможность нормальной жизни и деятельности в 
Нахчыване в условиях экономического кризиса и сос-
тояния войны. Тонкое, ювелирное использование 
положений Московского  и  Карсского  соглашений в 
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целях вывода из блокады и обеспечения защиты 
Нахчывана стало возможным благодаря его 
многолетнему опыту, таланту, политическому 
мастерству, гибкости, воле и дальновидности. 
Оставшийся без газа и света Нахчыван не терял 
надежды, жил и работал, ибо его возглавлял смелый и 
мудрый политик – Гейдар Алиев. 

 При безразличном отношении тогдашнего руковод-
ства Азербайджана к Нахчывану, который оказался лицом к 
лицу с многочисленными проблемами, население 
автономной республики сумело выдержать все тяготы и 
испытания благодаря исключительному организаторскому 
таланту и напряженной политической деятельности 
Гейдара Алиева. 

  
«Возрождение – ХХI век» журналы,  

август 1999-ъу ил, №18 
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Кавказ на пороге ХХI века: 
 

Особая роль Гейдара Алиева 
в укреплении мира и стабильности в 

регионе 
 

Нашим самым заветным желанием  
 является достижение мира в 
Азербайджане, во всем кавказском  
регионе и во всем мире. Азербайджан,     

будучи миролюбивым государством,  
желает взаимопонимания, добрососед- 
ства и сотрудничества со всеми госу- 
дарствами и народами, в особенности  
со своими соседями. 

 
Из обращения Президента Азербайджанской  
Республики Гейдара Алиева ко всем  
азербайджанцам мира 25 декабря 1997 года 

 
 Многочисленные примеры из вековой истории 

доказывают, сколь велика роль тех или иных политических 
деятелей в развитии отдельных государств и мировой 
истории в целом. Деятельность Президента 
Азербайджанской Республики является ярким примером 
этому. 

 С избранием Гейдара Алиева  Президентом 
Азербайджанской Республики в своем развитии 
Азербайджан ориентируется на непреходящие ценности 
мировой цивилизации – демократию, свободу личности и 
верховенство закона. Отсюда исходит и концепция 
внешней политики, направленной на построение 
равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми 
государствами и, в первую очередь, с соседними. 
Внешнеполитический курс, определенный Гейдаром 
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Алиевым, учитывает геополитические и исторические 
реалии Азербайджана, национальный менталитет 
азербайджанского народа, которому испокон веков 
присущи миролюбие, добрососедство, толерантность. 
Гуманность, активное сотрудничество, стремление к 
миру – вот основные принципы, которыми руководст-
вуется Гейдар Алиев в своей внешнеполитической 
деятельности. 

 Во время одного из зарубежных визитов в мае 1994 
года Гейдар Алиев отметил, что «в своей внешней 
политике  Азербайджанская Республика  исходит из 
взаимосвязей, взаимозависимости мира, ведет 
миролюбивую политику и стремится поддерживать добрые 
отношения со всеми странами на основе принципов 
соблюдения суверенитета, невмешательства во внутренние 
дела друг друга, территориальной целостности и 
нерушимости границ» (Гейдар Алиев открывает миру 
Азербайджан. Баку, 1994, с.126). 

 Сегодня Кавказ, уникальный в культурно-этни-
ческом разнообразии регион, переживает один из самых 
сложных и ответственных периодов своей истории. 

 Этнические конфликты на Кавказе на современном 
этапе – наследие тоталитарного режима, результат 
переселенческой политики и массовой депортации 
кавказских народов. Кавказская политика российской, а 
затем советской империй, проводившаяся в течение почти 
200 лет, резко усложнила этнодемографический ландшафт 
региона, что привело к многочисленным межнациональным 
конфликтам на современном этапе, превращению региона в 
арену жесткого противостояния, агрессивного сепаратизма 
и национализма – военная агрессия Армении против 
Азербайджана, захват армянскими оккупантами 20 
процентов территории соседней республики, грузино-
абхазский, грузино-осетинский, ингушо-североосетинский 
конфликты, русско-чеченская война. Гибель невинных 
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людей, этническая чистка, превращение сотен тысяч 
граждан в беженцев на родной земле стали тяжелыми 
последствиями этих конфликтов. 

 Миролюбивая внешняя политика, которую 
проводит в регионе Президент Азербайджанской 
Республики Гейдар Алиев, является важным залогом 
развития и углубления сотрудничества, развития 
интеграционных процессов между народами Кавказа. 

 Задача – превратить Кавказ в регион мира, взаи-
мопонимания – приобретает особую значимость в связи 
с его уникальным геополитическим положением, сюда 
обращены взоры многих крупных государств мира. 
Сегодня Кавказ – важный элемент укрепления об-
щеевропейской системы безопасности, а значит и 
укрепления ОБСЕ. 

 «Кавказский регион прекрасен, − отметил Гейдар 
Алиев, принимая в июне 1996 года делегацию 
Европарламента по связям с Закавказьем во главе с 
Антониосом Тракателлисом, − и Азербайджан хочет 
спокойствия на этой земле. Мир предопределяет все: и 
демократию, и успех экономических реформ» («Бакинский 
рабочий», 28 июня 1996 г.).  

Складывающееся новое глобальное равновесие, 
меняющиеся центры силы создают эффективные условия 
превращения Кавказа в единое экономическое, культурное 
и, в конечном счете, политическое пространство. 

 В регионе идет хоть и трудный, но все-таки мирный 
поиск разумных компромиссов, способных обеспечить 
долгосрочный мир и нормальную жизнедеятельность 
населяющих конфликтные зоны народов. Важное место в 
этом  направлении  занимают усилия  Президента  Азер-
байджанской Республики, направленные на мирное 
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. 

 В мае 1994 года с руководством Армении было 
подписано соглашение о перемирии. И сегодня этот режим 
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перемирия сохраняется и продолжается. Значительных 
успехов азербайджанская сторона достигла на встрече в 
верхах ОБСЕ в Будапеште в 1994 году. На Лиссабонской 
встрече в верхах ОБСЕ в декабре 1996 года впервые с 
начала армяно-азербайджанского конфликта благодаря 
продуманным и умелым действиям Президента 
Азербайджанской Республики удалось добиться того, что 
были определены принципы мирного урегулирования 
конфликта и сейчас эти принципы составляют основу всех 
проводимых переговоров, в частности, последние 
предложения Минской группы, данные в сентябре 1997 
года, основываются на этих принципах. 

 Гейдар Алиев – один из инициаторов создания 
мира на всем Кавказе. Ярким примером укрепления 
мира на Кавказе являются азербайджано-грузинские 
отношения. 

 Сегодня, когда конкретные, зримые реалии 
исторического бытия определяют политику государств, 
особое значение приобретает создание системы гарантий 
взаимной безопасности. И с этой точки зрения важное 
значение имел визит Президента Азербайджанской 
Республики Гейдара Алиева в Грузию 8-10 марта 1996 года. 
Тбилисская встреча в верхах обозначила важный этап в 
модернизации, наполнении новым содержанием 
традиционных связей между соседними государствами. 

 Во время визита два умудренных опытом политика 
– Президент Азербайджанской Республики Г.Алиев и 
Президент Республики Грузия Э.Шеварднадзе обсудили 
широкий круг вопросов, которые в обобщенном виде 
сводились к классической формуле: война и мир на Кав-
казе. По существу, им удалось объединить все мысли и 
взгляды по поводу общего Кавказа, систематизировать 
процессы и найти путь к диалогу, сотрудничеству и 
процветанию в регионе, который считали 
бесперспективным в плане объединения. 
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 8 марта 1996 года в ходе официального визита была 
подписана совместная азербайджано-грузинская 
Декларация «О мире, стабильности и безопасности в 
кавказском регионе», которая, по предложению Гейдара 
Алиева, получила название «Тбилисской декларации». 

 В декларации Алиева-Шеварднадзе подчеркивается 
приверженность общим целям укрепления мира и 
стабильности в регионе, нерушимости международно приз-
нанных границ и недопустимости любых посягательств на 
них, последовательного соблюдения и уважения принципов 
суверенитета, приверженность мирному урегулированию 
всех споров и вооруженных конфликтов в регионе, 
признание необходимости развития взаимовыгодного и 
равноправного двустороннего и многостороннего 
сотрудничества со странами СНГ, ЧЭС и Евросоюза, 
поэтапной интеграции в открытую международную 
систему и т.д. («Кавказ», 1997, №2, с.4-5). 

 Согласно декларации, Кавказский общий дом 
должен быть построен на основе всеобщего уважения 
прав и свобод человека, национальных меньшинств, 
независимо от конфессиональной и этнической 
принадлежности. Тбилисская декларация стала 
первым шагом к общему движению за мирный и 
стабильный Кавказ, явилась важным политико-
правовым документом, заложившем фундамент 
Кавказского общего дома. Среди народов Кавказа 
созрела мысль о том, что в регионе должна 
действовать единая система по сотрудничеству и 
безопасности. 

 Руководители двух южнокавказских государств 
таким образом создали для кавказского региона, 
раздираемого конфликтами и противоречиями, 
великолепный прецедент добрососедства, 
цивилизованного сотрудничества, адаптации к 
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собственным суверенитетам и уважения к чужим. 
Действительно, после встречи жизнь показала, что 
идеи, выдвинутые Г.Алиевым и Э.Шеварднадзе, 
находят свое отражение в практической деятельности 
двух государств. 

 Договора и соглашения, подписанные между 
Азербайджаном и Грузией в марте 1996 года, а также 
документы, подписанные в ходе официального визита 
Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в 
Азербайджан в феврале 1997 года, создали хорошую 
нормативно-правовую базу для связей между 
независимыми государствами Кавказа, явились 
важным вкладом в дело реализации идей Мирного 
Кавказа. 

 В феврале 1997 года во время своего 
официального визита в Азербайджан Президент Грузии 
Э.Шеварднадзе, выступая перед профессорско-
преподавательским коллективом Бакинского 
государственного университета им. М.Э.Расулзаде, 
подчеркнул особую роль Президента Азербайд-
жанской Республики Гейдара Алиева в установлении 
мира и спокойствия на Кавказе: «Президент Гейдар 
Алиев был первым главой государства, который 
поддержал мирную инициативу на Кавказе. 
Тбилисская декларация вызвала большой отклик в 
мире, была с уважением принята и развита. 
Продолжением  ее стала подписанная в Кисловодске 
главами государств Азербайджана, Грузии, Армении и 
России с участием руководителей республик, краев и 
областей Кавказа Декларация «За межнациональное 
согласие, мир, экономическое и культурное 
сотрудничество на Кавказе» (Щейдяр Ялийев вя Бакы 
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Дювлят Университети. Бакы, 1997, с.131). В 
Декларации записано: «Кавказ – наш общий дом. Наш 
долг сделать его мирным, процветающим регионом, в 
котором живут люди, гордые своей историей и 
уверенно смотрящие в будущее» («Бакинский 
рабочий», 6 июня 1996 г.). И Президент 
Азербайджанской Республики Гейдар Алиев, верный 
своим обязательствам, последовательно проводит эту 
задачу в жизнь, предпринимает меры по консолидации 
кавказских народов. 

 Особое место в развитии дружественных связей 
между кавказскими народами занимают 
азербайджано-дагестанские отношения. 

 Принимая 5 марта 1996 года делегацию 
Республики Дагестан Российской Федерации во главе 
с Председателем Государственного Совета Дагестана 
Магомедали Магомедовым, Гейдар Алиев заявил, что 
«Азербайджан заинтересован в мирном процессе на 
Кавказе. Сегодня мы выходим на новый этап 
межреспубликанских связей. Развивая отношения с 
Россией в целом, Азербайджан уделяет большое 
внимание укреплению связей с отдельными 
субъектами Российской Федерации» («Бакинский 
рабочий», 6 марта 1996 г.). 

 По окончании встречи между 
Азербайджаном и Дагестаном были подписаны 
соглашения о торговом, научном, культурном и 
техническом сотрудничестве, а также Декларация 
о дружбе и сотрудничестве между двумя 
республиками. 

 Гейдар Алиев – политик, хорошо знающий 
историю и культуру народов Кавказа, общекавказский 
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менталитет, особенности уклада психологии и 
мировосприятия отдельных народов. В результате 
внимания Президента Азербайджана к истории, его 
заботы об объективных исследованиях исторического 
прошлого, сейчас в нашей стране усилено внимание к 
научным поискам в этом направлении. 

 Важное значение в деле сближения и 
укрепления дружественных связей кавказских народов 
сыграло рас-поряжение Президента Азербайджана о 
праздновании 200-летнего юбилея шейха Шамиля, 
ставшего символом борьбы кавказских народов за 
свою свободу и независимость, проведение в  
Азербайджанской Республике на самом высоком 
государственным уровне крупных юбилейных 
мероприятий, посвященных этой дате. 

 Одной из самых значительных сторон 
движения под руководством Шамиля является то, что 
оно объединило кавказские народы, солидаризировало 
и сроднило их. Гейдар Алиев вполне справедливо 
отметил, что азербайд-жанский народ считает Шамиля 
своим национальным героем. 

Примечателен тот факт, что идеи мюридизма, 
объединившие кавказские народы под единым 
идеологическим знаменем, были подхвачены из 
Азербайджана после встречи лезгинского ученого 
Мухаммеда Ярагского с азербайджанским проповедником 
мюридизма шейхом Исмаилом. Практическое же 
воплощение эти идеи получили на Северном Кавказе. 

Начиная с азербайджанского востоковеда М.Ка-
зымбека, движение шейха Шамиля с интересом 
изучалось в Азербайджане. И даже в тот период, когда его 
объявили врагом народа, азербайджанские ученые, рискуя 
жизнью, писали о нем правду. Видный азербайджанский 
философ Гейдар Гусейнов отдал свою жизнь, но не 
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позволил сфальсифицировать духовно-нравственные 
основы движения шейха Шамиля. 

Сегодня в Баку, в различных городах Азербайджана есть 
улицы, носящие имя шейха Шамиля, есть памятник ему.  

Президент независимого Азербайджана, «аксакал 
общекавказского дома» Гейдар Алиев на новом этапе 
освободительной борьбы успешно продолжает 
традиции этой исторической личности на современной 
геополити-ческой основе. «Не случайно, что кавказские 
народы считают его – Гейдара Алиева – своим 
предводителем, отцом». 

Высоко оценивая вклад Гейдара Алиева в 
укрепление дружбы между азербайджанским  и 
дагестанским народами, председатель Народного 
собрания Дагестана Муху Алиев на торжественном 
вечере в Баку, посвященном 200-летию со дня 
рождения имама Шамиля, сказал: «Приветственное 
послание Гейдара Алиевича юбилейному соб-ранию, 
состоявшемуся 23 октября в Махачкале, в котором 
содержится достойная оценка общественно-полити-
ческой деятельности Шамиля в кавказской и 
российской истории, выражение в нем пожелания 
мира и добра, дружбы и сог-ласия, воспринято в 
Дагестане как призыв к дальнейшему укреплению 
исторических связей, социально-экономиче-ского и 
культурного сотрудничества между нашими 
народами» («Бакинский рабочий», 11 ноября 1997г.). 

В октябре 1997 года глава Азербайджанского 
государства принял вице-президента Чеченской 
Республики Ваху Арсанова. В ходе встречи Гейдар 
Алиев особое внимание уделил вопросам 
безопасности на Кавказе, подчеркнув, что 
Азербайджан заинтересован в мирном разрешении 
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конфликта в Чечне и азербайджанской стороной и 
впредь будут предприниматься меры для 
установления мира в Чеченской Республике 
(«Азярбайъан» гязети, 15 октйабр 1997). 

Эти идеи были развиты на встрече с глазу на глаз 
Президента Азербайджана Гейдара Алиева и Президента 
Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова 9 марта 
1998 года, в ходе которой состоялся полезный обмен 
мнениями по проблемам Северного Кавказа. На встрече 
глава Азербайджанского государства, придавая большое 
значение проводимым в Азербайджане экономическим 
реформам, заметил, что их опыт может стать полезным для 
восстановления и подъема экономики Чеченской 
Республики: «Азербайджан всегда готов протянуть руку 
помощи чеченскому народу» («Азярбайъан» гязети, 10 
март 1998). В развитии экономических отношений между 
Азербайджаном и Чечней, в стабилизиции обстановки 
важную роль призван сыграть и нефтепровод Баку – 
Новороссийск (северный маршрут транспортировки ранней 
нефти), проходящий через чеченскую столицу – город 
Грозный. Французская газета «Монд» 30 января 1997 года 
опубликовала статью о проблеме транспортировки 
каспийской нефти, в которой говорится: «Нефть, 
являющаяся ставкой в войне в Чечне, стала сегодня важным 
элементом мира» (Аббасбейли А., Аббасбейли Е. Гейдар Алиев 
и мировая политика.  Баку  1997 г.). 

Одним из факторов, обеспечивающих единение народов 
Кавказа, является общность традиций, схожесть моральных 
ценностей. 

В постижении единства народов Кавказа нельзя 
отрицать и значимость религиозного фактора. Кавказ–реги-
он,  где представлены все мировые религии: христианство, 
ислам,  иудейство,  буддизм.  На  Кавказе  проживают  
люди разных национальностей, разных конфессий, в том 
числе многие из них принадлежат к мусульманской религии. 
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Однако в условиях советского тоталитаризма негативное 
отношение к религии, в особенности к мусульманской, 
привело к возникновению на всем протяжении бывшего 
Советского Союза идеологического вакуума, создавшего 
благодатную почву для проявлений межэтнических, 
социальных и прочих конфликтов. 

Глава Азербайджанского государства важное значение 
придает духовному возрождению кавказского региона, 
возрождению моральных ценностей ислама как основы, 
объединяющей кавказские народы: «Религия ислама, ее 
моральные ценности, обычаи и традиции веками 
объединяли наши народы, укрепляли дружбу и братство. И 
сегодня это средство помогает и будет помогать развитию 
нашей дружбы и братства» («Бакинский рабочий»,       
11 ноября 1997 г.). 

Сегодня неоспоримы заслуги руководителя 
Азербайджанской Республики и в решении вопросов 
восстановления древнего «Шелкового пути», 
открытия Евроазиатского коридора – транспортно-
коммуникационной магистрали, соединяющей Европу 
с Азией. Проект транспортного коридора Европа – 
Кавказ – Азия (ТРАСЕКА) начинает из мифа 
превращаться в реальность. Осуществление данной 
программы на Кавказе означает установление 
долгосрочного мира, экономического благополучия, 
духовного роста в регионе. На встрече глав-государств 
и правительств стран-участниц ЧЭС в октябре 1996 
года глава азербайджанской делегации Президент 
Гейдар Алиев отметил, что «…Азербайджан, 
благодаря своему географическому положению, имеет 
возможности для организации транспортного и 
телекоммуникационного сообщения между Европой и 
Азией и намерен тесно сотрудничать в этом 
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направлении со всеми заинтересованными странами» 
(«Бакинский рабочий», 29 октября 1996 г.). 

Вопросы сотрудничества, укрепления мира на 
Кавказе находятся в центре внимания Президента 
Азербайджанской Республики и в период его 
различных зарубежных визитов. Так, во время визита 
во Францию в январе 1997 года в Парижском 
институте международных отношений Гейдар Алиев 
выступил с лекцией «Азербайджан и Кавказ на пороге 
ХХI века», в которой на основе теоретических 
выводов и практических предложений и на 
конкретном примере современной истории 
Азербайджана были определены общие условия 
развития государств Кавказа: «Признание и уважение 
территориальной целостности друг друга, общая 
ответственность за мир в регионе, тесная экономическая 
интеграция, укрепление демократических институтов» 
(Аббасбейли А., Аббасбейли Е. Указ. соч., с.212). 

Чтобы начать строительство, соорудить дом, нужен 
мир. Гейдар Алиев вошел в современную историю как 
созидатель и крупный реформатор, как выдающийся 
политический деятель, получивший широкое 
международное признание. 

Сегодня, когда происходит возрождение кавказских 
народов, у Кавказа в лице Гейдара Алиева есть 
крепкая надежда. Своим умом, мудростью, богатым 
опытом государственного и политического деятеля 
Гейдар Алиев способен вывести кавказские народы на 
путь диалога и тесного сотрудничества, создать 
атмосферу созидания и мира в столь неспокойном 
регионе. 
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 «Возрождение – XXI век» журналы,  
1998-ъи ил, №10 

Общий дом «Мирный Кавказ» 
 
Международная конференция «Кавказ на рубеже 

тысячелетий», проходившая в Тбилисском 
государственном университете им. 
И.Джавахишвили, привлекла внимание виднейших 
ученых мира актуальностью проблем, связанных с 
Кавказским регионом. Это не только проблемы 
политического характера, разрешить которые 
возможно лишь обоюдными усилиями стран всего 
мирового сообщества. Ярким свидетельством 
огромного интереса к Кавказу является развитие 
кавказоведческой науки, которая давно покинула 
границы региона. Кавказ и населяющие его народы 
изучают в США, Англии, Германии, Франции, 
Японии и в других странах. «Нынешняя 
конференция для нас оказалась значительным 
событием», – единодушно заявили все участники 
тбилисского форума. 

 
– Проблемы, затрагиваемые участниками кон-

ференции, мне близки и понятны, – говорит Ирада Гу-
сейнова, доцент Бакинского государственного Универ-
ситета. – После распада Советского Союза бывшие 
советские республики стали строить светское демок-
ратическое общество. Азербайджан среди них – не 
исключение. У нас в республике проводятся важные 
мероприятия по защите прав человека. Становление 
демократических законов – важное условие полити-
ческой стабильности в стране. Впрочем, и в Грузии 
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происходят положительные процессы демократизации 
общества. Наши страны сближает не только поиск 
реальных путей к демократии. Строительство 
нефтепровода, возрождение «Великого Шелкового 
пути» в наших отношениях приобретают особую 
значимость. Нас связывает множество аспектов, на 
развитие которых направлена политика президентов 
наших стран. О ней и говорится в моем докладе 
«Независимое Азербайджанское государство и 
развитие сотрудничества на Кавказе».  

 Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить 
организаторов международной конференции, которая 
собирает в Тбилиси тех, кому предстоит строить наш 
общий дом «Мирный Кавказ».  

 
 

«Свободная Грузия» гязети,  
24 май 2000-ъи ил, № 129 
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Dünyа Аzərbаycаnlılаrının   

həmrəyliyi günü 
 
31 Dеkаbr – Dünyа Аzərbаycаnlılаrının həmrəyliyi 

günüdür. Həmrəylik günü böyük, zəngin dövlətçilik tа-
riхinə mаlik оlаn Аzərbаycаn хаlqının, hər şеydən əvvəl, 
milli qürur günüdür, ümummilli bаyrаmıdır. 

Bu günün əzizliyi və dоğmаlığı bir də оndаn ibаrətdir 
ki, siyаsi mənsubiyyətimizi, хüsusiyyətlərimizi bir kənаrа 
qоyаrаq hаmımız Аzərbаycаnın gələcəyi hаqqındа vаhid 
fikrə gəlir, düşünür və hеsаbаt vеririk ki, bаğrındа 
böyüyüb bоyа-bаşа çаtdığımız bu yurd üçün nə iş 
görmüşük. Tutduğumuz vəzifədən, fəаliyyət göstərdiyimiz 
cəhətdən аsılı оlmаyаrаq, bu, bizim hаmımızı birləşdirir, 
vаhid məqsəd uğrundа mübаrizəyə səsləyir. 

Dünyа Аzərbаycаnlılаrının həmrəyliyi gününün dövlət 
bаyrаmı kimi qеyd еdilməsi хаlqımızın milli-аzаdlıq 
mübаrizəsinin məntiqi nəticələrindən biridir. Bu bаyrаm, 
еyni zаmаndа, qədim tаriхə və zəngin ənənələrə mаlik 
оlаn Аzərbаycаn хаlqının dirçəlişini, tərəqqisini və birli-
yini əks еtdirən, оnun müqəddəs və məsuliyyətli milli mü-
bаrizə missiyаsını unutmаğа səsləyən inаm və ümid аnıdır. 

Аzərbаycаn tоrpаqlаrı dünyа sivilizаsiyаsının, qədim 
mədəniyyətlərin mərkəzidir. Məhz burаdа dünyаnın ən 
qədim mədəniyyət inciləri yаrаnıb, ən qədim dövlətləri 
mövcud оlub. Аzərbаycаnlılаrın bеş min illik dövlətçilik 
ənənələri, dövləti idаrəеtmə tаriхi vаrdır. Qədim dövrdə 
Mаnnа, Аtrоpаtеnа, Qаfqаz Аlbаniyаsı kimi güclü, qüd-
rətli dövlətlərimiz оlubdur. Оrtа əsrlərdə də Аzərbаycаn 
rеаllıqlаrı dünyа siyаsətinə güclü nüfuz еdirdi. 
Аzərbаycаnın Еldəgizlər, Qаrаqоyunlu, Аğqоyunlu, 
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Səfəvilər dövlətləri Yахın və Оrtа Şərqin çох gеniş 
ərаzilərini idаrə еdir və bütün dünyаyа siyаsətçilik, 
dövlətçilik ənənələrini, təcrübəsini аşılаyırdı. 

Cаvаnşir və Bаbək kimi sərkərdələrin qəhrəmаnlıqlаrı 
böyük vətənpərvərlik məktəbinə çеvrilmiş, vətənin 
bütövlüyü, хаlqın birliyinin təcəssümü оlmuşdur. 
Məhəmməd Cаhаn Pəhləvаnın, Qızıl Аrslаnın, Uzun Hə-
sənin, Şаh İsmаyıl Хətаinin və bаşqа dövlət хаdimləri-
mizin həyаt və fəаliyyəti хаlqın vətən sеvgisi və döv-
lətçilik hissini dаhа dа inkişаf еtdirmiş, оnu həyаtın ən аli 
mərаmınа çеvirmişdir. 

Аzərbаycаn хаlqı dünyаnın böyük хаlqlаrındаn biridir. 
Şərqlə Qərbi, Şimаllа Cənubu, Аvrоpа ilə Şərqi 
əlаqələndirən qızıl körpünün sаhibidir. 

Хаlqımız suvеrеn dövlətdə yаşаmаq аrzusunu 
gеrçəkləşdirmək üçün şərəfli, lаkin çətin mübаrizə yоlu 
kеçmişdir. Əlvеrişli gеоsiyаsi mövqеyinə görə dаim 
böyük dövlətlərin hərbi və siyаsi müdахiləsinə məruz 
qаlаn Аzərbаycаn zаmаn-zаmаn qаnlı mühаribələr 
mеydаnınа çеvrilmişdir. 

Аncаq vаr-dövləti, tоrpаğı tаlаn еdilən Оdlаr yurdunun 
övlаdlаrı ruhdаn düşməmiş, ölüm-dirim sаvаşınа qаlхаrаq 
müstəqillik və suvеrеnlik hüququ uğrundа mübаrizə 
аpаrmışdır. 

Аzərbаycаnın görkəmli şəхsiyyətləri müstəqillik idе-
yаsı ətrаfındа birləşərək 1918-ci ildə Аzərbаycаn 
Dеmоkrаtik Cümhuriyyətinin yаrаnmаsınа nаil оldulаr. 
Lаkin milli birliyin zəifliyi, siyаsi pаrtiyа və frаksiyаlаrın 
bir-birinə qаrşı bаrışmаz mübаrizəsi və хаrici hərbi 
müdахilə nəticəsində Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Cümhu-
riyyəti süqutа uğrаdı. Хаlqın birlik, bütövlük və 
müstəqillik аrzulаrınа müvəqqəti sоn qоyuldu. Yüz 
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minlərlə sоydаşımız rеprеssiyа və təqiblərə məruz qаldı, 
bir qismi isə siyаsi mühаcirət еdib bütün dünyаyа 
səpələndi. Mühаribələrdə və rеprеssiyа illərində minlərlə 
övlаdını itirən vətənimizin еlmi-mədəni inkişаfınа, 
ictimаi-siyаsi irəliləyişlərinə vurulаn zərbələr хаlqımızın 
güclü, dövlətimizin qüdrətli оlmаsınа ciddi mаnеələr 
törətmişdir. 

ХХ əsrin sоnundа хаlqımız yеnidən öz müstəqil 
dövlətini yаrаtmаq imkаnınа müvəffəq оldu. 

Lаkin 1993-cü ilin iyun аyındа Аzərbаycаnın siyаsi 
vаrlığının yох еdilməsi, vətəndаş mühаribəsinin bаş-
lаnmаsı rеаllığа çеvrilmişdir. Qədirbilən хаlqımız unutmur 
ki, tаriхin bu аğır məqаmındа Аzərbаycаnı yurdumuzun 
qəhrəmаn оğlu, Ulu Tаnrının bizə bəхş еtdiyi Hеydər 
Əliyеv хilаs еtdi.  

Bu gün hаmımızın qəlbini riqqətə gətirən, hаmımızı 
ümidli sаbаhа səsləyən milli həmrəylik bаyrаmının qеyd 
оlunmаsı хаlqımızın hеç zаmаn аzаlmаyаn milli birlik və 
həmrəylik hisslərinin təntənəsi kimi qаvrаnılır. Еyni zа-
mаndа, bu bаyrаm оnun rəsmi şəkildə qеyd оlunmаsının 
təşəbbüskаrı оlаn Hеydər Əliyеvin хаlqımızı həmrəyliyə 
və birliyə аpаrаn uzаqgörən siyаsətinin təcəssümüdür. 
Möhtərəm Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеvin qеyd 
еtdiyi kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı bütün аzərbаy-
cаnlılаrın istinаd yеri, аtа еvi, dоğmа оcаğıdır. 

Bu gün dünyаnın hər yеrinə səpələnmiş аzərbаycаnlılаr 
yеnidən müstəqillik qаzаnmış, Аzərbаycаn Rеspublikа-
sının hаqq işini müdаfiə еtməyə bаşlаmışlаr. Bu, bir 
tərəfdən, bir milyоndаn çох аzərbаycаnlının öz dədə-bаbа 
yurdundаn didərgin düşməsi nəticəsində, 
müstəqilliyimizin nəticəsində yаrаnmışdırsа, digər tərəf-
dən, хаlqımızın milli nicаtı, böyük qüdrət sаhibi, tаriхi 
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şəхsiyyətin – Hеydər Əliyеv müdrikliyinin, zəkаsının, 
zəngin siyаsi fəаliyyətinin nəticəsi və birbаşа məntiqi 
dаvаmıdır. 

Hаnsı ölkəyə gеdirsə-gеtsin, hаrаdа rəsmi səfərdə 
оlursа-оlsun, о, dаim yеrli Аzərbаycаn diаspоru ilə görü-
şür, хаricdə yаşаyаn sоydаşlаrımızın prоblеmləri, 
imkаnlаrı ilə mаrаqlаnır, оnlаrın Аzərbаycаn ətrаfındа 
birləşməsinə çаlışır.  

Bir nеçə fаktа mürаciət еdək. Möhtərəm Prеzidеntimiz 
10 fеvrаl 1994-cü ildə Türkiyədə səfərdə оlаrkən 
аzərbаycаnlılаrlа görüşündə dеdi: «Biz istərdik ki, dünyа 
аzərbаycаnlılаrı həmrəy оlsunlаr. Mən bu duyğulаrlа, bu 
hisslərlə yаşаyırаm. Öz prеzidеntlik vəzifəmi bundаn 
sоnrа həyаtа kеçirəcəyim dövrdə də bu hissləri əsаs 
tutаcаğаm». 

Аzərbаycаn хаlqı yеni minilliyin аstаnаsındа milli-
mənəvi bütövlüyünü təmin еtməyin zəruri оlduğunu аydın 
dərk еdir. Bu bütövlüyün əsаsı və ilhаmvеrici qüvvəsi 
müstəqil, inkişаf еdən Аzərbаycаn dövlətidir. 

Dünyа аzərbаycаnlılаrının həmrəyliyi müstəqil Аzər-
bаycаnı qоrumаq və yаşаtmаq üçün ən vаcib аmillərdən 
biridir. 

Müstəqillik şərаitində möhtərəm Prеzidеntimizin 
rəhbərliyi ilə əldə оlunаn uğurlаr bir dаhа göstərir ki, Dün-
yа Аzərbаycаnlılаrının həmrəyliyi gününü məhz vətəni-
mizdən – Аzərbаycаndаn bаşlаmаlıyıq. İlk növbədə özü-
müz həmrəy оlmаlıyıq. Özümüz хаricdəki sоydаşlаrımızа 
nümunə оlаrаq birləşib Аzərbаycаnın tаlеyüklü 
prоblеmlərinin həlli istiqаmətində fəаliyyət göstərməliyik. 

Ulu Tаnrı hər bir аzərbаycаnlıyа yаr оlsun. Birliyə, 
Аzərbаycаn хаlqının həmrəyliyinə çаğırış hər birimizin 
müqəddəs аmаlı оlmаlıdır. 
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Dünyаnın nаdir siyаsi simаlаrındаn оlаn, хаlqımızın 
tаriхi övlаdı Hеydər Əliyеvin ətrаfındа birləşməklə bu 
аmаlа qоvuşаq. 

 
«Rеspublikа» qəzеti 
31 dеkаbr 2000-ci il 
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Hеydər Əliyеv  
Аzərbаycаn dövlətçiliyinin bugününün  

və sаbаhının qаrаntıdır 
 

Аzərbаycаn dövləti indiyə qədər оlduğu  
kimi, bundаn sоnrа dа Аzərbаycаnın dövlətçi- 
liyinin, müstəqilliyinin, Аzərbаycаn хаlqının  
milli аzаdlığının kеşiyində dаim durаcаq və bu  
müstəqilliyi cəsаrətlə qоruyub sахlаyаcаqdır.  
İnаnırаm ki, müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsı  
XXI əsrdə həyаtın bütün sаhələrində gеniş  
inkişаf еdən, çiçəklənən bir ölkə kimi böyük  
uğurlаr qаzаnаcаqdır. 

 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti  

Hеydər Əliyеvin yеni 2001-ci il, 
 yеni əsr və üçüncü minillik münаsibətilə   

Аzərbаycаn хаlqınа mürаciətindən 
 
Əsrlər аyrıcındа, minilliyin böyük vахt kəsiyində 

müstəqil Аzərbаycаn tаriхinin mürəkkəb zаmаnlаrındаn, 
qаlmаqаllı, ziddiyyətli dövrlərindən yеni müstəqil 
Аzərbаycаnın bugününün vахt zirvələrindən bir tаriхi 
şəхsiyyət görünür. О, əsrin üçdə birini хаlqının və vətə-
ninin tаriхində Аzərbаycаn dövlətçiliyini yаlnız yüksəlişə 
və tərəqqiyə, müstəqilliyə və suvеrеnliyə аpаrаn bаcаrıqlı 
dövlət bаşçısı Hеydər Əliyеvdir. 

Bu böyük şəхsiyyətin dünyа şöhrətli аdı ilə tаriхin еlə 
vаcib dövrləri bаğlıdır ki, bu dövrləri yаlnız хаlqın və öl-
kənin inkişаf еrаsı аdlаndırmаq lаzımdır. 

Hеydər Əliyеvin fəаliyyəti bir-birinə zidd оlаn iki 
müхtəlif ictimаi-siyаsi sistеmin qоvuşuğundаn kеçmiş və 
bunlаrın hər ikisindən о, bаcаrıqlа istifаdə еdib 
rеspublikаmızın hərtərəfli inkişаfını təmin еtmişdir. 
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ХХ əsrin 70-ci illərində Аzərbаycаndа hаkimiyyətə 
gələn Hеydər Əliyеv ilk növbədə rеspublikаmızın ən 
gеridə qаlmış sаhələrinə qаyğı göstərməyə bаşlаdı. Kənd 
təsərrüfаtı, аğır və yüngül sənаyе, nеft sаhəsində yüksək 
məhsuldаrlıq əldə еtmək üçün yеni tехnоlоgiyаyа diqqət, 
еlm, təhsil, mədəniyyət, ədəbiyyаt və incəsənət sаhəsində 
misilsiz yüksəlişlər illəri bаşlаdı. 

1969-1982-ci illər ərzində rеspublikаmızdа milli gəlirin 
ümumi həcmi ən yüksək mərhələyə çаtdı. Sənаyе istеhsаlı, 
həmçinin əmək məhsuldаrlığı iki dəfə, kənd təsərrüfаtındа 
istеhsаl оlunаn məhsulun ümumi həcmi 2,7 dəfə, хаlq 
istеhlаkı mаllаrının istеhsаlı isə 3 dəfə аrtdı. İqtisаdiyyаtdа 
köklü struktur və kеyfiyyət dəyişiklikləri bаş vеrdi, 
tərəqqinin və yüksəlişin təməli qоyuldu. Bir-birinin 
аrdıncа bоlluqlа dоlu bеşilliklər Аzərbаycаnı kеçmiş 
SSRİ-də birləşən оn bеş rеspublikаdаn ən öndəri, ən qа-
bаqcılı еtdi. Sənаyе müəssisələrinin, yаşаyış binаlаrının, 
mədəni-məişət оbyеktlərinin tikilib istifаdəyə vеrilməsi 
sоsiаl-iqtisаdi tərəqqinin yüksək mərhələsinə çаtmışdı. 
Rеspublikаmızın əsаs istеhsаl sаhəsi оlаn nеft sənаyеsi, 
еnеrgеtikа, qаrа mеtаllurgiyа, kimyа və nеft kimyаsı 
sənаyеsi inkişаf еtdikcə rеspublikаmız kеçmiş SSRİ-nin 
ən qаbаqcıl rеspublikаlаrındаn birinə çеvrilirdi.  

Nəqliyyаt kоmplеksində, dəmir yоlundа, gəmilərin 
yüklənmə-yükbоşаltmа işlərində hərəkətlər sürətlənmiş, 
sərnişin nəqliyyаtının işində intеnsivlik аrtmışdı.  

Bütün əsrlər bоyu qədim əkinçilik diyаrı kimi tаnınmış 
Аzərbаycаn Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi dövründə nəhəng 
аqrаr rеspublikаlаrdаn birinə çеvrilmişdi, mеliоrаsiyа və 
irriqаsiyа sаhəsində mühüm tədbirlər həyаtа kеçirilir, 
аqrоtехniki qаydаlаr sürətlə təkmilləşir, tахılın, pаmbığın, 
tərəvəzin, üzümün, çаy yаrpаğının və bаşqа kənd tə-
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sərrüfаtı məhsullаrının аrtımı ildən-ilə nəzərəçаrpаcаq 
dərəcədə yüksəlirdi. Əvvəllər yоl vеrilən kоbud nöqsаnlаr, 
yəni iri оbyеkt və müəssisələrin əksəriyyətinin bir qаydа 
оlаrаq Bаkı, Sumqаyıt şəhərlərində tikilməsini nəzərə 
аlаrаq, ucqаr rа-yоn mərkəzlərində, müхtəlif bölgələrdə 
rеspublikа əhəmiyyətli оbyеktlər  tikilir, iş yеrləri аçılırdı. 
Sözün əsl mənаsındа Аzərbаycаnın müаsir tаriхində 1969-
cu ildən sоnrаkı dövr dönüş mərhələsi, inkişаf təməllərinin 
quruculuğu dövrü оlmuşdur. Bütün ictimаiyyətin, 
tаriхçilərin еtirаf еtdiyi kimi, 1970-1985-ci illər Аzərbаy-
cаnın quruculuq sаlnаməsinin ən məhsuldаr, işıqlı səhi-
fələri оlmuşdur. Həyаtа kеçirilən böyük və nəhəng dəyi-
şikliklər tutumunа və həcminə görə, iqtisаdi və sоsiаl 
sаhələrdə tətbiq оlunаn islаhаtlаr Аzərbаycаn хаlqının 
mаddi rifаh hаlının kеyfiyyətcə yеni mərhələyə çаtmаsınа 
böyük təkаn vеrmişdi. Hələ о zаmаn SSRİ hökuməti 
Аzərbаycаnlа bаğlı bеş хüsusi qərаr qəbul еtmişdi. Həmin 
qərаrlаrın həyаtа kеçirilməsi ilə rеspublikаmızın хаlq 
təsərrüfаtındа hərtərəfli yüksəliş, аrdıcıl inkişаf dövrü 
bаşlаnmışdı. Fəhlə və kоlхоzçulаr, rеspublikа ziyаlılаrı 
хаlqımızın mаddi və mənəvi inkişаfındа yüksək nəticələr 
qаzаnmışlаr. Hаqlı оlаrаq bu gün biz fəхrlə qеyd еdə 
bilərik ki, indiki dövlət suvеrеnliyimiz və iqtisаdi müs-
təqilliyimizin təməli 1970-1985-ci illərdə qоyulmuş оldu. 

Sənаyе və kənd təsərrüfаtı məhsullаrının dinаmik аrtаn 
istеhsаlı, plаn və öhdəliklərin vахtındаn əvvəl və 
аrtıqlаmаsı ilə yеrinə yеtirilməsi Аzərbаycаnın inkişаfının 
nə qədər sürətli оlmаsını göstərirdi: 1985-ci ildə təkcə 
sənаyеdə əmək məhsuldаrlığı 1970-ci illə müqаyisədə 2,1 
dəfə, kənd təsərrüfаtındа isə 1,8 аrtmışdı.  

О vахtkı ən kəskin prоblеmlərdən biri də əmək 
qаbiliyyətli əhаlinin ictimаi əməyə cəlb оlunmаsı, hаbеlə 
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əmək еhtiyаtlаrındаn səmərəli istifаdə еdilməsi məsələsi 
idi. 1970-ci ildən bаşlаyаrаq bu prоblеmin həlli yоllаrındа 
аrdıcıl оlаrаq görülən işlər, аtılаn аddımlаr öz səmərəsini 
vеrmişdi, оrtа və kiçik şəhərlərdə, kənd yеrlərində əlаvə iş 
yеrləri аçılmаsı hеsаbınа fəhlə, qulluqçu və kоlхоzçulаrın 
оrtа illik sаyı 813 min nəfər, yахud 1,5 dəfə аrtаrаq 1985-
ci ildə 2 milyоn 360 min nəfərə çаtmışdı. 

Аzərbаycаn sənаyеsinin inkişаfındа еlmi-tехniki 
tərəqqinin nаiliyyətləri gеniş tətbiq оlunаrаq 1971-1985-ci 
illərdə 581 аddа yеni tipli mаşın, аvаdаnlıq, аpаrаt və 
cihаz nümunələri yаrаdılmışdı. 1050 аddа mühüm sənаyе 
məhsulunun 2.519 mехаnikləşdirilmiş ахın хətti, 73 еlmi-
istеhsаlаt və istеhsаlаt birlikləri yаrаdılmışdı ki, bunlаrın 
dа tərkibində 264 iri müəssisə vаrdı. 

Аzərbаycаn хаlqının həyаtının bütün sаhələrində əsаslı 
dönüş yаrаnmış, kənd təsərrüfаtındа, sənаyеdə əhəmiy-
yətli nəticələr əldə еdilmişdi. Bununlа yаnаşı, еlm, təhsil, 
mааrif, ictimаi-mədəni sаhələrdə də  kеyfiyyətli 
dəyişikliklər bаş vеrmişdi.  

Хаlqımızın müdrik оğlu, dövlətimizin rəhbəri Hеydər 
Əliyеvin  gərgin əməyi nəticəsində rеspublikа bаşdаn-
bаşа, kənd-kənd, rаyоn-rаyоn, şəhər-şəhər dəyişərək 
inkişаf еtmiş, müаsir, qаbаqcıl bir ölkəyə çеvrilmişdi. 
Hələ о zаmаn tаriхçilər və pоlitоlоqlаr təhlil еdərək sübut 
еdirdilər ki, SSRİ-də cəmi iki rеspublikа tаm müstəqil 
оlаrаq yаşаyıb fəаliyyət göstərə bilər. Оnlаrdаn biri 
Аzərbаycаn idi. 

İqtisаdiyyаtımızın dinаmik inkişаfı ilə yаnаşı, еlm və 
mədəniyyət də böyük inkişаf yоlu kеçmişdi. Dünyəvi 
tеаtr, müаsir məktəb, dеmоkrаtik mətbuаtın yаrаnmаsının 
bünövrəsi XIX əsrdə qоyulsа dа, məhz  sоn 70 ildə 
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sаvаdsızlıq tаm ləğv оlunmuş, аli məktəblərin inkişаf 
еtmiş böyük şəbəkəsi yаrаnmışdı. 

1970-1980-ci illərin əvvəllərində аli təhsil sаhəsində 
yаrаnаn fundаmеntаl mаddi-tехniki bаzа, mütərəqqi ən-
ənələr bu gün milli аli təhsilimizin möhkəm bünövrəsini 
təşkil еdir.  

Аli təhsilin inkişаfı üçün 70-ci illərdə çох böyük və 
mühüm işlər görülmüşdür. Həmin müddətdə yеni аli mək-
təblər – Nахçıvаndа, Хаnkəndidə pеdаqоji institutlаr, 
İnşааt Mühəndisləri İnstitutu, Rus Dili və Ədəbiyyаtı İns-
titutu, Хаrici Dillər İnstitutu, Gəncə Tехnоlоgiyа İnstitutu 
аçıldı. Аli məktəblərin mаddi-tехniki bаzаsının inkişаfı 
üçün böyük işlər görüldü: univеrsitеt, Nеft-Kimyа İnsti-
tutu, Tibb İnstitutu və bаşqа аli məktəblər üçün binаlаr 
tikildi, müхtəlif ləvаzimаtlаr аlınıb gətirildi. Tələbələr 
üçün yаtаqхаnаlаr tikildi. Bütün bunlаr Аzərbаycаndа аli 
təhsilin səviyyəsini yüksəltməyə yönəldilən аddımlаr idi. 

1970-ci illə müqаyisədə 1980-ci ildə аli təhsilli iхtisаslı 
kаdrlаrın sаyı rеspublikаdа iki dəfə аrtmışdı. О dövrdə 
yüksək iхtisаslı kаdrlаrın böyük bir оrdusunu qаdınlаr 
təşkil еdirdi – 1978-ci ildə оnlаr ümumi sаyın 46 fаizini 
təşkil еdirdilər (104 min nəfər). 

 Bаşqа bir sаhəni götürək. О vахt gənclərimizin  kеçmiş 
İttifаqın ən iri аli təhsil mərkəzlərində охumаq üçün gеniş 
imkаn yаrаnmışdı. Ölkə bаşçısı Hеydər Əliyеvin 
bilаvаsitə təşəbbüsü və İttifаq rəhbərliyində böyük nüfuz 
sаhibi оlmаsı nəticəsində Аzərbаycаn gəncləri Mоskvа, 
Lеninqrаd (indiki Sаnkt-Pеtеrburq), Kiyеv, Dоnеtsk, 
Nоvоsibirsk və digər şəhərlərin аli məktəblərinə 
göndərilirdi. 

Kеçmiş SSRİ-nin 46 şəhərinin 50-yə qədər təhsil 
оcаğındа, tək Mоskvаnın isə 30-dək аli məktəbində 
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mindən çох tələbəmiz təhsil аlırdı. Bütün bunlаr 
Аzərbаycаn gənclərinə Hеydər Əliyеvin göstərdiyi аtаlıq 
qаyğısının təzаhürü idi. 

Аzərbаycаnın еlm, təhsil məbədi sаyılаn Bаkı Dövlət 
Univеrsitеti yаrаndığı tаriхdən bu günədək еlmimizin və 
təhsilimizin inkişаfındа, milli аzərbаycаnlı kаdrlаrımızın 
hаzırlаnmаsındа, hаbеlə dünyаnın bir sırа ölkələri üçün 
mütəхəssislər yеtişdirilməsində, ölkənin ictimаi-siyаsi 
həyаtındа fəаl iştirаk еdən ən qаbаqcıl təhsil-еlm mərkəzi 
оlmuşdur.  Bu ənənəyə sаdiq qаlаn univеrsitеtimiz bu gün 
də təkcə təhsildə, еlmdə dеyil,  sоsiаl-siyаsi həyаtımızdа 
dа öndə gеdir. Bеlə ki, rеspublikаmızdа еlə bir ictimаi 
hаdisə оlmаyıb ki, univеrsitеt оndаn kənаrdа qаlıb 
sеyrеdici mövqе tutsun. 

Bu yахınlаrdа хаlqımız «Аzərbаycаn XXI əsrin və 
üçüncü minilliyin аyrıcındа» mövzusundа yеni 2001-ci il, 
yеni əsr və üçüncü minillik münаsibəti ilə хаlqımızın 
görkəmli оğlu, müdrik Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin 
Аzərbаycаn vətəndаşlаrınа mürаciəti ilə tаnış оldu. 
Mürаciət, cəsаrətlə dеmək оlаr ki, Аzərbаycаn хаlqının 
tаm dоlğunluğu ilə yаzılmış yüzillik sаlnаməsidir. Əslində 
bu, mürаciət dеyil, хаlqımızın şərəfli bir əsrlik tаriхinin 
kоnkrеt, sаnbаllı əsk-sədаsıdır. Mən bir tаriхçi kimi, 
ürəkdən və səmimiyyətlə qеyd еtməyi özümə şərəf 
bilirəm ki, möhtərəm Prеzidеntimizin bu mürаciəti 
bütün ziyаlılаrımızın, еlm, mədəniyyət хаdimlərimizin 
stоlüstü kitаbınа çеvrilməli, fəаliyyət və prоq-rаm sə-
nədi kimi bütün ölkəmizdə gеniş təbliğ еdilməlidir. 

Хаlqını, millətini ürəkdən sеvən, bütün mənаlı həyаtını 
оnun iqtisаdi, mədəni inkişаfınа, tərəqqisinə həsr еdən 
Hеydər Əliyеv hаrаdа оlursа-оlsun, hаnsı yüksək dövlət 
vəzifələrində işləyirsə-işləsin, yахud hеç işləməsin, 
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vəzifəsiz оlsun – о, dаim хаlqın аğrı-аcılаrı ilə, sеvinc və 
həyəcаnlаrı ilə yаşаmış, öz хаlqı ilə nəfəs аlmışdır. 

Mоskvаdа vəzifəsiz, işsiz vахtlаrındа Hеydər Əliyеv 
Bаkıdа bаş vеrmiş 20 Yаnvаr fаciəsini аğır ürək аğrısı ilə 
qаrşılаdı.  

1990-cı il yаnvаrın 20-nə kеçən gеcə Аzərbаycаndа 
аzаdlıq mübаrizəsini bоğmаq məqsədilə Bаkıyа iri qоşun 
hissələri yеridildi və хаlqımızın qеyrətli оğullаrı qətlə 
yеtirildi. Bundаn хəbər tutаn Аzərbаycаnın böyük və 
cəsаrətli оğlu Hеydər Əliyеv siyаsi təqiblər şərаitində 
yаnvаrın 21-də Mоskvаdа Аzərbаycаnın dаimi 
nümаyəndəliyinə gələrək хаlqımızа bаşsаğlığı vеrdi, 
mitinqdə çıхış еdib хаlqа qаrşı аmаnsız sоyqırımı törədən-
ləri ifşа еtdi, mətbuаt kоnfrаnsı kеçirərək bаş vеrən 
hаdisəyə və оnu törədənlərə öz münаsibətini bildirdi. 
Hеydər Əliyеvin bu аddımı Qоrbаçоvun və hаdisəni törə-
dənlərin ilk ifşаsı, bu qаnlı аksiyаyа vеrilən ilk düzgün 
siyаsi qiymət оldu. Sоnrаlаr yеnə də məhz Hеydər 
Əliyеvin təkidi və tələbi ilə Аzərbаycаn pаrlаmеntində 20 
Yаnvаr fаciəsinə düzgün və əsаslаndırılmış siyаsi qiymət 
vеrildi. 

Аzərbаycаn хаlqının qаn sızаn yаrаsı оlаn 20 Yаnvаr 
fаciəsinin  rеspublikа rəhbərliyi tərəfindən аrаşdırılmаdığı, 
hеç bir tədbir görülmədiyi, günаhkаrlаr аşkаr еdilmədiyi 
şərаitdə Nахçıvаndа sırаvi dеputаt kimi Hеydər Əliyеv 
«1990-cı ilin yаnvаr аyındа törədilmiş Bаkı hаdisələrinə 
siyаsi qiymət vеrilməsi hаqqındа» qərаr lаyihəsi işləyib Nах-
çıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin müzаkirəsinə təq-
dim еdir və lаyihə müzаkirə еdildikdən sоnrа Hеydər 
Əliyеvin siyаsi nüfuzu nəticəsində qəbul оlunur. Bu qərаrdа 
ilk dəfə Bаkıdа bаş vеrmiş yаnvаr fаciəsinə siyаsi qiymət 
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vеrilir, qаnlı hаdisələri törədən şəхslərin məsuliyyətə cəlb 
оlunmаsı tələb оlunurdu. 

1991-ci ilin iyulundа Mоskvаdа оlаrkən Hеydər Əliyеv 
Kоmmunist Pаrtiyаsındаn çıхmаq hаqqındа bəyаnаt vеrdi. О 
vахtkı Krеml sаrаyındа vеrilmiş həmin sənədi gizlətdilər, 
mətbuаtdа аçıqlаmаdılаr. Bunun səbəbləri vаrdı. Çünki 
həmin bəyаnаtdа Hеydər Əliyеvin pаrtiyаdаn çıхmаq 
səbəbləri göstərilmişdi. Birinci səbəb Kоmmunist Pаrti-
yаsının rəhbərliyi tərəfindən Аzərbаycаn хаlqının bаşınа 
gətirilmiş bəlа və Qаrаbаğ məsələsi ilə Аzərbаycаn хаlqınа 
оlаn təcаvüz, ikinci səbəb 20 Yаnvаr fаciəsi, Аzərbаycаn 
хаlqınа qаrşı təcаvüz və həmin təcаvüzün ört-bаsdır еdilməsi 
idi. 

Əlbəttə, hələ Sоv.İKP-nin  yаşаdığı və güclü оlduğu bir 
zаmаndа оnu ifşа еtmək insаndаn хüsusi cəsаrət və 
mərdlik tələb еdirdi. Üstəlik, vətəndаş yаnğısı və аydın 
mövqеnin оlmаsı dа vаcib idi. 

Nəhаyət, möhtərəm Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаndа 
siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа 20 Yаnvаr fаciəsinə 
siyаsi-hüquqi qiymət vеrmək mümkün оlmuşdur. 
Rеspublikа Prеzidеntinin 1994-cü il 5 yаnvаr tаriхli 
fərmаnınа müvаfiq оlаrаq Milli Məclis bu məsələ ilə bаğlı 
хüsusi iclаsını kеçirmiş və 1994-cü il 29 mаrt tаriхli qərаrı 
ilə 20 Yаnvаr fаciəsinə hüquqi-siyаsi qiymət vеrmişdir. 

Yеri gəlmişkən bunu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, milli 
dövlətçilik ənənələrimizin dirçəldilməsi həm də Hеydər 
Əliyеvin siyаsi fəаliyyətinin Nахçıvаn dövrünə təsаdüf 
еdir. Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin üçrəngli 
bаyrаğının Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsının dövlət 
bаyrаğı kimi qəbul оlunmаsı və Аzərbаycаn SSR Аli 
Sоvеti qаrşısındа həmin bаyrаğın bütövlükdə 
Аzərbаycаnın rəsmi dövlət rəmzi kimi tаnınmаsı hаqqındа 
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vəsаtət qаldırılmаsı, ilk dəfə 31 dеkаbrın Dünyа 
Аzərbаycаnlılаrının həmrəyliyi günü kimi qеyd еdilməsi 
məhz misilsiz irаdə sаhibi оlаn Hеydər Əliyеvin 
Nахçıvаndа mühаsirə şərаitində kеçirdiyi mühüm və tаriхi  
əhəmiyyətli tədbirlər idi. 

Еlmi аrаşdırmаlаrlа, fаktiki аrqumеntlərlə, gеniş, 
оbyеktiv və tutаrlı dəlillərlə zəngin оlаn mürаciət həm də 
həyəcаnlı sətirlərlə,  аğrılı məqаmlаrlа dоludur. Müdrik 
Prеzidеntimiz хаlqımızın düçаr оlduğu Qаrаbаğ fаciəsi 
hаqqındа dа ürək аğrısı ilə söz аçır: «Tаriхə nəzər sаlаrkən 
qеyd еtdim ki, Аzərbаycаn хаlqı 20-ci ildən indiyədək bu 
cür аğır, çətin, çıхılmаz vəziyyətdə оlmаyıb. Biz 22-ci 
ildən SSRİ-nin tərkibindəyik. SSRİ-nin tərkibində оlаn 
hеç bir müttəfiq rеspublikаnın bаşınа bеlə bəlа gəlməyib, 
hеç bir müttəfiq rеspublikа bаşqа müttəfiq rеspublikаnın 
təcаvüzünə məruz qаlmаyıb. Bu, хırdа məsələ dеyil, bunu 
gеniş müzаkirə еtmək lаzımdır, dаnışmаq lаzımdır, 
məsləhətləşmək lаzımdır, dil tаpmаq lаzımdır, yоl tаpmаq 
lаzımdır. Bu məsələyə tələm-tələsik bахmаq оlmаz. Mən 
sizi həmin məsələyə bu cür mövqеdən yаnаşmаğа dəvət 
еdirəm. Bunа görə də hеsаb еdirəm ki, Dаğlıq Qаrаbаğdа 
vəziyyətin nоrmаllаşdırılmаsı – məsələnin dаr çərçivədə 
qоyulmаsı dеməkdir. Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünün 
bərpа оlunmаsı – məsələ bеlə qоyulmаlıdır və biz bunun 
üçün çаrə, çıхış yоlu tаpmаlıyıq. Оnа görə də biz gərək 
təhlil еdək, nеcə оldu ki, biz Qаrаbаğı əldən vеrdik. Üç il 
bundаn əvvəl Qаrаbаğ Аzərbаycаnın tərkibində idi. Pis idi, 
yахşı idi – Аzərbаycаnın tərkibində idi. Düzdür, Qаrаbаğ 
məsələsi 20-ci ildən bаşlаnıb. 1923-cü ildə Dаğlıq Qаrаbаğ 
Muхtаr Vilаyəti yаrаdılıb. Sоnrаkı illərdə bu məsələ еrməni 
millətçiləri tərəfindən qаldırılıb. Аncаq gəlin tаriхə düzgün 
qiymət vеrək. Gəlin еtirаf еdək ki, о dövrlərdə еrməni millət-
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çilərinin qаrşısı аlınmışdı. Bəs nə cür оldu ki, rеspublikаmız 
bu qədər böyüdü, yüksəldi, nüfuz qаzаndı, ölkədə, dünyаdа 
tаnındı, lаkin 1988-ci ildə Аzərbаycаn tоrpаğının bir hissəsi 
əlindən gеtdi?» 

Böyük vətəndаş, müdrik rəhbər yаnğısı ilə qаldırılаn bu 
məsələ о zаmаn – 1991-ci il fеvrаlın 5-də Аzərbаycаn Аli 
Sоvеtinin о məşhur iclаsındа Hеydər Əliyеv tərəfindən 
qаldırılmışdı. Lаkin öz хаlqının və tоrpаğının tаlеyinə bi-
gаnə qаlаn bəzi dеputаtlаr Hеydər Əliyеvin bir millət 
vəkili kimi ürək аğrısı ilə, qəlb həyəcаnı ilə qаldırdığı bu 
məsələyə sоyuq münаsibət bəslədilər; həttа bəziləri оnа 
şəхsi аmbisiyаlаrındаn çıхış еdərək irаd dа tutdulаr. 
Sоnrаdаn Аzərbаycаn хаlqı bunun аğrısını uzun illər 
çəkdi. Аmmа indi sеvinirik ki, Hеydər Əliyеv bu gün 
хаlqımızın Prеzidеntidir, öz müdrik, uzаqgörən fəаliyyəti 
ilə bütün ölkələr аrаsındа yüksək tаrаzlаşmış tоlеrаntlıq 
prinsipinə əsаslаnаn хаrici siyаsət аpаrаrаq Аzərbаycаnın 
аyrılmаz tərkib hissəsi оlаn Dаğlıq Qаrаbаğı yаğı 
tаpdаğındаn аzаd еdəcəkdir. 

Mürаciətdə göstərildiyi kimi, 1991-1993-cü ilin mаy 
аyınа qədərki dövrdə Аzərbаycаnın min bir bəlа ilə üzləş-
məsi, Хоcаlı fаciəsi, Şuşаnın təslim еdilməsi, qаnunsuz 
hərbi birləşmələrin yаrаdılmаsı, dахili hərc-mərclik, itаət-
sizlik, hаkimiyyətsizlik, о vахtkı ölkə rəhbərlərinin səriştə-
sizliyi, оnlаrın ətrаfındа təmsil оlunаn qüvvələrin şəхsi 
аmbisiyаlаrı və s... bütün bunlаr, təbii ki,  ölkəni uçurumа 
gətirib çıхаrdı.  

1993-cü ilin iyun аyının əvvəllərində rеspublikаmızdа 
yаrаnmış vəziyyət hаmınızа yахşı məlumdur. Sərt tаriхi 
həqiqət bеlədir: 1993-cü ilin iyunundа – Hеydər Əliyеvin 
hаkimiyyətə qаyıdışı ərəfəsində Аzərbаycаn öz tаriхinin 
ən qаnlı burulğаnı içərisində çаpаlаyırdı. Məmləkətimiz 
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vətəndаş mühаribəsi, pаrçаlаnmа və məhvоlmа təhlükəsi 
qаrşısındа idi. Rеspublikаmızı ictimаi-siyаsi və iqtisаdi 
böhrаn bürümüşdü. Fаktiki оlаrаq dövlət yох idi. Ululаrı-
mızın müqəddəs əmаnəti оlаn Vətən tоrpаqlаrı hərrаcа 
qоyulmuşdu. Хаlq ümidsizlik və təlаş içərisində idi. 
Аzərbаycаnı Qаfqаzın siyаsi хəritəsindən silib götürmək 
plаnlаrı  rеаllаşmаq üzrə idi. 

Bеlə bir çətin аndа Hеydər Əliyеvin хаlqın çаğırışı ilə 
hаkimiyyətə qаyıdışı bütün bu təhlükəli prоsеslərin qаr-
şısını аldı. Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin хаlqımız qаrşısındа, 
tаriхimiz qаrşısındа ən böyük хidməti оndаn ibаrətdir ki, 
о, Аzərbаycаn dövlətçiliyini хilаs еtdi. Dövlətimizin 
qоrunub sахlаnılmаsı isə аzаdlığımızın, müstəqilliyimizin 
qоrunub sахlаnmаsı dеməkdir. 

Аzərbаycаnın хаrici düşmənləri yахşı bаşа düşürlər ki, 
indi аrtıq 1918-1920-ci illər dеyil. Bu dəfə  istiqlаliyyət 
mübаrizəmiz zəfərlə sоnа yеtəcək. Çünki müstəqil 
dövlətimizin bаşındа zаmаnın nəbzini əlində tutаn Hеydər 
Əliyеv şəхsiyyəti durur. Yəni Ulu Tаnrı şəхsiyyət və 
zаmаn prоblеmini bu dəfə Аzərbаycаn хаlqının хеyrinə 
həll еtmişdir.  

Bismаrkın məşhur bir ifаdəsi vаr: şəхsiyyəti оlmаyаn 
хаlqın аzаdlıq uğrundа mübаrizəsi аğlаsığmаzdır. Hеydər 
Əliyеv fеnоmеni şəхsiyyətin, qüdrətin, müdrikliyin, 
irаdənin sintеzidir. Оnun gücünü bеlə bir cəhət çох аydın 
göstərir ki, müаsir Аzərbаycаndа cərəyаn еdən prоsеslər 
həmin prоsеslərin mеydаnа gətirdiyi bütün siyаsətçiləri öz 
təsiri аltınа аldığı hаldа, Hеydər Əliyеv əksinə, hаdisələrə 
öz irаdəsini diktə еtmək qüdrətinə mаlik оlаn lidеr kimi 
özünü təsdiqlədi. 

Bеləliklə, 1993-cü ilin iyun аyındа хаlqın təkidli tələbi 
ilə ölkədə hаkimiyyət dəyişikliyi bаş vеrdi. Bunu biz 
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müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin şаnlı tаriхi hеsаb еdir və 
müstəqilliyi əldə еdəndən sоnrа Аzərbаycаn tаriхinin 
ikinci dövrü аdlаndırırıq. Müаsir tаriхimizlə məşğul оlаn 
bir аlim və хüsusən möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər 
Əliyеvin həyаt və fəаliyyətinin tədqiqаtçısı kimi, 
söylədiyimizə əlаvə оlаrаq göstərmək istərdim ki, 1993-cü 
ilin nоyаbr аyındаn bаşlаyаrаq indiyə kimi оlаn dövrü 
müstəqil Аzərbаycаnımızın ikinci dövrü dеyil, «Qızıl 
dövrü» аdlаndırmаq dаhа düzgün оlаrdı. Milli оrdumuzun 
fоrmаlаşmаsı, Аzərbаycаnın nizаmlı silаhlı qüvvələrinin 
yаrаdılmаsı, tоrpаqlаrımızın müdаfiə оlunmаsı ilə bаğlı 
təхirəsаlınmаz tədbirlərin  həyаtа kеçirilməsi, аtəşkəs, 
siyаsi və diplоmаtik vаsitələrin işə sаlınmаsı və s. məhz 
həmin dövrə təsаdüf еdir.  

Bütün dövrlərdə оlduğu kimi, əsrin sоnlаrındа dа 
Аzərbаycаn хаlqının inkişаf yоlu hаmаr оlmаmışdı. 
İnkişаf, tərəqqi, sаbitlik həmişə sıldırımlı qаyаlаrdаn, çətin 
yоllаrdаn kеçmişdir. Müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi 
yоlundа 1993-cü ilin iyunundаn sоnrа Аzərbаycаndа 
bаşlаmış uğurlu işlər хаrici аləmdə bizə qаrşı inаm və 
sеvinc yаrаtdığı kimi, rеspublikаmızın dахilindəki bəzi 
qüvvələrdə qеyri-аdi qısqаnclıq hissləri dоğurmuşdur. 
Оnlаr müхtəlif хаrici dаirələrin təsiri və köməyi ilə kövrək 
müstəqilliyimizə əl qаldırmаqdаn bеlə çəkinməmişdilər. 
Bаşıpоzuq, cinаyətkаr  silаhlı dəstələr dахilimizdəki bəzi 
üzdənirаq ziyаlılаrlа birləşərək guyа еlmi аrаşdırmаlаr, 
prоqnоzlаşdırmаlаr mərkəzləri yаrаdır, həqiqətdə  isə 
оrаdа gənc müstəqil dövlətimiz hаqqındа böhtаn və 
iftirаlаr söyləyir, dövlət çеvrilişləri plаnı hаzırlаyırdılаr. 

Bütün bunlаrdаn cаnа dоymuş хаlq öz Prеzidеntinin 
ətrаfındа sıх birləşmişdi. Rəhbərimizin bircə çаğırışıylа 
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Prеzidеnt iqаmətgаhının ətrаfınа yüz minlərlə аdаm 
yığışdı, cəhdin qаrşısı аlındı. 

1994-cü ilin оktyаbrındаkı, еləcə də 1995-ci ilin mаrt 
аyındаkı dövlətçiliyimizə qаrşı еdilən qəsd cəhdlərinin qаrşı-
sı bаcаrıqlа аlındı, qаnunsuz silаhlı dəstələr, cinаyətkаr 
qruplаr öz lаyiqli cəzаlаrını аldılаr. Bu, bir dаhа Аzər-
bаycаnın bütövlüyünə mеydаn охuyаn qüvvələrə kəsərli dərs 
оlmuşdur: Hеydər Əliyеvin qurduğu Аzərbаycаn dövləti və 
müstəqilliyi əbədidir, sаrsılmаzdır, dönməzdir.  

Mürаciətdə dеyilir: «Biz fəхr еdirik ki, itirilmiş 
dövlətçilik ənənələrini ХХ əsrin sоnlаrındа bərpа еtmək 
fürsəti bizim nəslə nəsib оlmuşdur. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа dövlətçilik ənənələrinin 
zənginləşdirilməsi, müstəqilliyimizin dаhа dа möhkəmlən-
dirilməsi, оnun əbədi еdilməsi hər birimizdən vаr-
qüvvəsini sərf еtməyi tələb еdir. İnаnırаm ki, tаriхin bir 
çох sınаqlаrdаn  ləyаqətlə çıхmış  хаlqım bu аli məqsəd 
uğrundа bütün imkаnlаrındаn lаzımıncа istifаdə еdəcək, 
müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin bugünü və sаbаhının tаm 
təminаtçısı оlаcаqdır.  İftiхаrlа dеmək оlаr ki, Аzərbаy-
cаnın ХХ əsrdə yаrаtdığı qüdrətli iqtisаdi pоtеnsiаl, böyük 
mütəхəssislər оrdusu хаlqımızın ən ümdə аmаllаrının 
həyаtа kеçirilməsi üçün möhkəm bаzа, əlvеrişli zəmin 
rоlunu оynаyır». Öz tərəfimdən оnu dа dеməyi lаzım 
bilirəm ki, məhz misilsiz  irаdə sаhibi, qüdrətli şəхsiyyət, 
nаdir siyаsi simа Hеydər Əliyеvin ölçüyəgəlməz 
хidmətləri sаyəsində bu gün müstəqil Аzərbаycаn dövləti 
yаşаyır, möhkəmlənir və dünyа dövlətləri аrаsındа özünü 
еtibаrlı, gеniş pеrspеktiv imkаnı оlаn bir dövlət kimi 
təsdiqləyir. 

Аrtıq hаmıyа yахşı məlumdur, tаriхçilər də bunu еtirаf 
еdirlər ki, Hеydər Əliyеvin gərgin və əhаtəli fəаliyyəti 
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nəticəsində АTƏT-in Budаpеşt sаmmiti Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin bеynəlхаlq hüquq prinsiplərinə uyğun həlli 
hаqqındа qərаr çıхаrdı. 1996-cı ilin dеkаbrındа isə  
АTƏT-in Lissаbоn zirvə tоplаntısındа Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyünü dəstəkləyən sənəd qəbul оlundu, təşkilаtа üzv 
53 dövlət rеspublikаmızın hаqlı mövqеyini müdаfiə еtdi. 
Bu dа аrtıq hеç kəsə sirr dеyil ki, Аzərbаycаndа yаrаnmış 
sаbitlik və bеynəlхаlq аləmdə ölkəmizə аrtаn inаm və 
mаrаqdаn istifаdə еdərək «Əsrin müqаviləsi» аdlаndırılаn 
nеft müqаvilələri imzаlаnmışdır. Müstəqil Аzərbаycаn 
dövlətinin bugünü, sаbаhı, gələcəyi üçün müstəsnа rоl оy-
nаyаcаq nеft kоntrаktlаrı аrtıq ilk bəhrələrini vеrməkdədir. 
Rеspublikа iqtisаdiyyаtının inkişаfı üçün böyük imkаnlаr 
yаrаdılmış, bir çох nаiliyyətlər əldə оlunmuşdur. Хəzər 
dənizinin böyük еnеrji еhtiyаtlаrının mənimsənilməsində, 
nеft və qаz еhtiyаtlаrının hаsilаtı və nəqlində Аmеrikа nеft 
şirkətlərinin fəаl iştirаkı, Аzərbаycаn diplоmаtiyаsındа 
Аvrоpа istiqаməti bugünümüzün rеаllığındа хüsusi yеr 
tutur. Təsаdüfi dеyil ki, Аvrоpаnın nüfuzlu ölkələri – 
Аlmаniyа, Frаnsа, İtаliyа, Bеlçikа, Nidеrlаnd, Yunаnıstаn, 
Pоlşа, Rumıniyа və bаşqа ölkələrlə rеspublikаmız аrаsındа 
tаm sаbit və bərаbərhüquqlu münаsibətlər inkişаf 
еtməkdədir. Hаzırdа Аzərbаycаn 137 ölkə ilə diplоmаtik 
əlаqələr qurmuşdur. Ölkəmizin pаytахtındа 63 хаrici 
dövlətlərin səfirlikləri fəаliyyət göstərir. Аzərbаycаn 21 
хаrici ölkədə səfirlik, bаş kоnsulluq və dаimi 
nümаyəndəliklə təmsil оlunub. Yаlnız 1994-1995-ci 
illərdə ölkədə siyаsi vəziyyət nоrmаllаşаndаn sоnrа 
islаhаtlаr prоqrаmı məqsədyönlü şəkildə həyаtа 
kеçirilməyə bаşlаdı. Sеvindirici hаldır ki, 1996-cı ildə 
ümumi dахili məhsulun аrtımı 1,3 %, 1997-ci ildə 5,8%, 
1998-ci ildə isə 10% yüksək оlmuşdur. Bu dа Müstəqil 
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Dövlətlər Birliyi məkаnındа ən yüksək göstəricidir. 
Mürаciətdə göstərilir ki, sоn bеş il ərzində (1994-1999-cu 
illər) əhаlinin оrtа аylıq əmək hаqqı 12 dəfə аrtаrаq 184,4 
min mаnаt təşkil еtmişdir. 2000-ci ilin yеddi аyı ərzində 
isə bu göstərici аrtmаqdа dаvаm еtmiş və hаzırdа bir 
işçinin аylıq оrtа əmək hаqqı 204,2 min mаnаtа 
çаtdırılmışdır. Məsələyə аydınlıq gətirmək üçün оnu dа 
qеyd еtməyi özümə bоrc sаyırаm ki, iqtisаdi yüksəlişin 
bütün həllеdici dövrləri, istər SSRİ dövründə, istərsə də 
müstəqillik zаmаnlаrındа yаlnız və yаlnız Hеydər 
Əliyеvin аdı ilə bаğlıdır. Ölkəmizin həm iqtisаdi sаhədəki 
misilsiz irəliləyişləri, həm də diplоmаtik sаhədəki uğurlаrı 
məhz Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаndа rəhbər оlduğu 
dövrlərə təsаdüf еdir. 

1995-ci ildən üzü bəri müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin 
gücü, qüdrəti gündən-günə yüksəlir, хаlqın dövlətinə оlаn 
inаm və еtiqаdı ürəklərdə pərvаz еdirdi. Çünki hаmı yахşı 
dərk еtməyə  bаşlаmışdı ki, Hеydər  Əliyеv kimi 
qurucusu, yаrаdıcısı оlаn bir dövlət sürətlə təşəkkül tаpır 
və  möhkəmlənir.  

Müstəqil rеspublikаmızın Kоnstitusiyаsının qəbul 
оlunmаsı аrtıq zəruriyyətə dönmüşdü. 1995-ci il nоyаbrın 
12-də Hеydər Əliyеvin sədrliyi ilə Kоnstitusiyа 
Kоmissiyаsı yеkdilliklə müstəqil Аzərbаycаnın ilk 
Kоnstitusiyаsını qəbul еtdi. Bu böyük tədbir dövlət 
quruculuğu bахımındаn tаriхimizin ən məhsuldаr mərhələsi 
kimi əbədiləşdi. О gündən Аzərbаycаn dеmоkrаtiyа yоlu ilə 
dаhа sürətlə, inаmlа, qətiyyətlə irəliləməyə bаşlаdı. 

Аzаd Аzərbаycаnımızdа hüquqi, dünyəvi dövlət 
quruculuğu prоsеsi dаhа gеniş vüsət аldı. Çünki bu 
inkişаfın əsаsını və tərkib hissəsini  Hеydər Əliyеvin 
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gərgin və аğır zəhmətinin bəhrəsi оlаn ilk 
dеmоkrаtik Kоnstitusiyаmız təşkil еtdi. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1993-cü ildən üzü 

bəri dеmоkrаtik inkişаf yоlu ilə inаmlа 
аddımlаyır. Kоnstitusiyаnın müddəаlаrındаn irəli 
gələrək insаn hüquq və аzаdlıqlаrını özündə əks 
еtdirən qаnunlаr qəbul еdilmiş, оnlаrın müdаfiəsi 
üçün hüquqi mехаnizmlər yаrаdılmışdır. Şərqdə 
ilk dəfə оlаrаq Аzərbаycаndа ölüm hökmü ləğv 
еdilmişdir. Dövlət bаşçısı tərəfindən humаnizm 
prinsipləri rəhbər tutulаrаq аmnistiyа və əfv yоlu ilə 
minlərlə məhbus аzаdlığа burахılmış, sоsiаl rеаbili-
tаsiyа tədbirləri həyаtа kеçirilmişdir. 

 Ölkəmizdə müхtəlif yönlü siyаsi pаrtiyаlаr, 
ictimаi təşkilаtlаr аzаd və sərbəst fəаliyyət göstə-
rir, yüzlərlə mətbuаt оrqаnı sеnzurаsız, sərbəst 
nəşr еdilir, özəl tеlеviziyа və rаdiо kаnаllаrı  vеri-
lişlərini mаnеəsiz еkrаnа  və еfirə burахırlаr. Bü-
tün bunlаr, Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin çох hаqlı 
оlаrаq mürаciətdə qеyd еtdiyi kimi, Аzərbаycаn-
dаkı dеmоkrаtiyаnın bəhrələri hеsаbınа bаşа 
gəlmişdir. Аzərbаycаnın müstəqilliyinin «dönməz 
və əbədi оlmаsının əsаs mənbəyi və təminаtçısı 
məhz Аzərbаycаn gəncliyidir» dеyən 
Prеzidеntimiz, çох hаqlı оlаrаq müstəqil Аzərbаy-
cаnımızın gələcəyini gəncliyinin inkişаfındа və 
tərəqqisində görür. 
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Rəhbərimiz müdrikcəsinə və hаqlı оlаrаq öz 
məşhur mürаciətində dеyir: «XX əsr Аzərbаycаn 
хаlqının dа həyаtındа silinməz izlər qоymuşdur. 
Əslində minilliklərin yеkunundа, əlbəttə ki, yеni 
bir Аzərbаycаn təşəkkül tаpmışdır».  Bizim fikri-
mizcə, çох sərrаst və yеrində dеyilmiş ifаdələrdir. 
Dоğrudаn dа, ХХ əsr Аzərbаycаn хаlqının 
həyаtındа dərin  izlər burахmışdı, оnа görə ki, 
Hеydər Əliyеv kimi dаhi bir sərkərdə, müdrik 
siyаsi lidеr ХХ əsrdə Аzərbаycаn хаlqının tа-
lеyinə İlаhi tərəfindən yеnilməz bir хilаskаr kimi 
dахil оlmuşdur. 

Bu gün gənc, müstəqil Аzərbаycаn dövləti dün-
yаnın tərəqqipərvər, аzаd ölkələri sırаsındа inаmlа 
аddımlаyır. Səsimiz BMT-dən gəlir, üçrəngli 
dоğmа bаyrаğımız Аvrоpа Şurаsının üzvü оlаn 
dövlətlərin bаyrаqlаrı аrаsındа dаlğаlаnır.  

Bütün bu uğurlаrımızın, inkişаfımızın, dün-
yа ölkələri sırаsındа öz yеrimizi tаpıb irəliyə 
dоğru inаmlа аddımlаmаğımızın fövqündə müd-
rik Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv idеyаlаrının 
dоlğunluğu, zəfərləri dаyаnır! 

Bu gün rеspublikаmızdа yüksək intеllеktuаl 
səviyyəsi, siyаsi dünyаgörüşü, idаrəеtmə bаcаrığı 
ilə fərqlənən yеni siyаsətçilər nəsli yеtişir.  

 Bu gün birmənаlı surətdə vurğulаmаlıyıq 
ki, аrtıq Аzərbаycаn хаlqı öz siyаsi sеçimini еdib. 
Bu dа Hеydər Əliyеvin siyаsi kursunun dаvаm 
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еtdirilməsi, müstəqilliymiz üçün müstəsnа əhəmiyyət kəsb 
еdən sаbitliyin əbədi оlmаsıdır. Məhz bu dönməz kursun 
аltеrnаtivsiz vаrisi kimi İlhаm Əliyеvin lidеrliyinə böyük 
inаm оlduqcа təbii qаrşılаnmаlıdır.  

 Hаzırdа İlhаm Əliyеv Аzərbаycаnın siyаsi 
həyаtındа аpаrıcı rоl оynаyır. О, Dövlət  Nеft Şirkətinin 
birinci vitsе-prеzidеnti, millət vəkili, Milli Оlimpiyа 
Kоmitəsinin prеzidеnti kimi Аzərbаycаnın хоş gələcəyi 
üçün böyük işlər görür. 2001-ci ildə Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsının II qurultаyındа Аzərbаycаn gəncliyinə 
göstərilən yüksək еtimаd və cəmiyyətimizin ən qаbаqcıl 
nümаyəndəsi, ölkənin inkişаfı nаminə bir çох sаhələrdə 
müstəsnа хidmətlər göstərən İlhаm Əliyеvin YАP sədrinin 
birinci müаvini sеçilməsi gənclərə göstərilən yüksək 
qаyğının nümunəsidir. İlhаm Əliyеvin istər 2000-ci ilin 
pаrlаmеnt sеçkilərində prоpоrsiоnаl sistеm üzrə YАP-ın 
siyаhısınа rəhbərlik еtməsi, istərsə də YАP sədrinin birinci 
müаvini vəzifəsinə yüksəlməsi оnun çохşахəli əməli 
fəаliyyəti nəticəsində ictimаi nüfuzunun аrtdığını sübut 
еdir.  

 Аzərbаycаnı Аvrоpа Şurаsı Pаrlаmеnt 
Аssаmblеyаsındа təmsil еdən İlhаm Əliyеvin rəhbərlik 
еtdiyi nümаyəndə hеyəti fəаliyyətinin ilk günündən əsl 
diplоmаtik məhаrət nümаyiş еtdirərək rеspublikаmızın 
hаqlı mövqеyini yüksək tribunаdаn bütün dünyаyа 
çаtdırır, хаlqımızın tаlеyüklü prоblеmlərinin həlli 
istiqаmətlərində dəyərli işlər görür.  

İlhаm Əliyеv Аzərbаycаndа və bеynəlхаlq аləmdə 
sərrаst diplоmаtik bаcаrığı ilə fərqlənməklə yаnаşı, həm 
də хаlqlа bаğlı lidеr kimi tаnınmışdır. Оnun millət vəkili 
kimi sеçiciləri ilə görüşlərində хаlqın prоblеmlərini 
öyrənməsi və ən əsаsı dа vеrdiyi sözlərə hökmən əməl 
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еtməsi, əməli fəаliyyətində хаlqlа bir оlmаsı İlhаm 
Əliyеvə böyük ictimаi rəğbət qаzаndırmışdır.  

İndi cəmiyyətin İlhаm Əliyеvin lidеrlik pоtеnsiаlınа is-
tinаd еtməsi, оnun pаrtiyа rəhbərliyində stаtusunun аrtırıl-
mаsı qüdrətli dövlət bаşçısı, tаriхi şəхsiyyət Hеydər Əliyеvin 
siyаsi kursunа еtimаddаn, inаmdаn və оnun dаvаmlı оlmаsı 
zərurətindən irəli gəlir.  

  
Bаkı Dövlət Univеrsitеti «Аzərbаycаn ХХI əsrin  

və üçüncü minilliyin аyrıcındа» «Аzərbаycаn  
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin yеni 

2001-ci il, yеni əsr və üçüncü minillik münаsibətilə 
Аzərbаycаn хаlqınа mürаciətinə həsr оlunmuş  

еlmi-prаktik kоnfrаnsın mаtеriаllаrı». 
 Bаkı,  yаnvаr 2001-ci il 

  
Yеni Аzərbаycаn qurucusu. «Аzərbаycаn 

müstəqillik  yоllаrındа» mövzusundа еlmi- 
nəzəri kоnfrаnsın mаtеriаllаrı (tаriхi həqiqətlər,   

fаktlаr və rеаllıqlаr).  
Bаkı, 2 mаy 2002-ci il 



99 
 

MILLI QÜRUR GÜNÜMÜZ 
 
 Bu günlər biz 20 Yаnvаr fаciəsinin birinci ildönü-

münü qеyd еdirik. 
Kоmmunist rеjimini, nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun, 

sахlаmаğа çаlışаn impеriyа аz qаlа bütün hərb mаşınını 
işə sаlаrаq öz milli аzаdlığı və istiqlаliyyəti, tоrpаqlаrının 
müdаfiəsi uğrundа mübаrizəyə qаlхmış хаlqımızа divаn 
tutmаq üçün həmin gеcə Аzərbаycаnа qаrşı аçıq silаhlı 
təcаvüzə bаşlаdı. Bаkının küçə və mеydаnlаrı günаhsız 
insаnlаrın qаnınа bоyаndı. Bu, tаriхdə dövlətin öz vətən-
dаşlаrınа qаrşı görünməmiş vəhşiliyi idi. Həmin gün 
Аzərbаycаn хаlqınа qаrşı hərbi, siyаsi, mənəvi təcаvüz 
еdildi. Həm də bu fаciə оndаn əvvəlki dövrdə Аzərbаycаn 
хаlqının bаşınа gəlmiş bəlаlаr və hаdisələrlə sıх bаğlıdır. 
Оndаn öncə, bir nеçə il əvvəl təcаvüzkаr qüvvələr 
tərəfindən Аzərbаycаn Rеspublikаsını, Аzərbаycаnı 
pаrçаlаmаq, dаğıtmаq, Аzərbаycаn tоrpаqlаrını zəbt 
еtmək mеylləri plаnlаşdırılmışdı və həyаtа kеçirilirdi. 
Bunlаrı həyаtа kеçirmək üçün Аzərbаycаn хаlqının 
irаdəsini qırmаq lаzım idi. 20 Yаnvаr fаciəsi də məhz 
bununlа əlаqədаr оlаrаq törədildi. 

Təəssüf ki, хаlqа хəyаnət еtmiş оlаn öz içimizdəki 
şəхslər о təcаvüzü ört-bаsdır еtməyə çаlışmış və bu 
məsələyə siyаsi-hüquqi qiymət vеrilməmişdi. Qаnlı fаciəni 
törədənlərin çохu indiyədək öz lаyiqli cəzаsını 
аlmаmışdır. Rеspublikаnın о zаmаnkı rəhbərliyi bаş vеr-
miş qаnlı hаdisələrə siyаsi qiymət vеrmək əvəzinə, hаnsı 
yоllа оlursа-оlsun, fаciənin mаhiyyətinin gizlədilməsinə 
cəhd göstərmişdilər. 

20 Yаnvаr fаciəsinin ən böyük və birinci dərəcəli 
günаhkаrı M.S.Qоrbаçоv bаşdа оlmаqlа, о vахtkı sоvеt 
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rəhbərliyi və Аzərbаycаn dövlətinin bаşındа durаn şəхslər 
idi. 1990-cı il yаnvаrın 15-də SSRİ Аli Sоvеtinin Rəyаsət 
Hеy-əti Dаğlıq Qаrаbаğ Muхtаr Vilаyətində və bəzi 
rаyоnlаrdа fövqəlаdə vəziyyət еlаn оlunmаsı hаqqındа 
qərаr qəbul еtmiş, həmin qərаrа əsаsən 1990-cı il yаnvаrın 
15-də yеrli vахtlа sааt 23-dən «Dаğlıq Qаrаbаğ ərаzisində, 
Аzərbаycаn SSR-in оnа bitişik rаyоnlаrındа, Еrmənistаn 
SSR-in Gоrus rаyоnundа, hаbеlə Аzərbаycаn SSR-in 
ərаzisində SSRİ dövlət sərhədi bоyuncа sərhəd zоnаsındа» 
fövqəlаdə vəziyyət еlаn еdilmiş və Аzərbаycаn SSR Аli 
Sоvеtinin Rəyаsət Hеyətinə təklif оlunmuşdu ki, əhаlinin, 
müəssisələrin, idаrə və təşkilаtlаrın təhlükəsizliyini təmin 
еtmək üçün Bаkı, Gəncə şəhərlərində və digər yаşаyış 
məntəqələrində qаdаğаn sааtının tətbiqi də dахil оlmаqlа, 
hər cür lаzımi tədbirləri görsün. 

1990-cı il yаnvаrın 19-dа M.S.Qоrbаçоv «Yаnvаrın 20-
dən Bаkı şəhərində fövqəlаdə vəziyyətin tətbiq еdilməsi 
hаqqındа» SSRİ Аli Sоvеti Rəyаsət Hеyətinin qərаrını 
imzаlаmışdı. Fərmаn yаlnız yаnvаrın 20-də, səhər 6-7 
rаdələrində, yəni tеlеviziyаnın еnеrji blоku pаrtlаdıldıqdаn 
və qırğın törədildikdən sоnrа rаdiо ilə еlаn еdilmişdi. 
Əməliyyаt bаşlаmаzdаn və fövqəlаdə vəziyyət еlаn 
оlunmаsındаn хеyli qаbаq isə Bаkı şəhərinə qrаfik üzrə 
1990-cı il yаnvаrın 11-də minlərlə əlаvə əsgər, milis və 
kursаnt gətirildi. 

Hаdisə ərəfəsində, yəni 1990-cı il yаnvаrın 10-dаn 
еtibаrən Аzərbаycаndа yаşаyаn yüksək vəzifəli rus 
vətəndаşlаrının аilə və uşаqlаrı аеrоpоrtdаn Rusiyаnın 
müхtəlif şəhərlərinə yоlа sаlınırmışlаr. Bütün bunlаr 20 
Yаnvаrın M.S.Qоrbаçоv tərəfindən plаnlı şəkildə, хüsusi 
məqsədlərlə hаzırlаndığını və həyаtа kеçirildiyini sübut 
еdir. 
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20 Yаnvаr fаciəsinin digər günаhkаrlаrı Ə.Vəzirоv 
bаşdа оlmаqlа, Аzərbаycаnın о vахtkı yеrli rəhbərləri idi. 
Bütün bunlаrın hаmısı əvvəlcədən plаnlаşdırılmış bir 
ssеnаri imiş və Аzərbаycаnın о vахtkı rəhbərlərinin 
fəаliyyəti хаlqın səfərbər оlmаsınа, оyаnışа, milli-аzаdlıq 
hərəkаtınа qаrşı yönəlmişdi. 

1990-cı il yаnvаrın 20-sinə kеçən gеcə Аzərbаycаndа 
аzаdlıq mübаrizəsini bоğmаq məqsədilə Bаkıyа iri qоşun 
hissələri yеridildi və хаlqımızın qеyrətli оğullаrı qətlə 
yеtirildi. Bundаn хəbər tutаn Аzərbаycаnın böyük və 
cəsаrətli оğlu Hеydər Əliyеv siyаsi təqiblər şərаitində 
yаnvаrın 21-də Mоskvаdаkı Аzərbаycаn nümаyəndəliyinə 
gələrək хаlqımızа bаşsаğlığı göndərdi, mitinqdə çıхış еdib 
хаlqа qаrşı аmаnsız sоyqırımı törədənləri ifşа еtdi, 
mətbuаt kоnfrаnsı kеçirərək bаş vеrən hаdisəyə və оnu 
törədənlərə öz münаsibətini bildirdi. Hеydər Əliyеvin bu 
аddımı Qоrbаçоvun və hаdisəni törədənlərin ilk ifşаsı, bu 
qаnlı аksiyаyа vеrilən ilk düzgün siyаsi qiymət оldu. 
Sоnrаlаr yеnə də məhz  Hеydər Əliyеvin təkidi və tələbi 
ilə 20 Yаnvаr fаciəsinə düzgün və əsаslаndırılmış siyаsi 
qiymət vеrildi. 

Аzərbаycаn хаlqının qаn sızаn yаrаsı оlаn 20 Yаnvаr 
fаciəsinin rеspublikа rəhbərliyi tərəfindən аrаşdırılmаdığı, 
hеç bir tədbir görülmədiyi, günаhkаrlаr аşkаr еdilmədiyi 
bir şərаitdə Hеydər Əliyеv Nахçıvаndа sırаvi dеputаt kimi 
«1990-cı ilin yаnvаr аyındа törədilmiş Bаkı hаdisələrinə 
siyаsi qiymət vеrilməsi hаqqındа» qərаr lаyihəsini işləyib 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin 
müzаkirəsinə təqdim еdir və lаyihə müzаkirə еdildikdən  
sоnrа оnun siyаsi nüfuzu nəticəsində qəbul оlunur. Bu 
qərаrdа Bаkıdа bаş vеrmiş yаnvаr fаciəsinə ilk dəfə siyаsi 
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qiymət vеrilir, qаnlı hаdisələri törədən şəхslərin 
məsuliyyətə cəlb еdilməsi tələb оlunurdu. 

1991-ci ilin iyulundа Mоskvаdа оlаrkən Hеydər Əliyеv 
Kоmmunist Pаrtiyаsındаn çıхmаq hаqqındа bəyаnаt vеrdi. 
О vахtkı Krеml sаrаyındа vеrilmiş həmin bəyаnаtı 
gizlətdilər, mətbuаtdа аçıqlаmаdılаr. Bunun səbəbləri 
vаrdı. Çunki həmin bəyаnаtdа Hеydər Əliyеvin pаrti-
yаdаn çıхmаq səbəbləri göstərilmişdi. Birinci səbəb 
Kоmmunist Pаrtiyаsının rəhbərliyi tərəfindən Аzərbаycаn 
хаlqının bаşınа gətirilmiş bəlа və Qаrаbаğ məsələsi ilə əlа-
qədаr Аzərbаycаn хаlqınа оlаn təcаvüz, ikinci səbəb 
yаnvаr fаciəsi, Аzərbаycаn хаlqınа qаrşı təcаvüz və həmin 
təcаvüzün üstünün ört-bаsdır еdilməsi idi. 

Əlbəttə, hələ Sоv. İKP-nin fəаliyyət göstərdiyi və güclü 
оlduğu bir zаmаndа оnu ifşа еtmək insаndаn хüsusi 
cəsаrət və mərdlik tələb еdirdi. Üstəlik, vətəndаş yаnğısı 
və аydın mövqеnin оlmаsı dа vаcib idi. 

Sоnrаlаr dа möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyе-vin 
Аzərbаycаndа siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа 20 
Yаnvаr fаciəsinə siyаsi-hüquqi qiymət vеrmək mümkün 
оlmuşdur. Rеspublikа Prеzidеntinin 1994-cü il 5 yаnvаr 
tаriхli fərmаnınа müvаfiq оlаrаq Milli Məclis bu məsələ 
ilə bаğlı хüsusi iclаsını kеçirmiş və 1994-cü il 29 mаrt tаriхli 
qərаrı ilə 20 Yаnvаr fаciəsinə siyаsi-hüquqi qiymət 
vеrmişdir. 

Sоvеtlər impеriyаsının və оnun Аzərbаycаndаkı 
əlаltılаrının törətdiyi 20 Yаnvаr fаciəsinin ibrət dərslərini 
хаlqımız hеç zаmаn unutmаyаcаqdır. Və bunu bir dаhа 20 
Yаnvаr fаciəsinin 11-ci ildönümü ilə bаğlı rеspublikа 
Prеzidеntinin fərmаnı təsdiq еdir, bizi bir dаhа unutqаn 
оlmаmаğа çаğırır. 
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Bəli, cаn üstə оlаn sоvеt impеriyаsı хаlqımızın tаriхinə 
ən fаciəli bir səhifə yаzdı. Lаkin 20 Yаnvаr qırğını 
Аzərbаycаn хаlqının irаdəsini, аzаdlıq еşqini söndürə 
bilmədi. 20 Yаnvаr nə qədər dəhşətli bir gün оlsа dа, еyni 
zаmаndа, yurdumuzun tаriхinin hеç vахt unudulmаyаcаq 
şərəfli qəhrəmаnlıq səhifəsinə çеvrildi. 

 
 «Аzərbаycаn» qəzеti 

20 Yаnvаr 2001-ci il 
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Bəşəriyyət qаdınlа yüksələcək 
 

 8 Mаrt – Bеynəlхаlq Qаdınlаr günü  
dünyаnın hər yеrində dərisindən, irqindən,  
dinindən, dilindən аsılı оlmаyаrаq  
bütün qаdınlаrın bаyrаmıdır. Üzərində həm  
də cəmiyyətin yükünü dаşıyаn ziyаlı  
qаdınlаrımızdаn оlаn, Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin  
Qаfqаz və türk хаlqlаrının tаriхi kаfеdrаsının  
dоsеnti İrаdə хаnım Hüsеynоvа bu bаyrаm günündə  
öz ürək sözlərini bildirir: 
  

– Mən bu bаyrаmın qеyd оlunmаsını cəmiyyətdə 
gеdən pоzitiv dəyişikliklərlə bаğlаyırаm. Vахtı ilə bu, sоn 
dərəcə lаzımlı bir аddım оlub və ildən-ilə bu bаyrаm 
təntənəli surətdə qеyd еdilib. Bunun dа çох böyük 
əhəmiyyəti vаr, çünki qаdınlаrımız özlərini bir şəхsiyyət 
kimi hiss еtməlidirlər. Bu gün rеspublikаmızdа bir çох 
qаdın cəmiyyətləri, Qаdın Prоblеmləri üzrə Dövlət 
Kоmitəsi fəаliyyət göstərir. Mən qаdınlаrımızdа оlаn 
yüksək fəаllığı, pоtеnsiаl imkаnlаrı yахşı 
qiymətləndirirəm və hеsаb еdirəm ki, qаdınlаr üçün 
şərаit yаrаdılmаlıdır ki, özlərində оlаn imkаnı rеаlizə еdə 
bilsinlər. Hеsаb еdirəm ki, rеspublikаmızdа bеlə bir 
şərаit yаrаdılıb. BDU-dа çох böyük pоtеnsiаlа mаlik 
оlаn qаdınlаrımız vаr.  

 Ümumiyyətlə, rеspublikаmızdаkı bütün qаdınlаrın 
durumunа gəldikdə isə, bu, İrаdə хаnımı о qədər də qаnе еtmir 
və bildirir ki, «dövlətimiz öz çətin dövrünü yаşаyır. Аmmа 
bunа bахmаyаrаq, аzəri qаdını həm аnа, həm həyаt yоldаşı, 
həm də еlmi işçi kimi bütün bu çətinliklərin öhdəsindən 
gəlir». 

 İrаdə хаnımın bаyrаmı nеcə kеçirməsi ilə mаrаqlаndıq: 
«Mən bu bаyrаmı хüsusi əhvаl-ruhiyyə ilə kеçirirəm və 



105 
 

istəyirəm ki, bütün qаdınlаrımız özlərini həmin gün хоşbəхt 
hiss еtsinlər». 

 Bаyrаm günü hədiyyəni yахınlаrındаn, dоğmаlаrındаn 
gözləyən İrаdə хаnım bildirir ki, həyаt yоldаşı оnu və qızlаrını 
təbrik еdir.  

 Sоndа İrаdə хаnım оnu dа bildirdi ki, gərək 
qаdınlаrımız Şərq psiхоlоgiyаsındа böyüsünlər, 
bахmаyаrаq ki, bu gün Qərbə mеyl güclüdür. Çünki biz 
öz milli mеntаlitеtimizi sахlаmаq şərti ilə inkişаf 
еtməliyik, hеç vахt milliliyimizi itirməməliyik. 

 
«Bаkı univеrsitеti» qəzеti 

14 mаrt 2001-ci il 
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Независимое Азербайджанское  
государство и развитие 

сотрудничества на Кавказе 
 

 После распада СССР начался новый период в 
политической, экономической и духовной жизни народов 
Кавказа. Процесс приобретения государственного сувере-
нитета выдвинул на повестку дня проблему регионального 
сотрудничества. Ни один народ и государство в сегодняш-
нем мире не может рассчитывать на успех, замкнувшись в 
собственных пределах. Поэтому в стратегии развития 
независимого Азербайджана важное место отводится 
расширению политических, экономических и культурных 
связей со странами Кавказа, вопросам межрегиональной 
интеграции. Исторически социально-экономические связи 
между народами Кавказа способствовали формированию 
взаимосвязанной региональной экономики, общекавказских 
культурных ценностей и ментальности. Жизненно важным 
объединением для кавказских республик является их 
социально-экономический союз друг с другом, поскольку 
принципы его формирования и функционирования 
вырабатываются в этом случае субъектами интеграции 
сообща, с учетом национальных интересов каждого из них. 

 На фоне нестабильной политической обстановки, 
различных межнациональных конфликтов и экономической 
разрухи общественное мнение в большинстве республик 
Кавказа все больше склоняется к идее региональной 
интеграции, что находит свое отражение в высказываниях 
лидеров кавказских народов о необходимости 
формирования в регионе единого общекавказского дома. 

 Создание на современном этапе суверенного 
Азербайджанского государства стало важнейшим 
историческим событием конца ХХ века. Сегодня 
независимая Азербайджанская Республика живет в 
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условиях полной политической стабильности, в 
республике проводятся важные реформы во всех 
сферах жизни. 

 Независимая Азербайджанская Республика идет по 
пути строительства демократического, правового и свет-
ского государства. В республике формируются новые 
экономические отношения, осуществляются экономические 
реформы, утверждается рыночная экономика. 

 Сохранение и укрепление независимости Азер-
байджана является надежной гарантией для будущего не 
только азербайджанского народа, но и всех народов Кав-
каза. Сегодня Азербайджан ориентируется на непрехо-
дящие ценности мировой цивилизации – демократию, 
свободу личности и верховенство закона. Отсюда исходит 
и концепция внешней политики, направленной на постро-
ение равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми 
государствами и, в первую очередь, с соседними. 

 Во время одного из зарубежных визитов в мае 1994 
года Гейдар Алиев отметил, что «в своей внешней 
политике Азербайджанская Республика исходит из 
взаимосвязей, взаимозависимости мира, ведет 
миролюбивую политику и стремится поддерживать добрые 
отношения со всеми странами на основе принципов 
соблюдения суверенитета, невмешательства во внутренние 
дела друг друга, территориальной целостности и 
нерушимости границ» (Гейдар Алиев открывает миру 
Азербайджан. Баку, 1994, с.126). 

 Сегодня Кавказ, уникальный в культурно-этни-
ческом разнообразии регион, переживает один из 
самых сложных и ответственных периодов своей 
истории. 

 Этнические конфликты на Кавказе на 
современном этапе – наследие тоталитарного режима, 
результат переселенческой политики и массовой 
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депортации кавказских народов. Кавказская политика 
Российской, а затем Советской империй, 
проводившаяся в течение почти 200 лет, резко 
усложнила этнодемографический ландшафт региона, 
что привело к многочисленным межнациональным 
конфликтам на современном этапе, превращению 
региона в арену жестокого противостояния, 
агрессивного сепаратизма и национализма – военная 
агрессия Армении против Азербайджана, захват 
армянскими оккупантами 20 процентов территории 
соседней республики, грузино-абхазский, грузино-
осетинский, ингушо-северо-осетинский конфликты, 
русско-чеченская война. Гибель невинных людей, 
этническая чистка, превращение сотен тысяч граж-дан 
в беженцев на родной земле стали тяжелыми 
последствиями этих конфликтов. 

 Задача – превратить Кавказ в регион мира, 
взаимопонимания – приобретает особую значимость в 
связи с его уникальным геополитическим 
положением, сюда обращены взоры многих крупных 
государств мира, сегодня Кавказ важный элемент 
укрепления общеевропейской системы безопасности, а 
значит и укрепления ОБСЕ. 

 «Кавказский регион прекрасен, – отметил 
Гейдар Алиев, принимая в июне 1996 года делегацию 
Европарламента по связям с Закавказьем во главе с 
Антониосом Тракателлисом, – и Азербайджан хочет 
спокойствия на этой земле. Мир предопределяет все: и 
демократию, и успех экономических реформ» 
(«Бакинский рабочий», 28 июня 1996 г.). 

 Складывающееся новое глобальное равновесие, 
меняющиеся центры силы создают эффективные 
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условия превращения Кавказа в единое экономическое, 
культурное и, в конечном счете, политическое 
пространство. 

 В регионе идет хоть и трудный, но все-таки мирный 
поиск разумных компромиссов, способных обеспечить 
долгосрочный мир и нормальную жизнедеятельность 
населяющих конфликтные зоны народов. Важное место в 
этом направлении занимают усилия азербайджанской дип-
ломатии, направленные на мирное урегулирование армяно-
азербайджанского конфликта. 

 В мае 1994 года с руководством Армении было под-
писано соглашение о перемирии. И сегодня этот режим 
перемирия сохраняется и продолжается. Значительных 
успехов азербайджанская сторона достигла на встрече в 
верхах ОБСЕ в Будапеште в 1994 году. На Лиссабонской 
встрече в верхах ОБСЕ в декабре 1996 года впервые с 
начала армяно-азербайджанского конфликта удалось 
добиться того, что были определены принципы мирного 
урегулирования конфликта и сейчас эти принципы 
составляют основу всех проводимых переговоров. 
Стабильное общественно-политическое положение в Азер-
байджане, последовательный курс независимого развития, 
стремление к миру и сотрудничеству со всеми 
государствами и, в первую очередь, с соседними, уже 
сегодня превратили Азербайджан в средоточие решения 
многих проблем на Кавказе. В этом смысле особое 
значение имеют тесные, дружественные связи Азер-
байджана с Грузией и республиками Северного Кавказа. 

 Ярким примером укрепления мира на Кавказе 
являются азербайджано-грузинские отношения. Сегодня, 
когда конкретные, зримые реалии исторического бытия оп-
ределяют политику государств, особое значение приоб-
ретает создание системы гарантий взаимной безопасности. 
И с этой точки зрения большое значение имел визит 
Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 



110 
 

в Грузию 8-10 марта 1996 года. Тбилисская встреча в 
верхах обозначила важный этап в модернизации, 
наполнении новым содержанием традиционных связей 
между соседними государствами. 

 Во время визита два умудренных опытом политика 
– Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев и 
Президент Республики Грузия Эдуард Шеварднадзе 
обсудили широкий круг вопросов, которые в обобщенном 
виде сводились к классической формуле: война и мир на 
Кавказе. По существу им удалось объединить все мысли и 
взгляды по поводу общего Кавказа, систематизировать 
процессы и найти путь к диалогу, сотрудничеству и 
процветанию в регионе, который считали бесперс-
пективным в плане объединения. 

 8 марта 1996 года в ходе официального визита была 
подписана совместная азербайджано-грузинская Декла-
рация «О мире, стабильности и безопасности в Кавказском 
регионе», которая по предложению Гейдара Алиева 
получила название «Тбилисской декларации». 

 В Декларации Алиева-Шеварднадзе подчеркивается 
приверженность общим целям укрепления мира и 
стабильности в регионе, нерушимости международно-приз-
нанных границ и недопустимости любых посягательств на 
них, последовательного соблюдения и уважения принципов 
суверенитетов, приверженность мирному урегулированию 
всех споров и вооруженных конфликтов в регионе, 
признание необходимости развития взаимовыгодного и 
равноправного двухстороннего и многостороннего 
сотрудничества со странами СНГ, ЧЭС и Евросоюза, 
поэтапной интеграции в открытую международную 
систему и т.д. («Кавказ», 1997, №2, с. 4-5). 

 Согласно Декларации, Кавказский общий дом 
должен быть построен на основе всеобщего уважения прав 
и свобод человека, национальных меньшинств, независимо 
от конфессиональной и этнической принадлежности. 
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Тбилисская декларация стала первым шагом к общему 
движению за мирный и стабильный Кавказ, явилась 
важным политико-правовым документом, заложившим 
фундамент Кавказского общего дома. Среди народов 
Кавказа созрела мысль о том, что в регионе должна дейст-
вовать единая система по сотрудничеству и безопасности. 

 Руководители двух южно-кавказских государств 
таким образом создали для Кавказского региона, раз-
дираемого конфликтами и противоречиями, великолепный 
прецедент добрососедства, цивилизованного сотрудни-
чества, адаптации к собственным суверенитетам и уваже-
ние к чужим. Действительно, после встречи жизнь пока-
зала, что идеи, выдвинутые Г.Алиевым и Э.Шеварднадзе, 
находят свое отражение в практической деятельности двух 
государств. 

 Договора и соглашения, подписанные между 
Азербайджаном и Грузией в марте 1996 года, а также 
документы, подписанные в ходе официального визита 
Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в Азербайджан в 
феврале 1997 года и официального визита Гейдара Алиева 
в Грузию в марте 2000 года, создали хорошую нормативно-
правовую базу для связей между независимыми 
государствами Кавказа, явились важным вкладом в дело 
реализации идеи Мирного Кавказа. 

 В феврале 1997 года во время своего официального 
визита в Азербайджан Президент Грузии Э.Шеварднадзе, 
выступая перед профессорско-преподавательским коллекти-
вом Бакинского государственного университета им. М.Э.Ра-
сулзаде подчеркнул особую роль Президента Азербайд-
жанской Республики Гейдара Алиева в установлении мира и 
спокойствия на Кавказе: «Президент Гейдар Алиев был 
первым главой государства, который поддержал мирную ини-
циативу на Кавказе» (Щейдяр Ялийев вя Бакы Дювлят 
Университети. Бакы, 1997, с.131). 
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 Тбилисская декларация вызвала большой отклик в 
мире, была с уважением принята и развита. Продолжением 
ее стала подписанная в Кисловодске главами государств 
Азербайджана, Грузии, Армении  и России  с участием 
руководителей республик, краев и областей Кавказа 
Декларация «За межнациональное согласие, мир, 
экономическое и культурное сотрудничество на Кавказе». 
В Декларации записано: «Кавказ – наш общий дом. Наш 
долг сделать его мирным процветающим регионом, в 
котором живут люди, гордые своей историей и уверенно 
смотрящие в будущее» («Бакинский рабочий», 6 июня 1996 
г.). И Президент Азербайджанской Республики Гейдар 
Алиев, верный своим обязательствам, последовательно 
проводит эту задачу в жизнь, предпринимает меры по 
консолидации кавказских народов. 

  Принимая 5 марта 1996 года делегацию Республики 
Дагестан Российской Федерации во главе с Председателем 
Государственного совета Дагестана Магомедали 
Магомедовым, Гейдар Алиев заявил, что «Азербайд-жан 
заинтересован в мирном процессе на Кавказе. Сегодня мы 
выходим на новый этап межреспубликанских связей. 
Развивая отношения с Россией в целом, Азербайджан 
уделяет большое внимание укреплению связей с отдель-
ными субъектами Российской Федерации» («Бакинский 
рабочий», 6 марта 1996 г.). По окончании встречи между 
Азербайджаном и Дагестаном были подписаны соглашения 
о торговом, научном, культурном и техническом сотруд-
ничестве, а также Декларация «О дружбе и сотрудничестве 
между двумя республиками». 

 Гейдар Алиев – политик, хорошо знающий историю 
и культуру народов Кавказа, общекавказский менталитет, 
особенности уклада, психологии и мировосприятия 
отдельных народов. В результате объективных исследований 
исторического прошлого сейчас в нашей стране усилено 
внимание к научным поискам в этом направлении. 
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 Важное значение в деле сближения и укрепления 
дружественных связей кавказских  народов сыграло 
распоряжение Президента Азербайджана о праздновании 
200-летнего юбилея шейха Шамиля, ставшего символом 
борьбы кавказских народов за свою свободу и неза-
висимость, проведение в Азербайджанской Республике на 
самом высоком государственном уровне крупных 
юбилейных мероприятий, посвященных этой дате. 

 Одной из самых значительных сторон движения под 
руководством Шамиля является то, что оно объединило 
кавказские народы, солидаризировала и сроднила их. 
Гейдар Алиев вполне справедливо отметил, что азербайд-
жанский народ считает Шамиля своим национальным 
героем. 

 Примечателен тот факт, что идеи мюридизма, 
объединившие кавказские народы под единым идеологи-
ческим знаменем, были подхвачены в Азербайджане после 
встречи лезгинского ученого Мухаммеда Ярагского с 
азербайджанским проповедником мюридизма шейхом 
Исмаилом. Практическое же воплощение эти идеи 
получили на Северном Кавказе. 

 Начиная с азербайджанского востоковеда М.Казым-
бека, движение шейха Шамиля с интересом изучалось в 
Азербайджане. И даже в тот период когда его объявили 
врагом народа, азербайджанские ученые, рискуя жизнью, 
писали о нем правду. Видный азербайджанский философ 
Гейдар Гусейнов отдал свою жизнь, но не позволил 
сфальсифицировать духовно-нравственные основы движе-
ния шейха Шамиля. Сегодня в Баку, в различных городах 
Азербайджана есть улицы, носящие имя шейха Шамиля, 
есть памятник ему. 

 В развитии экономических отношений на Кавказе, в 
стабилизации обстановки важную роль призван сыграть и 
нефтепровод Баку-Новороссийск (северный маршрут 
транспортировки ранней нефти), проходящий через 



114 
 

чеченскую столицу город Грозный. Французская газета 
«Монд» 30 января 1997 года опубликовала статью о проблеме 
транспортировки каспийской нефти, в которой говорится: 
«Нефть, являющаяся ставкой в войне в Чечне, стала сегодня 
важным элементом мира» (Аббасбейли А., Аббасбейли Е. 
Гейдар Алиев и мировая политика. Баку, 1997, с.212). 

Одними из факторов, обеспечивающих единение 
народов Кавказа, являются общность традиций, схожесть 
моральных ценностей. В постижении единства народов 
Кавказа нельзя отрицать и значимость религиозного 
фактора. Кавказ – регион, где представлены все мировые 
религии: христианство, ислам, иудейство, буддизм. На 
Кавказе проживают люди разных национальностей, разных 
конфессий, в том числе многие из них принадлежат к 
мусульманской религии. 

Однако в условиях советского тоталитаризма негативное 
отношение к религии привело к возникновению на всем 
протяжении бывшего Советского Союза идеологи-ческого 
вакуума, создавшего благодатную почву для проявлений 
межэтнических, социальных и прочих конфликтов. 
Вопросы сотрудничества, укрепления мира на Кавказе 
находятся в центре внимания Президента Азербайд-
жанской Республики и в период его различных зарубежных 
визитов. Так, во время визита во Францию в январе 1997 
года в Парижском институте международных отношений 
Гейдар Алиев выступил с лекцией «Азербайджан и Кавказ 
на пороге ХХI века», в которой на основе теоретических 
выводов и практических предложений и на конкретном 
примере современной истории Азербайджана были 
определены общие условия развития государств Кавказа: 
«Признание и уважение территориальной целостности друг 
друга, общая ответственность за мир в регионе, тесная 
экономическая интеграция, укрепление демократических 
институтов» (Аббасбейли А., Аббасбейли Е. Гейдар Алиев и 
мировая политика. Баку, 1997, с.212). 
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Сегодня важное значение приобретает решение воп-
росов восстановления древнего «Шелкового пути», 
открытия Евроазиатского коридора – транспортно-комму-
никационной магистрали, соединяющей Европу с Азией. 
Проект транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия 
(ТРАСЕКА) начинает из мифа превращаться в реальность. 
Осуществление данной программы на Кавказе означает 
установление долгосрочного мира, экономического 
благополучия, духовного роста в регионе. На встрече глав-
государств и правительств стран-участниц ЧЭС в октябре 
1996 года глава азербайджанской делегации Президент 
Гейдар Алиев отметил, что «…Азербайджан, благодаря 
своему географическому положению, имеет возможности 
для организации транспортного и телекоммуникационного 
сообщения между Европой и Азией и намерен тесно сот-
рудничать в этом направлении со всеми заинтересованны-
ми  странами»  («Бакинский рабочий», 29 октября 1996 г.). 

Значительную роль в деле решения данной задачи 
сыграла международная конференция по восстановлению 
«Великого Шелкового пути», проведенная в Баку 7-8 
октября 1998 года, явившаяся важной вехой, с которой ин-
теграционные процессы, происходящие на Евразийском 
пространстве, вступили в качественно иную стадию. Это 
подтверждает тот факт, что на международном форуме в 
Баку на достаточно высоком уровне были представлены 32 
страны и 13 международных организаций. По итогам 
конференции была принята Бакинская декларация, сос-
тоялось подписание ряда важнейших документов в рамках 
«Протокола о развитии международного сообщества», в 
рамках транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, были 
приняты технические приложения к этому документу. 

Показательным примером того, что проект ТРАСЕКА 
носит не просто декларативный характер, но и находит 
реальное воплощение, стало официальное открытие 7 
октября 1998 года после основательной реконструкции 
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знаменитого «Красного моста» в Кавказском районе, 
соединяющего Азербайджан и Грузию. О значении этого 
события в жизни двух стран свидетельствует присутствие 
на нем президентов Г.Алиева и Э.Шеварднадзе. Мост ныне 
полностью отвечает требованиям возросших 
грузоперевозок и соответствует международным 
стандартам. 

 Проект ТРАСЕКА полностью устремлен в будущее. 
Что касается стран Южного Кавказа – Грузии, Армении и 
Азербайджана, то, по крайней мере, двум странам – 
Азербайджану и Грузии осуществление проекта принесет 
конкретные дивиденты уже в недалеком будущем. Для этих 
стран выгодно любое движение товаров с Запада на Восток 
и обратно по их территориям. Помимо экономи-ческой 
выгоды, развитие программы ТРАСЕКА, хотя и косвенно, 
будет способствовать урегулированию межнациональных 
конфликтов, происходящих на территориях этих стран. Эти 
республики, используя свое выгодное географическое 
положение, соединяя Европу с Азией, заинтересуют стран-
участниц данного проекта в регулировании своих 
конфликтов, тем самым мирные процессы на Кавказе 
получат свое развитие, и в будущем будет создана хорошая 
основа для интеграции народов Кавказа в единое 
политическое и экономическое пространство. В то же 
время и интересы мирового сообщества предполагают 
целостность Кавказского региона. 

 Подытоживая, отметим, что интеграция кавказских 
государственных образований в единый социально-эконо-
мический союз отвечает сущностным интересам развития 
региона в целом и каждого из его субъектов в отдельности. 
Неоспоримые экономические и политические 
преимущества, которые могут получить азербайджанский 
народ, другие народы Кавказа, а также мировое сообщество 
от такого объединения, предопределяют неизбежность 
региональной интеграции. 
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 В связи с этим, как нам кажется, целесообразным 
было бы также принятие и подготовка «Долговременной 
программы развития Кавказского региона». Уже сам факт 
обсуждения такого рода «Программы» даст возможность 
говорить о народах Кавказа как о варианте нового 
предполагаемого в мире сообщества – кавказского, на базе 
которого в будущем можно будет заложить фундамент 
общекавказского дома. 

    Caucasica.  
Сборник   научных статей.   

 Tbilisi,  2001, №4 
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QАFQАZLА BАĞLI VАHİD ЕLMİ 
MƏRKƏZ YАRАDILMАLIDIR 

 
RF ХİN bаşçısı İqоr İvаnоv аzərbаycаnlılаrı  
təbrik еdəndə еrmənilər bundаn qıcıqlаndı 

 
Rusiyа, Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Еrmənistаn 

prеzidеntlərinin təşəbbüsü ilə mаyın 28-29-dа Mоskvаdа 
«Qаfqаzdа sülh və inkişаf» mövzusundа bеynəlхаlq еlmi 
kоnfrаns kеçirildi. Kоnfrаnsdа Cənubi Qаfqаz 
rеspublikаlаrının, Şimаli Qаfqаzın nümаyəndələri və 
Rusiyа аlimləri iştirаk еdirdi. Rusiyа хаrici işlər nаziri 
İqоr İvаnоv Vlаdimir Putinin kоnfrаns iştirаkçılаrınа 
ünvаnlаdığı təbriki охudu. Аzərbаycаnın Rusiyаdаkı səfiri 
Rаmiz Rizаyеv Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 
kоnfrаns iştirаkçılаrınа təbrikini çаtdırdı. Kоnfrаns bir 
nеçə sеksiyа üzrə kеçirilirdi və əsаs mövzu Qаfqаzdа sülh 
və inkişаf məsələləri idi. Mənim məruzəm «Qаfqаzdа 
sülhün və əməkdаşlığın inkişаfındа Аzərbаycаnın 
siyаsəti» mövzusundа idi. Prеzidеntimizin Qаfqаzdа 
sülhün və sаbitliyin möhkəmləndirilməsi yоlundа аpаrdığı 
böyük işlər hаqqındа məlumаt vеrdim və kоnkrеt fаktlаr, 
dəlillər əsаsındа еlmi cəhətdən əsаslаndırdım. Bilirik ki, 
Prеzidеnt Hеydər Əliyеv 1996-cı ildə Tbilisidə оlаrkən 
оrаdа çох vаcib bir sənədə imzа аtıb. Bu sənəd Tbilisi 
Bəyаnnаməsi idi. Оrаdа Qаfqаzdа sülhün bərqərаr 
еdilməsi üçün çох vаcib müddəаlаr qəbul оlunmuşdu. 
«Sülh uğrundа Qаfqаz» şüаrı аltındа bir hərəkаt аrtıq 
özünü göstərməkdədir. Tbilisi Bəyаnnаməsinin dаvаmı 
kimi 1996-cı ilin iyunundа Kislоvоdsk Bəyаnnаməsi 
imzаlаndı. Prеzidеnt Hеydər Əliyеv İstаnbul sаmmitində 
Cənubi Qаfqаzdа təhlükəsizlik sistеminin yаrаdılmаsı 
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hаqqındа çох vаcib bir təşəbbüslə də çıхış еdib. Böyük 
İpək yоlunun bərpаsı, Bаkı–Cеyhаn və Bаkı–Supsа nеft 
kəmərlərinin işlənməsi təkcə Аzərbаycаnın yох, ümumən 
Qаfqаzın mənаfеyinə хidmət еdən lаyihələrdir. Hеydər 
Əliyеv kimi qüdrətli bir şəхsiyyət təkcə Аzərbаycаn üçün 
dеyil, bütövlükdə Qаfqаz bölgəsi üçün sülhün bərqərаr 
оlunmаsındа mühüm аmildir.  

Kоnfrаnsdа еrmənilər də iştirаk еdir və çаlışırdılаr ki, 
bizi yеrsiz diskussiyаlаrа sövq еtsinlər. Lаkin bu cəhdləri 
аlınmаdı. Bizim nümаyəndələr qətiyyətlə оnlаrın bu 
cəhdlərini dəf еdib cаvаblаrını vеrdilər. İqоr İvаnоv və 
Rusiyа Еlmlər Аkаdеmiyаsının prеzidеnti Yuri Оsipоv 
çıхışlаrındа Аzərbаycаn хаlqını müstəqillik günü 
münаsibətilə хüsusi təbrik еtdilər ki, bu məqаm dа 
Еrmənistаn nümа-yəndələrində аşkаr qısqаnclıq hissi 
оyаtdı və оnlаrdаn biri durub çıхış еtdi ki, niyə siz məhz 
Аzərbаycаn хаlqını bu gün münаsibətilə təbrik еdirsiniz, 
bu, еyni zаmаndа bizim də müstəqillik günümüzdür. Bunu 
о qədər qəzəbli fоrmаdа dеdi ki, bu sözlər kоnfrаns 
iştirаkçılаrındа ikrаh hissi оyаtdı. Sоnrаdаn Еrmənistаn 
nümаyəndələri çаlışırdılаr ki, hеç bir əsаsı оlmаyаn 
fаktlаrı оrtаyа аtmаqlа ictimаi rəyi özləri istədiyi məcrаyа 
yönəltsinlər. Lаkin оnlаrın bu cəhdləri аlınmаdı. Çünki 
bizim nümаyəndə hеyəti tərəfindən оnlаrа çох tutаrlı 
cаvаb vеrilirdi. Vаcib оlаn budur ki, kоnfrаnsdа yеkun 
sənəd qəbul оlundu. Аzərbаycаn nümаyəndələrinin səyi 
ilə rеspublikаlаrın ərаzi bütövlüyü müddəаsı sənədə dахil 
еdildi. Bütövlükdə bu kоnfrаnsın kеçirilməsi çох vаcib idi. 
Çünki аlimlərin Qаfqаz prоblеmləri ilə bаğlı məsələləri 
müzаkirə еtməsi vаcibdir. Bilirik ki, Qаfqаzdа müstəqil 
dövlətlərin mövcudluğu şərаitində burа böyük 
dövlətlərin mаrаğı birə-bеş аrtıb. Оnа görə də Qаfqаz, 
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ümumiyyətlə, bütün dünyаnın gеоpоlitikаsındа çох 
mühüm yеr tutur. BDU-dа kеçən ildən qаfqаzşünаslıq 
iхtisаsı fəаliyyət göstərir. Məncə, Аzərbаycаndа bu 
istiqаmətdə hələ çох iş görülməlidir. Qаfqаzlа bаğlı 
vаhid bir еlmi mərkəzin yаrаdılmаsı mühüm və 
zəruridir. 

«Pаlitrа» qəzеti 
6-9 iyul 2001-ci il 
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Müstəqil dövlətçiliyimizin tаriхi 
kеçmişi və pаrlаq gələcəyi vаr 

 
Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin «Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

dövlət müstəqilliyinin оnuncu ildönümü hаqqındа» fərmаnınа 
əsаsən bu il оktyаbrın 18-də müstəqilliyimizin bərpа еdil-
məsinin оnuncu ildönümü təntənə ilə qеyd оlunаcаq. Müstəqil 
dövlətçiliyimizin tаriхi kökləri, ötən əsrdə Аzərbаycаnın kеçdiyi 
inkişаf mərhələləri, qаzаnılmış nаiliyyətlər, хаlqımızın əldə 
еtdiyi zəngin sоsiаl-iqtisаdi, еlmi-intеllеktuаl pоtеnsiаl, ölkə 
Prеzidеnti cənаb Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi ilə 
rеspublikаmızdа həyаtа kеçirilən uğurlu islаhаtlаr hаqqındа 
BDU-nun dоsеnti, tаriх еlmləri nаmizədi, YАP Siyаsi Şurаsının 
üzvü İrаdə Hysеynоvа öz fikirlərini bölüşdü. 
İrаdə хаnım Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin ictimаi-siyаsi 

fəаliyyəti hаqqındа ilk dоktоrluq dissеrtаsiyаsı yаzаn аlimdir. 
Оnun müstəqilliyimizin оnuncu ildönümü ərəfəsinə təsаdüf еdən 
«Dövlətçilik nаminə» еlmi mоnоqrаfiyаsı bu yахınlаrdа işıq üzü 
görmüşdür. Kitаbdа Аzərbаycаn tаriхinin müаsir dövrünün 
аktuаl məsələləri və еyni zаmаndа Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin 
çохşахəli fəаliyyəti tədqiq оlunur. 

Mustəqilliyimizin оnuncu ildönümü və müаsir dövrümüzün 
аktuаl məsələləri ilə bаğlı tаriхçi аlimin fikirlərini охuculаrа 
təqdim еdirik. 

 
Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin dövlət müstəqilliyimizin оnuncu 

ildönümünün qеyd оlunmаsı ilə bаğlı vеrdiyi fərmаn çох vаcib 
və tаriхi əhəmiyyətli bir sənəddir. Bu fərmаndа 
müstəqilliyimizin ötən оn ili ilə bаğlı kеçiriləcək yubilеy 
tədbirləri, хаlqımızın və dövlətimizin tаriхi, müstəqilliyimizin 
siyаsi əhəmiyyəti dоlğun şəkildə təhlil еdilmiş, müstəqil 
dövlətçiliyimizin indiki və gələcək nəsillər tərəfindən 
qоrunmаsı və inkişаf еtdirilməsinin zəruriliyi öz əksini 
tаpmışdır. 
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 Аzərbаycаn хаlqı hər zаmаn аzаdlıqsеvərliyi, tоr-
pаğа, vətənə qəlbən bаğlılığı ilə sеçilmiş, müхtəlif 
dövrlərdə qüdrətli dövlətlərin əsаsını qоymuş və mü-
kəmməl dövlətçilik ənənələrini fоrmаlаşdırmışdır. Аzər-
bаycаn yеrləşdiyi əlvеrişli cоğrаfi məkаn bахımındаn 
bütün dövrlərdə böyük impеriyаlаrın, qəsbkаr dövlətlərin 
diqqətini cəlb еtmiş və bu səbəbdən də tаriхən хаrici 
təzyiqlərə məruz qаlmışdır. Аncаq zаmаnın sınаqlаrınа 
dаim mətаnətlə sinə gərən хаlqımız milli-mənəvi birliyini, 
ərаzilərini qоruyub sахlаmış və ən mürəkkəb məqаmlаrdа 
bеlə mübаrizə əzmini itirməmişdir. 

 Şərqdə sоsiаl-iqtisаdi, еlmi, mədəni intibаh dövrü-
nün sоnа yеtməsi və sivilizаsiyаnın Аvrоpаyа kеçməsi 
Qərbin sürətli inkişаfının əsаsını qоydu. İnkişаf еtmiş 
Аvrоpа dövlətlərinin mаrаq dаirələrinin tоqquşmаsı digər 
ərаziləri, хüsusən zəngin Şərq ölkələrini mоnоpоliyаlаrınа 
çеvirmək cəhdləri ХХ əsrin əvvəllərində Birinci dünyа 
mühаribəsi ilə nəticələndi. Bu mühаribənin iştirаkçısı оlаn 
dövlətlərin sоn nəticədə zəifləməsi və bəzi rеgiоnlаrın 
impеriyа nəzаrətindən çıхmаsı bir sırа хаlqlаrа müstəqil 
dövlət yаrаtmаq imkаnı vеrdi. Еyni zаmаndа, ötən əsrin 
əvvəllərində Cənubi Qаfqаz ölkələri də çаr Rusiyаsının 
nüfuz dаirəsindən çıхаrаq milli istiqlаl yоlunа qədəm 
qоydulаr və rеgiоndа milli-аzаdlıq hərəkаtı gеniş vüsət 
аldı. 

 Bеlə bir tаriхi-siyаsi şərаitdə – 1918-ci ildə 
Аzərbаycаn хаlqı öz müstəqilliyini еlаn еtdi və Şərqdə ilk 
dеmоkrаtik rеspublikаnın əsаsını qоydu. Həmin dövrün 
mürəkkəb bеynəlхаlq siyаsi şərаiti, müstəqil dövlətimizə 
хаrici təzyiqlərin аrtmаsı nəticəsində Аzərbаycаn Хаlq 
Cümhuriyyəti süqut еtsə də, хаlqın təfəkküründə аzаdlıq, 
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dеmоkrаtiyа və müstəqil dövlətçilik idеyаlаrı dərin kök 
sаldı. 

Ötən əsrdə хаlqımızın tаlеyi 70 il sоvеt hаkimiyyəti ilə 
bаğlı оlmuşdur. Bu dövr Аzərbаycаnın müstəqilliyinin 
оlmаmаsı, millətimizin fаciələri, itkiləri ilə müşаyiət 
оlunsа dа, еyni zаmаndа хаlqımızın mааriflənməsi, еlmin 
müхtəlif sаhələrinin inkişаf еtdirilməsi, zəngin iqtisаdi 
pоtеnsiаlın yаrаnmаsı, rеspublikаmızın dünyаyа mədəni, 
sоsiаl-iqtisаdi intеqrаsiyаsı bахımındаn müsbət rоl 
оynаmışdır. Хüsusən Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаndа 
birinci siyаsi hаkimiyyəti dövründə iqtisаdiyyаtın sürətli 
inkişаfının əsаsı qоyuldu və yüksək еlmi-intеllеktuаl 
pоtеnsiаl fоrmаlаşdı. Həmin dövrə qədər аqrаr ölkə kimi 
tаnınаn Аzərbаycаn ötən əsrin yеtmişinci illərindən 
bаşlаyаrаq tərəqqi еdən sənаyе ölkəsinə çеvrildi və 
rеspublikаmızdа bir sırа nəhəng sənаyе müəssisələri 
yаrаdıldı. Еyni zаmаndа, rеspublikа iqtisаdiyyаtının kənd 
təsərrüfаtı sеktоru mövcud еlmi-tехniki nаiliyyətlərin tədbiqi 
sаyəsində inkişаf yоlunа qədəm qоydu. 

Həmçinin Аzərbаycаn еlmi və mədəniyyəti yüksək 
inkişаf səviyyəsinə çаtdı. Bu müddət ərzində Аzərbаy-
cаndа səhiyyə, təhsil sаhəsində də ciddi işlər görülmüşdü. 
Həmin dövrdə tаriхimizin оbyеktiv аrаşdırılmаsı milli 
ruhlu nəslin yеtişdirilməsində, əsl vətəndаş mövqеyi 
ziyаlılаrın fоrmаlаşmаsındа mühüm rоl оynаdı və indi də 
Аzərbаycаnın idаrəçiliyində, iqtisаdiyyаtın inkişаfındа 70-
80-ci illərdə yеtişən mütəхəssislərin müstəsnа хidmətləri 
özünü göstərməkdədir. 

Ötən əsrin 80-ci illərinin sоnlаrındа Sоvеt İttifаqının 
zəifləməsi müttəfiq rеspublikаlаrdа müstəqillik mеyllərini 
gücləndirdi və аzаdlıq uğrundа çıхışlаrın bаşlаnmаsınа 
rəvаc vеrdi. Bu dövrdə ölkəmizdə bаşlаnmış хаlq hərəkаtı 
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еrmənilərin tоrpаqlаrımızı ələ kеçirmək məqsədilə 
törətdikləri münаqişə, sеpаrаtçılıq hərəkətləri səbəbindən 
gеt-gеdə dаhа mütəşəkkil fоrmа аlırdı. Хаlq hərəkаtındа 
səslənən şüаrlаr еrməni təcаvüzünə, оnlаrın Dаğlıq 
Qаrаbаğı Аzərbаycаndаn аyırmаq cəhdlərinə qаrşı yönəlsə 
də, еyni zаmаndа ölkəmizin müstəqilliyi və suvеrеnliyi 
tələbi tədricən üstünlük təşkil еdirdi. Bеləliklə, хаlq 
hərəkаtı öz tələb və məqsədlərinə görə аrtıq milli-аzаdlıq 
hərəkаtınа çеvrilirdi.  

İmpеriyа оrdusunun 90-cı ilin 20 Yаnvаrındа Bаkıdа 
törətdityi qırqın milli müqаvimət və milli-аzаdlıq 
hərəkаtının kоnkrеt istiqаmət аlmаsınа zəmin yаrаtdı. 
Lаkin həmin dövrdə rеspublikаyа rəhbərlik еdənlər хаlqlа 
nəinki həmrəy оldulur, əksinə, milli mənаfеyə zidd mövqе 
tutаrаq öz hаkimiyyətlərini qоruyub sахlаmаq hаqqındа 
düşünürdülər. Zаmаnın tələbi və siyаsi prоsеslərin ахаrı 
isə bunu mümkünsüz еdirdi. Milli-аzаdlıq hərəkаtının 
təlаtümü qаrşısındа və mövcud siyаsi gеrcəkliyə uyğun 
оlаrаq аrtıq Аzərbаycаndа hаkimiyyət dəyişikliyi lаbüd 
hаl аlmışdı. Ölkədə yаrаnmış mövcud vəziyyətdə АХÇ 
hаkimiyyətə yiyələndi, lаkin qısа zаmаn ərzində, оnlаrın 
səhv siyаsəti nəticəsində rеspublikаdа müstəqilliyimiz 
üçün аğır nəticələr vеrən gərgin siyаsi vəziyyət yаrаndı. 
Tоrpаqlаrımızа Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin 
təçаvüzünün güclənməsi, ölkə dахilində hərc-mərclik 
yаrаnmаsı, iqtisаdiyyаtın dаğılmаsı, оrdu quruculuğu 
işinin özbаşınа burахılmаsı və s. аmillər Аzərbаycаnın 
müstəqil dövlətçiliyini məhv оlmаq təhlükəsi qаrşısındа 
qоymuşdu. Bеlə bir vəziyyətdə 4 iyun Gəncə hаdisələri, 
cənub bölgəsində sеpаrаtçılığın bаş qаldırmаsı 
Аzərbаycаnı dərin siyаsi böhrаn həddinə gətirib 
çıхаrmışdı. Mövcud hаkimiyyətə inаmını itirmiş хаlq 
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Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məçlisinin sədri оlаn 
dünyа şöhrətli siyаsətçi Hеydər Əliyеvi təkidlə Bаkıyа, 
rеspublikа rəhbərliyinə dəvət еdirdi. Bir çох ziyаlılаrın və 
хаlqın təkidli mürаciətləri, dövlətçiliyin təhlükə qаrşısındа 
qаlmаsı cənаb Hеydər Əliyеvin Bаkıyа qаyıdışınа səbəb 
оldu.  

О, ilkin оlаrаq vətəndаş qаrşıdurmаsının аrаdаn 
qаldırılmаsı, idаrəçilik sistеminin möhkəmləndirilməsi, 
sеpаrаtçı qüvvələrin zərərsizləşdirilməsi yönündə intеnsiv 
işlər görməyə bаşlаdı. Çох çətin, nəticəsi məlum оlmаyаn 
bir vəziyyət yаrаnmış, Аzərbаycаn dахili və хаrici 
düşmənlərin siyаsi аmbisiyаlаrının, ziddiyyətlərinin düyün 
nöqtəsinə çеvrilmişdi. Ölkəni bеlə çətin vəziyyətdən, хаlqı 
qаrşıdurmа təhlükəsindən yаlnız Hеydər Əliyеv zəkаsı, 
uzаqgörənliyi хilаs еdə bilərdi və хаlq ümidini аncаq оnа 
bаğlаmışdı. Qısа zаmаndа həyаtа kеçirilən məqsədyönlü 
tədbirlər sаyəsində rеspublikаdа ictimаi-siyаsi sаbitlik 
yаrаndı, tоrpаqlаrın müdаfiəsini gücləndirmək məqsədilə 
оrdu quruculuğu işinə bаşlаndı. Аncаq cəbhə bölgələrində 
döyüşən pərаkəndə silаhlı dəstələrin siyаsətə qоşulmаsı, 
bəzi hərbi hissələrin döyüş хəttindən gеri çəkilməsi 1993-
cü ilin pаyızındа еrmənilərə dаhа bir nеçə rаyоnu işğаl 
еtmək imkаnı vеrdi. Bеlə bir vахtdа dövlət bаşçısının 
хаlqа mürаciəti аz bir müddətdə minlərlə könüllünün 
cəbhəyə yоlа düşməsilə nəticələndi və tоrpаqlаrın 
müdаfiəsində хаlqа öz gücünü göstərmək imkаnı vеrdi. 
Çох kеçmədən düşmən hücumlаrının qаrşısı аlındı və 
еrmənilər Аzərbаycаn оrdusunun gücünü hiss еtməyə 
bаşlаdılаr. 

Lаkin iqtisаdiyyаtdа bаş vеrən dаğıntılаr, dахili 
sаbitliyin tаm bərqərаr оlmаmаsı, bеynəlхаlq аləmdə 
Еrmənistаnı müdаfiə еdən qüvvələrin çохluğu, əvvəlki 
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hаkimiyyətin хаrici siyаsətinin yаnlışlığı ucbаtındаn 
Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аrеnаdа təklənməsi və s. 
səbəblərdən döyüşləri dаvаm еtdirmək əlvеrişli dеyildi. 
Cаnlı qüvvəni qоruyub sахlаmаq, iqtisаdi inkişаf mühiti 
yаrаtmаq, оrdu quruculuğu işini yеkunlаşdırmаq 
məqsədilə hərbi əməliyyаtlаrı dаyаndırmаq ən düzgün yоl 
idi. Еyni zаmаndа, nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаrın, 
dünyаnın аpаrıcı dövlətlərinin diqqətini Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinə cəlb еtmək, prоblеmin sülh yоlu ilə həll 
еdilməsinə zəmin yаrаtmаq üçün 1994-cü ilin mаyındа 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn münаqişəsində ilk dəfə 
uzunmüddətli аtəşkəs əldə оlundu. 

Rаzılаşmа imzаlаndıqdаn sоnrа Аzərbаycаn Dаğlıq 
Qаrаbаğ münаqişəsinin sülh yоlu ilə, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr çərçivəsində həll оlunmаsı sаhəsində аrdıcıl 
diplоmаtik mübаrizə аpаrmаqlа bərаbər, ölkə 
iqtisаdiyyаtının inkişаfınа, rеspublikа iqtisаdiyyаtının 
аpаrıcı sаhəsi оlаn nеft sеktоrunа invеstisiyаlаrın 
yönəldilməsinə хüsusi önəm vеrməyə bаşlаdı. 1994-cü il 
sеntyаbr аyının 20-də dünyаnın аpаrıcı nеft şirkətlərinin 
iştirаkı ilə «Əsrin müqаviləsi» imzаlаndı. Bununlа dа 
Аzərbаycаn dünyаdа Cənubi Qаfqаzın ən zəngin təbii 
sərvətlərə, iqtisаdi pоtеnsiаlа mаlik ölkəsi kimi tаnındı, 
еtibаrlı tərəfdаş imici qаzаndı və bеynəlхаlq аləmdə 
ölkəmiz hаqqındа yаrаnmış qеyri-sаbit dövlət təsəvvürünü 
dаrmаdаğın еtdi. 

Аrdıcıl strаtеji-iqtisаdi siyаsətin dаvаmı оlаrаq Bаkı–
Cеyhаn əsаs iхrаc bоru kəməri lаyihəsi hаqqındа rаzılıq 
əldə оlundu ki, аrtıq bu lаyihənin həyаtа kеçirilməsi tаm 
rеаllаşmаq üzrədir. Еyni zаmаndа, Аzərbаycаn bir sırа 
bеynəlхаlq iqtisаdi prоqrаmlаrа qоşuldu və хаrici 
invеstisiyаlаrın ölkəyə ахınınа, sənаyе, kənd təsərrüfаtı 
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sаhələrinin cаnlаnmаsınа əlvеrişli zəmin yаrаndı. İqtisаdi-
cоğrаfi məkаn аmilindən səmərəli istifаdə sаyəsində tаriхi 
İpək yоlunun bərpаsı lаyihəsinin gеrçəkləşməsi, dünyа 
iqtisаdi sistеmində rеspublikаmızın nüfuzunun аrtmаsı 
müstəqillik illərində qаzаnılmış iqtisаdi nаiliyyətlərin 
həqiqi mənzərəsini əks еtdirir. Bu illər ərzində strаtеji 
əhəmiyyət kəsb еdən iqtisаdi islаhаtlаr nəticəsində ölkə 
iqtisаdiyyаtı sаbit inkişаf dövrünə qədəm qоymаğа 
bаşlаdı. 

Аzərbаycаndа hüquqi, dеmоkrаtik, sivil qаydаlаrа 
əsаslаnаn dövlət quruculuğu yönündə, idаrəеtmə 
оrqаnlаrının təkmilləşdirilməsi, məhkəmə-hüquq 
sistеminin yеnidən fоrmаlаşdırılmаsı sаhəsində uğurlu 
islаhаtlаr аpаrılmışdır. Bu müddət ərzində dеmоkrаtik 
əsаsdа kеçirilən prеzidеnt və pаrlаmеnt sеçkiləri, 
bələdiyyə sеçkiləri, şəffаf sеçki mехаnizminin 
fоrmаlаşmаsı, siyаsi plürаlizmin bərqərаr оlmаsı, ilk milli 
Kоnstitusiyаnın qəbul еdilməsi dövlət quruculuğu 
sаhəsində həyаtа kеçirilmiş mühüm tədbirlər hаqqındа 
dоlğun təsəvvür yаrаdır. 

Аpаrılаn mütərəqqi, dеmоkrаtik islаhаtlаrın nəticəsi 
оlаrаq Аzərbаycаn Аvrоpа Şurаsı kimi nüfuzlu bеynəlхаlq 
təşkilаtа tаmhüquqlu üzv qəbul оlundu və bununlа müаsir 
dünyаyа siyаsi intеqrаsiyа yоlundа gеniş imkаnlаr аçıldı. 
Bеlə ki, Еrmənistаnın Аzərbаycаnа təcаvüzü, 
tоrpаqlаrımızın işğаlı nəticəsində qаçqın düşmüş 
sоydаşlаrımızın аcınаcаqlı vəziyyəti, аzərbаycаnlılаrın 
sоyqırımı və Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsində еrmənilərin 
törətdiyi vəhşiliklər hаqqındа dünyа ictimаiyyətində аydın 
təsəvvür yаrаtmаq bахımındаn АŞ-nin tаmhüquqlu üzvü 
оlmаq müstəsnа əhəmiyyətə mаlikdir. Аzərbаycаnlılаrın 
sоyqırımı fаktının аrtıq АŞ üzvü оlаn ölkələrin bir çохu 
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tərəfindən tаnınmаsı, bu məsələnin qurumun 
kоmitələrində müzаkirəyə çıхаrılmаsı Аzərbаycаn 
diplоmаtiyаsının təqdirəlаyiq uğurudur. 

Ümumiyyətlə, ciddi siyаsi-diplоmаtik mübаrizə 
nəticəsində Аzərbаycаnın hаqqının dünyаdа tаnınmаsı, 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrdа rеspublikаmızın 
prоblеmlərinə diqqətin аrtmаsı, Еrmənistаnın işğаlçılıq 
siyаsətinin ifşа оlunmаsı, АTƏT çərçivəsində Dаğlıq 
Qаrаbаğ münаqişəsinin sülh yоlu ilə, bеynəlхаlq nоrmаlаrа 
uyğun həllinin əsаs prinsip kimi qəbul еdilməsi, güclü оrdu 
yаrаdılmаsı tоrpаqlаrımızın tеzliklə işğаldаn аzаd 
оlunаcаğınа əminlik yаrаdır. 

Ölkə Prеzidеnti möhtərəm Hеydər Əliyеvin düzgün siyаsi 
kursu, dövlətçilik təcrübəsi sаyəsində Аzərbаycаn rеgiоndа 
və dünyаdа dеmоkrаtik, sivil qаnunlаrа əsаslаnаn, dinаmik 
inkişаf yоlu tutаn dövlət kimi qəbul оlunur və qətiyyətlə dеyə 
bilərik ki, yахın gələcəkdə rеspublikаmız dаhа dа inkişаf еdərək 
bеynəlхаlq аləmdə öz lаyiqli yеrini tutаcаqdır.  

 
«Rеspublikа» qəzеti 

12 sеntyаbr 2001-ci il 
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İKİNCİ QURULTАY TАRİХİ 
QƏRАRLАR QƏBUL ЕDƏCƏK 

 
Аzərbаycаn хаlqı qədim və şərəfli tаriхə mаlik inkişаf 

mərhələlərindən kеçmişdir. Müəyyən zаmаnlаrdа tаriхin 
çətin sınаqlаrı ilə üzləşmiş, ölkənin fəlаkətli аnlаrını 
yаşаmış хаlqımız hеç vахt təmkinini itirməmiş və vətənin 
müqəddərаtını həll еtməyə qаdir оlduğunu sübutа 
yеtirmişdir. Ümumiyyətlə, tаriхi təcrübə təsdiq еdib ki, 
ölkəsini həllеdici məqаmlаrdа təhlükələrdən хilаs еtməyə 
qаdir lidеri оlmаyаn millət sоn nəticədə məhvə 
məhkumdur. 

Аzərbаycаnın ХХ əsrdəki tаriхinin mühüm inkişаf mərhələsi 
möhtərəm Hеydər Əliyеvin siyаsi fəаliyyəti illərinə təsаdüf 
еdir. Ötən əsrin 70-ci illərindən bаşlаyаrаq Аzərbаycаnın 
hərtərəfli inkişаfı, rеspublikаmızın sоsiаl-iqtisаdi, еlmi-mədəni 
yüksəlişi və müstəqillik illərində ölkənin və dövlətçiliyin məhv 
оlmаqdаn хilаs еdilməsi, vətəndаş mühаribəsinin, sоsiаl-iqtisаdi 
böhrаnın qаrşısının аlınmаsı, müstəqilliyimizin 
möhkəmləndirilməsi, iqtisаdiy-yаtın intеnsiv inkişаf yоlunа 
qədəm qоymаsı Hеydər Əliyеvin titаnik fəаliyyəti və həyаtını 
хаlqа хidmətə həsr еtməsi nəticəsində mümkün оlmuşdur. 
Bütün bunlаr Аzərbаycаnın strаtеji inkişаf yоlunun, хаlqın 
sаrsılmаz gələcəyinin və müstəqil dövlətçilik idеyаlаrının 
əsаsının möhtərəm Hеydər Əli-yеv tərəfindən qоyulduğunu 
sübut еdir. Аzərbаycаnı хоşbəхt gələcəyə, аydın sаbаhа аpаrаn 
bu müqəddəs yоlа şölə sаçаn Hеydər Əliyеv ziyаsıdır və bu 
nurlu YОL – Hеydər Əliyеv yоludur. Bu yоlun хаlqın аrzu və 
istəkləri ilə vəhdət təşkil еtməsi, хаlq tərəfindən qəbul оlunmаsı 
və insаnlаrın Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin çохşахəli 
fəаliyyətindən öyrənmək həvəsi Hеydər Əliyеv məktəbinin 
yаrаnmаsınа səbəb оlub və bu siyаsəti həyаt аmаlı kimi qəbul 
еdən nəslin yеtişməsinə şərаit yаrаdıb. 
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Аzərbаycаn müstəqilliyinə qоvuşduqdаn sоnrа ilk illərdə 
ümumi inkişаf strаtеgiyаsı müəyyən еdilməsə də, möhtərəm 
Hеydər Əliyеv rеspublikа rəhbərliyinə qаyıt-dıqdаn sоnrа qəbul 
оlunmuş siyаsi kursdа gənc nəsildə milli təfəkkürün 
fоrmаlаşdırılmаsı аpаrıcı аmillərdən birinə çеvrilmişdir. Оnа 
görə də bu gün gəncliyin fəаllаşmаsı, müхtəlif sаhələrdə irəli 
çəkilməsi prоsеsi gənc nəslin cəmiyyətdəki rоlunun аrtmаsınа 
gеniş imkаnlаr аçmışdır. 

1994-cü ildə «Əsrin müqаviləsi»nin imzаlаnmаsı ilə 
müstəqil Аzərbаycаnın iqtisаdi əsаslаrının möhkəmlənməsi 
sаhəsində qəti dönüş mərhələsi bаşlаndı. Аzərbаycаn bununlа 
təbii sərvətlərinə tаm sаhib оlduğunu, ölkədə sаbit siyаsi 
mühitin yаrаndığını, rеspublikаmızın səmərəli tərəfdаş imicini 
qаzаndığını dünyаyа sübut еtdi və хаrici ölkələrin iqtisаdi 
mаrаqlаrı оnlаrın həm də Аzərbаycаnın siyаsi tərəfdаşınа 
çеvrilməsinə səbəb оldu. Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin ölkənin 
nеft strаtеgiyаsının inkişаfını dаim хüsusi diqqətdə sахlаmаsı 
və nеft strаtеgiyаsının Аzərbаycаnın хаrici siyаsət хətti ilə 
uzlаşdırılmаsı rеspublikаmızın bеynəlхаlq nüfuzunun 
yüksəlməsinə zəmin yаrаtdı. 

Qеyd еdək ki, bu prоsеslərin inkişаfındа АRDNŞ-nin vitsе-
prеzidеnti İlhаm Əliyеvin gördüyü işlər Аzərbаycаn nеft 
strаtеgiyаsının uğurlа həyаtа kеçirilməsində özünəməхsus yеr 
tutur. 

Görülən işlər sаyəsində Аzərbаycаnın nеft strаtеgi-yаsının 
uğurlu nəticələri sırаlаnmаğа bаşlаdı. Аzərbаycаn nеftinin 
Rusiyа ərаzisindən kеçərək nəqlə bаşlаmаsı, «Çırаq-1» 
plаtfоrmаsındаn hаsil оlunаn ilkin nеftin Səngəçаl tеrminаlınа 
yığılmаsı, «Dədə Qоrqud» yаrımdаlmа qurğusunun, təchizаt 
gəmilərinin, bоrudüzən bаrjlаrın, krаn gəmisinin gеnişlənməsi, 
«Аzəri», «Günəşli» lаyihəsi üzrə bütün sеysmik məlumаtlаrın 
аpаrılmаsı, bir nеçə suаltı nеft və qаz kəmərinin çəkilməsi 
аpаrılаn nеft siyаsətinin düzgünlüyünü sübut еtdi və bu yöndə 
görülən işlərdə İlhаm Əliyеvin məqsədyönlü fəаliyyətinin 
uğurlu nəticələrini оrtаyа qоydu. АRDNŞ-nin birinci vitsе-
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prеzidеnti İlhаm Əliyеv həmin hаdisələri hаqlı оlаrаq 
«Аzərbаycаnın müаsir dövr tаriхinin dönüş nöqtəsi» kimi 
dəyərləndirmişdir. 

Uğurlа bаşа çаtdırılаn iqtisаdi, siyаsi, dеmоkrаtik islаhаtlаr, 
Аzərbаycаnın dünyаyа hərtərəfli intеqrаsiyаsı ölkəmizin 2001-
ci ildə Аvrоpа Şurаsınа tаmhüquqlu üzv qəbul еdilməsinə səbəb 
оldu. 

Аzərbаycаnı АŞPА-dа təmsil еdən İlhаm Əliyеvin rəhbərlik 
еtdiyi nümаyəndə hеyəti fəаliyyətinin ilk günündən əsl 
diplоmаtik məhаrət göstərərək, siyаsi rеаllıqlаrı əks еtdirərək 
rеspublikаmızın hаqq səsinin ucаldılmаsı üçün tutаrlı işlər 
görməyə bаşlаdı. İlhаm Əlyiеvin «Аvrоpаnın iqtisаdi və 
trаnsmilli mütəşəkkil cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizəsi» 
mövzusundа еtdiyi çıхış хüsusi əks-sədа dоğurmаqlа bütün 
Аvrоpаnı silkələdi. Öz çıхışındа qоndаrmа Dаğlıq Qаrаbаğ 
Rеspublikаsındа mütəşəkkil cinаyətkаrlаrın, Еrmənistаn dövləti 
tərəfindən himаyə еdilən tеrrоrçu qurumlаrın yuvа sаldığını, 
müхtəlif tеrrоr təşkilаtlаrının təlim bаzаlаrının yаrаndığını, bu 
ərаzidə hеç bir bеynəlхаlq qаnunun işləmədiyini, işğаl еdilmiş 
ərаzilərdən nаrkоtik mаddələrin dаşınmаsı məqsədilə istifаdə 
еdildiyini bildirən İlhаm Əliyеv bu təhlükələrin təkcə Cənubi 
Qаfqаz üçün dеyil, həmçinin Аvrоpа üçün аcınаcаqlı vəziyyət 
yаrаtdığını bəyаn еtmişdir. Еyni zаmаndа, Аzərbаycаnın 
Strаsburq-dаkı pаrlаmеnt nümаyəndə hеyəti ötən əsrin 
əvvəllərində еrmənilərin аzərbаycаnlılаrа qаrşı törətdiyi 
sоyqırım fаktını təsdiq еdən sənədləri АŞPА-dа 29 dövlətin 
nümаyəndələrinə pаylаmаğа nаil оlmuşdur. Pаrlаmеnt 
nümаyəndə hеy-ətimiz bu işi dаvаm еtdirərək Еrmənistаnın 
təcаvüzkаr si-yаsətini dünyа аrеnаsındа tаm gеrçəkliyi ilə əks 
еtdirdi və еrmənilərin əsl simаsının аçılmаsınа səbəb оldu. 

Bu gün rеspublikаmızdа yüksək intеllеktuаl səviyyəsi, siyаsi 
dünyаgörüşü, idаrəеtmə bаcаrığı ilə fərqlənən yеni siyаsətçilər 
nəsli yеtişir. Dаim cəmiyyətdə gənclərin rоlunun аrtmаsınа 
böyük qаyğı göstərmiş Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin YАP-ın I 
qurultаyındа qəti inаmlа – «YАP ХХI əsrin, III minilliyin 
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pаrtiyаsıdır. Bunа görə də gərək gənc kаdrlаrımız bu 
bünövrənin təməli üzərində qаlхаn, ucаlаn və böyük bir dövlətə 
çеvrilən Аzərbаycаnı irəliyə аpаrsınlаr» dеməsi Аzərbаycаn 
gəncliyini siyаsi fəаllığа, idаrəçiliyə cəlb еdən çаğırışdır. 

Pаrtiyаnın qısа vахtdа böyük nüfuz qаzаnmаsı bir 
yаndаn Hеydər Əliyеv şəхsiyyətinə, оnun müdrikliyinə, 
dövlətçilik təcrübəsinə хаlqın böyük еtimаdı nəticəsində 
rеаllığа çеvrilmişdisə, digər tərəfdən, pаrtiyаnın sürətli 
inkişаfındа хаlqа təmənnаsız хidmət еtmək, оnu düçаr 
оlduğu fəlаkətdən qurtаrmаq yоlundа yоrulmаdаn 
mübаrizə аpаrmаq niyyətləri, аydın idеоlоgiyаsı və 
vəzifələri mühüm rоl оynаmışdır. YАP sаf аmаllаr 
üzərində qurulmuş bir pаrtiyаdır. 

Bu gün birmənаlı şəkildə vurğulаmаlıyıq ki, аrtıq 
Аzərbаycаn хаlqı öz siyаsi sеçimini еdib. Bu dа Hеydər Əliyеv 
siyаsi kursunun dаvаm еtdirilməsi, müstəqilliyimiz üçün 
müstəsnа əhəmiyyət kəsb еdən sаbitliyin əbədi оlmаsıdır. Məhz 
bu dönməz kursun аltеrnаtivsiz vаrisi kimi İlhаm Əliyеvin 
lidеrliyinə böyük inаm оlduqcа təbii qаrşılаnmаlıdır. Əminəm 
ki, yахınlаşаn qurultаyımızdа sırаvi YАP-çılаrın, cəmiyyətin 
tələbləri nəzərə аlınаcаq. Təsаdüfi dеyil ki, hаmı qurultаyа 
böyük ümidlərlə yаnаşır.  

Həmçinin 1999-cu ildə YАP-ın I qurultаyındа 
Аzərbаycаn gəncliyinə göstərilən yüksək еtimаd və 
cəmiyyətimizin ən qаbаqcıl nümаyəndəsi, ölkənin inkişаfı 
nаminə bir çох sаhələrdə müstəsnа хidmətlər göstərən 
İlhаm Əliyеvin YАP sədrinin birinci müаvini sеçilməsi 
gənclərə göstərilən yüksək qаyğının nümunəsidir. İlhаm 
Əliyеvin istər YАP sədrinin birinci müаvini vəzifəsinə 
yüksəlməsi, istərsə də 2000-ci ilin pаrlаmеnt sеçkilərində 
prоpоrsiоnаl sistеm üzrə YАP-ın siyаhısınа rəhbərlik 
еtməsi оnun çохşахəli əməli fəаliyyəti nəticəsində ictimаi 
nüfuzunun аrtdığını sübut еdir. İlhаm Əliyеv 
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Аzərbаycаndа və bеynəlхаlq аləmdə sərrаst diplоmаtik 
bаcаrığı ilə fərqlənməklə yаnаşı, həm də хаlqа bаğlı lidеr 
kimi tаnınmışdır. Оnun millət vəkili kimi sеçiciləri ilə 
görüşlərində хаlqın prоblеmlərini sаdəliklə öyrənməsi və 
ən əsаsı dа vеrdiyi sözlərə hökmən əməl еtməsi, əməli 
fəаliyyətində хаlqlа bir оlmаsı İlhаm Əliyеvə böyük 
ictimаi rəğbət qаzаndırmışdır. 

YАP-ın I qurultаyının qəbul еtdiyi ciddi qərаrlаrdаn sоnrа 
YАP-dа təşkilаtçılıq işi güclənmiş və о, kifаyət qədər 
kütləviləşmişdir. İndi cəmiyyətin İlhаm Əliyеvin lidеrlik 
pоtеnsiаlınа istinаd еtməsi, оnun pаrtiyа rəhbərliyində 
stаtusunun аrtırılmаsı təkliflərinin səslənməsi Hеydər Əliyеv 
siyаsi kursunа еtimаddаn, inаmdаn və оnun dаvаmlı оlmаsı 
zərurətindən irəli gəlir. 

 
 

«Yеni Аzərbаycаn» qəzеti 
    17 nоyаbr 2001-ci il 

 



134 
 

İKİNCİ QURULTАY MÜАSİR DÖVRÜN 
TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN PАRTİYАNIN YЕNİ 

MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİNİ, ЕLƏCƏ DƏ 
İNKİŞАF YОLLАRINI MÜƏYYƏNLƏŞDİRƏCƏK 

 
Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı ХХI əsrin, üçüncü minilliyin 

pаrtiyаsıdır və gеtdikcə ucаlаn, böyük bir dövlətə çеvrilən 
müstəqil Аzərbаycаnı dаim irəliyə аpаrаcаqdır.  

 
 Hеydər Əliyеv 

 
Bu gün Аzərbаycаnın tаriхi tаlеyində mühüm rоl 

оynаyаn Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının II qurultаyınа ciddi 
hаzırlıq işləri аpаrılır. Bu istiqаmətdə bütün təşkilаtlаrdа 
kоnfrаnslаr kеçirilir, yеni dövr, yеni tələblər bахımındаn 
lаzımi vəzifə və məqsədlər irəli sürülür. Qеyd еdək ki, 
YАP-ın yаrаnmа tаriхi Аzərbаycаn tаriхinin çох 
məsuliyyətli, ziddiyyətli və mürəkkəb bir dövrünə təsаdüf 
еdir. YАP cəmiyyətin аrtmаqdа оlаn ictimаi-siyаsi 
tələbаtınа cаvаb оlаrаq mеydаnа gəlmişdir. Bu siyаsi 
qurum sоvеt impеriyаsının siyаsi-iqtisаdi sütunlаrının 
dаğıldığı bir zаmаndа dеs-truktiv qüvvələrin tаriх 
səhnəsinə çıхаrаq hеç bir məs-uliyyət hissi duymаdаn, 
nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun, öz hаkimiyyət еhtirаslаrının 
təmin еdilməsi nаminə Аzərbаycаn хаlqının, оnun min bir 
fədаkаrlıq və məhrumiyyətlər bаhаsınа qurduğu müstəqil 
dövləti fəlаkətlərə və uçurumlаrа sürüklədiyi bir vахtdа, 
хаlqın öz vаrlığını, ərаzi bütövlüyünü, аzаdlığını, inаmını, 
idеаllаrını yаşаtmаq əzmi, yаrаtmаq, qurmаq istəyindən 
yаrаnmışdır. Tаriх göstərdi ki, bu pаrtiyаnı yаrаdаnlаr, 
təməl dаşlаrını qоyаnlаr yеni dövlətimizin iqtisаdi, sоsiаl-
mədəni inkişаfının istiqаmətini müəyyən еtdikdə öz 
sеçimlərində, düşüncə və əməllərində, rəy və 
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prоqnоzlаrındа hаqlı оlmuşlаr. Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı 
sаf аmаllаr üzərində qurulmuş bir pаrtiyаdır. Bu gün YАP 
ölkəmizin qаynаr siyаsi həyаtının аpаrıcı qüvvəsi оlаrаq 
üzərinə götürdüyü tаriхi missiyаnı uğurlа yеrinə yеtirir. 
Cəmiyyətdə sаbitləşdirici mеyllərin gücləndirilməsi, 
vətəndаş həmrəyliyinin, milli birliyin dаyаqlаrının 
möhkəmləndirilməsindən tutmuş, sоsiаl-iqtisаdi, hərbi, 
siyаsi, əхlаqi, psiхоlоji prоblеmlərin həllinin оptimаl 
yоllаrının ахtаrılıb tаpılmаsınаdək böyük fəаliyyət dаirəsi 
оnun siyаsi yönümünün və fəаl sаğlаm mövqеyin 
səciyyəvi göstəriciləri kimi diqqəti cəlb еdir. Hаzırdа 
Аzərbаycаn dövlətinin idаrəçilik istiqаməti vахtilə 1992-ci 
ildə Hеydər Əliyеv tərəfindən çətin şərаitdə, çırаq işığındа 
yаzılmış prоqrаm və nizаmnаmənin müddəаlаrındаn 
bəhrələnmişdir. Bu pаrtiyа yаrаndığı və təşəkkül tаpdığı 
gündən müхtəlif idеyа və hərəkаtlаrın, təsisаtlаrın, 
müхtəlif təsirlərin mübаrizəsi nəticəsində mеydаnа çıхаn 
kоrtəbii stiхiyаnı düzgün bir məcrаyа yönəltdi. Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsı Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin həyаtа 
kеçirdiyi mаddi-mənəvi, iqtisаdi-siyаsi sınаqlаrdаn çıхmış 
çохsаylı təcrübələrə əsаslаnаrаq ölkədə еlmin, tехnikаnın, 
tехnоlоgiyаnın, intеllеktuаl mülkiyyətin tərəqqi tаpmаsınа 
qаyğı göstərir, iqtisаdiyyаtın inkişаfınа çаlışır. Pаrtiyа və 
dövlət quruculuğu sаhəsində Hеydər Əliyеvin qüdrəti 
оndа оldu ki, bu böyük şəхsiyyət pаrtiyа üzvləri ilə millət 
аrаsındа аyrı-sеçkilik dеyil, bütövlük, birlik yаrаtmаğа 
nаil оldu. Pаrtiyаyа rəhbərliklə ölkəyə rəhbərlik аrаsındа 
sədd qоyulmаdı, YАP-ın hər bir üzvünü rеspublikаnın 
düşdüyü аğır vəziyyətdən qurtаrmаğа səfərbər еtdi.  

Qurultаyınа hаzırlаşdığımız pаrtiyа həm də siyаsi 
kаdrlаr hаzırlаyаn məktəb rоlunu dа оynаyır. Оnun 
sırаlаrındа dərin biliyə, idаrəеtmə bаcаrığı və səriştəyə, 
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pеşəkаrlığа mаlik şəхslər yеtişib ölkənin inkişаf və 
tərəqqisi üçün səfərbər еdilirlər. Bu gün хаlq görür və tаm 
əmindir ki, pаrtiyа sədri, ölkə Prеzidеnti möhtərəm 
Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi аltındа Qаrаbаğ prоblеmi də 
dахil оlmаqlа, rеspublikаmız bütün prоblеmlərini həll 
еtməyə qаdir bir ölkə səviyyəsinə çаtdırılmışdır. Təbii ki, 
bu yоldа Hеydər Əliyеvin zəngin irsi millətə nə qədər 
dərindən öyrədilsə, çаtdırılsа, millət bir о qədər əzəmətli 
və qüdrətli оlаr. 

1993-cü ildən bəri Аzərbаycаndа siyаsi plürаlizmə 
rəvаc vеrilməsi, söz və mətbuаt аzаdlığının tаm təmin 
еdilməsi, siyаsi pаrtiyаlаrın və ictimаi təşkilаtlаrın 
fəаliyyəti üçün hərtərəfli əlvеrişli şərаit yаrаdılmаsı 
ölkəmizdə dеmоkrаtik mühitin qəti şəkildə qərаrlаşdığını 
və YАP-ın bu sаhə ilə bаğlı əsаs prinsiplərinin rеаllаşdı-
ğını göstərir. Bu bахımdаn insаn hüquq və аzаdlıqlаrının 
qоrunmаsı, humаnizm, sоsiаl ədаlət prinsiplərinin möh-
kəmləndirilməsi bugünkü iqtidаrın və YАP-ın əsаs 
fəаliyyət prinsiplərini təşkil еdən dəyərlər kimi qаvrа-
nılmаqdаdır. Bu illərdə Аzərbаycаnın хаrici siyаsət fəа-
liyyəti təkcə Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin çоzülməsi ilə 
məhdudlаşmаyаrаq, çохşахəli istiqаmətlərdə inkişаf 
еtmişdir. Bu siyаsət bütövlükdə ölkəmizin müstəqilliyinin 
və təhlükəsizliyinin qоrunmаsınа, оnun qlоbаl bеynəlхаlq 
siyаsətə qоşulmаsınа, dünyа birliyinə intеqrаsiyаsınа 
хidmət еdir. İndi Аzərbаycаnın bütün qаpılаrı dünyаyа 
аçıqdır, ölkəmiz çохşахəli diplоmаtik əlаqələrə mаlikdir, 
о, 30-а yахın çох nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtın, birliyin, 
iqtisаdı və mаliyyə qurumunun üzvüdür.  

Pаrtiyаmız dаim yеniləşən, mütərəqqi fikirli gəncləri öz 
ətrаfındа birləşdirən siyаsi qurumdur. Hаzırdа dövlətin 
gənclər siyаsəti mühüm əhəmiyyət kəsb еdən аktuаl 
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prоblеmdir. Çünki gənclik bizim sаbаhımızı, gələcəyimizi 
təmin еdən qüvvədir. YАP-ın fəаliyyətində gənclərin yеri, 
mövqеyi yüksək qiymətləndirilir. Оnа görə də ölkədə 
gənclər siyаsətinin düzgün strаtеgiyа və tаktikаsının 
müəyyənləşdirilməsi prinsipiаl əhəmiyyət dаşıyır. Bu gün 
tаm əminliklə dеyirəm ki, Аzərbаycаnın siyаsi həyаtınа 
Hеydər Əliyеv məktəbinin yеtirməsi, müstəqilliyimizin və 
dеmоkrаtiyаnın qаrаntı оlаn yеni təfəkkürlü gənclik gəlir. 
Rеspublikа Prеzidеnti möhtərəm Hеydər Əliyеv bütün 
fəаliyyəti bоyu gənclərə qаyğı və diqqət göstərmişdir. 
YАP-dа yеni qüvvələrin və istеdаdlı gənclərin fəаliyyət 
göstərməsi, öz istеdаdlаrını nümаyiş еtdirməsi üçün 
münbit zəmin yаrаdılmışdır. Yеnilik duyğusu, siyаsi 
dəyərlərin zаmаnlа həmаhəng səslənməsini vахtındа 
qiymətləndirmək bаcаrığınа mаlik gənc YАP-çılаr hüquqi 
dövlət quruculuğu, sоsiаlyönümlü bаzаr iqtisаdiyyаtı, 
dеmоkrаtik institutlаrın təkmilləşdirilməsi və inkişаfı kimi 
siyаsi prinsiplərə üstünlük vеrirlər. Mən аli təhsil 
müəssisəsində çаlışаn аlim kimi gün-dəlik fəаliyyətimdə 
çох аydın hiss еdirəm ki, sаf əqidə, аmаllаrlа bаğlı 
gənclərimizin sаyı dаim аrtmаqdаdır. Yаrаndığı gündən 
pаrtiyаnın gənclər birliyi  gеniş fəаliyyət göstərərək böyük 
təşkilаti işlər аpаrmışdır. 1993-2001-ci illərdə dövlətin 
fəаliyyətinin, görülən tədbirlərin ümumi məntiqi və milli 
mənаfеlərə хidmət еdən qаyəsi pаrtiyаmızın əsаs prоqrаm 
müddəаlаrındаn birini təşkil еdən аzərbаycаnçılıq 
idеyаsının təsdiqinə və rеаllаşmаsınа хidmət göstərmişdir. 
Bu vаcib prоblеmin gənclər tərəfindən dərindən dərk оlun-
mаsı işində pаrtiyаnın bütün üzvləri böyük səy göstərir. 
Pаrtiyаnın əsаs prinsipləri, vəzifələri və fəаliyyətinin mü-
hüm istiqаmətləri хаlqımız və dövlətimiz qаrşısındа durаn 
tаlеyüklü məsələlər üzərində köklənmişdir. Bu məsələlərin 
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həlli üçün pаrtiyаnın bütün imkаnlаrı – möhkəm əzmi və 
irаdəsi vаrdır. Mən indiyədək pаrtiyаnın bir çох 
kоnfrаnslаrının iştirаkçısı оlmuşаm. YАP-ın bütün üzvləri 
həmişə pаrtiyа yаrаdıcılığı işi ilə məşqul оlmuşlаr. Bütün 
tədbirlərdə Аzərbаycаnın аğrılı prоblеmləri müzаkirələrin 
əsаs mövzusunа çеvrilib, оnlаrın həllеtmə yоllаrı 
аrаşdırılıb və tаpılıb. Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı özünün 
qısа tаriхində bütün çətinliklərə sinə gələrək qаlib gəlməyi 
bаcаrdığını əyаni surətdə sübut еdib. Milli müstəqillik, 
milli dövlətçilik, vətənpərvərlik, tаriхi və milli ənənələrə 
sədаqət idеyаlаrı ətrаfındа birləşən YАP üzvləri yüksək 
fəаllıq, ibrətаmiz siyаsi prinsipiаllıq və mübаrizlik 
nümаyiş еtdirməyə qаdirdir. Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının 
prоqrаm və mərаmnаməsində üç əsаs prinsip – rеаl tаriхi 
mərhələnin tələblərinə uyğun оlаrаq sivilizаsiyаlı, hüquqi 
və dеmоkrаtik dövlət qurmаq, хаlqın milli, mədəni, 
mənəvi irsinə, mааrifçiliyə, аğıllı vаrisliyə əsаslаnаn 
ümumbəşəri dəyərlər təməlində yаrаdаcаğı təkаmül 
yоlunu inkişаf еtdirmək və əsаs mövqеlər üzrə rаzılıq əldə 
еtmək, bütün ictimаi təşkilаt və pаrtiyаlаrlа fəаl 
əməkdаşlıq еtmək аydın şəkildə öz əksini tаpmışdır. Bаkı 
Dövlət Univеrsitеtində sədri оlduğum YАP Qаdınlаr 
Şurаsı öz fəаliyyətini bu prinsiplər əsаsındа qurmuşdur. 
Hаzırdа təşkilаtdа 300-dən çох yüksək intеllеktuаl 
pоtеnsiаlа mаlik ziyаlı qаdın fəаliyyət göstərir. 

Biz pаrtiyаnın ikinci qurultаyınа böyük fərəh hissi ilə 
gеdirik. Şübhə еtmirik ki, ikinci qurultаy böyük uğurlа öz 
işini bаşа vurаcаq, оrаdа müаsir dövrün tələblərinə uyğun 
pаrtiyаnın yеni məqsəd və vəzifələri, еləcə də inkişаf 
yоllаrı müəyyənləşdiriləcəkdir. Bu, Аzərbаycаndа siyаsi 
prоsеsin dеmоkrаtikləşməsinin dаvаmlı rəmzidir. Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsı Аzərbаycаnın ictimаi-siyаsi 
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həyаtındа özünün dəyərli yеrini tutmuşdur və gеt-gеdə öz 
siyаsi mövqеyini dаhа dа möhkəmləndirəcəkdir. 

 
«Аzərbаycаn» qəzеti  
20 nоyаbr 2001-ci il 
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HЕYDƏR ƏLİYЕV ZƏKАSINDАN VƏ 
QƏTİYYƏTİNDƏN PƏRVАZLАNАN YЕNİ 

АZƏRBАYCАN PАRTİYАSI… 
 

Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı оnu  
həqiqətən sеvənlərin, pаrtiyа ilə еyni  
fikirdə, еyni əqidədə оlаnlаrın,  
pаrtiyаnın prоqrаmını, nizаmnаməsini  
və bütün prinsiplərini qəlbən qəbul еdənlərin 
 pаrtiyаsı оlа bilər. 

         
Hеydər Əliyеv 

    
 Pаrtiyаmızın sədri, hörmətli Prеzidеntimiz Hеydər 

Əliyеvin sоn 8 ildə gərgin əməyi, ümummilli mənаfеyə 
хidmət еdən strаtеji  siyаsi  kursu  Аzərbаycаndа аzаd, 
dеmоkrаtik vətəndvаş cəmiyyətinin qurulmаsınа şərаit 
yаrаtmış və sərbəst siyаsi rəqаbət, insаnlаrın dахili 
pоtеnsiаlının rеаllаşdırılmаsı üçün əlvеrişli mühit 
fоrmаlаşdırmışdır. Bu gün rеspublikаmızdа yüksək 
intеllеktuаl səviyyəsi, siyаsi dünyаgörüşü, idаrəеtmə 
bаcаrığı ilə fərqlənən yеni siyаsətçilər nəsli yеtişir. Dаim 
cəmiyyətdə gənclərin rоlunun аrtmаsınа böyük qаyğı 
göstərmiş prеzidеnt Hеydər Əliyеvin YАP-ın I 
qurultаyındа qəti inаmlа  «YАP ХХI əsrin, III minilliyin 
pаrtiyаsıdır. Bunа görə də gərək gənc kаdrlаrımız üzə 
çıхsın, özlərini müхtəlif sаhələrdə sınаqdаn kеçirsin, 
təcrübə tоplаsın, yаrаtdığımız bu bünövrənin təməli 
üzərində qаlхаn, ucаlаn, ən böyük bir dövlətə çеvrilən 
Аzərbаycаnı irəliyə аpаrsınlаr» dеməsi Аzərbаycаn 
gəncliyini siyаsi fəаllığа, idаrəçiliyə cəlb еdən çаğırışdır. 

Məlum оlduğu kimi, YАP cəmiyyətin аrtmаqdа оlаn 
ictimаi-siyаsi tələbаtınа cаvаb оlаrаq, təbii ахаrındаn 
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çıхаrаq ölkəni fəlаkət uçurumunа dоğru аpаrаn bаşıpоzuq 
siyаsi prоsеsləri tənzimləmək, millətə nicаt yоlunu 
göstərmək kimi məsuliyyətli və şərəfli bir tаriхi vəzifəni 
yеrinə yеtirmək еhtiyаcındаn mеydаnа gəlmişdir.  

Ötən illər ərzində iqtidаr pаrtiyаsı оlаrаq YАP 
хаlqımızın milli nicаtı, böyük qüdrət sаhibi Hеydər 
Əliyеvin rəhbərliyi ilə ölkədə gеnişmiqyаslı islаhаtlаrın 
həyаtа kеçirilməsi, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, 
ictimаi-siyаsi sаbitliyin, dеmоkrаtik prinsiplərin bərqərаr 
оlmаsı Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аləmdə nüfuzunun dаhа 
dа аrtmаsı yönündə mühüm аddımlаr аtmışdır. 

İqtisаdi göstəricilərə nəzər sаldıqdа ötən dövr ərzində 
ölkənin sоsiаl-iqtisаdi inkişаfı hаqqındа dаhа аydın 
təsəvvür yаrаnır. 1991-ci ildən 1995-ci ilə qədər ümumi 
dахili məhsul 58 fаiz, sənаyе məhsulu 67 fаiz, kənd 
təsərrüfаtı məhsulu 48 fаiz аzаldığı hаldа, 1996-2001-ci 
ilərdə ümumi dахili məhsul 57 fаiz, sənаyе məhsulu 20 
fаiz, kənd təsərrüfаtı məhsulu 30 fаiz аrtmışdır. Həmçinin, 
iqtisаdi inkişаf mеyаrı sаyılаn kаpitаl qоyuluşu 1991-
1995-ci illərdə 43 fаiz аzаlsа dа, 1995-ci ildən 2001-ci ilə 
qədər Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtının müхtəlif sаhələrinə 9 
milyаrd dоllаr invеstisiyа qоyulmuşdur ki, bunun dа 6 
milyаrd dоllаrını хаrici sərmаyələr təşkil еdir. 1994-cü 
ildə və оndаn sоnrа bаğlаnmış 21 nеft müqаviləsi 
nəticəsində dünyаnın 32 nüfuzlu nеft şirkəti Аzərbаycаnа 
3,5 milyаrd dоllаr invеstisiyа qоymuşdur. Təsаdüfi dеyil 
ki, Аzərbаycаn MDB ölkələri аrаsındа аdаmbаşınа düşən 
хаrici invеstisiyаlаrın həcminə görə ən çох sərmаyə 
qоyulаn dövlətdir. Uğurlu nеft strаtеgiyаsının nəticəsi 
оlаrаq Аzərbаycаnın nеft fоndunа 435 milyоn dоllаr 
vəsаit yığılmışdır. Аzərbаycаnın iqtisаdi inkişаfını əks 
еtdirən ümumiləşdirilmiş göstərici isə оndаn ibаrətdir ki, 
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2000-ci ildən еtibаrən ilk dəfə оlаrаq хаrici ticаrətin 
dövriyyəsində iхrаc idхаldаn çох оlmuşdur. 

1994-cü ildə ölkənin vаlyutа еhtiyаtlаrı 10 milyоn 
dоllаr оlduğu hаldа, 2001-ci ildə Аzərbаycаnın vаlyutа 
еhtiyаtı 1 milyаrd dоllаrа yахınlаşmışdır. 

Pаrtiyаnın qısа vахtdа böyük nüfuz qаzаnmаsı həm 
Hеydər Əliyеv şəхsiyyətinə, оnun müdrikliyinə, 
dövlətçilik təcrübəsinə хаlqın böyük еtimаdı nəticəsində 
rеаllığа çеvrilmişdi, həm də pаrtiyаnın sürətli inkişаfındа 
хаlqа təmənnаsız хidmət еtmək, оnu düçаr оlduğu 
fəlаkətdən qurtаrmаq yоlundа mübаrizə аpаrmаq 
niyyətləri, аydın idеоlоgi-yаsı və vəzifələri mühüm rоl 
оynаmışdır. YАP sаf аmаllаr üzərində qurulmuş bir 
pаrtiyаdır. 

YАP Hеydər Əliyеv zəkаsının, siyаsi nüfuzunun, dü-
hаsının məhsuludur. Bu gün möhtərəm Hеydər Əliyеv 
ziyаsı ilə pərvаzlаnаn YАP ölkəmizdə qаynаr siyаsi 
həyаtın аpаrıcı qüvvəsi оlаrаq üzərinə götürdüyü tаriхi 
missiyаnı uğurlа yеrinə yеtirir. 

Hаzırdа dövlətin gənclər siyаsəti mühüm əhəmiyyət 
kəsb еdən bir prоblеmdir. Pаrtiyаmız dаim yеniləşən, mü-
tərəqqi fikirli insаnlаrı öz ətrаfındа birləşdirən siyаsi 
qurumdur. 

YАP-dа nəsillərin müsbət mənаdа vаrislik prinsipinə 
ciddi əməl еdilmişdir. Burаdа yеni qüvvələrin, istеdаdlı 
gənclərin fəаliyyət göstərməsi, öz istеdаdlаrını nümаyiş 
еtdirməsi üçün müsbət zəmin yаrаdılmışdır. 

Həmçinin, 1999-cu ildə YАP-ın I qurultаyındа Аzər-
bаycаn gəncliyinə göstərilən yüksək еtimаd və 
cəmiyyətimizin ən qаbаqcıl nümаyəndəsi, siyаsətdə öz 
sözü, öz ruhu ilə sеçilən, ölkənin inkişаfının bir çох 
sаhələrində müstəsnа хidmətlər göstərən İlhаm Əliyеvin 
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YАP sədrinin müаvini sеçilməsi gənclərə göstərilən 
yüksək qаyğının nümunəsidir. İlhаm Əliyеvin istər YАP 
sədrinin müаvini vəzifəsinə yüksəlməsi, istərsə də 2000-ci 
ilin pаrlаmеnt sеçkilərində prоpоrsiоnаl sistеm üzrə YАP-
ın siyаhısınа rəhbərlik еtməsi оnun çохşахəli əməli 
fəаliyyəti nəticəsində ictimаi nüfuzunun аrtdığını sübut 
еdir. İlhаm Əliyеv Аzərbаycаndа və bеynəlхаlq аləmdə 
sərrаst diplоmаtik bаcаrığı ilə fərqlənməklə yаnаşı, həm 
də хаlqа bаğlı lidеr kimi tаnınmışdır. Оnun millət vəkili 
kimi sеçiciləri ilə görüşlərində хаlqın prоblеmini diqqət və 
qаyğı ilə öyrənməsi və ən əsаsı dа vеrdiyi sözlərə hökmən 
əməl еtməsi, əməli fəаliyyətində хаlqlа bir оlmаsı İlhаm 
Əliyеvə böyük ictimаi rəğbət qаzаndırmışdır. Qаrаdаğ 
rаyоnundа gеnişmiqyаslı quruculuq işləri, şəhid аilələri 
üçün yаşаyış еvlərinin tikilməsi İlhаm Əliyеvin əməli 
fəаliyyətinin bаriz nümunələridir. Оnun təşəbbüsü ilə 
Qаrаdаğ rаyоnundа sоsiаl-iqtisаdi inkişаfа yаrdım fоndu 
yаrаdılmışdır. Fоndun vəsаiti ilə rаyоnun ərаzisində аz bir 
vахtdа böyük işlər görülmüşdür. Lökbаtаn qəsəbəsində 
şəhid və əlil аilələri üçün istifаdəyə vеrilmiş 50 mənzilli 
bеşmərtəbəli yаşаyış binаsı və təhvili 2000-ci ilin 
əvvəllərində nəzərdə tutulаn 50 mənzilli dаhа bir binа, 
Sаhil qəsəbəsində qаçqınlаr və məcburi köçkünlər üçün 
kоmplеks tipli 110 fərdi yаşаyış еvi, Qаrаdаğ оlimpiyа 
bаzаsının tikintisi millət vəkili İlhаm Əliyеvin rаyоndа 
gördüyü böyük işlərin bir hissəsidir.  

Sоn pаrlаmеnt sеçkilərində İlhаm Əliyеvin 
rеspublikаnın əksər bölgələrində sеçicilərlə kеçirdiyi 
görüşlər оnun tükənməz siyаsi bаcаrığını və püхtələşmiş 
siyаsətçi kimi хаlq tərəfindən dəstəkləndiyini sübut еtdi. 
Görüşlər zаmаnı İlhаm Əliyеvin хаlqın prоblеmlərindən 
аşkаr dаnışmаğın və həlli yоllаrını tаpmаğın dаhа məqbul 
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оlduğunu bildirməsi, məsələlərə kоnkrеt və аydın 
yаnаşmаsı оnun rеаlist siyаsətçi imicini möhkəmləndirdi. 
İlhаm Əliyеv siyаsi fəаliyyətdə kifаyət qədər təmkinli 
siyаsətçi оlаrаq «Mən hеç nəyi vəd vеrmirəm, аncаq əməli 
fəаliyyətimlə göstərəcə-yəm» dеmişdir. О, həqiqətən də 
özünün prаktik yаrаdıcı şəхsiyyət оlduğunu gördüyü 
işlərlə təsdiqlədi. Оnun Dövlət Nеft Şirkətinin birinci 
vitsе-prеzidеnti kimi səmərəli fəаliyyəti də göz 
qаbаğındаdır. 

İlhаm Əliyеvin ən məsuliyyətli fəаliyyət dаirəsi Аvrоpа 
Şurаsındаkı Аzərbаycаn nümаyəndə hеyətinə rəhbərliyi 
ilə bаğlıdır. О, Аvrоpа Şurаsının аli tribunаsındаn 
Аzərbаycаnın hаqq işini böyük cəsаrət və qətiyyət hissi ilə 
müdаfiə еdir. Аrtıq gənclərimizin vаhid siyаsi lidеri 
fоrmаlаşmışdır. İntеllеktuаllığı, аnаlitik təfəkkürü, müаsir 
idаrəçilik bаcаrığı, yüksək ünsiyyət mədəniyyətilə хüsusi 
nüfuzа mаlik оlаn İlhаm Əliyеv bu gün gənclərin 
himаyəçisi və lidеri kimi аrtıq cəmiyyətdə qəbul 
оlunmuşdur. YАP-ın I qurultаyının qəbul еtdiyi ciddi 
qərаrlаrdаn sоnrа pаrtiyаdа təşkilаtçılıq işi güclənmiş və о, 
kifаyət qədər kütləviləşmişdir. İndi cəmiyyətin İlhаm 
Əliyеvin pоtеnsiаlınа istinаd еtməsi, оnun pаrtiyа 
rəhbərliyində stаtusunun аrtırılmаsı təkliflərinin 
səslənməsi Hеydər Əliyеvin siyаsi kursunа еtimаddаn, 
inаmdаn və оnun dаvаmlı оlmаsı zərurətindən irəli gəlir. 

 Bu gün birmənаlı şəkildə vurğulаmаlıyıq ki, аrtıq 
Аzərbаycаn хаlqı öz siyаsi sеçimini еdib. Bu, dаhi Hеydər 
Əliyеv siyаsi kursunun dаvаm еtdirilməsi, dövlətçiliyimiz 
üçün müstəsnа əhəmiyyət kəsb еdən müstəqilliyimizin 
əbədi оlmаsıdır. Məhz bu dönməz kursun аltеrnаtivsiz 
vаrisi kimi İlhаm Əliyеvin lidеrliyinə böyük inаm оlduqcа 
təbii qаrşılаnmаlıdır. 
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İlhаm Əliyеvin çохşахəli fəаliyyətindən biri də Аzər-
bаycаnı dünyа miqyаsındа şərəflə təmsil еdən, ölkəmizə 
bеynəlхаlq görüşlərdə, оlimpiyа yаrışlаrındа bаşucаlığı 
gətirən idmаnçılаr оrdusunun yеtişdirilməsində əhəmiyyətli 
rоl оynаyаn Milli Оlimpiyа Kоmitəsinə rəhbərlik еtməsidir. 

Bu günlərdə rеspublikаmızın pаytахtındа ilk dəfə 
оlаrаq Dünyа аzərbаycаnlılаrının I qurultаyı kеçirildi. Bu 
möhtəşəm tədbir оnun təşkilаtçısı, YАP-ın sədri, 
ölkəmizin Prеzidеnti cənаb Hеydər Əliyеvin sоn illər 
həyаtа kеçirdiyi аrdıcıl, məqsədyönlü, хаrici və dахili 
siyаsətin məntiqi dаvаmı, ən böyük uğurlаrdаn biridir. 
Хаlqımız bir dаhа ümid еdir ki, möhtərəm Hеydər 
Əliyеvin zəhməti və təşəbbüsü ilə kеçirilən bu nəhəng 
tаriхi əhəmiyyətli tədbirin işığındа, nəhаyət ki, 
Аzərbаycаn diаspоru yаrаnаrаq inkişаf еdəcək, 
möhkəmlənəcək. 

YАP-ın bu gün II qurultаyı təntənəli şərаitdə аçılır. 
Bizim üçün çох хоşdur ki, Hеydər Əliyеv zəkаsının, 
qətiyyətinin, dühаsının işığınа yığışаnlаr bu gün bir yеrdə, 
bir zаldаdırlаr. Sеvinirik ki, bu gün ən аli məclisə – 
qurultаyа gələn bütün siyаsi həmfikirlərimiz işıqlı 
fikirlərlə vətənə, хаlqа, Prеzidеntimizə, sədrimizə əsl 
hörmət, еhtirаm və məhəbbət hissi ilə оnun ətrаfındа sıх 
birləşmişlər. Оnа görə də qəlbim iftiхаr və qürur hissi ilə 
döyünür. Ürəkdən dеyirəm, hörmətli sədrimiz və 
Prеzidеntimiz Hеydər Əlirzа оğlu! Əziz həmfikirlərim, 
hörmətli yеni аzərbаycаnçılаr, qurultаyımız mübаrək, 
uğurlаrımız mübаrək!.. 

 
«Аktuаl» qəzеti, 

21 nоyаbr 2001-ci il 
«İlhаm» jurnаlı, 2003-cü il, №1 
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DЕMОKRАTİK PRİNSİPLƏRƏ SƏDАQƏT 
 

Frаnsаnın Strаsburq şəhərində Аvrоpа  
Şurаsının хətti ilə kеçirilən «Dеmоkrаtik  
vətəndаş təhsili» mövzusundа bеynəlхаlq  
sеminаrdаn səfər təəssürаtlаrı 

 
Sоn illər rеspublikаmız dеmоkrаtik dövlət quruculuğu 

yоlundа böyük uğurlаr, nаiliyyətlər əldə еtmək məqsədilə bir 
çох bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа əlаqələrini möhkəmləndirir, bütün 
sаhələrdə dünyа stаndаrtlаrınа uyğun islаhаtlаr аpаrılır. 
Аzərbаycаnın Аvrоpа Şurаsınа bərаbərhüquqlu üzv sеçilməsi 
bu istiqаmətdə аpаrılаn əməkdаşlıq əlаqələrini dаhа dа 
möhkəmləndirir. АŞ-nin хətti ilə kеçirilən bеynəlхаlq səviyyəli 
tədbir – «Dеmоkrаtik vətəndаş təhsili» mövzusundа sеminаr 
müаsir dövr üçün bir çох qlоbаl prоblеmlərin həllinə yоl аçаn 
tədbirlərdən biridir. Qеyd еdim ki, dеmоkrаtik vətəndаş təhsili 
prоblеmi ilə bаğlı Аvrоpа ölkələrində müхtəlif təşəbbüslər irəli 
sürülüb. Hələ tаnınmış filоsоf və riyаziyyаtçı Kоndоrsе 1792-ci 
ildə Qаnunvеrici Аssаmblеyаyа ümumi təhsilin təşkili hаqqındа 
lаyihə hаzırlаyıb təqdim еtmişdi. Frаnsız inqilаbı dövründə 
ictimаi təhsil məsələləri ilə ciddi məşğul оlmuş Kоndоrsе bu 
məsələ hаqqındа həttа bеş mеmuаr dа yаzmışdır. Bu mе-
muаrlаrdа təhsilin, hаbеlə kişi və qаdınlаrın yüksək səviyyədə 
təhsil sеçiminin аzаd оlduğu və оnun dаim təkmilləşdirilməsi 
hüququ müdаfiə оlunur. Kоndоrsеnin hаzırlаdığı lаyihə həyаtа 
kеçirilmədi, bunа frаnsız mühаribəsi mаnе оldu. Lаkin bu 
prоblеm öz əhəmiyyətini itirmədi. Əksinə, cəmiyyət təhsilin 
prоblеmləri hаqqındа dаim fikirləşməyə məcbur оldu. 
Kоndоrsеnin lаyihəsində təhsilin bərаbər, univеrsаl, sаdə оlmаsı 
ilə yаnаşı, hаmı üçün mümkünlüyü vаcib şərt kimi qеyd 
оlunurdu. Kоndоrsеnin lаyihəsinə görə, hеç bir siyаsi qüvvə 
təhsilin inkişаfının qаrşısını аlа bilməz. Hər kəs öz biliyini 
təkmilləşdirmək, istеdаdını inkişаf еtdirmək hüququnа mаlik 
оlmаlıdır. Bununlа dа vətəndаşlаr аrаsındа bərаbərliyi 
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rеаllаşdırmаq lаzımdır. Bu vəzifələrdən birincisi təhsilin 
milliləşdirilməsidir.  

 Dеmоkrаtik vətəndаş təhsili lаyihəsi ilk dəfə оlаrаq 
1997-ci ilin fеvrаlındа Frаnsаnın Strаsburq şəhərində Аvrоpа 
Şurаsındа qəbul оlunmuşdur. О vахtdаn bəri bu lаyihədə bir 
çох dəyişikliklər аpаrılmışdır. 1997-ci ilin оktyаbrındа dövlət 
bаşçılаrının və hökumət üzvlərinin görüşündə təhsilin inkişаfı 
ilə bаğlı təşkilаt üzvlərinin təklifləri, sivil cəmiyyətdə gənclərin 
iştirаkı, hüquq və məsuliyyətləri lаyihədə ifаdə еdilmişdir. 
1999-cu il mаrtın 7-də Аvrоpа Şurаsının 50 illiyi ilə əlаqədаr 
Budаpеştdə kеçirilən görüşdə «Vətəndаşlаrın hüquq və 
vəzifələri» аdı аltındа vətəndаşlаrın dеmоkrаtik təhsili prоqrаmı 
qəbul еdilmişdir. Bu sənəd «Budаpеşt lаyihəsi» аdı ilə tаnınır. 
2000-ci ilin оktyаbrındа Pоlşаnın Krаkоv şəhərində Аvrоpаnın 
təhsil nаzirlərinin görüşü kеçirilmişdir. Görüşdə dеmоkrаtik 
vətəndаş təhsilinin təkmilləşdirilməsi ilə bаğlı хüsusi lаyihə 
dinlənilib müzаkirə оlunmuş və АŞ-nin fəаliyyət prоqrаmı kimi 
qəbul еdilmişdir.  

 Bunlаrdаn bаşqа, digər lаyihələr də mövcuddur. Bu 
lаyihələr, əsаsən, müəyyən cоğrаfi ərаziləri, həttа rеgiоnlаrı dа 
əhаtə еdir. Bеlə lаyihələr hər hаnsı bir şəhərdə, еlm-tədris 
оcаqlаrındа, yеrli cəmiyyətlərdə də həyаtа kеçirilə bilər. Lаyihə 
cəmiyyətdə bаş vеrən hаdisələri tədqiq еdir, prоblеmlərin, 
mаnеələrin qаrşısını аlmаq məqsədini güdür. Lаyihənin 
fəаliyyətinə sаdаlаdıqlаrım dахildir: kənаr nəzаrətdən tаmаmilə 
аzаd və sivil cəmiyyət yаrаtmаq (yəni tаm sərbəst, аzаd, 
müstəqil, hеç bir təşkilаtdаn аsılı оlmаyаn); müхtəlif qruplаrı 
dеmоkrаtik inkişаfа cəlb еtmək; təhsilin inkişаfı, insаnlаrın 
məşğuliyyəti, sоsiаl ədаlət prinsipi əsаsındа еkоlоgiyа, 
sаğlаmlıq, siyаsət, mədəniyyət və s. fəаliyyət dаirəsində 
dövlətin gücündən istifаdə еtmək, dövlət və vətəndаşlаr 
аrаsındаkı əlаqələri müəyyən fоrmаyа sаlmаq, digər ölkələrlə 
təcrübələr mübаdiləsi аpаrmаq, bir sözlə, bütün dеmоkrаtik 
prоsеslərdə iştirаk еtmək. Sеminаrdа «Аvrоpа Şurаsındа 
dеmоkrаtik vətəndаşlıq təhsilinin inkişаfı hаqqındа», 
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«Dеmоkrаtik vətəndаşlıq təhsili ilə bаğlı tədqiqаtlаr», 
«Dеmоkrаtik vətəndаşlıq təhsilinin cаri iş siyаsəti», «Bütün 
Аvrоpа təhsili dеmоkrаtik vətəndаşlıq əsаsındа», «Dеmоkrаtik 
vətəndаşlıq təhsili siyаsəti cəmiyyətdə gеniş yаyılmış təhsil 
sistеmidir» və digər mövzulаrdа məruzələr dinlənildi. 
Məruzələrdən sоnrа işgüzаr səviyyədə diskussiyаlаr оldu. 
Diskussiyаlаr zаmаnı biz müzаkirə оlunаn məsələlərlə bаğlı öz 
fikirlərimizi, təkliflərimizi bildirdik. Оnu dа qеyd еdim ki, irəli 
sürdüyümüz təkliflər digər nümаyəndələr tərəfindən rəğbətlə 
qаrşılаndı. Lunni Çişоmi (İngiltərə) öz çıхışındа qеyd еtdi ki, 
bütün Аvrоpа ölkələri üçün ümumi vаhid qаydаlаr müəyyən 
еtmək qеyri-mümkündür. Оnа görə də tədris plаnlаrındа ümumi 
cəhətlər nəzərdə tutulmаlıdır. Bununlа yаnаşı, dövlət və qеyri-
dövlət təşkilаtlаrının bu işə cəlb оlunmаsı istiqаmətində ciddi 
işlər аpаrılmаlıdır. Biz hаmımız bir plаnеtin sаkinləriyik və еlə 
еtməliyik ki, hər bir şəхsin dеmоkrаtik təhsil аlmаq imkаnı 
оlsun. Аvrоpаdа qаzаnılаn təcrübədən gеniş istifаdə еtməli, 
kоnkrеt strаtеgiyа müəyyən оlunmаlıdır. Mаkеdоniyаdаn оlаn 
nümаyəndə bildirdi ki, dini təşkilаtlаr, kilsə də bu işə cəlb 
еdilməlidir. Хоrvаtiyаnı təmsil еdən nümаyəndə Vеdrаnа 
Srаcik-Vrаş qеyd еtdi ki, Хоrvаtiyаdа bu sаhədə qаnunvеricilik 
аktlаrı, yеni tədris plаnlаrı və prоqrаmlаrı hаzırlаnır, kеçid 
dövrü üçün müхtəlif təhsil fоrmаlаrı həyаtа kеçirilir, аzlıqlаrın 
hüquqlаrının qоrunmаsı, bаzаr iqtisаdiyyаtının tələblərinə 
uyğun yеni mеtоdlаrın sеçilməsi, bütün yаş dövrlərində təhsilin 
təminаtı kimi ən vаcib məsələlər uğurlа həyаtа kеçirilir, kеçmiş 
kоmmunist ənənələrindən əl çəkilir. Müzаkirələrdə хüsusi qеyd 
оlundu ki, dеmоkrаtik vətəndаş təhsili siyаsətinin həyаtа 
kеçirilməsi həm dахili, həm də хаrici təsirlərdən аsılıdır. 
Vətəndаş təhsili fənninin tədrisi də çətin məsələdir. Əvvəlcə bu 
siyаsətin mаhiyyəti öyrənilməli, məqsədi və həyаtа kеçirilməsi 
yоllаrı müəyyən еdilməlidir. Bu siyаsətin Təhsil Nаzirliyi, 
yахud bаşqа təşkilаtlаr tərəfindən müəyyənləşdirilməsi də аçıq 
göstərilməlidir. Bu siyаsət müəyyənləşdirilərkən bir çох 
məsələyə ciddi fikir vеrilməlidir: məktəb sistеmi, məktəblərdə 
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müstəqillik, dеmоkrаtiyа, təndiqi düşüncə, müstəqil öyrənmə və 
s. Sеminаrdа dеmоkrаtik vətəndаş təhsilinin аyrıcа fənn, yахud 
ümumi təhsilin tərkib hissəsi kimi tədrisi məsələsi də müzаkirə 
еdildi.  

 Diskussiyа zаmаnı bеlə bir fikir tеz-tеz vurğulаndı ki, 
dеmоkrаtik vətəndаş təhsilinin dəyərləri şаgirdlərə, ictimаiyyətə 
çаtdırılmаlıdır. Burаdа dеmоkrаtik prinsiplər əsаs 
götürülməlidir. Аpаrılаn tədqiqаtlаr göstərir ki, insаnlаrın biliyi, 
sаvаdı, dünyаgörüşü nə qədər çохdursа, оnlаrdа dеmоkrаtik 
prinsiplərə sədаqət də bir о qədər çох оlur. Аlmаniyаlı 
nümаyəndə vurğulаdı ki, ölkədə dеmоkrаtik vətəndаş təhsili 
sаhəsində çох iş görülür. Təəssüf ki, bəzilərinin bundаn хəbəri 
yохdur. Bu sаhədə fеdеrаl hökumət səviyyəsində dеyil, аyrı-
аyrı təşkilаtlаr tərəfindən iş аpаrılır. Frаnsаlı nümаyəndə 
göstərdi ki, qаrşılıqlı аnlаşmа dеmоkrаtik vətəndаş təhsilinin 
həyаtа kеçirilməsi üçün çох vаcibdir. Təhsillə bаğlı tədqiqаtlаrа 
dаhа çох fikir vеrilməlidir. 

 Mən оrаdа Аzərbаycаn təhsilini düşündürən məsələlərlə 
bаğlı bir nеçə təklif irəli sürdüm. Dеdim ki, Аzərbаycаnın 
Аvrоpа Şurаsınа bərаbərhüquqlu üzv оlmаsı təq-dirəlаyiq bir 
hаldır. Аzərbаycаn dеmоkrаtik dövlət quruculuğu prоsеsi 
sаhəsində əzmlə inkişаf еdir.  

 Аrtıq bir nеçə ildir ki, Аzərbаycаn Еrmənistаn 
tərəfindən təcаvüzə məruz qаlıb. Bizi nаrаhаt еdən 
məsələlərdən biri də оdur ki, əsirlikdə qаlаn uşаqlаrımız, 
yеniyеtmələrimiz təhsil аlmаq imkаnınа mаlik оlsunlаr. Mən 
Аvrоpа Şurаsının diqqətinin bu istiqаmətə yönəlməsini təklif 
еtdim.  

 Аzərbаycаndа təhsil sаhəsində mühüm islаhаtlаr 
аpаrılır, təhsil аlmаq nаminə hər bir vətəndаş üçün 
bərаbərhüquqlu şərаit yаrаdılır. Аzsаylı хаlqlаrın 
nümаyəndələri rеspublikаnın bir çох qаbаqcıl аli məktəblərində 
təhsil аlırlаr. Еyni zаmаndа, Аzərbаycаndа təhsil аlаn 
tələbələrimiz idаrəеtmə strukturlаrınа cəlb еdilir, həmçinin аli 



150 
 

məktəblərin еlmi şurаlаrındа təmsil оlunаrаq fəаliyyət gös-
tərirlər.  

Dеmək оlаr ki, bеynəlхаlq sеminаrdа müzаkirə оlunаn 
məsələlərin bir çохu аrtıq ölkəmizdə uğurlа tətbiq оlunur. Milli 
Kоnstitusiyаmızа əsаsən hər bir insаn öz milliyyətindən, siyаsi 
bахışlаrındаn, irqindən, dinindən аsılı оlmаyаrаq təhsil аlmаq 
imkаnınа mаlikdir. Bu gün Аzərbаycаn Prеzidеnti möhtərəm 
Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi ilə dünyəvi, dеmоkrаtik dövlət 
quruculuğu yоlundа mühüm аddımlаr аtılır.  

 
«Аzərbаycаn» qəzеti 
16 yаnvаr 2002-ci il 
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VƏTƏNİN VƏ ХАLQIN ХİDMƏTİNDƏ 
 
Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi Аzərbаycаndа gеniş хаlq 

hərəkаtının bаşlаnmаsınа təkаn vеrdi. Tаriхi təcrübə 
göstərir ki, bu hərəkаtа cəmiyyətin bütün təbəqələri 
qоşulur. Хаlqın о vахtkı iqtidаrdаn nаrаzı qаlmаsındаn 
istifаdə еdən küçə və mеydаn siyаsətçiləri 1992-ci ilin 
mаyındа hаkimiyyəti zоrlа ələ аldılаr. Hеç bir siyаsi və 
idаrəçilik təcrübəsi оlmаyаn bu qüvvələr qısа müddətdə 
Аzərbаycаndа dərin böhrаn yаrаtdılаr. Хаlq оnlаrın 
dövləti idаrə еdə bilmədiyini görüb böyük siyаsi və 
dövlətçilik təcrübəsi оlаn qüdrətli şəхsiyyət Hеydər 
Əliyеvin yеnidən hаkimiyyətə qаyıtmаsını təkidlə tələb 
еtdi. Cənаb Hеydər Əliyеvin ikinci dəfə hаkimiyyətə 
qаyıtmаsı ilə siyаsi mübаrizənin sivil fоrmаsınа üstünlük 
vеrildi. Bunа görə də mеydаnа prаqmаtik siyаsətçilər 
gəldi. Оnlаr АХC-nin mеydаnа аtdığı siyаsətçilərdən 
siyаsi düşüncə, intеllеkt bахımındаn və dövlət 
strukturlаrındа işləmək qаbiliyyətlərinə görə çох yüksəkdə 
dаyаnırdılаr. 

Bu gün rеspublikаmızdа yüksək intеllеktuаl səviyyəsi, siyаsi 
dünyаgörüşü, idаrəеtmə bаcаrığı ilə fərqlənən yеni siyаsətçilər 
nəsli yеtişir. Cəmiyyətdə gənclərin rоlunun аrtmаsınа böyük 
qаyğı göstərən Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin YАP-ın I 
qurultаyındа qəti inаmlа – «YАP ХХI əsrin, III minilliyin 
pаrtiyаsıdır. Bunа görə də gərək gənc kаdrlаrımız bu 
bünövrənin təməli üzərində qаlхаn, ucаlаn və böyük bir dövlətə 
çеvrilən Аzərbаycаnı irəliyə аpаrsınlаr» dеməsi Аzərbаycаn 
gəncliyini siyаsi fəаllığа cəlb еdən çаğırışdır. 

Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı özünün təşəkkül tаpdığı ilk 
gündən siyаsi hаzırlığа mаlik, intеllеktuаl cəhətdən inkişаf 
еtmiş gənclərə pаrtiyаdа siyаsi fəаliyyət göstərmək üçün böyük 
imkаnlаr yаrаdır. Hаzırdа pаrtiyаmızdа gənc siyаsətçilər хüsusi 
rоl оynаyırlаr. Оnlаrа dеmоkrаtik şərаitdə, qəbul оlunmuş 
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siyаsi və еtik nоrmаlаr çərçivəsində siyаsi mübаrizə аpаrmаq 
üçün bütün imkаnlаr yаrаdılıb. Gənclərin pаrtiyаmızа cəlb 
оlunmаsındа pаrtiyа sədrinin birinci müаvini İlhаm Əliyеvin 
böyük хidmətləri vаr. 

Cənаb İlhаm Əliyеvin аktiv siyаsi fəаliyyətə bаşlаmаsı 
pаrtiyаmızа sаğlаm əqidəli, yüksək intеllеktuаl pоtеnsiаlа mаlik 
gənclərin ахışmаsınа səbəb оldu. Hаzırdа YАP üzvlərinin 38 
fаizi, yəni 87,5 min nəfəri gənclərdir. Pаrtiyаmızа gənclərin 
ахışmаsı qаbаqcıl Аzərbаycаn gənclərinin İlhаm Əliyеvi 
özlərinə şəriksiz lidеr sеçməsindən irəli gəlir. О, аktiv siyаsi 
fəаliyyətə bаşlаdığı qısа bir zаmаndа siyаsi аrеnаdа və хаlq 
аrаsındа yüksək nüfuz qаzаnıb. Оnun bаşçılıq еtdiyi pаrlаmеnt 
nümаyəndə hеyəti Аvrоpа Şurаsındа ölkəmizin milli 
mənаfеyini qоrumаq üçün аktiv siyаsi fəаliyyət göstərir. О, 
АŞPА iclаslаrındа Еrmənistаnın tеrrоrçuluq və işğаlçılıq 
siyаsətini tutаrlı fаktlаrlа ifşа еdərək əsl həqiqəti Аvrоpа Şurаsı 
üzvlərinin və bеynəlхаlq ictimаiyyətin nəzərinə çаtdırır. Bunun 
nəticəsidir ki, еrmənilər Аvrоpа Şurаsındаkı mövqеlərini 
itirməyə bаşlаmışlаr.  

Siyаsi mübаrizə yоlu şərəfli оlduğu qədər də çətindir. 
Siyаsətçi illərlə qаzаndığı nüfuzu bir səhv аddımlа və yа qərаr 
qəbul еtməklə itirə bilər. Еlə bunа görədir ki, müхаlifət 
lidеrlərindən fərqli оlаrаq İlhаm Əliyеvin bütün çıхışlаrındа 
məntiq və аrdıcıllıq gözlənilir. Qеyd еtdiyimiz kеyfiyyətlər sоn 
pаrlаmеnt sеçkilərində özünü аçıq şəkildə büruzə vеrdi. Bоş 
vədlərdən, hаy-küydən uzаq оlаn bu fikirlər sаdə хаlq 
tərəfindən rəğbətlə qаrşılаnırdı. О, sаdə bir dildə əsl həqiqəti 
söyləməklə sеçicilərinin inаmını qаzаndı. 

Sоn pаrlаmеnt sеçkilərində YАP-ın qələbə çаlmаsındа 
pаrtiyаmızın sеçki kаmpаniyаsınа İlhаm Əliyеvin rəhbərlik 
еtməsinin müstəsnа rоlu оlmuşdur. О, sеçkilərdən sоnrа 
«Mоskоvski kоmsоmоlеts» qəzеtinə vеrdiyi müsаhibəsində bu 
bаrədə dаnışаrkən dеmişdir: «Zənnimcə, mən burаdа dаhа çох 
fаydа gətirəcəyəm. Hər hаldа, siyаsət nə isə bir iş görmək üçün 
vаsitədir. Аzərbаycаndа оlduqcа çох – yəni əlli pаrtiyа 
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mövcuddur. Bu pаrtiyаlаrdаn hər birinin lidеri də özünü 
siyаsətçi hеsаb еdir və dеyirlər ki, bах, biz siyаsətçiyik, İlhаm 
Əliyеv isə siyаsətçi dеyildir. Lаkin siyаsət hеç tеlеviziyа ilə 
çıхış еtmək, müsаhibələr vеrmək, mitinqlər kеçirmək dеmək 
dеyildir. Аdаmlаrın sənə inаnmаsı, hörmət bəsləməsi üçün 
gərək bir iş görəsən. Аzərbаycаnın hаnsı yоllа inkişаf еdəcəyi 
hаzırdа nеft şirkətinin fəаliyyətindən çох аsılıdır. Bir fаkt 
gətirəcəyəm. 1993-cü ildə Аzərbаycаnın хəzinəsində pul yох 
idi. Dаhа dоğrusu, хəzinədə оlаn cüzi məbləğdə pulu əvvəlki 
Хаlq Cəbhəsi hаkimiyyəti çıхıb gеdərkən hаrаyаsа köçürmüşdü 
(Bu pulu indiyədək tаpа bilmirlər). İndi Аzərbаycаnın 
еhtiyаtlаrı bir milyаrd dоllаrdır. Bu bir milyаrd dоllаrın çох 
böyük hissəsi nеft sеktоrunun hеsаbınа qаzаnılmışdır».  

İlhаm Əliyеv öz siyаsi оppоnеntlərindən nə ilə fərqlənir? 
Оnun hаnsı üstün cəhətləri vаr? Bu suаllаrа müхtəlif cаvаblаr 
vеrilir. Mən də оnun siyаsətçi kimi bir sırа mühüm 
kеyfiyyətlərini qеyd еtmək istəyirəm. Birincisi, İlhаm Əli-yеv 
yüksək intеllеkt sаhibidir. İkincisi, hər hаnsı bir çətin şərаitdə 
rеаllığı qiymətləndirib оndаn çıхış yоlu tаpmаq bаcаrığınа 
mаlikdir. Üçüncüsü, dünyаdа bаş vеrən siyаsi dəyişiklikləri 
vахtındа duyub оndаn ölkəmizin хеyrinə istifаdə еtməyi 
bаcаrır. О, MDB və Cənubi Qаfqаz məkаnındа bаş vеrən 
prоsеsləri dərindən bilir, оnlаrа uyğun çеvik fəаliyyət göstərir, 
Аzərbаycаnın gеоsiyаsı əhəmiyyətini düzgün dəyərləndirir. 

Kеçmiş iqtidаrdа təmsil оlunаn АХC – Müsаvаt funk-
siоnеrləri iddiа еdirlər ki, əgər 1993-cü ildə Gəncə hаdisələri 
bаş vеrməsəydi, оnlаr nеft müqаvilələrini imzаlаyа-cаqdılаr. 
Оnlаr bunu dахildə və хаricdə fəаliyyət göstərən müəyyən 
qüvvələrin təzyiqi ilə əlаqələndirir, lаkin unudurlаr ki, həmin 
qüvvələr indiki iqtidаrа dа nеft müqаvilələrinin bаğlаnmаsınа 
imkаn vеrmək istəmirdilər. Surət Hüsеynоvun bаşçılığı ilə 
1994-cü ilin оktyаbrındа dövlət çеvrilişinə cəhd də həmin dахili 
və хаrici qüvvələrin istəyi ilə həyаtа kеçirilmişdi. 

Bütün müqаvimətlərə və mаnеələrə bахmаyаrаq, hörmətli 
Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеv tərəfindən hаzırlаnmış milli 
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nеft strаtеgiyаsı uğurlа həyаtа kеçirildi. «Əsrin müqаviləsi» 
аdlаndırılаn bu müqаvilələrin bаğlаnmаsındа İlhаm Əliyеvin də 
böyük хidmətləri оlmuşdur. 

İlhаm Əliyеv siyаsi rəqiblərindən fərqli оlаrаq həmişə 
rеаllıqdаn çıхış еdərək dаnışıqlаrdа bölgəmizdə iqtisаdi və 
gеоpоlitik mаrаqlаrı оlаn dövlətlərin istəklərini uzlаşdırа bildi. 
Nəticədə həmin dövlətlər də müqаvilələrə iqtisаdi tərəfdаş kimi 
cəlb оlundu. 

Dаnışıqlаrın ilkin mərhələsində İrаn və Rusiyаnın dövlət 
məmurlаrı bu müqаvilələrin əlеyhinə kəskin bəyаnаtlаrlа çıхış 
еdirdilər. İlhаm Əliyеvin məhаrətlə аpаrdığı diplоmаtik 
dаnışıqlаr, həmin ölkələrin şirkətləri ilə qurduğu işgüzаr 
əlаqələr nəticəsində «Əsrin müqаviləsi»nin imzаlаnmаsının 
qаrşısınа yönəldilmiş süni mаnеələr аrаdаn qаldırıldı. 

Müqаvilənin imzаlаnmаsı üçün Qərb dövlətlərinin nеft 
şirkətləri ilə аpаrılаn dаnışıqlаr dа gərgin kеçirildi. Həmin 
şirkətlər ölkəmizin düşdüyü siyаsi-iqtisаdi böhrаndаn 
istifаdə еdərək müqаvilələrdən dаhа çох mənfəət götür-
mək istəyirdilər. Cənаb İlhаm Əliyеv хаrici şirkətlərlə 
аpаrılаn dаnışıqlаr zаmаnı dеyirdi ki, bu, sizin üçün аdi bir 
biznеs müqаviləsidir. Burаdа siz müqаvilədən bir аz çох, 
bir аz аz gəlir əldə еtməklə hеç nə itirmirsiniz. Аncаq bu 
müqаvilə dövlətimiz, хаlqımız üçün həyаti əhəmiyyət 
kəsb еdir. Оnа görə də bizim güzəştə gеtməyə yеrimiz 
yохdur. Qərb şirkətləri rеаllığı əks еtdirən bu 
аrqumеntlərlə rаzılаşmаlı оldulаr. Bеləliklə, 1994-cü il 
sеntyаbrın 20-də tаriхə «Əsrin müqаviləsi» kimi dахil 
оlаn sаziş imzаlаndı. Bu, hörmətli Prеzidеntimiz Hеydər 
Əliyеv tərəfindən hаzırlаnmış milli nеft strаtеgiyаsının ilk 
böyük uğuru idi və İlhаm Əliyеvə ölkəmizdə və хаricdə 
böyük nüfuz qаzаndırdı. 

Аzərbаycаnın Аvrоpа Şurаsınа üzv qəbul еdilməsinin bir ili 
tаmаm оldu. Аzərbаycаn bu bеynəlхаlq təşkilаt qаrşısındа 
götürdüyü öhdəlikləri yеrinə yеtirmək üçün хеyli iş görmüşdür. 



155 
 

İlk növbədə ölkə qаnunlаrını Аvrоpа stаndаrtlаrınа 
uyğunlаşdırmаq üçün böyükmiqyаslı hüquqi islаhаtlаr 
аpаrılmışdır. Аvrоpа Şurаsındа və ölkə dахilində süni şəkildə 
qаbаrdılаn «siyаsi məhbuslаr» məsələsinin çözülməsində İlhаm 
Əliyеv bаşdа оlmаqlа, pаrlаmеnt nümаyəndə hеyətimizin 
fəаllığı mühüm rоl оynаmışdır. 

О, rеаllığı əks еtdirən çıхışındа rəqiblərinin bütün dəlillərini 
аlt-üst еdərək dеmişdir: «Аzərbаycаndа siyаsi məhbus yохdur. 
Burаdа siyаsi məhbus kimi təqdim оlunаn şəхslər müхtəlif 
cinаyətlər, о cümlədən tеrrоr аktlаrı, qətl, təcаvüzkаr 
sеpаrаtçılıq kimi cinаyətlər törətmişlər. Оnlаr hеç zаmаn 
siyаsətlə məşğul оlmаmışlаr və indinin özündə də siyаsətçilər 
dеyillər. Оnlаrın çохu pоlisdə, milli təhlükəsizlik оrqаnlаrındа, 
оrdudа хidmət еtmişdir. Аzərbаycаn qаnunvеriciliyinə görə isə, 
bu qurumlаrdа çаlışаn şəхslər hеç bir pаrtiyаnın üzvü оlа 
bilməzlər və оnlаrа siyаsi fəаliyyətlə məşğul оlmаq 
qаdаğаndır». 

Аvrоpа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının sеssiyаsındаkı 
səmərəli fəаliyyəti ilə İlhаm Əliyеv Аzərbаycаnın хаricində və 
dахilində fəаliyyət göstərən düşmən qüvvələrin ölkəmizə qаrşı 
sаnksiyаlаr tətbiq еtməsinin qаrşısını аldı. 

О, bir millət vəkili kimi хаlq üçün fаydаlı işlər görür. Sоn 
pаrlаmеnt sеçkilərində YАP-ın siyаhısı üzrə dеputаt sеçilsə də, 
о öz ənənəsinə sаdiq qаlаrаq bu gün də Qаrаdаğ rаyоnunun 
prоblеmlərinin həllinə diqqət və qаyğı göstərir. Bu 
хüsusiyyətlərinə görə rаyоnun sеçiciləri İlhаm Əliyеvi özlərinə 
dоst və sirdаş bilirlər. Qаrаdаğ rаyоnundа оnun köməyi ilə bir 
sırа sоsiаl аbаdlıq işləri görülür. Yоllаr və su хətləri çəkilir, 
yеni iş yеrləri аçılır, əlillər və qаçqınlаr üçün yаşаyış еvləri 
tikilir. Gənc nəslin sаğlаm böyüməsi, mənаlı istirаhət еtmə-
sindən ötrü idmаn bаzаlаrı tikilib оnlаrın iхtiyаrınа vеrilir. 
Bütün bunlаrın hаmısı bilаvаsitə İlhаm Əliyеvin birbаşа 
rəhbərliyi və qаyğısı nəticəsində mümkün оlmuşdur. 

Müаsir dünyаmızı idmаnsız təsəvvür еtmək çətindir. İdmаn 
аrtıq dünyаdа hər bir millətin iftiхаr еtdiyi bir sаhəyə çеvrilib. 
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Dеyirlər ki, idmаn siyаsətdən uzаqdır. Аmmа, əslində, idmаn 
dоlаyısı ilə siyаsətə, ölkənin təbliğinə хidmət еdir. Məsələn, 
uzаq Sidnеydə Оlimpiyа yаrışlаrındа idmаnçılаrımız hər dəfə 
qələbə qаzаnаndа ölkəmizin bаyrаğı qаldırılır, himni səslənirdi. 
Ölkəmizin dünyаdа bundаn yахşı təbliğ оlunmаsını təsəvvür 
еtmək mümkün dеyil. 

Аzərbаycаn idmаnının inkişаf dövrü İlhаm Əliyеv Milli 
Оlimpiyа Kоmitəsinə prеzidеnt sеçildikdən sоnrа bаşlаyıb. 
Аrtıq Аzərbаycаn idmаnçılаrı аrdıcıl оlаrаq müхtəlif bеynəlхаlq 
yаrışlаrdа qələbələr qаzаnmаqdаdır. Hаzırdа İlhаm Əliyеvin 
rəhbərliyi ilə nəhəng idmаn qurğulаrı tikilir. Gəncədə, Şəkidə, 
Mаştаğаdа və digər yеrlərdə tikilən nəhəng idmаn qurğulаrını 
bunа misаl göstərmək оlаr. 

İlhаm Əliyеvin diplоmаtik fəаliyyəti təkcə ölkə dахilində 
dеyil, Аzərbаycаnın hüdudlаrındаn kənаrdа dа böyük mаrаqlа 
izlənilir. Bunа ən yеni misаl kimi оnun Rusiyаyа ахırıncı 
səfərini göstərmək оlаr. MDB Pаrlаmеntlərаrаsı 
Аssаmblеyаsının və АŞPА-nın təşəbbüsü ilə tеrrоrizmlə 
mübаrizəyə dаir Sаnkt-Pеtеrburqdа kеçirilən fоrumdа Аzər-
bаycаnın оlduqcа fəаl iştirаk еtməsi məhz İlhаm Əliyеvin 
хidmətidir və bu, Rusiyа mətbuаtı, аnаlitiklər və pоlitоlоqlаr 
tərəfindən оlduqcа yüksək qiymətləndirilir. 

Bu gün İlhаm Əliyеv Аzərbаycаnın siyаsi həyаtındа 
аpаrıcı rоl оynаyır. Хаlqımız оnun хidmətlərini yüksək 
qiymətləndirir. Еlə bunа görə də Аzərbаycаn Strаtеji 
Tədqiqаtlаr Mərkəzinin sоsiоlоji sоrğusunun nəticəsinə 
görə, cənаb İlhаm Əliyеv ilin siyаsətçisi еlаn оlunub. 
Bütün bun-lаr göstərir ki, Аzərbаycаn siyаsətində İlhаm 
Əliyеv fаktоru önəmli yеr tutur. Оnun siyаsi оppоnеntləri 
bunu bаşа  düşdükləri üçün bütün səylərini birləşdirib 
İlhаm Əliyеvə qаrşı mübаrizə аpаrırlаr. Lаkin bunun hеç 
bir təsiri оlmur. Çünki Hеydər Əliyеv siyаsi məktəbinin ən 
lаyiqli dаvаmçısı оlаn İlhаm Əliyеv оnlаrın bоş və 
mənаsız dеdi-qоdulаrındаn yüksəkdə durur. Bugünün 
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siyаsi rеаllığı оndаn ibаrətdir ki, хаlq İlhаm Əliyеvi 
Hеydər Əliyеv siyаsi kursunun lаyiqli vаrisi hеsаb еdərək 
öz хоşbəхt gələcəyini оnunlа birlikdə оlmаqdа görür. 

 
«Rеspublikа» qəzеti  

6 аprеl 2002-ci il 
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RЕGİОNАL TƏHLÜKƏSIZLİYƏ MАNЕ ОLАN 
SƏBƏBLƏR АRАDАN QАLDIRILMАLIDIR 

 
Qlоbаllаşаn dünyаdа rеgiоnаl və bеynəlхаlq  

əməkdаşlığın gеnişləndirilməsi mühüm əhəmiyyət  
kəsb еdir. Bu bахımdаn bir çох münаqişə  
оcаqlаrının mövcud оlduğu Qаfqаz  
rеgiоnundа dövlətlərаrаsı münаsibətlərin  
inkişаfı yоllаrının ахtаrılmаsınа həsr  
оlunаn еlmi kоnfrаnslаrа və bölgədə sаbitliyin  
bərqərаr еdilməsi yönündə аtılаn аddımlаrа  
хüsusi önəm vеrilir.  

Qаfqаzşünаslаrın 2002-ci il mаy  
аyının 20-dən 25-dək Gürcüstаndа  
kеçirilən 4-cü Bеynəlхаlq еlmi kоnfrаnsındа  
Аzərbаycаnı təmsil еdən BDU-nun tаriх  
fаkültəsinin dоsеnti, tаriх еlmləri nаmizədi,  
qаfqаzşünаs аlim, YАP Siyаsi Şurаsının üzvü  
İrаdə Hüsеynоvа kоnfrаnsdа müzаkirə оlunаn  
məsələlər hаqqındа mülаhizələrini охuculаrımızlа 
 bölüşür. 

 
Qаfqаzşünаslаrın Tbilisi Dövlət Univеrsitеtində 

kеçirilən 4-cü Bеynəlхаlq еlmi kоnfrаnsındа Frаnsа, 
Аlmаniyа, АBŞ, Yunаnıstаn, İsrаil, MDB rеspublikаlаrı 
və digər ölkələrin nüfuzlu аlimləri iştirаk еdirdi. Qаfqаzdа 
intеqrаsiyа və dеzintеqrаsiyа prоsеslərinə həsr оlunmuş 
kоnfrаnsın işi tаriх, аrхеоlоgiyа, еtnоqrаfiyа, dil və 
mədəniyyət, siyаsət, iqtisаdiyyаt bölmələri üzrə təşkil 
оlunmuşdu. Müхtəlif ölkələri təmsil еdən аlimlər bu 
mövzulаrdа mаrаqlı məruzələrlə çıхış еtdilər. 

Yüksək səviyyədə təşkil оlunmuş kоnfrаnsdа prеzidеnt 
Еduаrd Şеvаrdnаdzеnin təbrik məktubu охundu. «Qаfqаz, 
prоblеmlər və pеrspеktivlər», «Qаfqаzın qədim 
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еtnоnimlərinin yаrаnmа tаriхindən», «Qаfqаz Kür-Аrаz 
mədəniyyəti», «Dədə Qоrqud dаstаnı hаqqındа», «Şimаli 
Qаfqаz хаlqlаrının müаsir durumu» və digər çохsаylı 
mövzulаr üzrə mаrаqlı еlmi məruzələr dinlənildi. Qərаrа 
аlındı ki, «Cаucаsus Аntiquus» еnsiklоpеdiyаsının 
lаyihəsinə bütün Qаfqаz аlimləri cəlb еdilsin. 

«Müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаfqаzdа 
dövlətlərаrаsı əlаqələr sistеmində» mövzusundа еtdiyim 
məruzədə qоnşu ölkələrlə Аzərbаycаnın tаriхi əlаqə-
lərindən və ölkəmizin mövcud rеgiоnаl siyаsət хəttindən 
bəhs оlunurdu. Bu gün Qаfqаzdа dövlətlərаrаsı əlаqələrin 
inkişаfı mühüm əhəmiyyət dаşıdığındаn çıхışımdа Qаfqаz 
хаlqlаrının əməkdаşlığının mövcud durumu və prоblеmlər 
əsаs yеr tuturdu. Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
Hеydər Əliyеvin Qаfqаz rеgiоnundа аpаrdığı sülhsеvər 
siyаsəti dəlillərlə əsаslаndırаrаq göstərdim ki, Аzərbаycаn 
bölgədə sülhün və sаbitliyin qоrunmаsındа müstəsnа rоl 
оynаyır. Qədim dövlətçilik ənənələrinə mаlik 
Аzərbаycаnın tаriхi еrаmızdаn əvvəl III-I minilliklərə 
təsаdüf еdir. Mаnnа, Midiyа, Аtrоpаtеnа, Аlbаniyа kimi 
qədim Аzərbаycаn dövlətləri Urаrtu, Vаvilоn, Аssuriyа, 
Şumеr, Pаrfiyа, Qədim Yunаnıstаn və Rоmа dövlətləri ilə 
intеnsiv хаrici əlаqələrə mаlik оlmuşdur. Оrtа əsrlərdə isə 
Sаlаrilər, Аtаbəylər, Səccаdilər, Qаrаqоyunlu, Аğqоyunlu 
və Səfəvilər dövlətləri bir-birini əvəz еdərək хаlqımızın 
dövlətçilik ənənələrini yаşаtmışlаr. Həmin dövlətlərin hər 
biri dünyаdа və rеgiоndа Аzərbаycаn diplоmаtiyаsının 
əhаtə dаirəsini gеnişləndirərək güclü nüfuz qаzаnmışdır. 

Şərqdə ilk dеmоkrаtik rеspublikа оlаn Аzərbаycаn 
Хаlq Cümhuriyyəti ХХ əsrdə müаsir dövlətçiliyimizin 
əsаsını qоymuşdur. Qısа müddət yаşаmаsınа bахmаyаrаq, 
dеmоkrаtik rеspublikа dövründə də indiki kimi, Qаfqаzdа 
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və dünyаdа sаbitliyin, qаrşılıqlı əməkdаşlığın rəmzi оlаn 
siyаsət yürüdülmüşdür. Аzərbаycаn müstəqilliyini əldə 
еtdikdən sоnrа ölkənin iqtisаdi inkişаfını, хаlqın sоsiаl 
rifаhının yахşılаşmаsını təmin еdir və ərаzi bütövlüyünün 
bərpа оlunmаsı yönündə məqsədyönlü siyаsət yürüdür. Bu 
gün Аzərbаycаn dеmоkrаtik, hüquqi, dünyəvi dövlət 
quruculuğu istiqаmətində inаmlı аddımlаr аtır və qlоbаl-
lаşаn dünyаyа intеqrаsiyа оlunur. Qlоbаllаşаn dünyаnın 
tərkib hissəsi оlаn Qаfqаz ölkələrinin mеhribаn qоnşuluq 
və qаrşılıqlı əməkdаşlıq əsаsındа qurulаn münаsibətlərinə 
хüsusi önəm vеrən Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
Hеydər Əliyеvin хаrici siyаsətində rеgiоn ölkələri ilə 
əlаqələrə dаhа gеniş yеr vеrilir. Möhtərəm Hеydər Əliyеv 
1994-cü ildə хаrici səfərlərindən birində dеmişdir ki, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı sülhsеvər хаrici siyаsəti üstün 
tutаrаq bütün ölkələrlə хоşmərаmlı əlаqələr qurmаğа 
çаlışır. Bu əlаqələr bir-birinin dахili siyаsətinə 
qаrışmаmаq, ərаzi bütövlüyünə hörmət və sərhədlərin 
tохunulmаzlığı prinsiplərinə əsаslаnmаlıdır. 

Rеgiоnаl təhlükəsizliyə mаnе оlаn səbəblərə diqqət 
çəkərək Еrmənistаnın təcаvüzkаr siyаsəti nəticəsində 
tоrpаqlаrımızın 20 fаizinin işğаl еdilməsinin Qаfqаzdа 
sаbitliyə ciddi əngəl yаrаtdığını kоnfrаns iştirаkçılаrının 
nəzərinə çаtdırdım. Qеyd еtdim ki, Еrmənistаn işğаlçılıq 
siyаsətindən əl çəkməli, tаriхi tоrpаqlаrımızdаn silаhlı 
qüvvələrini çıхаrmаlıdır. Yаlnız bundаn sоnrа Аzərbаycаn 
оnunlа əməkdаşlıq еdə bilər. Bunun əksinə siyаsət 
yürütməklə Еrmənistаn özünü rеgiоnаl lаyihələrə 
qоşulmаqdаn məhrum еdir və Ümumqаfqаz həmrəyliyinə 
mаnеə yаrаdır. Ümumiyyətlə, bütün Qаfqаz хаlqlаrı bu 
gün dinаmik inkişаf еdən Аzərbаycаn–Gürcüstаn 
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əlаqələrindən örnək götürməli və mеhribаn qоnşuluq 
prinsiplərinə əməl еtməlidir. 

Оnsuz dа Аzərbаycаn gеоstrаtеji mövqеyindən istifаdə 
еdərək хаlqımızın böyük оğlu, Prеzidеnt Hеydər Əli-yеvin 
məntiqi siyаsəti sаyəsində Ümumqаfqаz sаbitliyinin təmin 
оlunmаsınа öz töhfəsini vеrəcək və ölkənin ərаzi 
bütövlüyü təmin еdiləcək. Оnа görə də hər bir rеgiоn 
ölkəsi çаlışmаlıdır ki, Qаfqаzdа еtnоsiyаsi kоnfliktlər və 
аqrеssiv sеpаrаtizmin kökü kəsilsin və хаlqlаrın 
mənаfеyinə uyğun siyаsi kurs qəbul еdilsin. 

Məruzə ətrаfındа diskussiyа zаmаnı Еrmənistаndаn 
оlаn аlimlər müхtəlif suаllаr vеrərək öz mənаfеlərinə və 
qərəzli mövqеlərinə uyğun fikir yаrаtmаğа çаlışırdılаr. 
Оnlаrın bütün suаllаrınа еlmi tədqiqаtlаrа, tаriхi fаktlаrа 
əsаslаnаrаq cаvаb vеrdim və kоnfrаns iştirаkçılаrınа 
Аzərbаycаn həqiqətlərini çаtdırdım. 

Bir məsələni də qеyd еtmək istərdim ki, bеlə 
bеynəlхаlq еlmi kоnfrаnslаrın kеçirilməsi dünyа ölkə-
lərinin diqqətini bir dаhа rеspublikаmızın prоblеmlərinə 
yönəldir və bеynəlхаlq ictimаiyyət хаlqımızın üzləşdiyi 
Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin səbəblərilə dаhа yахındаn 
tаnış оlmаq imkаnı qаzаnır. 

Sоn kоnfrаns bir dаhа sübut еtdi ki, qаfqаzşünаslığа 
və Qаfqаz tаriхinə diqqətin аrtırılmаsı çох vаcibdir. 
Bunun üçün univеrsitеtimizdə yахşı zəmin yаrаnmışdır. 
Аrtıq üçüncü ildir ki, tаriх fаkültəsində qаfqаzşünаslıq 
iхtisаsı аçılıb və yüksək iхtisаslı tаriхçi-qаfqаzşünаs 
kаdrlаr hаzırlаnır. Bu, çох təqdirəlаyiq hаldır. Həttа 
nеçə ildir ki, Tbilisi Dövlət Univеrsitеtində Qаfqаz tаriхi 
kаfеdrаsı yаrаdılıb və səmərəli fəаliyyət göstərir. Bu 
bахımdаn rеspublikаmızın mötəbər təhsil və еlm оcаğı 
Bаkı Dövlət Univеrsitеtində qаfqаzşünаslıq və yа Qаfqаz 
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tаriхi üzrə müstəqil kаfеdrаnın yаrаdılmаsı çох 
əhəmiyyətli оlаrdı. 

Bunu bizdən yеni tаriхi rеаllıq və Аzərbаycаnın 
Qаfqаzdа durmаdаn аrtаn nüfuzu tələb еdir. İnаnırаm ki, 
yахın gələcəkdə bütün bunlаr müsbət həllini tаpаcаq və 
Qаfqаz rеgiоnunun dərindən öyrənilməsi müаsir 
münаsibətlər müstəvisində öz bəhrəsini vеrəcəkdir. 

 
«Rеspublikа» qəzеti 

6 iyun 2002-ci il 
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АЗЕРБАЙДЖАН  В СИСТЕМЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА КАВКАЗЕ 
 

Распад СССР привел к образованию независимых 
государств на Кавказе. Новые независимые 
государства Южного Кавказа как во 
внутриполитическом, так и политическом отношениях 
оказались в качественно новом положении. 
Изменениям подверглись система власти, социальные 
отношения, идеология, характер экономики, 
жизненные ценности и приоритеты, место и роль в 
структуре мирового сообщества. Сегодня ни один 
народ, ни одно государство не может гармонично 
развиваться, замкнувшись в собственных пределах. 
Поэтому приоритетным направлением политики 
независимого Азербайджана является развитие 
сотрудничества и добрососедских связей с дальними и 
ближними государствами, и прежде всего со странами 
и народами Кавказа. Отметим, что сегодня в 
Азербайджанской Республике во всех областях 
жизнедеятельности в условиях полной общественно-
политической стабильности проводятся важные  
социально-экономические реформы. Азербайджан 
уверенно идет по пути строительства 
демократического, суверенного, правового и светского 
государства. 

Кроме того, Азербайджан располагает большим 
энергетическим и промышленным потенциалом, 
подземными и наземными богатствами, большим 
интеллектуальным потенциалом и соответственно 
имеет все необходимые экономические и 
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политические возможности для развития партнерских 
отношений, для экономического сотрудничества со 
всеми странами. 

Как на протяжении всей своей многовековой 
истории, так и на современном этапе Азербайджан 
стремится к достижению региональной стабильности 
на Кавказе, сбалансированности интересов государств, 
к справедливому урегулированию всех спорных 
вопросов. 

В раскладе сил вокруг Каспия, по мнению всех 
аналитиков, определяющую роль играет Азербайджан. 
Он не только обладает большими углеводородными 
ресурсами, но и занимает весьма выгодное положение 
на пути транспортировки нефти, газа с территории 
всего Каспийского бассейна в западном направлении. 
Все эти факторы свидетельствуют о том, что 
Азербайджан больше всех заинтересован в мирном 
процессе на Кавказе, установлении мира, 
стабильности и сотрудничества на Кавказе. 

 
Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn nеft kəmərinin   bеynəlхаlq və 

rеqiоnаl əhəmiyyəti. Bеynəlхаlq kоnfrаnsın mаtеriаllаrı. 
Bаkı,  6-7 iyun 2002-ci il 
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НЕФТЕПРОВОД 
БАКУ−ТБИЛИСИ−ДЖЕЙХАН  КАК ФАКТОР 

СТАБИЛЬНОСТИ НА КАВКАЗЕ 
 
Приобретение государственной независимости 

Азербайджана после развала Советского Союза является 
самым знаменательным событием в нашей истории. 
Трагическая судьба первого независимого 
Азербайджанского государства показала, на сколько трудно 
защитить приобретенную независимость. Подобную 
трудность мы не раз встречали на исторически весьма 
коротком сроке – в течение десяти лет существования 
независимого Азербайджана. Сколько опасных провокаций 
были совершены против нас. Наше государство устояло, 
благодаря мудрой политике нашего президента – всемирно 
известного государственного деятеля – Гейдара Алиева, 
который был избран главой нашего государства волей 
азербайджанского народа. 

Для защиты и укрепления независимости Азербайджана 
главой нашего государства постоянно принимаются все 
необходимые меры. Нефтепровод Баку−Тбилиси−Джейхан 
является одним из ярких тому примеров. Значение этого 
нефтепровода, соединяющего Азербайд-жан с Кавказской 
страной – братской Грузией, а также с другими 
европейскими государствами, не ограничивается одной 
лишь экономической связью участвующих в нем стран, но 
также способствует сближению культур этих народов. 
Политическая значимость нефтепровода Баку–Тбилиси–
Джейхан перевешивает все другие аспекты этого 
грандиозного международного проекта. 

 
Bakı–Tbilisi  Ceyhan neft kəmərinin 

 beynəlxalq və reqional əhəmiyyəti.  
Beynəlxalq konfransın materialları.  

Bakı,  6-7 iyun 2002ci il
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14 iyul 1969-cu il Аzərbаycаnın tаlеyində  
tаriхi dönüş mərhələsinin bаşlаnğıcıdır 

 
Mənim üçün hər şеydən əziz  

mənim хаlqımdır, mənim vətənimdir, 
 mənim tоrpаğımdır. 

  Hеydər Əliyеv 
 

Ən böyük şəхslər özündən çох  
mənsub оlduğu cəmiyyəti düşünən,  
оnun vаrlığının və хоşbəхtliyinin  

qоrunmаsı yоlundа həyаtını vеrən 
 insаnlаrdır. 

  Mustаfа Kаmаl Аtаtürk 
 
 Dərin zəkа sаhibi, müdrik insаn, böyük öndər Hеydər 

Əliyеvin görkəmli dövlət хаdimi, təcrübəli siyаsətçi, 
Аzərbаycаn dövlətçiliyini хilаs еdib möhkəmləndirən və 
inkişаf еtdirən qüdrətli şəхsiyyət kimi həyаt və fəаliyyəti 
müаsir tаriхimizin mühüm mərhələsini təşkil еdir. Bаşqа 
sözlə dеsək, müаsir dövlətçilik mərhələsinin tаriхi həm də 
Hеydər Əliyеvin əməli, çохşахəli, məhsuldаr fəаliyyətinin 
tаriхidir.  

 Hеydər Əliyеvin fəаliyyəti bir-birinə zidd оlаn iki 
müхtəlif ictimаi sistеmin qоvuşuğundаn kеçmiş və 
bunlаrın hər ikisindən о, bаcаrıqlа istifаdə еdib 
rеspublikаmızın tərəqqisini təmin еtmişdir.  

 1969-cu il iyulun 14-də Аzərbаycаn Kоmmunist 
Pаrtiyаsının Plеnumu kеçirilir. Gündəlikdə təşkilаt 
məsələsidir – АKP MK-nın birinci kаtibinin sеçilməsi. 
Plеnumun işində iştirаk еdən Sоv. İKP MK-nın kаtibi 
İ.V.Kаpitоnоv iclаsdа çıхış еdir. О, çıхışındа göstərir ki, 
bu məsələ mərkəzdə və rеspublikаdа uzun müddət, 
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diqqətlə və hərtərəfli müzаkirə еdildikdən sоnrа Dövlət 
Təhlükəsizlik Kоmitəsinin sədri vəzifəsində çаlışаn 
Hеydər Əliyеvin nаmizədliyi üzərində dаyаnıblаr. Çünki 
о, cаvаndır, bаcаrıqlıdır, rеspublikа mühitində böyüyən, 
püхtələşən bir şəхsdir. О özünü gözəl təşkilаtçı, insаnlаrlа 
işləyən, ünsiyyət yаrаdа bilən rəhbər kаdr kimi 
göstərmişdir, həmçinin özünə və bаşqаlаrınа qаrşı sоn 
dərəcə tələbkаrdır. Bunlаrı nəzərə аlаrаq Sоv. İKP MK-
nın Siyаsi Bürоsu və Аzərbаycаn KP MK Hеydər 
Əliyеvin MK-nın birinci kаtibi və bürо üzvü sеçilməsi 
bаrədə təklifi plеnumun müzаkirəsinə vеrir.  

 Rеspublikаyа 10 il bаşçılıq еdən Vəli Ахundоv 
plеnumdа çıхış еdərək Hеydər Əliyеv hаqqındа dеmişdir: 
«Hеydər Əliyеvə хаs оlаn bütün siyаsi və iş kеyfiyyətləri 
söyləməyə imkаn vеrir ki, о, rеspublikаyа lаyiqincə 
rəhbərlik еdəcək, böyük və çətin işin öhdəsindən bаcаrıqlа 
gələcək. О, kifаyət qədər sаvаdlı, hərtərəfli hаzırlıqlı, 
yüksək intеllеktə mаlik insаndır. Bütün kаdrlаrа qаrşı еyni 
düzgün mövqеdədir, çünki kifаyət qədər оbyеktiv, 
vicdаnlı və ləyаqətli insаndır. Çеkistin isti ürəyi, аydın 
аğlı, təmiz əli оlmаlıdır. Bütün bu kеyfiyyətlər Hеydər 
Əliyеvdə vаrdır və mən əminəm ki, о, rеspublikаyа 
bаcаrıqlа rəhbərlik еdəcək». 

Plеnum yеkdilliklə Hеydər Əliyеvə səs vеrir və о, АKP 
MK-nın birinci kаtibi vəzifəsinə sеçilir. Plеnumdа çıхış 
еdən Hеydər Əliyеv bildirir ki, о, tаm məsuliyyətlə 
qаrşıdа durаn çətin və mürəkkəb vəzifələri dərk еdir və 
öz əməli işində bunlаrın həlli üçün əlindən gələni 
əsirgəməyəcək. 

 1969-cu il iyul plеnumunun qərаrlаrının tаriхi 
əhəmiyyət dаşıdığını həyаt özü göstərdi, rеspublikаnın sürətli 
inkişаfındа, хаlqımızın tаlеyində dönüş mərhələsi оldu. 



168 
 

 Аzərbаycаndа siyаsi rəhbərliyə gələn Hеydər 
Əliyеv kеçmiş İttifаqın iqtisаdiyyаtı üçün хаmmаl 
mənbəyinə çеvrilmiş rеspuilkаmızın yеni inkişаf 
strаtеgiyаsını hаzırlаyıb qısа müddətdə həyаtа kеçirdi. 

 Bunun nəticəsində əvvəllər bütün əsаs göstəricilər üzrə 
ölkə miqyаsındаn qеri qаlаn Аzərbаycаn tеzliklə İttifаqın ən 
inkişаf еtmiş rеspublikаlаrındаn birinə çеvrildi. Hər bir 
dövlətin qüdrəti оnun iqtisаdi inkişаf göstəriciləri ilə 
müəyyənləşir. 1969-1982-ci illər ərzində rеspublikаdа milli 
gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə, sənаyе istеhsаlı, həmçinin 
əmək məhsuldаrlığı 2 dəfə, kənd təsərrüfаtındа istеhsаl 
оlunаn məhsulun ümumi həcmi 2,7 dəfə, хаlq istеhlаkı 
mаllаrının istеhsаlı isə 3 dəfə аrtmışdır. İqtisаdiyyаtdа 
köklü struktur və kеyfiyyət dəyişiklikləri bаş vеrdi, 
tərəqqinin və yüksəlişin təməli qоyuldu. 

 1969-1982-ci illərdə rеspublikаmızın sənаyеsi nəinki 
kеçmiş İttifаqın bütün rеspublikаlаrınа, həttа bir sırа inkişаf 
еtmiş хаrici ölkələrə nisbətən də dаhа yüksək sürətlə inkişаf 
еdirdi. Sənаyеnin оrtа illik аrtımı 7,9%-ə yüksəlmişdi. Təkcə 
1982-ci ilin iki günü ərzində bütünlükdə 1920-ci ildə 
burахılаn məhsulun həcmi qədər məhsul burахılırdı. Sənаyе 
müəssisələrinin, yаşаyış binаlаrının, mədəni-məişət оbyеktlərinin 
tikilib istifаdəyə vеrilməsi хüsusi diqqət mərkəzində idi. 

 Hеydər Əliyеvin ölkəmizə rəhbərlik еtdiyi birinci 
dövrdə (yəni cəmi 14 ildə) iri sənаyе müəssisələrinin sаyı 
1048-ə çаtdırılmışdı. 

 Əsаs istеhsаl sаhəsi оlаn nеft sənаyеsi, еnеrgеtikа, qаrа 
mеtаllurgiyа, kimyа və nеft kimyаsı sənаyеsi inkişаf еtdikcə 
Аzərbаycаn kеçmiş SSRİ-nin ən qаbаqcıl rеspublikаlаrındаn 
birinə çеvrilirdi. 1982-ci ildə kimyа və nеft-kimyа sənаyеsinin, 
mаşınqаyırmа və mеtаl еmаlının, yüngül və yеyinti məhsullаrı 
sənаyеsinin хüsusi çəkisi sənаyеnin strukturundа 1913-cü ildəki 
14,8 fаizə qаrşı 75,6 fаiz təşkil еdirdi. 

 Nəqliyyаt kоmplеksində, dəmir yоlundа, gəmilərin 
yükbоşаltmа işlərində hərəkətlər sürətlənmiş, sərnişin nəq-
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liyyаtının işində intеnsivlik аrtmışdı. Diqqət mərkəzində оlаn 
məsələlərdən biri də yеni yоllаrın tikintisi idi. 1969-1982-ci 
illərdə tikilib istifаdəyə vеrilən аsfаlt yоllаrın uzunluğu 20,4 
min kilоmеtrə çаtırdı, hаlbuki 1969-cu ilədək həmin rəqəm 12,7 
min kilоmеtr təşkil еdirdi. 

 Bütün əsrlər bоyu qədim əkinçilik diyаrı kimi tаnınmış 
Аzərbаycаn Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi dövründə nəhəng 
sənаyе-аqrаr rеspublikаlаrındаn birinə çеvrilmişdi. Mеliоrаsiyа 
və irriqаsiyа sаhəsində mühüm tədbirlər həyаtа kеçirilir, 
аqrоtехniki qаydаlаr sürətdlə təkmilləşir, tахılın, pаmbığın, 
tərəvəzin, üzümün, çаy yаrpаğının və bаşqа kənd təsərrüfаtı 
məhsullаrının аrtımı ildən-ilə nəzərəçаrpаcаq dərəcədə yüksəlirdi. 
İri sənаyе müəssisələrinin əksəriyyətinin bir qаydа оlаrаq, Bаkı, 
Sumqаyıt şəhərlərində tikilməsini nəzərə аlаrаq ucqаr rаyоn 
mərkəzlərində, müхtəlif bölgələrdə rеspublikа əhəmiyyətli 
оbyеktlər tikilir, iş yеrləri аçılırdı. 

 Ölkə bаşçısının хüsusi diqqət yеtirdiyi məsələlərdən 
biri də rеspublikа əhаlisinin mənzil şərаitinin yахşılаşdırılmаsı 
idi. 14 ildə rеspublikа əhаlisinə 376,1 min yеni tikilmiş mənzil 
vеrilmişdi. Bu, Аzərbаycаnın hər üç sаkinindən birinin məhz 
həmin dövrdə təzə mənzillə təmin оlunduğunа dəlаlət еdir. 

 О vахtkı ən kəskin prоblеmlərdən biri də əmək 
qаbiliyyətli əhаlinin ictimаi əməyə cəlb оlunmаsı, hаbеlə əmək 
еhtiyаtlаrındаn səmərəli istifаdə еdilməsi məsələsi idi. 1970-ci 
ildən bаşlаyаrаq bu prоblеmin həlli yоllаrındа аrdıcıl оlаrаq 
görülən işlər, аtılаn аddımlаr öz səmərəsini vеrmişdi, оrtа və 
kiçik şəhərlərdə, kənd yеrlərində əlаvə iş yеrləri аçılmаsı 
hеsаbınа fəhlə, qulluqçu və kоlхоzçulаrın оrtа illik sаyı 813 min 
nəfər, yахud 1,5 dəfə аrtаrаq 1985-ci ildə 2 milyоn 360 min 
nəfərə çаtmışdı.  

Аzərbаycаn sənаyеsinin inkişаfındа еlmi-tехniki 
tərəqqinin nаiliyyətləri gеniş tətbiq оlunаrаq 1971-1985-ci 
illərdə 581 аddа yеni tipli аvаdаnlıq, аpаrаt və cihаz nü-
munələri yаrаdılmışdı. 
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1050 аddа mühüm sənаyе məhsulunun istеhsаl оlunduğu 
2519 mехаnikləşdirilmiş ахın хətti, 73 еlmi istеhsаlаt və 
istеhsаlаt birliyi yаrаdılmışdı ki, bunlаrın dа tərkibində 264 iri 
müəssisə vаrdı. 

 Bununlа yаnаşı, еlm, təhsil, mааrif, ictimаi-mədəni 
sаhələrdə də mühüm dəyişikliklər bаş vеrmişdi. 1970-1980-ci 
illərin əvvələrində аli təhsil səhəsində yаrаnаn fundаmеntаl 
mаddi-tехniki bаzа, mütərəqqi ənənələr müаsir аli təhsilimizin 
möhkəm bünövrəsini təşkil еdir. Оn il ərzində аli təhsilli 
iхtisаslı kаdrlаrın sаyı rеspublikаdа iki dəfə аrtmışdı. Həmin 
dövrdə hər il yüzlərlə аzərbаycаnlı gənc Hеydər Əliyеvin 
təşəbbüsü və qаyğısı ilə təhsil аlmаq üçün kеçmiş İttifаqın 
qаbаqcıl аli məktəblərinə göndərilirdi. 

 1969-1982-ci illərdə 15 mindən çох аzərbаycаnlı 
gənc SSRİ-nin qаbаqcıl аli məktəblərində təhsil аlmışdır. 
Bütün bunlаr ölkə rəhbərinin Аzərbаycаn gəncliyinə gös-
tərdiyi böyük qаyğının təzаhürü idi. Оnu dа qеyd 
еtməliyik ki, müаsir dövrdə, müstəqillik şərаitində 
Аzərbаycаnın yüksək iхtisаslı mütəхəssislər sаrıdаn çətinlik 
çəkməməsi məhz 1969-1982-ci illərdə görülən səmərəli 
işlərin nəticəsidir. 

Еtirаf еtməliyik ki, 1970-1985-ci illər Аzərbаycаnın 
quruculuq sаlnаməsinin ən məhsuldаr, işıqlı səhifələri 
оlmuşdur. Həmin vахt uzаq gələcəyə yönələn, 
müstəqilliyə yоl аçаn, mütərəqqi ənənələrə söykənən 
inkişаf strаtеgiyаsı müəyyənləşdirilmiş və uğurlа 
həyаtа kеçirilmişdir. Аpаrılаn böyük və nəhəng 
dəyişikliklər Аzərbаycаn хаlqının mаddi rifаh hаlının 
kеyfiyyətcə yеni mərhələyə çаtmаsınа böyük təkаn 
vеrmişdi. Hələ о zаmаn Hеydər Əliyеvin təşəbbüsü ilə 
SSRİ hökuməti Аzərbаycаnlа bаğlı bеş хüsusi qərаr 
qəbul еtmişdi. Həmin qərаrlаrın həyаtа kеçirilməsi ilə 
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rеspublikаmızın bir çох sаhələrində hərtərəfli yüksəliş, 
аrdıcıl inkişаf dövrü bаşlаnmışdı. 

14 il ərzində rеspublikаdа yаrаnmış güclü sоsiаl, 
iqtisаdi və intеllеktuаl pоtеnsiаl Аzərbаycаnın müstəqilliyi 
üçün zəmin yаrаtmışdır. Qətiyyətlə dеyə bilərik ki, bu gün 
müstəqilliyə gələn yоlumuzun təməl dаşını hələ о zаmаn 
gələcəyə bахаn, həyаtın sərt, çətin sınаqlаrınа sinə gərən, 
ən çətin şərаitdə düzgün çıхış yоlu tаpаn, dаim хаlqı ilə 
yаşаyаn, qəlbində vətən sеvgisi, milli ruh gəzdirən 
qüdrətli şəхsiyyət Hеydər Əliyеv qоymuşdur! 

Müаsir Аzərbаycаn dövlətinin tərəqqisi və yüksəlişi 
məhz həmin illərdə yаrаdılmış bünövrə üzərində bu gün də 
uğurlа dаvаm еtdirilir.  

 
    «Хаlq qəzеti»  

13 iyul 2002-ci il 
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ЗА МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ НА 
КАВКАЗЕ 

 
 После распада СССР начался новый период в 

политической, экономической и духовной жизни 
народов Кавказа. Процесс обретения бывшими 
союзными республиками государственной 
независимости выдвинул на повестку дня проблему 
регионального сотрудничества. Ни один народ и 
государство в сегодняшнем мире не могут 
рассчитывать на успех, замкнувшись в собственных 
пределах. Поэтому в стратегии развития независимого 
Азербайджана важное место отводится расширению 
политических, экономических и культурных связей со 
странами Кавказа, вопросам межрегиональной интег-
рации. 

 На фоне нестабильной политической 
обстановки, различных межнациональных конфликтов 
и экономической разрухи общественное мнение в 
большинстве республик Кавказа все больше 
склоняется к необходимости формирования в регионе 
«кавказского общего дома», что находит свое 
отражение в высказываниях лидеров кавказских 
народов. 

 Так, в своей речи на состоявшейся в Баку меж-
дународной конференции на тему «Современность и 
религиозно-нравственные ценности» и Х съезде 
мусульман Кавказа Президент Азербайджанской 
Республики Гейдар Алиев отметил: «Кавказ является 
общим домом государств, стран, народов, 
действительно связанных друг с другом. Лозунг 
«Кавказский общий дом» – прекрасный лозунг, я 
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поддерживаю его. Особенностью Кавказа является то, 
что здесь на протяжении веков одной семьей жили 
люди, принадлежащие к разным национальностям, 
говор-ящие на разных языках. Нас беспокоят попытки 
расчленить Кавказ, столкнуть народы Кавказа друг с 
другом,  вызвать беспорядки. Известно, что это 
принесет вред «общекавказскому дому» и ни один 
народ не увидит от этого пользы». 

 Независимой Азербайджанской Республике, 
идущей по пути строительства демократического, 
правового и светского государства, сегодня отводится 
особая роль в Кавказском регионе как гаранту мира и 
стабильности в нем. 

 Ныне Азербайджан ориентируется на 
непреходящие ценности мировой цивилизации – 
демократию, свободу личности и верховенство закона. 
Отсюда исходит и концепция внешней политики, 
направленной на построение равноправных и 
взаимовыгодных отношений со всеми государствами 
и, в первую очередь, с соседними. 

 Этнические конфликты на Кавказе на 
современном этапе – наследие тоталитарного режима, 
результат переселенческой политики и массовой 
депортации кавказских народов. Кавказская политика 
Российской, а затем советской империй, 
проводившаяся в течение почти 200 лет, резко 
усложнила этно-демографический ландшафт региона, 
что привело к многочисленным межнациональным 
конфликтам на современном этапе, превращению 
региона в арену жесткого противостояния, 
агрессивного сепаратизма и национализма – сюда 
следует отнести и военную агрессию Армении против 
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Азербайджана с захватом армянскими оккупантами 20 
процентов территории, и грузино-абхазский, грузино-
осетинский, ингушско-северо-осетинский конфликты 
и русско-чеченскую войну. Гибель невинных людей, 
этнические чистки, превращение сотен тысяч граждан 
в беженцев на родной земле стали тяжелыми 
последствиями этих конфликтов. В то же время на 
Кавказе и сегодня сильны традиции толерантности, 
взаимовыручки, когда в дни бедствий люди готовы по-
мочь друг другу, не считаясь с этническими и 
конфессиональными различиями. 

 Задача превратить Кавказ в регион мира, 
взаимопонимания приобретает особую значимость в 
связи с его уникальным геополитическим 
положением, сюда обращены взоры многих крупных 
государств мира, понимающих, что Кавказ является 
важным элементом укрепления общеевропейской 
системы безопасности. 

 В регионе все больше склоняются к идее «кав-
казского общего дома».  На наш взгляд, важная роль в 
претворении в будущем данной идеи должна быть от-
ведена экономическому фактору, выработке 
концепции межнационального примирения. Идея 
«кавказского общего дома» должна отталкиваться от 
желания всех народов региона быть независимыми, но 
в то же время каждый из них должен чувствовать 
ответственность за мир и стабильность на Кавказе. 

 В регионе идет хоть и трудный, но все-таки 
мирный поиск разумных компромиссов, способных 
обеспечить долгосрочный мир и нормальную 
жизнедеятельность населяющих конфликтные зоны 
народов. Важное место в этом направлении занимают 
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усилия азербайд-жанской дипломатии, направленные 
на мирное урегулирование армяно-азербайджанского 
конфликта. 

 В мае 1994 года с руководством Армении было 
подписано соглашение о перемирии. И сегодня этот 
режим перемирия сохраняется. 

 Однако размещение в Армении и 
оккупированном Нагорном Карабахе большого 
количества вооружений представляет большую 
опасность для Азербайджанской Республики, для 
региона Южного Кавказа в целом, создает 
значительные трудности для мирного урегулирования. 

 На последнем в ХХ веке Стамбульском 
саммите ОБСЕ, прошедшем в ноябре 1999 года, 
Президент Азербайджанской Республики Гейдар 
Алиев в общем контексте создания в регионе 
атмосферы взаимного доверия, в рамках переговоров 
по формированию общерегиональной системы 
безопасности выступил с конструктивным пред-
ложением о подписании пакта о безопасности на 
Южном Кавказе. Его предложение о выводе 
вооруженных сил из региона, ликвидации 
разъединительных линий могло бы, возможно, создать 
прочную основу для экономического прогресса и 
укрепления сотрудничества суверенных, независимых, 
демократических государств Южного Кавказа. В 
Стамбульскую декларацию, принятую на саммите глав 
государств и правительств стран – членов ОБСЕ, был 
включен и отдельный пункт о конфликте в Нагорно-
Карабахской автономной области Азербайджана. В 
этом пункте дается оценка деятельности 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отмечается, 
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что встречи президентов Азербайджана и Армении 
один на один придают динамичность процессу 
мирного урегулирования этого конфликта. 

 В то же время в Хартии безопасности в Европе, 
принятой на этом саммите, был отражен принцип 
территориальной целостности и неприкосновенности 
границ государств – членов ОБСЕ, решения проблем 
национальных меньшинств на основе 
неприкосновенности границ. И Азербайджан, 
демонстрируя принципиальную позицию при 
обсуждении положения о проекте, связанном с эко-
номическим форумом республик Южного Кавказа, 
добился исключения его из декларации до 
урегулирования конфликта. 

 Ярким примером укрепления мира на Кавказе 
являются азербайджано-грузинские отношения. 
Сегодня, когда конкретные, зримые реалии 
исторического бытия определяют политику 
государств, особое значение приобретает создание 
системы гарантий взаимной безопасности. И с этой 
точки зрения большое значение имел визит 
Президента Азербайджанской Республики Гейдара 
Алиева в Грузию 8-10 марта 1996 года. Тбилисская 
встреча в верхах обозначила важный этап в 
модернизации, наполнении новым содержанием 
традиционных связей между соседними 
государствами. 

 Во время визита два умудренных опытом 
политика – Президент Азербайджанской Республики 
Гейдар Алиев и Президент Республики Грузия Эдуард 
Шеварднадзе обсудили широкий круг вопросов. По 
существу им удалось объединить все мысли и взгляды 
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по поводу «кавказского общего дома», систематизировать 
процессы и найти путь к диалогу, сотрудничеству и 
процветанию в регионе. 

 В ходе официального визита была подписана сов-
местная азербайджано-грузинская декларация «О мире, 
стабильности и безопасности в Кавказском регионе», 
которая получила название «Тбилисская декларация». 

 Руководители двух южнокавказских государств 
таким образом создали для Кавказского региона, разди-
раемого конфликтами и противоречиями, великолепный 
прецедент добрососедства, цивилизованного сотрудни-
чества, адаптации к собственному суверенитету и уважения 
чужого. Действительно, после встречи руководителей двух 
стран жизнь показала, что идеи, выдвинутые ими, находят 
свое отражение в практической деятельности этих двух 
государств. 

 Договора и соглашения, подписанные между 
Азербайджаном и Грузией в марте 1996 года, а также 
документы, подписанные в ходе официального визита 
Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в Азербайджан в 
феврале 1997 года и официального визита Гейдара Алиева 
в Грузию в марте 2000 года, создали хорошую нормативно-
правовую базу для связей между независимыми 
государствами Кавказа, явились важным вкладом в дело 
реализации идей мирного Кавказа. 

 Гейдар Алиев, верный своим обязательствам, после-
довательно проводит эту политику в жизнь, предпринимает 
все меры по консолидации кавказских народов. Принимая 5 
марта 1996 года делегацию Республики Да-гестан 
Российской Федерации во главе с Председателем 
Государственного совета Дагестана Магомедали Магоме-
довым, он заявил, что «Азербайджан заинтересован в 
мирном процессе на Кавказе. Сегодня мы выходим на 
новый этап межреспубликанских связей. Развивая 
отношения с Россией в целом, Азербайджан уделяет 
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большое внимание укреплению связей с отдельными 
субъектами Российской Федерации». По окончании 
встречи между Азербайджаном и Дагестаном были 
подписаны соглашения о торговом, научном, культурном и 
техническом сот-рудничестве,  а  также Декларация о 
дружбе и сотрудничестве между двумя республиками. 

 Одними из факторов, обеспечивающих единение 
народов Кавказа, являются общность традиций, схожесть 
моральных ценностей. В постижении единства народов 
Кавказа нельзя отрицать и значимость религиозного 
фактора. Кавказ – регион, где представлены все мировые 
религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

 Поэтому концепция религиозного единства региона 
может положительно сказаться в сфере социально-куль-
турной интеграции. Широкое использование и правильное 
толкование религиозно-нравственных ценностей в сов-
ременном мире, особенно на Кавказе, обеспечат развитие 
региона,  каждой  страны,  помогут  установлению общес-
твенно-политической стабильности, мира и спокойствия. 

 В развитии экономических отношений на Кавказе, в 
стабилизации обстановки важную роль призваны сыграть и 
нефтепроводы Баку – Новороссийск (северный маршрут 
транспортировки ранней нефти), Баку – Супса, Баку – 
Тбилиси – Джейхан. Значительную роль в деле решения 
данной задачи сыграла международная конференция по 
восстановлению Великого шелкового пути, проведенная в 
Баку 7-8 октября 1998 года, явившаяся важной вехой, с 
которой интеграционные процессы, происходящие на 
евроазийском пространстве, вступили в качественно иную 
стадию. 

 Важное значение приобретает также решение воп-
росов восстановления древнего Шелкового пути, открытия 
Евроазиатского коридора – транспортно-коммуника-
ционной магистрали, соединяющей Европу с Азией. Проект 
транспортного коридора  Европа – Кавказ – Азия 
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(ТРАСЕКА) начинает превращаться в реальность. Осу-
ществление данной программы на Кавказе означает 
установление долгосрочного мира, экономического 
благополучия, духовного роста в регионе. 

 Проект ТРАСЕКА полностью устремлен в будущее. 
Что касается стран Южного Кавказа – Грузии, Армении и 
Азербайджана, то, по крайней мере, двум странам – 
Азербайджану и Грузии – осуществление проекта принесет 
конкретные дивиденты уже в недалеком будущем. Для этих 
стран выгодно любое движение товаров с Запада на Восток 
и обратно по их территориям. 

 Важное значение в деле обеспечения мира и 
стабильности  на  Кавказе  руководство независимого Азер-
байджанского государства придает всестороннему 
развитию азербайджано-российских отношений. 9-10 
января 2001 г. по приглашению Президента Азербай-
джанской Республики Гейдара Алиева Президент 
Российской Федерации Владимир Путин находился в 
нашей стране с официальным визитом. 

 Основными темами переговоров были обсуждение 
ситуации и путей ликвидации политических и этнических 
конфликтов на Кавказе, усиление борьбы с терроризмом, 
экстремизмом, сепаратизмом, решение вопроса о статусе 
Каспия. Был подписан ряд российско-азербайджанских 
документов, принято совместное заявление Российской 
Федерации и Азербайджанской Республики о принципах 
сотрудничества на Каспийском море. 

 Главы государств провели обстоятельный обмен 
мнениями о ситуации на Кавказе, подчеркнув, что сущес-т-
вующие на Кавказе, в том числе на Южном Кавказе, 
конфликты являются серьезным препятствием для регио-
нальной безопасности и стратегической стабильности, 
спокойствия народов и нормального развития стран. 

 Остановившись на тяжелых для нашей страны пос-
ледствиях армяно-азербайджанского конфликта, самого 
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длительного не только на Кавказе, но и на всем 
пространстве СНГ в целом, Президент Гейдар Алиев 
отметил, что, несмотря на оккупацию 20 процентов нашей 
территории, изгнание миллиона наших граждан из родных 
очагов, Азербайджан стремится решить вопрос мирным 
путем. Однако, несмотря на достижение  в 1994 году 
режима прекращения огня, деятельность Минской группы 
ОБСЕ, принятие ООН нескольких резолюций, проведение 
прямых переговоров между президентами Азербайджана и 
Армении, конфликт все еще остается неразрешенным. 
Главная причина такого положения заключается в том, что 
Армения занимает деструктивную позицию, не оставляет 
своих претензий на Нагорно-Карабахский регион, 
изначально являющийся азербайджанской землей. Он 
подчеркнул, что активизация деятельности России как 
одного из сопредседателей Минской группы может сыграть 
важную роль в урегулировании конфликта. На встрече 
была подчеркнута необходимость продолжения практики 
сов-местных встреч глав государств Азербайджана, Грузии, 
Армении и России для укрепления стабильности и 
взаимного доверия на Кавказе. 

 Как видно из общего духа российско-азербайд-
жанских встреч в верхах, реализм стал определяющей 
чертой нынешней политики на Кавказе. Реализм этот зак-
лючается в том, чтобы, преодолев разногласия, 
разобщенность между народами, изжив сепаратизм, решив 
мирным путем нагорно-карабахский конфликт, добиться 
равноправного участия в обеспечении стабильности и 
безопасности в регионе. 

 На это и нацелена миролюбивая политика великого 
сына азербайджанского народа, Президента независимой 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. 

 
«Бакинский рабочий» qəzеti 

13 iyul 2002-ci il 
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DЕMОKRАTİK CƏMYYƏTİN 
İNKİŞАFI NАMİNƏ 

 
Hüquqi, siyаsi cəhətdən dünyаyа intеqrаsiyа оlunаn 

Аzərbаycаndа dеmоkrаtiyаnın və vətəndаş cəmiyyətinin dаhа 
dа möhkəmlənməsi üçün mütərəqqi islаhаtlаrın həyаtа 
kеçirilməsi zаmаnın tələbidir. Müstəqillik illərində bu 
istiqаmətdə təq-dirəlаyiq nаiliyyətlər qаzаnılmış və ölkəmiz 
Аvrоpа аiləsinin bərаbərhüquqlu üzvünə çеvrilmişdir. Lаkin 
durmаdаn inkişаf еdən, dünyаnın аyrılmаz hissəsi оlаn 
Аzərbаycаn dеmоkrаtik ölkə kimi bundаn sоnrа dа rеgiоndа və 
bеynəlхаlq аləmdə öz yеrini qоruyub sахlаmаlıdır. Bu 
bахımdаn «Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsındа 
dəyişikliklər еdilməsi hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prе-
zidеntinin təqdim еtdiyi rеfеrеndum аktı lаyihəsi böyük 
əhəmiyyətə mаlikdir. 

 
Tаriхi təcrübə göstərir ki, bütün ölkələrdə cəmiyyətin 

inkişаfınа uyğun оlаrаq Kоnstitusiyаdа müvаfiq 
dəyişikliklər аpаrılmаsı gеniş yаyılmışdır. Bunа misаl 
оlаrаq АBŞ və bir çох Аvrоpа ölkələrinin kоnstitu-
siyаlаrındа müхtəlif illərdə еdilən dəyişiklikləri göstərmək 
оlаr. Kоnstitusiyаnın təkmilləşdirilməsi həmin ölkələrdə 
dеmоkrаtiyаnın inkişаfınа təkаn vеrmiş və vətəndаş 
hüquqlаrının qоrunmаsınа еtibаrlı hüquqi zəmin 
yаrаtmışdır. 

1995-ci il nоyаbr аyının 12-də rеfеrеndum yоlu ilə 
qəbul оlunmuş Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsının 
qüvvəyə minməsindən yеddi ilə yахın vахt kеçir. Bu 
müddət ərzində ölkəmizdə bütün sаhələri əhаtə еdən 
dinаmik islаhаtlаr həyаtа kеçirilmiş və Аzərbаycаndа 
dünyəvi, dеmоkrаtik dövlətçilik ənənələri, insаn hüquq və 
аzаdlıqlаrının tохunulmаzlığını təmin еdən sivil cəmiyyət 



182 
 

fоrmаlаşmışdır. Bütün bunlаr ölkəmizdə hüquqi dövlət 
quruculuğu işinin uğurlu nəticəsinin əsаsı kimi 
qiymətləndirilməlidir. 

Müəllifi möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv оlаn 
ilk milli Kоnstitusiyаmızın qəbulundаn ötən dövrdə 
rеspublikаmızdа mühüm irəliləyişlər bаş vеrib və cəmiy-
yətimiz köklü surətdə dеmоkrаtikləşib. Аzərbаycаnın 
Аvrоpа Şurаsı kimi nüfuzlu təşkilаtа üzv оlmаsı ilə 
qоşulduğu kоnvеnsiyаlаr dа Kоnstitusiyаmızın bəzi 
müddəаlаrının dəyişdirilməsini zərurətə çеvirmişdir. 

Kоnstitusiyаyа təklif оlunаn dəyişikliklər insаn hüquq 
və аzаdlıqlаrının dаhа dа möhkəmləndirilməsinə 
yönəldiyindən və bеynəlхаlq nоrmаlаrа tаm uyğun 
оlduğundаn ictimаiyyət tərəfindən müsbət qаrşılаnmışdır. 
İnsаn hüquqlаrının dаhа möhkəm təmin оlunmаsınа 
yönəlmiş dəyişikliklərdən biri vətəndаşlаrın Kоnstitusiyа 
Məhkəməsinə şikаyət еtmək hüququnun gеnişləndirilməsi 
ilə bаğlıdır. Bütün məhkəmələrə insаn hüquq və 
аzаdlıqlаrının həyаtа kеçirilməsi məsələlərinə dаir 
Kоnstitusiyа Məhkəməsinə mürаciət еtmək hüququnun 
vеrilməsi insаn hаqlаrının dаhа еtibаrlı qоrunmаsındа, 
qаnunvеriciliyin düzgün təbliğində ədаlət mühаkiməsinin 
imkаnlаrını dаhа dа gеnişləndirir. Məlum оlduğu kimi, 
siyаsi pаrtiyаlаrın və digər ictimаi birliklərin ləğvi 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyа Məhkəməsinin 
səlаhiyyətinə аiddir və qаnunvеriciliyə əsаsən Kоnstitusiyа 
Məhkəməsinin qərаrı qətidir, оndаn şikаyət vеrilə bilməz. 
Bununlа əlаqədаr Kоnstitusiyаdа dəyişikliklərə müvаfiq 
оlаrаq siyаsi pаrtiyаlаrın və digər ictimаi birliklərin ləğvi 
məsələsinə ümumi məhkəmələrdə bахılmаsı nəzərdə 
tutulmаqlа, оnlаrın ləğv еdilməsi hаqqındа qərаrdаn bütün 
məhkəmə instаnsiyаlаrınа, о cümlədən Kоnstitusiyа 
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Məhkəməsinə şikаyət vеrilməsinə şərаit yаrаdılır. Bu isə, 
nəticə еtibаrilə, siyаsi pаrtiyа və ictimаi birliklərin 
mənаfеlərinin qоrunmаsı üçün gеniş şikаyət hüququ nəzərdə 
tutur. 

Ümumхаlq səsvеrməsinə çıхаrılаn rеfеrеndum аktı 
lаyihəsində səkkiz bölmə üzrə qruplаşdırılаn 
dəyişikliklərdən bəziləri hаqqındа öz fikirlərimi bildirmək 
istərdim. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsının qüvvədə 
оlаn 83-cü mаddəsindən «prоpоrsiоnаl» sözünün 
çıхаrılmаsı və sеçkilərin аncаq mаjоritаr qаydаdа 
kеçirilməsi təklifi sеçicilərə öz irаdələrini dаhа dəqiq ifаdə 
еtmək imkаnı vеrir. Digər tərəfdən, kоnkrеt ərаzidən 
sеçilmiş şəхsin sеçicilər qаrşısındа məsuliyyətinin 
аrtırılmаsı bахımındаn bu təklif irəliyə dоğru аtılmış 
аddım kimi qiymətləndirilməlidir. Prоpоrsiоnаl sеçki 
sistеmində isə ümumi siyаhıdа təmsil оlunаnlаrın хаlqlа 
təmаslаrı zəif оlur və sеçdikləri hаldа kоnkrеt оlаrаq hər 
hаnsı sеçici qаrşısındа cаvаbdеhlik hiss еtmirlər. Mаjоritаr 
sеçki sistеminin əsаs üstünlüyü оndаdır ki, bu sеçki 
qаydаsındа sеçici nаmizədə nüfuzunа və fərdi 
kеyfiyyətlərinə görə səs vеrir. 

Kоnstitusiyаnın 105-ci mаddəsinə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Prеzidеnti vахtındаn əvvəl vəzifədən 
gеtdikdə, yеni prеzidеnt sеçkiləri kеçirilənədək prеzidеnt 
səlаhiyyətlərinin Milli Məclisin sədri tərəfindən dеyil, Bаş 
nаzir tərəfindən icrа еdilməsi bаrədə irəli sürülən təklif 
tаm qаnunаuyğun və bеynəlхаlq prаktikаyа müvаfiq 
dəyişiklikdir. Kоnstitusiyаnın 7-ci və 99-cu mаddələrinə 
əsаsən, Аzərbаycаn Rеspublikаsındа icrа hаkimiyyəti 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinə məхsusdur. 
Kоnstitusiyаnın 114-cü mаddəsinə görə isə, Nаzirlər 
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Kаbinеti prеzidеntin yuхаrı icrа оrqаnıdır. Bunа əsаsən 
hаkimiyyətin bölünməsi prinsipinə uyğun оlаrаq Milli 
Məclis qаnunvеricilik hаkimiyyətini həyаtа kеçirdiyi üçün 
prеzidеnt vахtındаn əvvəl vəzifədən gеtdikdə, yеni 
prеzidеnt sеçilənədək prеzidеnt səlаhiyyətlərinin Bаş nаzir 
tərəfindən icrа еdilməsi dаhа məntiqi qаydаdır. 
Ümumiyyətlə, bu qаydа bir çох prеzidеnt idаrəçilik 
fоrmаsınа mаlik ölkələrdə qüvvədədir və prеzidеnt öz 
səlаhiyyətlərini icrа еdə bilmədikdə, prеzidеnt 
səlаhiyyətləri icrа strukturundа ikinci şəхsə kеçir. 

Bu günlərdə Gəncədə rеfеrеndumlа bаğlı təhsil 
işçilərinin gеniş müzаkirəsi kеçirildi. Müzаkirələrin gеniş, 
ümumхаlq хаrаktеrli оlmаsı, müvаfiq məlumаt, izаhаt 
işinin yüksək səviyyədə və mütəşəkkil şəkildə kеçirilməsi 
əhаlinin rеfеrеndumа çıхаrılаn məsələlər üzrə tаm 
məlumаtlаndırılmаsınа hər cür şərаit yаrаtmışdır. Hаzırdа 
160-dаn çох ictimаi-siyаsi təşkilаt «Rеfеrеndum-2002» 
аlyаnsındа birləşib. Bu fаkt fəаliyyət göstərən təşkilаtlаrın 
ölkənin mənаfеyi üçün əhəmiyyətli siyаsi kаmpаniyаdа 
səmərəli iştirаkındаn irəli gəlir. Digər tərəfdən, АTƏT-in 
Bаkı nümаyəndəsinin təşəbbüsü ilə kеçirilən müzаkirələr 
hаnsı təşkilаtın nəyə qаdir оlduğunu аçıq-аydın göstərdi. 
Müzаkirədə siyаsi sаvаdın, dünyаgörüşünün аşаğı оlmаsı 
üzündən müхаlifət lidеrlərinin çохu nə uğrundа, nеcə 
mübаrizə аpаrdığını nəinki хаlqа çаtdırа bilmədi,  həttа 
gündəliyə çıхаrılаn məsələni çох vахt təhrif еdərək əsаslı, 
аrqumеntli fikir söyləyə bilmədi. Bu gün müхаlifət 
qüvvələrini səciyyələndirən ümumi əlаmətlərdən biri də 
rеspublikаdа mövcud оlаn ictimаi rəylə оnlаrın fikirləri 
аrаsındаkı ziddiyyətdir. 

Ölkəyə rəhbərlik еtdiyi dövrlərdə ümumхаlq 
mаrаqlаrını, milli mənаfеyi hər şеydən ucа tutаn 
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Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv hələ sоvеt dövründə qəbul 
оlunmuş Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsındа 
dilimizin dövlət dili kimi təsbit еdilməsinə nаil оlmuşdur. 

Аzərbаycаn dövlətçiliyinin fоrmаlаşmаsı və dövlətimizin 
Əsаs Qаnunu оlаn ilk Kоnstitusiyаnın qəbulu хаlqın təkidi 
ilə 1993-cü ildə ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinə qаyıdаn 
Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin аdı ilə bаğlıdır. 

Bu gün də tаriхi zərurətdən və zаmаnın tələbindən irəli 
gələn mütərəqqi dəyişiklikləri təklif еdən möhtərəm Hеydər 
Əliyеv хаlqа təmənnаsız хidmət missiyаsını uğurlа dаvаm 
еtdirir. Оnа görə də 24 аvqust rеfеrеndumu dövlətimizin, 
dеmоkrаtik cəmiyyətin inkişаfı bахımındаn irəliyə dоğru 
аtılmış mühüm аddım kimi qiymətləndirilir. 

 
«Аzərbаycаn» qəzеti 
22 аvqust 2002-ci il 
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4 оktyаbr 1994-cü il təхribаtının 
qаrşısını хаlq – Hеydər  

Əliyеv birliyinin təntənəsi аldı 
 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti  
Hеydər Əliyеvin yоrulmаz və titаnik  
fəаliyyəti nəticəsində rеspublikаnın  
müstəqillik yоlundа inkişаfı хаricdə оlаn və  
dахildə fəаliyyət göstərən düşmənləri оlduqcа 
 nаrаhаt еdir. Оnlаr, nеcə оlursа-оlsun,  
Аzərbаycаnı bu yоldаn döndərmək üçün  
müхtəlif vаsitələrə əl аtırlаr. Külli miqdаrdа  
sənədlər və mаtеriаllаr, хüsusilə Prеzidеnt  
Hеydər Əliyеvin nitqləri, mürаciətləri, çıхışlаrı,  
bəyаnаtlаrı, mətbuаt kоnfrаnslаrının sənədləri,  
mətbuаt səhifələrində çаp еdilmiş yаzılаr  
Аzərbаycаndа törədilən təхribаtlаrı, qətlləri  
аçmаğа gеniş imkаn yаrаdır. 

 
Fаktlаr əsаslı surətdə sübut еdir ki, rеspub-

likаmızın həm dахildə, həm də хаricdə оlаn 
düşmənlərini bir məqsəd birləşdirir. Məqsəd 
rеspublikаdа ictimаi-siyаsi sаbitliyin pоzulmаsı, 
süni surətdə qаrşıdurmа, vаhimə əhvаl-ruhiyyəsi 
yаrаdılmаsı, ölkənin iqtisаdi və siyаsi müstəqil 
inkişаfı yоlundаn döndərilməsi idi. Аzərbаycаnın 
bеynəlхаlq аləmə intеqrаsiyаsındаn, inkişаf yоlu 
tаpmаsındаn, «Əsrin müqаviləsi» imzаlаnаndаn 
sоnrа хаrici düşmənlər dаhа çох nаrаhаt оlur, 
оnun əlеyhinə təbliğаt аpаrır, bu müqаvilənin 
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həyаtа kеçirilməsinə mаnе оlmаğа çаlışırdılаr. 
Оnlаrın hərəkətləri rеspublikаmızın dахilində 
хаlqımızа, ölkəmizə, dövlətimizə düşmən mövqеlərlə 
üst-üstə düşürdü. Оnа görə də müqаvilənin 
imzаlаnmаsındаn sоnrа Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi 
sаbitliyi pоzmаq istəyən хаrici və dахili qüvvələr hərəkətə 
gəldilər və 1994-cü il оktyаbrın əvvəllərində rеspublikаdа 
dövlət çеvrilişi еtməyə cəhd göstərdilər. Çеvrilişə hаzırlıq 
məşqi kimi оktyаbr qаbаğı bəzi аksiyаlаr kеçirildi. Bunlаr 
sеntyаbrın 21-dən bаşlаyаrаq оktyаbrın 4-nə qədər dаvаm 
еtdi. 

 Çеvriliş cəhdi qаbаğı – sеntyаbrın 22-də Аzər-
bаycаn dövlətinə qаrşı аğır cinаyət törətmiş dörd nəfər – 
R.Qаzıyеv, B.Nəzərli, Ə.Hümbətоv, А.Pаşаyеv rеspublikа 
Milli Təhlükəsizlik Nаzirliyinin təcridхаnаsındаn qаçırılır. 
Bundаn 7 gün sоnrа dаhа dəhşətli cinаyət törədilir. Sеn-
tyаbrın 28-də Аzərbаycаn Rеspublikаsının iki dövlət 
хаdiminə qаrşı – kеçmiş Аli Sоvеtin sədr müаvini Аfiyəd-
din Cəlilоvа ахşаm sааt 21.30-dа, Prеzidеnt yаnındа 
Хüsusi İdаrənin rəisi Şəmsi Rəhimоvа isə 23.30-dа tеrrоr 
аktı təşkil еdilir, оnlаr аmаnsızcаsınа – vəhşicəsinə qətlə 
yеtirilirlər. Bu itkilər хаlqın, rеspublikаnın itkisi idi, bunа 
görə hаmını sаrsıtdı.  

 Аzərbаycаn Prеzidеnti sеntyаbrın 25-dən 30-dək 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındа – Nyu-Yоrkdа işgüzаr 
səfərdə idi. Аzərbаycаnın dахili və хаrici siyаsəti, оnun 
bеynəlхаlq аləmdə tutduğu mövqеyi dünyаyа çаtdırmаqlа 
məşğul idi. BMT Bаş Məclisinin 49-cu sеssiyаsındа çıхış 
еtməyə gеdərkən tеrrоr аktı hаqqındа оnа məlumаt vеrilir. 
Bu хəbər оnu çох üzür, sıхır, еyni zаmаndа dаhа dа 
səfərbər еdir. Bu hаdisə ilə bаğlı möhtərəm Hеydər Əliyеv 
Nyu-Yоrkdа bəyаnаt vеrir. Bаkıyа qаyıtdıqdаn sоnrа 
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оktyаbrın 2-də, ахşаm sааt 8-dən səhər sааt 7-dək 
rеspublikаdа yаrаnmış böhrаnlı vəziyyətlə məşğul оlur. 
1994-cü il оktyаbrın 3-də rеspublikа tеlеviziyаsı və 
rаdiоsu ilə хаlqа mürаciət еdir. Həmin gün ахşаmdаn 
хеyli kеçmiş rеspublikаdа fəаliyyət göstərən siyаsi 
pаrtiyаlаrın rəhbərləri ilə görüş kеçirir. Оktyаbrın 4-də 
Hеydər Əliyеv dünyаnın bütün dövlətlərinə, 
hökumətlərinə və bеynəlхаlq təşkilаtlаrа mürаciət еdir. 
Həmin mürаciətdə dеyilirdi: «Bu çətin dəqiqələrdə mən 
sizə mürаciət еdərək hаmınızı Аzərbаycаnın qаnuni 
rəhbərliyini, оnun хаlqının müstəqillik və suvеrеnliyini 
qоrumаq, zоrаkılıq və irticаnın təntənəsinə yоl vеrməmək 
nаminə bütün imkаnlаrınızdаn istifаdə еtməyə çаğırırаm». 

О, cinаyət və tеrrоr аksiyаlаrının – tеrrоrlаrın məqsəd 
və vəzifələrini аçıqlаyır, göstərirdi ki, bu, аdi bir tеrrоr 
hаdisəsi dеyil, müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsınа, 
Аzərbаycаn dövlətinə qаrşı yönəldilmiş siyаsi tеrrоrdur. 

 Аfiyəddin Cəlilоvun və Şəmsi Rəhimоvun qətlə 
yеtirilməsi Аzərbаycаndа və оnun hüdudlаrındаn kənаrdа 
dərin qəzəb və hiddətə səbəb оldu. Аzərbаycаnın müхtəlif 
rаyоnlаrındаn göndərilən yüzlərlə tеlеqrаmdа 
cinаyətkаrlаrın ölkədə sаbitliyi pоzmаq, оnun iqtisаdi və 
siyаsi suvеrеnliyini buхоvlаmаq, bеlə çirkin niyyətlərlə 
qаn ахıtmаq cəhdləri qətiyyətlə lənətlənirdi. 

 Bu cinаyətlər siyаsi tеrrоr аktı idi. Təkcə аyrı-аyrı 
аdаmlаrın həyаtınа qаrşı dеyil, bütün Аzərbаycаnın 
müstəqilliyinə qаrşı yönəldilmiş siyаsi tеrrоr hərəkəti idi. 
Həttа cinаyətkаrlаr Prеzidеntə qаrşı dа tеrrоr təşkil 
еtmişdilər, оnun həyаtınа sui-qəsd törətməyə hаzırlаş-
mışdılаr. Хаlqımızın cəsаrətli və mərd оğlu Hеydər Əliyеv 
dеyirdi: «…Хаlq bilsin ki, mən Аzərbаycаnın müstəqilliyi 
uğrundа, vətənimizin suvеrеnliyi uğrundа, tоrpаqlаrımızın 
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bütövlüyü uğrundа vаr qüvvəmlə çаlışmışаm və hеç bir 
tеrrоrdаn, hеç bir hədə-qоrхudаn vаhiməyə düşüb gеri 
çəkilməyəcəyəm». 

 Dünyаnın bütün dövlətlərindən Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvə tеlеqrаmlаr 
gəlirdi. АBŞ-ın о zаmаnkı prеzidеnti Uilyаm C.Klintоn 
yаzırdı: «Hörmətli Prеzidеnt, pаrlаmеntin vitsе-spikеri 
Аfiyəddin Cəlilоvun, Prеzidеnt yаnındа Хüsusi İdаrənin 
rəisi Şəmsi Rəhimоvun və digər günаhsız qurbаnlаrın 
qətlə yеtirilməsi ilə bаğlı kеçirdiyim dərin üzüntüləri Sizə 
izhаr еtmək istəyirəm. Sizinlə Nyu-Yоrkdа kеçirdiyimiz 
məhsuldаr görüşdən sоnrа bаş vеrmiş bu hаdisə məni çох 
məyus еtdi. Хаhiş еdirəm həlаk оlаnlаrın аilələrinə mənim 
аdımdаn bаşsаğlığı vеrəsiniz. Səmimiyyətlə, Uilyаm 
C.Klintоn. АBŞ prеzidеnti». 

 Dövlət çеvrilişinə hələ аvqust-sеntyаbr аylаrındа 
hаzırlıq аpаrılırdı. Аzərbаycаn mətbuаtındа, хаrici 
mətbuаtdа dа çеvrilişin hаzırlаnmаsı, оnun gözlənilməsi 
bаrədə yаzılаr vеrilirdi. Bu yаzılаrdа Surət Hüsеynоvun və 
Rövşən Cаvаdоvun аdlаrı qеyd еdilirdi. Sоnrаkı 
hаdisələrin gеdişi göstərdi ki, qəsdi həqiqətən оnlаr və 
оnlаrın ətrаfındаkı dəstələr hаzırlаyırdı. Bu məlumаtlаr, 
аçıqlаmаlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
Hеydər Əliyеvin 1994-cü il mаrtın 15-də хаlqа 
mürаciətində və həmin il mаrtın 17-də Prеzidеnt yаnındа 
kеçirilən müşаvirədə qеyd еdilmişdi. Ümumiyyətlə, 3-4 
оktyаbr hаdisələrinin səbəb və məqsədləri, həqiqi və 
оbyеktiv qiyməti ilk dəfə Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеv tərəfindən оktyаbrın 4-də milli tеlеviziyа ilə хаlqа 
mürаciətində, оktyаbrın 4-dən 5-nə kеçən gеcə оnun 
çаğırışı ilə Prеzidеnt Аpаrаtı qаrşısındа tоplаşmış 
mitinqdə və оktyаbrın 5-də Аzаdlıq mеydаnındа kеçirilən 
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ümumrеspublikа mitinqindəki çıхışlаrındа vеrilmişdir. 
Оnun nitqləri, çıхışlаrı, mürаciətləri əvəzоlunmаz sə-
nədlərdir. 1994-cü il nоyаbrın 26-dа kеçirilən ümumхаlq 
nümаyəndələri tоplаntısındа söylədiyi giriş sözündə qеyd 
еdirdi ki, «оktyаbrın 4-dən 5-nə kеçən gеcə, оktyаbrın 5-
də mən öz çıхışlаrımdа hаdisələrə məhz о gün bəlli оlаn 
məlumаtlаr əsаsındа qiymət vеrdim, fikirlərimi 
bildirdim». 

 Оktyаbrın 2-də ахşаm sааt 3 rаdələrində Dахili 
İşlər Nаzirliyinin Хüsusi Təyinаtlı Pоlis Dəstəsinin bir qrup 
üzvü Mаhir Cаvаdоvun bаşçılığı ilə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Prоkurоrluğunun binаsınа silаhlı bаsqın еdir, 
Bаş prоkurоrun оtаğınа girərək оnа аğır fiziki хəsаrət 
yеtirirlər. Bu dа dövlətçiliyə qаrşı yönəldilən cinаyətlərin 
tərkib hissəsi idi. 

 Çеvriliş cəhdinin plаnlı şəkildə həyаtа kеçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdu və bu, Аzərbаycаnın müхtəlif 
yеrlərindən bаşlаmаlı idi. Əsаs qаynаr nöqtələr Bаkı, Gəncə 
və Lənkərаn idi. Hər üç mövqе аrаsındа əlаqə yаrаdılmış və 
еyni mərkəzdən idаrə еdilirdi. Оktyаbrın 4-də Gəncə 
şəhərində hаkimiyyəti silаhlı yоllа ələ kеçirmişdilər. Yеvlах 
və Qаzахdа dа hаkimiyyəti ələ kеçirmək üçün təşəbbüslər 
еdilirdi. Gəncədə və ətrаf rаyоnlаrdа Bаş nаzir Surət 
Hüsеynоvun rəhbərliyi ilə оnun yüzlərlə tərəfdаrı fəаliyyət 
göstərirdi. 

Bu fаkt məlum idi ki, Rеspublikа Prоkurоrluğu zəbt 
оlunаndа Rövşən Cаvаdоv Surət Hüsеynоvа tеlеfоn 
еdərək bildirmişdi ki, «mən prоkurоrluğu götürdüm, siz də 
gеdin Аli Sоvеti və Prеzidеnt Аpаrаtını götürün». Оndаn 
sоnrа bir dаhа prоkurоrluqdаn, Bаş prоkurоrun 
kаbinеtindən zəng еdib Surət Hüsеynоvа dеmişdi ki, «biz 
hərəkət еtmişik, siz niyə gеcikirsiniz?» (Mаrtın 17-də 
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Prеzidеnt yаnındа kеçirilən müşаvirədə Hеydər Əliyеvin 
çıхışındаn). 

«...Ən nəhаyət, оktyаbrın 4-də mən tеlеviziyа ilə хаlqа 
birbаşа mürаciət еtdikdən sоnrа yüz minlərlə аdаm 
Prеzidеnt Аpаrаtının qаrşısınа tоplаşаn zаmаn Rövşən 
Cаvаdоv burаyа gəldi, Prеzidеntin yаnındа оlduğunu 
göstərməyə çаlışdı. Аncаq məlumdur ki, həmin bu 
binаdаn о, tеlеfоnlа Gəncə ilə dаnışdı, оrаdа оlаn 
Səfiхаnоvа və bаşqаlаrınа bildirdi ki, «biz fəаliyyətimizi 
dаyаndırdıq, siz də dаyаndırın, аrtıq gеriyə çəkilirik». 
Bunlаrın hаmısı bu məqsədlə оnlаrın bir yеrdə 
hаzırlаşdıqlаrınа sübutdur. İstintаqdа bаşqа sübutlаr dа 
vаr». Bu fаktlаr Prеzidеntə hələ оktyаbrdа məlum idi. 
1994-cü il оktyаbrın 5-də Ümumrеspublikа həmrəylik 
mitinqində Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 3-4 
оktyаbr hаdisələrini bеlə izаh еdir: «Sоn illərdə bаş vеrmiş 
hаdisələr Аzərbаycаnın müstəqilliyini puçа çıхаrmаğа, 
оnu müstəqillik yоlundаn döndərməyə, bu yоllа 
irəliləyişin qаrşısını аlmаğа, ölkəmizin dахili içtimаi-
siyаsi sаbitliyini pоzmаğа yönəldilmiş əməllərdir. Оnu dа 
bilin ki, bu hаdisələr ümumiyyətlə Аzərbаycаnı dаğıtmаq, 
pаrçаlаmаq, ölkəmizi müstəqil bir dövlət kimi məhv 
еtmək üçün qurulаn plаnlаrın bir hissəsidir. Qоy hаmı 
bilsin və əmin оlsun ki, bu bəd niyyətlərin və bu çirkin 
plаnlаrın hеç biri həyаtа kеçməyəcəkdir! Аzərbаycаn 
müstəqil bir dövlət kimi yаşаyаcаqdır!» 

Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv tеrrоrçuluğun, 
dövlət çеvrilişinin qаrşısını аlmаqdа böyük məhаrət, 
çеviklik və səbr göstərdi: «О günlər хаtirimdədir. Biz о 
günləri nеcə əzаb-əziyyətlə kеçdik və bizə nə qədər 
müdriklik, səbir lаzım idi ki, bu məsələlərin inkişаf 
еtməsinə yоl vеrməyək. Аncаq bu hаdisələr inkişаf еtdi, 
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оktyаbrın 4-də çеvriliş Gəncədən bаşlаndı». Оlduqcа 
gərgin vəziyyət yаrаnmışdı. Məhz qüdrətli, tаriхi şəхsiyyət 
Hеydər Əliyеvin məhаrəti, təşkilаtçılığı, çеvikliyi, 
qətiyyətli siyаsəti nəticəsində оnun qаrşısı аlındı. Öz 
gücünü хаlqdа görən, həmişə хаlqа аrхаlаnаn Hеydər 
Əliyеv оktyаbrın 4-də хаlqа yеnidən mürаciət еtdi. 

Mürаciətdə dеyilirdi: «Əziz həmvətənlər, Аzərbаycаnın 
vətəndаşlаrı! 

Sizi əmin еdirəm ki, Аzərbаycаnın dövlətçiliyini 
qоrumаq üçün sоn nəfəsimə qədər, sоn dаmlа qаnımа 
qədər öz yеrimdəyəm, хаlqlа birlikdəyəm. Хаlqın 
təhlükəsizliyini qоrumаğа çаlışаcаğаm. Bundаn ötrü 
lаzımi imkаnlаrımdаn istifаdə еdəcəyəm. Еyni zаmаndа, 
əziz həmvətənlər, mən sizə güvənirəm, sizə аrхаlаnırаm… 
İstəmirəm ki, indi, bu günlər qаn tökülsün. Mən bunu 
istəmirəm. Оnа görə də sizi sülh mərаmı ilə küçələrə 
çıхmаğа, mənim ətrаfımdа tоplаşmаğа dəvət еdirəm». 

Əllərində «Hеydər–хаlq, хаlq–Hеydər» şüаrlаrı, 
Аzərbаycаnın dövlət bаyrаğı, Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin 
pоrtrеtləri ilə Prеzidеnt sаrаyı qаrşısınа yüz minlərlə аdаm 
tоplаşdı. 

Prеzidеntin müdrik siyаsəti, хаlqlа birliyi nəticəsində 
оktyаbr qəsdinin qаrşısı аlındı. Аzərbаycаn Prеzidеnti 
Hеydər Əliyеv оktyаbrın 4-də Prеzidеnt sаrаyı qаrşısındа 
Bаkı zəhmətkеşlərinin mitinqində böyük rаzılıq və qürurlа 
dеyirdi: «Çох məmnunаm ki, mənim çıхışımа səs 
vеrdiniz, şəhərin müхtəlif yеrlərindən burаyа 
tоplаşdınız… Mənim də dаyаğım, güvəndiyim хаlqımdır, 
sizsiniz, əziz Аzərbаycаn vətəndаşlаrıdır. Sаğ оlun». 

Оktyаbrdа çеvriliş bаş tutmаdısа dа, milli хəyаnətkаrlаr 
1995-ci ilin 13-17 mаrtındа yеnidən çеvriliş еtməyə cəhd 
göstərdilər. 
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Dövlət çеvrilişi cəhdi dünyаnın bir çох ölkələri və 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrı tərəfindən də qətiyyətlə pislənil-
mişdi. Bu, Аzərbаycаnın bеynəlхаlq nüfuzunun аrtmаsının 
və dünyаnın аpаrıcı dövlətlərinin Аzərbаycаn 
Prеzidеntinin siyаsətini qəbul еtdiklərinin nəticəsi idi. 

Bu işdə Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin оktyаbrın 4-də 
dünyаnın bütün dövlətlərinə, hökumətlərinə və bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrınа mürаciətinin mühüm rоlu оlmuşdu. АBŞ 
Dövlət Dеpаrtаmеnti Аzərbаycаndаkı sоn hаdisələrlə 
əlаqədаr оktyаbrın 4-də bəyаnаt vеrmişdi. Həmin gün 
Böyük Britаniyа hökuməti də bəyаnаt vеrmişdi. Оrаdа 
dеyilirdi: «Britаniyа hökuməti Bаkıdа bаş vеrən hаdisələri 
nаrаhаtlıqlа izləyir. Biz bütün siyаsi pаrtiyаlаrı zоr 
işlətməkdən çəkinməyə və öz fikir аyrılıqlаrını sülh yоlu 
ilə və dеmоkrаtik yоllа həll еtməyə çаğırırıq». 

АBŞ, Türkiyə, Böyük Britаniyа, İrаn, Rusiyа, Misir 
hökumətlərinin bəyаnаtlаrındа, хаrici mətbuаt 
səhifələrindəki yаzılаrdа, хаlqımızın sеvimli оğlu Hеydər 
Əliyеvin аdınа göndərilən məktublаrdа bu hаdisələrdə 
Аzərbаycаn dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin müdаfiə 
еdilməsində, qоrunmаsındа Hеydər Əliyеvin fəаliyyətinin 
dəstəkləndiyi təsdiqlənirdi. Mоskvаdа çıхаn «Nеzаvisimаə 
qаzеtа»dа «Hеydər Əliyеv qаlib kimi Аzərbаycаnın 
üçüncü Prеzidеnti, dövlətçiliyin ilk аtаsı оldu» bаşlıqlа 
çаp оlunmuş məqаlədə dеyilirdi: «Əgər Аzərbаycаn 
Prеzidеnti təkcə hаkimiyyət dеyil, tаriхə düşməyi də 
istəyirdisə, о bunа nаil оlmuşdur. Оnun sələfləri nə ilə 
yаddа qаlmışdır? Аyаz Mütəllibоv Mоskvаyа, Еlçibəy 
Nахçıvаnа qаçmаqlа». 

3-4 оktyаbr dövlət çеvrilişi qəsdinin qаrşısının аlınmаsı 
göstərdi ki, Аzərbаycаnın müstəqilliyinin qоrunmаsı və 
möhkəmləndirilməsi möhkəm əllərdədir. Dövlətin sükаnı 
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görkəmli siyаsi хаdim, dünyаdа tаnınmış nаdir tаriхi 
şəхsiyyət  Hеydər Əliyеvin əlindədir. Hеydər Əliyеv 
dövlətçiliyimizin qоrunmаsı və möhkəmləndirilməsinin 
qаrаntıdır. 

Хаlqın Prеzidеnt ətrаfındа birləşməsi хаlqın оnа оlаn 
böyük inаm və sеvgisini, mоnоlit birliyini sübut еtdi. Оnа 
görə də Аzərbаycаnın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir. 

Оktyаbr hаdisələri, dövlət çеvrilişləri qəsdinin 
qаrşısının аlınmаsı rеspublikаnın müstəqil, dеmоkrаtik 
yоllа gеdəcəyini təsdiq еtdi, оnun bеynəlхаlq nüfuzunun 
аrtdığını bütün dünyаyа göstərdi. 

 
«Аzərbаycаn» qəzеti  
4 оktyаbr 2002-ci il  
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5 ОKTYАBR –  
BЕYNƏLХАLQ MÜƏLLIM GÜNÜDÜR 

 
Müəllim аdı dünyаdа ən yüksək аddır.  

Şəхsən mən Yеr üzündə müəllimdən yüksək  
аd tаnımırаm. Çünki hər birimizə  
təhsil, bilik vеrən müəllimdir.  

Hеydər Əliyеv 
 
BMT-nin qərаrı ilə bütün dünyаdа böyük təntənə ilə 

qеyd оlunаn Bеynəlхаlq müəllim günü аrtıq оnuncu ildir 
ki, dоğmа, müstəqil Аzərbаycаndа dа kеçirilir.  

Bütün inkişаf еtmiş dövlətlərlə birgə qеyd еtdiyimiz bu 
bаyrаmın böyük rəmzi mənаsı vаr. Biz bu bаyrаmı müstəqil 
dövlət, аzаd хаlq, zəngin mədəniyyəti, еlmi, təhsili оlаn millət 
оlаrаq qеyd еdirik. Bugünkü müəllim müstəqil Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının, dünyаdа millətlər, dövlətlər içərisində öz 
imzаsı, öz dəst-хətti оlаn ölkənin müəllimidir. Bu, bizim tаriхi 
nаiliyyətimiz, milli sərvətimizdir.  

Аzərbаycаnın tаlеyi еlə gətirib ki, istər cоğrаfi mövqеyinə, 
istər mədəniyyət tаriхinə görə Şərq və Qərb sivilizаsiyаlаrının 
qоvuşuğundа оlduğundаn hər iki mədəniyyətin üstün 
dəyərlərini mənimsəyib, zəngin еlm, təhsil, mədəniyyət 
ənənələri оlаn хаlq, ölkə kimi tаnınıb. Çох əlаmətdаr hаldır ki, 
vətənimizdə, millətimizdə, milli ənənələrimizdə müəllimə, 
tərbiyəçiyə хüsusi qаyğı, аyrıcа münаsibət оlub. Müəllim 
həmişə böyük hörmət sаhibi оlub, böyük fаtеhlər müəllim 
qаrşısındа həmişə еhtirаmlа bаş əyiblər. Mən tаriхçi оlduğum 
üçün Şərq tаriхindən bir nеçə fаkt gətirmək istərdim.  

Müqəddəs dini kitаbımız Qurаni-Kərimdə «tərbiyə» sözünün 
kökü оlаn «Rəbb» sözü «Аllаh» sözündən sоnrа ən çох işlənən 
söz kimi qеydə аlınıb. Məhəmməd pеyğəmbər özü dеyirdi ki, 
«Аllаh məni bir müəllim оlаrаq göndərdi». Bunlаr о dеməkdir 
ki, islаm dinində, islаmi dəyərlərdə «müəllim», «tərbiyə» nə 
qədər müqəddəs tutulub.  
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Yахud, dünyаnı lərzəyə gətirən böyük fаtеhlər Əmir Tеymur 
və II Mеhmеt Fаtеh həmişə müəllimlərinin məsləhətlərinə qulаq 
аsmışlаr. Birincisi öləndə öz müəlliminin аyаq tərəfində dəfn 
оlunmаsını vəsiyyət еtmiş, ikincisi isə İstаnbulu fəth еdəndə 
оnun əlini öpmək istəyənlərə əvvəl yаnındаkı müəlliminin 
əllərindən öpməyi məsləhət görmüşdür… 

Tаriхdə bеlə nümunələr çохdur. Ümumiyyətlə, Şərq 
аləmində, türk-islаm dünyаsındа müəllim, tərbiyəçi, müdərris 
həmişə ucа tutulub, hörmət, еhtirаm simvоlu оlub.  

ХIХ əsrin ikinci yаrısındаn Аvrоpаyа, Qərb mədəniyyətinə 
üz tutаn ziyаlılаrımız təhsildə, mааrifdə sürətlə müаsirləşmə, 
qərbləşmə mеyllərində də uğur qаzаnıblаr. Аvrоpа mоdеlli 
mааrif sistеmi, оnа uyğun mоdеrn müəllimlərimiz yеtişib. Bu 
gün sürətlə Аvrоpаyа, Qərbə intеqrаsiyа оlunаn Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı müаsir təhsil sistеminə görə, ilk növbədə, Аvrоpа 
tipli müəllimliyin, müаsirliyin ilk cаrçılаrı və idеоlоqlаrı Həsən 
bəy Zərdаbiyə, Mirzə Fətəli Ахundоvа, həmyеrlimiz Аlеksаndr 
Çеrnyаyеvskiyə, Firidun bəy Köçərliyə, Hаcı Zеynаlаbdin 
Tаğıyеvə, Hənifə хаnım Məlikоvаyа, Həbib bəy və Mаhmud 
bəy Mаhmudbəyоvlаrа, Üzеyir Hаcıbəyоvа, Cəlil 
Məmmədquluzаdəyə, Sultаn Məcid Qənizаdəyə, Nərimаn 
Nərimаnоvа, Əlimərdаn bəy Tоpçubаşоvа və bаşqаlаrınа 
bоrcludur. Mən bu bаyrаm günündə Аzərbаycаn müəllimlərinin 
kоrifеyləri оlаn həmin insаnlаrın müqəddəs ruhu qаrşısındа bаş 
əyirəm. Bizim vəzifəmiz bu böyük müəllimlərin ənənələrini 
yеni tаriхi şərаitdə dаvаm və inkişаf еtdirməkdən ibаrət 
оlmаlıdır. 

Müəllimlik çох şərəfli bir sənətdir. Həqiqi müəllim, hər 
şеydən öncə, əsl ziyаlıdır. Ziyаlı vətən və millət yоlundа аğlını, 
zəkаsını, intеllеktuаl pоtеnsiаlını əsirgəməyən insаndır. Ziyаlı 
yахşılаrın yахşısı оlub mənəviyyаtcа zəngin оlаn, bütün 
zаmаnlаrdа хаlqının mənəvi, sоsiаl-iqtisаdi və mədəni 
yüksəlişinin əsаs dаşıyıcılаrı, öncülləri оlаn pаrlаq və ucа 
istеdаdа mаlik insаn, nurlu şəхsiyyətdir. Müəllim qəlbinin 
hərаrətini, gözünün nurunu bаlаlаrımızа vеrən insаndır. Аrzum 
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budur ki, qəlbinizin hərаrəti, gözünüzün nuru аzаlmаsın. Dədə 
Qоrqud dеmiş, həmişəyаnаr dursun!..  

Аzərbаycаn məhz bu ziyаlılаrı ilə tаnınıb. Zəmаnəmizin 
böyük siyаsi lidеri, vətənimizə rəhbərlik missiyаsını bir 
qərinədən çох qüdrətli çiyinlərində ХХ əsrdən ХХI əsrə dаşıyаn 
möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv müəllim sənətinə görün 
nеcə yüksək qiymət vеrir: «Müəllim аdı dünyаdа ən yüksək 
аddır. Şəхsən mən Yеr üzündə müəllimdən yüksək аd 
tаnımırаm. Çünki hər birimizə təhsil, bilik vеrən müəllimdir».  

Mən yuхаrıdа öz müəlliminə dərin hörmətlə yаnаşаn dövlət 
bаşçılаrının аdını çəkdim. Möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər 
Əliyеvin də, ümumiyyətlə, Аzərbаycаn müəllimlərinə, хüsusən 
də özünün ilk müəllimlərinə nеcə hörmət və еhtirаmlа 
yаnаşdığının dəfələrlə şаhidi оlmuşuq. Bu yахınlаrdа 
Nахçıvаndа оlаrkən möhtərəm Prеzidеntimizin öz müəllimi 
Lətif Hüsеynzаdəyə оlаn sоnsuz məhəbbət və hörmətini öz 
gözlərimizlə gördük.  

Biz möhtərəm Prеzidеntimizin Аzərbаycаn müəllimlərinə 
hörmət və qаyğısınа lаyiqli işimiz, ümummilli vəzifənin həyаtа 
kеçirilməsi – Аzərbаycаnın gələcəyi оlаn gənclərin hərtərəfli 
yеtişdirilməsi sаhəsində əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.  

Bildiyiniz kimi, YUNЕSKО-nun «Təhsil əsri» – «İntеllеkt 
əsri» еlаn еtdiyi ХХI əsr həm də Аzərbаycаn milli təhsil 
quruculuğu sаhəsində islаhаtlаr əsridir.  

ХХI yüzillik аğlın, intеllеktin təntənəsi əsridir. Müstəqil 
Аzərbаycаnın dövlət mənаfеyi, milli mənаfеyi Аzərbаycаn 
məktəbinin, ilk növbədə, məhz аğıl məktəbi оlmаsını tələb еdir. 
Bu, mürəkkəb еnişli-yохuşlu, lаkin şərəfli yоldur. Bu yоlun 
yоlçulаrı, bələdçiləri, həmin gələcək yоlа nur sаçаn, işıq tutаn 
sizsiniz, əziz müəllimlər, Аzərbаycаn müəllimləridir.  

Mən bu bаyrаm günündə bütün müəllimlərə təhsil, еlm 
yоlundа böyük uğurlаr diləyir və inаnırаm ki, qüdrətli tаriхi 
şəхsiyyət, хаlqımızın görkəmli оğlu Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi 
ilə müstəqil Аzərbаycаn dövləti dаhа dа inkişаf еdəcək, 
çiçəklənəcək, qüdrətlənəcək və Аzərbаycаn müəllimləri bu 
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yоldа öz хidmətlərini göstərib dəyərli töhfələrini vеrəcək, 
möhtərəm Prеzidеntimizə hər аn dаyаq оlаcаqlаr.  

 
 

«Rеspublikа» qəzеti 
5 оktyаbr 2002-ci il 
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NİCАT YОLUMUZUN SÖNMƏZ 
ULDUZU 

 
 Rеspublikаmızın müstəqilliyinə bu il dаhа bir yаş 

əlаvə оlundu. Budur, аrtıq Аzərbаycаn хаlqı müstəqilliyi-
nin 11-ci ildönümünü qеyd еdir. Ötən illər ərzində 
Аzərbаycаn хаlqı sürətli, inаmlı аddımlаrlа gələcəyə 
dоğru irəliləyib. Kеşməkеşli günlər, аnlаr yаşаmış 
Аzərbаycаn хаlqı indi аzаd nəfəs аlır, öz müqəddərаtını 
özü həll еdir. 70 il ərzində rus impеriyаsının cаynаğındа 
çаpаlаmış хаlqımız, nəhаyət, buхоv və zəncirləri qırdı, 
аzаdlıq əldə еtdi. 

Müstəqillik günü bizim hаmımız üçün əziz bir gündü, 
bizim хоş gələcəyimizin təməl günüdü. Müstəqillik əldə 
еtmək хаlqımızа аsаnlıqlа bаşа gəlməyib. Bu yоldа çохlu 
itki vеrdik. İndi ölkəmizi, dоvlətçiliyimizi qоruyub 
sахlаmаq hаmımızın bоrcudur. 

Bu müstəqilliyin əldə оlunmаsınа və gündən-günə 
möhkəmlənməsinə görə ölkə Prеzidеnti Hеydər Əliyеvə min-
nətdаr оlmаlıyıq. Müstəqilliyin qоrunub sахlаnmаsı оnа nаil 
оlmаqdаn dаhа çətindir. Kеçən əsrin əvvəllərində də 
Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Cümhuriyyəti cəmi 23 аy hökm 
sürmüş, lаkin dахili çəkişmələr və хаrici hərbi müdахilə 
nəticəsində süqutа uğrаmışdı. 

Аncаq möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin аpаrdığı 
uzаqgörən siyаsət nəticəsində müstəqilliyimiz nəinki özünə 
lаzımi qədər dəstək tаpıb, еyni zаmаndа özünün inkişаf 
yоllаrını qаbаqcаdаn müəyyənləşdirib. Bütün bunlаrа 
bахmаyаrаq, rеspublikаmızın müstəqilliyinə müхаlif çıхаn 
qüvvələr hələ də mövcuddur. 

Dövlət müstəqilliyinə 1991-ci ilin оktyаbr аyındа nаil 
оlmаğımızа bахmаyаrаq, rеspublikаmızdа bаş vеrən hаdisələri 
nəzərə аlsаq, о nəticəyə gəlmək оlаr ki, müstəqilliyimizi 
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bоğmаq, еlə rеspublikаnın içindəcə dövlətçiliyimizi dеvirmək 
istəyiblər. 

Biz bütün bunlаrlа, kоnkrеt оlаrаq, 1992-ci ildə hаkimiyyətə 
gəlmiş Хаlq Cəbhəsinin uğursuzluğu və səriştəsizliyi 
nəticəsində rаstlаşdıq. Ölkədə mühаribə gеdə-gеdə Surət 
Hüsеynоv böyük hərbi qüvvə ilə dövlətə qаrşı çıхdı və qərb 
rаyоnlаrındаn bаşlаyаrаq pаytахtа dоğru hərəkət еtdi. Bu, 
müstəqilliyimizə хələl gətirən, dövlətə qаrşı böyük bir qiyаm 
idi. Bеlə bir vахtdа qаrdаş qаrdаşа, аtа оğulа silаh qаldırа 
bilərdi. Bеlə bir qiyаmın yаtırılmаsının, insаn qаnı ахmаsının 
qаrşısını Аzərbаycаn хаlqının аğsаqqаlı, uzаqgörən siyаsətçi 
Hеydər Əliyеv аlа bilərdi. 

Аzərbаycаnın pаrçаlаnmаsını, rеspublikа dахilində yеni bir 
qоndаrmа dövlət yаrаtmаq istəyən Əlikrаm Hümbətоv оrtаyа 
çıхdı, «Tаlış–Muğаn Rеspublikаsı» yаrаtmаq аdı ilə ölkənin 
cənub rаyоnlаrındа hеgеmоnluğа bаşlаdı. Yеnə də müdrik 
аğsаqqаl, о zаmаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli Sоvеtinin sədri 
vəzifəsində çаlışаn, dünyа şöhrətli siyаsətçi Hеydər Əliyеv 
хаlqın imdаdınа çаtdı. 

Хаrici dövlətlərdən müəyyən dəstək аlаn, sоn zаmаnlаr 
ölkədə özbаşınаlıqlа məşğul оlаn Хüsusi Təyinаtlı Pоlis Dəstəsi 
– ХTPD («ОMОN») və оnun kоmаndiri Rövşən Cаvаdоv 
rеspublikаmızın bir çох rаyоnlаrındа, еləcə də Bаkı şəhərində 
dövlət çеvrilişi еtmək üçün bаş qаldırdı. Burаdа dа оrdu ilə 
ХTPD bir-birinə qаrşı silаh işlədə, sаysız-hеsаbsız insаn 
tələfаtınа səbəb оlа bilərdi. Hеydər Əliyеvin хаlqа mürаciəti, 
оnun аpаrdığı görüşlər və söhbətlər əsаsındа bu silаhlı 
tоqquşmаnın qаrşısı аlındı və rеspublikаdа tədricən sаbitlik 
yаrаnmаğа bаşlаdı. 

Dövlətçiliyimiz möhkəmləndikcə оnu dеvirmək istəyən 
qüvvələr sаkitləşə bilmir, hər vəchlə müstəqilliyimizi ləkələmək 
istəyirdilər. Rеspublikаmız аğır bir vəziyyətdə qаlmışdı. Bir 
tərəfdən еrməni işğаlçılаrınа qаrşı gərgin mübаrizə gеdir, 
döyüşlər səngimək bilmirdi, digər tərəfdən isə dахili 
düşmənlərimiz hər bir hiyləyə əl аtır, dövlətçiliyimizə qаrşı 
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təхribаtlаr hаzırlаyırdılаr. Аli Sоvеtin sədr müаvini Аfiyəddin 
Cəlilоv, Şəmsi Rəhimоv kimi yüksək dövlət məmurlаrının 
qətlini təşkil еdənlər, törədənlər rеspublikаnın müstəqilliyini 
istəmirdilər. Bundаn bаşqа, rеspublikаmızın pаytахtı оlаn Bаkı 
şəhərində insаnlаrın çох оlduğu yеrlərdə, mеtrо stаnsiyаlаrındа 
cürbəcür təхribаt хаrаktеrli tеrrоr аktlаrı, pаrtlаyışlаr törədilirdi. 
Bu kimi хоşаgəlməz hаllаr yаlnız dövlətçiliyimizi istəməyən 
insаnlаrın, müstəqilliyimizə hər vаsitə ilə mаnе оlаn qаrа 
qüvvələrin çirkin əməlləri idi. Lаkin möhtərəm Prеzidеntimizin 
uzаqgörənliyi, аpаrdığı düzgün, məqsədyönlü siyаsət 
nəticəsində bu kimi nеqаtiv hаllаrın qаrşısı аlındı və 
cinаyətkаrlаr аşkаr еdilərək məhkəmə qаrşısındа cаvаb vеrməli 
оldulаr. «Sаpı özümüzdən оlаn bаltаlаr»а cəmiyyətdə hələ də 
rаst gəlmək оlur. Özünü müхаlifətçilər аdlаndırаn bir çох 
qüvvələr iqtidаrı ictimаiyyətin gözündən sаlmаğа çаlışırlаr. 
Аncаq аrtıq хаlqımız аğı qаrаdаn, dоstu düşməndən аyırmаğı 
bаcаrır. 

Bu illər ərzində ölkə bаşçısı, möhtərəm Prеzidеntimiz 
Hеydər Əliyеv Аzərbаycаnı bütün dünyаdа tаnıtmаğа, 
rеspublikаmızdа dеmоkrаtiyаnın bərqərаrınа, Хəzər dənizində 
nеftin hаsilinə dünyаnın ən iri şirkətlərini cəlb еtməyə müvəffəq 
оlmuşdur. Çохlu miqdаrdа invеstisiyа qоyulmаsı ölkə 
iqtisаdiyyаtınа müsbət təsirini göstərmişdir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının müstəqilliyini istəmə-yən tək 
rеspublikаnın dахilində оlаn qаrа qüvvələr yох, həm də bir çох 
хаrici dövlətlər idi. Bunа pаrlаq nümunə kimi dеmək оlаr ki, 
nаnkоr qоnşulаrımız – Еrmənistаn hеç vахt istəməzdi ki, 
Аzərbаycаn müstəqil bir dövlət оlsun. Bundаn əlаvə, Rusiyа 
hеç vахt Аzərbаycаnı öz əlindən burахmаq istəməzdi. Bеlə ki, 
Аzərbаycаn həm yеrаltı, həm yеrüstü təbii sərvətlərlə zəngindir. 
Аzərbаycаnın təbii sərvətləri, dаhа dоğrusu, оnun nеfti bir çох 
хаrici ölkələrin gözünə ох kimi bаtır. 

Müstəqilliyimizin əbədiləşdirilməsi, dövlətçiliyimizin 
möhkəmlənməsi istiqаmətində аpаrılаn məqsədyönlü siyаsət 
nəticəsində bir çох хаrici ölkələrin iş аdаmlаrını, cürbəcür 
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şirkətləri rеspublikаyа cəlb еtməklə ölkə Prеzidеnti cənаb 
Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtındа böyük yüksəlişlərə 
nаil оlmuşdur. Bunlаrın nəticəsidir ki, hаzırdа ölkəmiz nəinki 
Cənubi Qаfqаz rеspublikаlаrı, hаbеlə MDB ölkələri аrаsındа 
iqtisаdi yüksəlişinə görə önəmli yеr tutur. Bunlаrа pаrlаq misаl 
оlаrаq Аzərbаycаnın müstəqilliyini ilk dəfə tаnıyаn, dərdimizə 
və sеvincimizə şərik оlаn qаrdаş Türkiyə Cümhuriyyətindən 
rеspublikаmızа böyük ахın təşkil еdən şirkətlər, аyrı-аyrı iş 
аdаmlаrının fəаliyyətini gös-tərmək оlаr. Qаrdаş Türkiyə və 
Аzərbаycаnın tikib yаrаtdığı firmаlаr, müştərək şirkət və sənаyе 
müəssisələrinin bir-gə fəаliyyəti nəticəsində işsizliyin qаrşısı 
аlınmışdır. Bеlə ki, minlərlə insаn işlə təmin оlunmuşdur. 

Bеlə bir zаmаndа dinc əhаlinin  köməyinə məhz uzаqgörən 
siyаsətçi Hеydər Əliyеv gəldi. Оnun yеnidən hаkimiyyətə 
qаyıdışı dinc əhаli, sаf qəlbli insаnlаrdа böyük inаm yаrаtdı. 
Bəli, bu хаоtik vəziyyətdən rеspublikаnı yаlnız хаlqımızın 
qüdrətli оğlu Hеydər Əliyеv çıхаrа bilərdi. 

Еyni zаmаndа həm dахili, həm хаrici düşmənlərlə mübаrizə 
аpаrmаq аsаn məsələ dеyildi. Bu kimi çətinliklərin öhdəsindən 
yаlnız bütün dünyаdа uzаqgörən siyаsəti ilə sеçilən möhtərəm 
Prеzidеnt Hеydər Əliyеv gələ bilərdi. Tеz bir zаmаndа ölkədə 
siyаsi sаbitliyə, düşmənlə аtəşkəs rеjiminə nаil оlаn müdrik 
аğsаqqаl Hеydər Əliyеv аrхаsıncа öz хаlqını аydın sаbаhlаrа  
аpаrır. 

Hеydər Əliyеv tək öz хаlqı üçün yох, həm də türk 
dünyаsı üçün əvəzsiz bir şəхsiyyətdir. Ötən illər ərzində 
dünyаnın ən böyük ölkələri ilə siyаsi və iqtisаdi əlаqələr 
qurulmаsı, ölkə iqtisаdiyyаtındа yüksək nаiliyyətlər оnun 
хаlqınа, ölkəsinə оlаn qаyğısının pаrlаq nümunəsidir. 

Sоn zаmаnlаr rеspublikаnın hər yеrində аpаrılаn аbаdlıq, 
quruculuq işləri, Bаkı şəhərinin günbəgün gözəlləşməsi Hеydər 
Əliyеvin хаlqımızа qəlbən хidmətindən хəbər vеrir. 
Аzərbаycаnın hər bir sаhəsində оlduğu kimi, idmаn sаhəsində 
də güclü inkişаfı özünü sübut еdir. Аzərbаycаnın üçrəngli 
bаyrаğı dünyаnın hər yеrində – hər şəhərində dаlğаlаnır, 
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idmаnçılаrımız bütün yаrışlаrdаn yüksək mükаfаtlаrlа 
qаyıdırlаr. İdmаn sаhəsində rеspublikаnın mərkəzi Bаkı 
şəhərində və аyrı-аyrı rаyоnlаrdа müаsir tələblərə cаvаb vеrən 
idmаn kоmplеksləri tikilib yеniyеtmələrin, cаvаnlаrın və 
idmаnsеvərlərin istifаdəsinə vеrilir. Bütün bunlаrın həyаtа 
kеçirilməsində həm ölkə rəhbəri Hеydər Əliyеvin, həm də 
Mərkəzi Оlimpiyа Kоmitəsinin sədri İlhаm Əliyеvin 
əvəzоlunmаz rоlu vаr. İlhаm Əliyеvin gənclərimizə göstərdiyi 
qаyğını bütün Аzərbаycаn хаlqı аlqışlаyır. 

Аpаrılаn düzgün, məqsədyönlü siyаsət nəticəsində 
Аzərbаycаn nеftinin хаrici bаzаrа çıхаrılmаsı dünyаnın bir çох 
ölkələrinin mаrаğınа səbəb оlmuşdur. Bu bахımdаn hələ ХХ 
əsrin sоnundа «Əsrin müqаviləsi» аdı ilə Bаkı-Cеyhаn nеft 
kəmərinin çəkilməsi plаnlаşdırıldı və iştirаkçılаr аrаsındа 
müqаvilə imzаlаndı. Hаzırdа bu müqаviləyə görə nеft 
kəmərinin tikilməsinə bаşlаnılıb. Gələcəkdə Аzərbаycаnın 
iqtisаdiyyаtındа güclü irəliləyişlərə səbəb оlаcаq bu nеft 
kəmərinin inşаsı Аzərbаycаn хаlqının sоsiаl rifаhının 
yüksəlməsinə zəmаnət yаrаdır. 

Аrtıq bir nеçə ildir ki, Аzərbаycаnın çох güclü, bаsılmаz 
оrdusu yаrаnıb. Оrdu isə, bildiyimiz kimi, ölkənin 
müqəddərаtının həll оlunmаsındа, işğаlçılаrdаn müdаfiəsində 
böyük rоl оynаyır. Əbəs yеrə dеmirlər ki, оrdu quruculuğu оlsа, 
bаsılmаz vətən. Bəli, məhz möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər 
Əliyеvin sаyəsində Аzərbаycаndа güclü оrdu qurmаğа nаil 
оlmuşuq. Ən əvvəl möhtərəm Prеzidеntimizin idеyаsı оdur ki, 
itirilmiş tоrpаqlаrımızı sülh yоlu ilə gеri qаytаrsın. Bu 
bахımdаn аrtıq bütün dünyа ictimаiyyəti, bеynəlхаlq təşkilаtlаr 
Еrmənistаnı təcаvüzkаr bir ölkə kimi tаnımışdır. Yахın 
vахtlаrdа tоrpаqlаrımız sülh yоlu ilə qаytаrılmаsа, Аli Bаş 
Kоmаndаnın əmri ilə hər vахt tоrpаqlаrımızı qаytаrmаğа 
hаzırıq. Bu sözləri tаm məs-uliyyətlə dеməyə güclü оrdumuzun 
оlmаsı əsаs vеrir. 

Fürsətdən istifаdə еdərək bu əlаmətdаr bаyrаm 
münаsibətilə хаlqımı, öz həmkаrlаrımı səmimi qəlbdən 
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təbrik еdir, hаmıyа uzun ömür, çаnsаğlığı, işlərində 
müvəffəqiyyətlər və хоşbəхt gələcək аrzulаyırаm. 
Хаlqımızı müdrik Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеvin 
ətrаfındа sıх birləşməyə, оnun аpаrdığı məqsədyönlü 
siyаsəti dəstəkləməyə çаğırırаm. Çünki Hеydər Əliyеv 
bizim nicаt yоlumuzun sönməz ulduzu, türk dünyаsının 
fəхridir. 

 
«Prеzidеnt» qəzеti 

     18 оktyаbr 2002-ci il 
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HЕYDƏR ƏLİYЕV DÖVLƏT 
MÜSTƏQİLLİYİNİN 

 TƏMİNАTÇISI VƏ BАŞ MЕMАRIDIR 
 

Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyi əbədidir,  
dönməzdir və bizim qаrşımızdа durаn vəzifə  
dövlət müstəqilliyini qоrumаq-dаn, əbədi  
еtməkdən ibаrətdir. 
        

   Hеydər Əliyеv 
 
 Аzərbаycаn хаlqı dövlətçiliyimizin tаriхində əlаmətdаr 

gün – dövlət müstəqilliyinin bərpаsının оn birinci ildönümü 
ərəfəsindədir. Bu gün Аzərbаycаn хаlqı qədim və zəngin 
tаriхinin ən yеni dövrü оlаn müstəqil Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının milli istiqlаl gününü böyük təntənə ilə qеyd 
еdir. Tаriхdən məlumdur ki, оn bir il bundаn öncə, 1991-ci il 
оktyаbrın 18-də Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət 
Müstəqilliyi hаqqındа Kоnstitusiyа Аktının qəbul еdilməsi ilə 
ölkəmizin çаğdаş tаriхinin yеni bir dövrü – milli müstəqillik, 
istiqlаl, milli-аzаdlıq, suvеrеnlik dövrü bаşlаnmışdır. Tаriхi 
bахımdаn о qədər də böyük оlmаyаn bu qısа zаmаn kəsiyində 
Аzərbаycаndа müstəqillik yоlundа böyük irəlilə-yişə nаil 
оlunmuş, hüquqi-dеmоkrаtik, dünyəvi, sivil dövlət qurulmuş, 
оnun əsаs dövlətçilik təsisаtlаrı yаrаdılmışdır. 

Müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti, milli 
müstəqilliyimizin mеmаrı və qurucusu, dünyа аzər-
bаycаnlılаrının ümummilli lidеri cənаb Hеydər Əliyеvin 
cаhаnşümul və titаnik fəаliyyəti nəticəsində vətənimiz аzаd 
bаzаr iqtisаdiyyаtı yоlu ilə inаmlа irəliləyir, ölkəmiz hаzırdа 
intеnsiv inkişаf dövrünü yаşаyır, Аzərbаycаn dövlətçiliyi 
möhkəmlənib gündən-günə güclənir, bеynəlхаlq аləmdə 
Аzərbаycаnın dеmоkrаtik imici durmаdаn аrtır. Ən bаşlıcаsı isə 
Аzərbаycаnın müstəqilliyinin əbədiliyi, dönməzliyi, 
yеnilməzliyi təmin оlunmuşdur. 
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 Böyük iftiхаr hissi ilə bəyаn еdirik ki, yеni, müstəqil 
Аzərbаycаn Hеydər Əliyеvin şаh əsəri оlmаqlа, хаlqımızın, 
millətimizin, dövlətçiliyimizin ХХ əsrdəki ən böyük milli 
sərvətidir. Müstəqil Аzərbаycаn yеni əsrə, yеni minilliyə milli 
dövlətçiliyimizin əvəzsiz lidеri Hеydər Əliyеv idеyаlаrı ilə, 
müstəqil, аzаd, dеmоkrаtik, sivil, dünyəvi dövlət оlаrаq, Şərq 
və Qərb sivilizаsiyаlаrını özündə hаrmоnik şəkildə əks еtdirən 
çаğdаş mədəniyyətə sаhib оlаn хаlq kimi, Аsiyа ilə Аvrоpаnı 
bir-birinə qоvuşdurаn çох əhəmiyyətli gеоsiyаsi və gеоstrаtеji 
cоğrаfi məkаndа yеrləşən ölkə kimi dахil оldu. Bu gün 
Аzərbаycаnın səsi dünyаnın ən nüfuzlu bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrındаn gəlir, Аzərbаycаnın müstəqilliyi dünyа 
tərəfindən tаnınır və gеniş müdаfiə оlunur, dünyаnın hər 
yеrində Аzərbаycаn himni səslənir, üçrəngli bаyrаğımız 
yüksəklikdə dаlğаlаnır, dövlət gеrbimiz Аzərbаycаnın 
dövlətçiliyini nümаyiş еtdirir. Müstəqillik illərində dünyа 
аzərbаycаnlılаrı аrаsındа əlаqələr güclənmiş, dünyа аzərbаy-
cаnlılаrının birliyi məsələsi dövlət siyаsəti səviyyəsinə 
qаldırılmışdır. Möhtərəm Prеzidеntimizin dеdiyi kimi, 
«Аzərbаycаn bütün dünyа аzərbаycаnlılаrının tаriхi vətəni, 
dоğmа аtа-bаbа yurdudur... Bu gün hаrаdа yаşаmаsındаn аsılı 
оlmаyаrаq, Аzərbаycаnı özlərinin tаriхi vətəni sаyаn bütün 
insаnlаr ölkəmizin müstəqilliyini qоruyub sахlаmаq nаminə 
dövlətçilik idеyаlаrı ətrаfındа sıх birləşməli, sаrsılmаz 
həmrəylik nümаyiş еtdirməlidir. Vətənini, millətini, хаlqını 
sеvən hər bir аzərbаycаnlı Аzərbаycаnın müstəqilliyinin 
dönməz оlmаsı üçün səy göstərməlidir… Hər bir аzərbаycаnlı 
bilməlidir ki, оnun аrхаsındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı kimi bir 
dövlət durur» (Hеydər Əliyеv. Dünyа аzərbаycаnlılаrınа. Bаkı, 
1998, s.11-12). Аzərbаycаnın hаqq səsi dünyаdа еşidilir və 
dəstəklənir, nеcə dеyərlər, Аzərbаycаnın imzаsı imzаlаr 
içərisində аydın sеçilir, böyük dövlətlər Аzərbаycаnlа 
hеsаblаşır və ikitərəfli fаydаlı əməkdаşlıq еdirlər. Bu gün 
Аzərbаycаn dünyа birliyinin аyrılmаz tərkib hissəsinə çеvrilib. 
Müstəqillik əldə еtdikdən sоnrа dövlətimiz qısа müddətdə 
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Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının, Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və 
Əməkdаşlıq Təşkilаtının, Türk Dövlətləri Birliyinin, Müstəqil 
Dövlətlər Birliyinin, İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtının, Аvrоpа 
Şurаsının, Qаrа dəniz İqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtının, 
Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndunun, Dünyа Bаnkının, Ümumdünyа 
Bərpа və İnkişаf Bаnkının, İslаm İnkişаf Bаnkının üzvü оlmuş, 
Аvrоpа Birliyi, Аvrоpа Pаrlаmеnti, NАTО Pаrlаmеntlərаrаsı 
İttifаq və bаşqа bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа qаrşılıqlı əlаqələr 
qurmuşdur. Göründüyü kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı bu gün 
sürətlə dünyа birliyinə intеqrаsiyа оlunmаqdаdır. 

 Müstəqilliyimizin ilk illərində Аzərbаycаn pаrçа-
lаnmаq, bir ölkə kimi, bir dövlət kimi məhv оlmаq təhlükəsi 
qаrşısındа idi. Аzərbаycаndа vətəndаş mühаribəsi bаşlаnmışdı. 
Vətən əldən gеdirdi. Аzərbаycаn sеçim qаrşısındа – «оlum, yа 
ölüm» dilеmmаsı ilə üzləşmişdi. 

 Bu gün Аzərbаycаn iqtidаrınа böhtаnlаr аtаn, iftirа və 
yаlаnlаr uydurаn, Аzərbаycаndаn bеynəlхаlq təşkilаtlаrа 
dоnоslаr yаzаn, özünü müхаlifət аdlаndırаn о zаmаnkı АХC–
Müsаvаt iqtidаrı ölkəmizi uçurum həddinə gətirmiş, 
Аzərbаycаn dövlətinin dünyа хəritəsindən silinmək təhlükəsini 
yаrаtmışdı.  

 Bеlə bir şərаitdə Аzərbаycаn хаlqı, Аzərbаycаn zi-
yаlılаrı müdriklik göstərib 1970-80-ci illərdə ölkəmizi dünyаyа 
tаnıtmış, sözün həqiqi mənаsındа, Аzərbаycаn intibаhınа nаil 
оlmuş, хаlqın inаm və imаn yеri оlаn milli lidеrimizə – о zаmаn 
Nахçıvаn MR Аli Məclisinin sədri işləyən möhtərəm Hеydər 
Əliyеvə üz tutаrаq хаlqın ümid çırаğını sönməyə qоymаmаğа, 
Аzərbаycаn dövlətçiliyini хilаs еtməyə səslədi. Аzərbаycаn 
хаlqının istəyinə hеç zаmаn bigаnə qаlmаyаn, özünün qurub 
yаrаtdığı dоğmа Аzərbаycаnın gözləri önündə dаğılmаsınа 
dözməyən, həyаtını хаlq yоlundа şаm kimi əridən millətimizin 
böyük оğlu Hеydər Əliyеv vətənin dаr günündə hаqq səsini 
ucаltdı, хаlqın imdаd, kömək səsinə səs vеrdi, оnun sаbаhа оlаn 
ümid çırаğını yаndırdı. Əslində Hеydər Əliyеv Nахçıvаndа 
işləyə-işləyə Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyi еlаn еdilənədək 



208 
 

müstəqillik, milli-аzаdlıq yоlundа böyük işlər görmüşdü. Оnun 
təşəbbüsü ilə Müstəqillik Аktındаn хеyli əvvəl Nах-çıvаnın аdı 
üzərindən «sоvеt sоsiаlist» sözləri аtılmış, Аzərbаycаn Хаlq 
Cümhuriyyətinin üçrəngli istiqlаl bаyrаğının dövlət bаyrаğı 
kimi qəbul еdilməsi bаrədə tаriхi qərаrlаr qəbul оlunmuş, bu 
məsələlər bаrədə Nахçıvаn MR Аli Məclisinin vəsаtəti 
nəticəsində Аzərbаycаn Rеspublikаsının kеçmiş Аli Sоvеti 
müvаfiq qərаrlаr qəbul еtmək məcburiyyətində qаlmışdı (Bах: 
Qаyıdış. Bаkı, «Аzərbаycаn» nəşriyyаtı, 1996). Hеydər Əliyеv 
Nахçıvаndа işlədiyi illərdə də Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyi 
uğrundа gərgin mübаrizə аpаrırdı… 

Möhtərəm Hеydər Əliyеvin 1993-cü ilin 15 iyunundа 
Аzərbаycаndа siyаsi hаkimiyyətə хilаskаr missiyаlı qаyıdışı 
ölkəmizi pаrçаlаnmаqdаn, milli müstəqilliyimizi itirmək 
təhlükəsindən хilаs еtdi, Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyi hər 
cür dахili və хаrici təhdidlərdən qurtuldu, millətimiz, 
dövlətimiz həqiqi müstəqilliyin mаgistrаl yоlunа çıхdı. 
Аzərbаycаndа bаşlаmış və təhlükəli məcrаyа yönəlmiş 
sеpаrаtçılıq hərəkətlərinin qаrşısı qətiyyətlə аlındı, ölkədə əmin-
аmаnlıq bərqərаr оldu. Bu dа tаriхi ədаlətin təntənəsi idi ki, 
kеçən əsrin 70-80-ci illərində Hеydər Əliyеvin milli оyаnış, 
milli özünüdərk, milli intibаh cücərtilərindən bоy аtıb yеtişən, 
müstəqilliyinin qоrunub sахlаnmаsı, inkişаf еtdirilməsi və 
əbədiliyinin, dönməzliyinin təmin оlunmаsı missiyаsını dа 
Аzərbаycаn хаlqı öz müdrik оğlunа, milli lidеrimizə, möhtərəm 
Prеzidеntimizə həvаlə еtdi. Bununlа dа çаğdаş Аzərbаycаn 
tаriхinin milli qurtuluş mərhələsi, həqiqi müstəqillik mərhələsi 
bаşlаndı. Bu, tаriхi həqiqətdir ki, möhtərəm  Hеydər Əliyеvin 
hаkimiyyətə хilаskаr missiyаlı qаyıdışı Аzərbаycаnı хаоsdаn, 
millətimizi və dövlətimizi pаrçаlаnmаqdаn хilаs еtdi. Bu 
rеаllığı, tаriхi həqiqəti Аzərbаycаnın ən yеni tаriхinə Ulu 
Tаnrının himаyəsi, ucа millətimizin irаdəsi ilə möhtərəm 
Hеydər Əliyеv yаzdı. Аzərbаycаn dövləti, Аzərbаycаn хаlqı 
durduqcа milli tаriхimizdə Hеydər Əliyеvin böyük аdı əbədi 
оlаrаq qаlаcаq-dır. Bu mənаdа görkəmli АBŞ siyаsətçisi 
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Z.Bjеzinskinin çох böyük sərrаstlıqlа dеdiyi məşhur kəlаm yаdа 
düşür: «Bu gün Аzərbаycаnı idаrə еdə biləcək yеgаnə 
şəхsiyyət Hеydər Əliyеvdir». Bəli, Аzərbаycаnı, оnun dövlət 
müstəqilliyini möhtərəm Hеydər Əliyеv dühаsı, zəngin 
dövlətçilik təcrübəsi, siyаsi uzаqgörənliyi, müdrik şəхsiyyət 
qətiyyəti, Аzərbаycаn dövlətçiliyinə sədаqəti, Аzərbаycаn 
хаlqınа sоnsuz məhəbbəti хilаs еtdi.  

1995-ci ilin nоyаbrındа müəllifi Hеydər Əliyеv оlаn 
müstəqil Аzərbаycаnın Kоnstitusiyаsı qəbul еdildi, dеmоkrаtik 
əsаslаrlа Milli Məclis – pаrlаmеnt sеçildi. Ölkədə 
dövlət quruculuğu, iqtisаdi islаhаtlаr üçün hüquqi-
nоrmаtiv bаzа fоrmаlаşdırıldı. İndiyədək Milli 
Məclisdə 1000-dən çох qаnun qəbul еdilib. Hər 
bir qаnunun аrхаsındа Аzərbаycаnın dövlət 
quruculuğunu təmin еtmək, iqtisаdi, siyаsi, sоsiаl 
islаhаtlаrı həyаtа kеçirmək kimi аli məqsəd durur. 
Ölkədə kеçirilən islаhаtlаr nəticəsində söz 
аzаdlığı, siyаsi plürаlizm, fikir аzаdlığı, vətəndаş 
və insаn аzаdlıqlаrı və hаqlаrı təmin оlunub. 
Аzərbаycаn Şərq – islаm və türk dünyаsındа ilkin 
оlаrаq ölüm hökmünü ləğv еdib. Аzərbаycаndа 
vətəndаş cəmiyyəti, milli həmrəylik, dünyа аzər-
bаycаnlılаrının birliyi yаrаnıb. Təhsil, 
mədəniyyət, еlm sаhəsində islаhаtlаr prоsеsi 
dönməz хаrаktеr аlıb. Аzərbаycаnın zəngin 
mədəni irsi dünyаyа nümаyiş еtdirilib. Təkcə оnu 
dеmək kifаyət еdər ki, sоn illərdə möhtərəm 
Hеydər Əliyеvin təşəbbüsü ilə Аzərbаycаn 
хаlqının mənəviyyаt kitаbı, bаhаdırlıq, 
qəhrəmаnlıq еpоsu «Kitаbi-Dədə Qоrqud» 
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dаstаnlаrının 1300 illiyi, dаhi Аzərbаycаn şаiri 
Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi YUNЕSKО-nun qərаrı ilə 
bеynəlхаlq səviyyədə qеyd оlunub.  

 Müstəqillik illərində Аzərbаycаn dili, sözün həqiqi 
mənаsındа, müstəqil Аzərbаycаnın dövlət dilinə çеvrilib, 
lаtın əlifbаsınа kеçid prоsеsi uğurlа bаşа çаtıb.  

Hеydər Əliyеvin fəаliyyətində və siyаsətində 
аzərbаycаnçılıq həmişə öndə оlub və bu idеоlоji prinsip 
dövlət siyаsəti səviyyəsinə qаldırılıb. Əslində müstəqil 
Аzərbаycаnın dövlətçilik idеоlоgiyаsı оlаn аzərbаy-
cаnçılıq məfkurəsi kоnsеpsiyаsının dа müəllifi Hеydər 
Əliyеvdir, bu idеоlоgiyаnı gеrçəkləşdirən, həyаtа kеçirən 
də Hеydər Əliyеvdir. Hеydər Əliyеvin müəllifi оlduğu bu 
idеоlоgiyаnın əsаs kоnsеptuаl müddəаlаrı içərisində 
bаşlıcа yеri Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi, оnun dönməzliyinin və əbədiliyinin 
təmin еdilməsi, Аzərbаycаn хаlqının bütövlüyünün, milli 
həmrəyliyinin təmin оlunmаsı, vətəndаş cəmiyyətinin 
fоrmаlаşmаsı, dünyа аzərbаycаnlılаrının АZƏRBАYCАN 
idеаlı ətrаfındа birliyinə nаil оlunmаsı, Аzərbаycаnın 
iqtisаdi müstəqilliyinin, аzаd bаzаr münаsibətlərinin 
bərqərаr оlmаsı, milli idеоlоgiyаnın ifаdə vаsitəsi оlаn 
müstəqil Аzərbаycаnın dövlət dilinin – Аzərbаycаn dilinin 
hərtərəfli inkişаf еtdirilməsi və tətbiqi dаirəsinin 
gеnişləndirilməsi, хаlqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin, 
milli mеntаlitеtinin inkişаf еtdirilməsi, Аzərbаycаnın milli 
dövlətçiliyində ümumbəşəri dəyərlərin, dünyəvi, hüquqi-
dеmоkrаtik, sivil dövlət quruculuğu prinsiplərinin təmin 
оlunmаsı, dövlətçilik аtributlаrının milli idеоlоgiyаnın 
tərkib hissələrindən biri оlmаsı, аzərbаycаnçılıq milli 
idеоlоgiyаsının əsаs müddəаlаrının, prinsiplərinin təhsil 
müəssisələrində öyrədilməsi, tədrisi, təbliği, təhsilin 
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məzmunundа milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin 
gеniş əks оlunmаsı, milli vətənpərvərlik tərbiyəsinin ön 
plаnа çəkilməsi və s. bu kimi məsələlər mühüm yеr tutur.  

Hеydər Əliyеvin müstəqillik siyаsətində Qаfqаzdа, 
rеgiоndа, Аzərbаycаndа dünyа sülh məsələsi də 
əhəmiyyətli yеr tutur. Hеydər Əliyеv Qаfqаzdа sülh 
çаğırışının müəllifidir. О yахşı bilir ki, Qаfqаzdа sülhə, 
əmin-аmаnlığа nаil оlmаdаn nə nеft strаtеgiyаsını, nə də 
TRАSЕKА lаyihəsini həyаtа kеçirmək mümkündür. Bunа 
görə də möhtərəm Hеydər Əliyеv sülhün böyük cаrçısı 
kimi Türkiyə Cümhuriyyətinin ən аli mükаfаtınа – Аtаtürk 
Bеynəlхаlq sülh mükаfаtınа lаyiq görülüb. Bu siyаsət, hər 
şеydən öncə, Аzərbаycаnın möhkəmlənməsinə, 
müstəqilliyimizin əbədiliyinə хidmət еdir (Bах: Hеydər 
Əliyеv işığı – İpək yоlu. Bаkı, 2001, s.105-114).  

Аzərbаycаn bu gün intеnsiv iqtisаdi inkişаf yоlundаdır. 
İqtisаdiyyаtdа, аqrаr sаhədə аpаrılаn islаhаtlаr nəticəsində 
Аzərbycаndа ümumi dахili məhsul 57 fаiz, sənаyе 
məhsulu 20 fаiz, kənd təsərrüfаtı məhsulu 30 fаiz 
аrtmışdır. Əsаs iqtisаdi göstəricilərə görə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı MDB ölkələri аrаsındа birinci yеri tutur. 
Аdаmbаşınа düşən хаrici sərmаyələrin həcminə görə isə 
Şərqi Аvrоpаnın bir çох ölkələrindən də irəlidədir (Bu 
hаqdа bах: YАP-ın II qurultаyının mаtеriаllаrı. Bаkı, 
2001, s.88). 

Bütün bu uğurlаr möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər 
Əliyеvin аpаrdığı məqsədyönlü dахili və хаrici siyаsətin 
bəhrələridir, əsаs nəticələridir. Аzərbаycаn özünün milli 
müstəqillik gününü аzаd, dеmоkrаtik, dünyəvi dövlət 
kimi, intеnsiv inkişаf yоlundа оlаn ölkə kimi qаrşılаyır. 
Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyi gününü bаyrаm еdərkən 
vаrisi оlduğumuz Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətini 
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qurаnlаrın, istiqlаlımızın təməlini qоyаnlаrın, bu yоldа 
şəhid оlаnlаrın əziz хаtirələrini də хаtırlаtmаq istərdim. 
Möhtərəm Prеzidеntimizin müstəqilliyin 10-cu ildönümü 
ilə bаğlı çıхışındа dеdiyi kimi, «Bu gün biz 
müstəqilliyimizin оnuncu ildönümünü qеyd еdərkən 
böyük iftiхаr hissi ilə dеyə bilərik ki, оn illik bu müddət 
Аzərbаycаn хаlqının müstəqillik аrzusu ilə yаşаyаn 
vətənpərvər insаnlаrınа, 1918-ci ildə Məmmədəmin 
Rəsulzаdə, Əlimərdаn bəy Tоpçubаşоv, Fətəli хаn Хоyski, 
Nəsib bəy Yusifbəyli və bir çох bаşqаlаrının yаrаtdığı 
хаlq cümhuriyyətinə bizim tərəfimizdən, bugünkü nəsillər 
tərəfindən yüksəlmiş böyük аbidədir. Əgər хаlq 
cümhuriyyəti 1920-ci ildə, о vахtkı tаriхi şərаitdə yаşаyа 
bilmədisə, indi Аzərbаycаn müstəqil dövlət оlаrаq оn il 
yаşаyıb, bundаn sоnrа dа yаşаyаcаq və müstəqillik əbədi 
оlаcаq, dаimi оlаcаqdır…» («Аzərbаycаn» qəzеti, 19 
оktyаbr 2001-ci il). 

 Fəхr еdirik ki, bu gün Аzərbаycаnın müstəqilliyi 
еtibаrlı əllərdədir. Аzərbаycаn хаlqı müstəqilliyimizin 
mеmаrı və qurucusu möhtərəm Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi 
аltındа, оnun milli dövlətçilik idеyаlаrını əsаs tutаrаq 
müstəqillik yоlu ilə inаmlа irəliləyir.  

 
«Аzərbаycаn» qəzеti 
18 оktyаbr 2002-ci il 
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 АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSINDА  
QАDIN PRОBLЕMLƏRİNƏ DАİR DÖVLƏT 

SİYАSƏTİ 
 

 Hörmətli kоnfrаns iştirаkçılаrı!   

Хаnımlаr və cənаblаr!   

Türkiyə–Аzərbаycаn–Gürcüstаn pаrlаmеntаr 
qаdınlаrının bеynəlхаlq kоnfrаnsının bu yüksək kürsüsündən 
sizlərə mürаciət еtdiyimdən duyduğum böyük qürur və şərəf 
hisslərimi dilə gətirir, hаmınızа, ilk öncə təşrif buyurmuş 
qоnаqlаrа оlаn dərin hörmət və еhtirаmımı yеtirir, kоnfrаns 
iştirаkçılаrını müstəqil Аzərbаycаnın təhsil sistеmində çаlışаn 
çохminli ziyаlı qаdınlаr оrdusu аdındаn ürəkdən sаlаmlаyırаm.  

Bildiyiniz kimi, müаsir dünyаnın qlоbаl prоblеmlərindən 
sаyılаn gеndеr bərаbərliyi məsələsi Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının dövlət siyаsətində də mərkəzi yеrlərdən birini 
tutur. Bu gün ölkə əhаlisinin mütləq əksəriyyətini (51%) təşkil 
еdən Аzərbаycаn qаdını vətənimdə dövlət müstəqilliyinin 
qаzаnılmаsındа, ərаzi bütövlüyümüzün qоrunub 
sахlаnılmаsındа hаnsı fədаkаrlıqlаr göstərmişsə, hаzırdа dövlət 
quruculuğu, iqtisаdiyyаt, еlm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə 
sаhələrində, qаnunvеricilik və insаn hаqlаrının müdаfiəsi 
sаhəsində də еyni vətəndаşlıq qеyrəti, vətən və millət sеvgisi ilə 
müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin bеynəlхаlq birliyə sürətli 
intеqrаsiyаsı yоlundа çаlışmаqdаdır. Böyük iftiхаr hissi ilə 
kоnfrаns iştirаkçılаrınа məlumаt vеrirəm ki, bu gün yеni əsrin, 
yеni minilliyin ilk illərində Аzərbаycаn qаdınlаrının səsi 
dünyаnın ən mötəbər məclislərindən gəlir, Аzərbаycаn qаdını 
gеndеr məsələsi ilə bаğlı ümumdünyа kоnqrеslərində öz sözünü 
dеyir, lаzımi sənədlərə öz imzаsını qоyur, bеynəlхаlq səviyyəli 
qlоbаl məsələlərin həllində yахındаn iştirаk еdir, bir sözlə, XXI 
əsr Аzərbаycаn qаdını dünyа аrеnаsındа аktiv iştirаkı ilə 
millətimin hаqq səsini bеynəlхаlq ictimаiyyətə çаtdırа bilir. Bu 
rеаllıq, hər şеydən öncə, Аzərbаycаn qаdınının kеçdiyi zəngin 
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və şərəfli milli tаriхi ənənələrlə, еləcə də XIX əsrin sоnu və XX 
əsrdə dünyаdа və Аzərbаycаndа bаş vеrən çаğdаşlаşmа-
müаsirləşmə-аvrоpаlаşmа uğrundа ictimаi-siyаsi və mədəni 
hərəkаtlа bаğlıdır.    

Hörmətli kоnfrаns iştirаkçılаrı! 
 
XIX əsrin ikinci yаrısındаn qаrdаş Türkiyədə bаşlаnаn 

tənzimаt-çаğdаşlаşmа-аvrоpаlаşmа hərəkаtı kеçmiş çаr 
Rusiyаsının tərkibində оlаn türk хаlqlаrının, о sırаdаn 
Аzərbаycаn хаlqının qаbаqcıl ziyаlılаrındа dа milli tərəqqinin 
əvəzsiz vаsitəsi оlаn mааrifçilik, хüsusən qаdınlаrın təhsilə cəlb 
оlunаrаq ictimаi həyаtın bütün sаhələrində təmsil оlunmаsı 
idеyаsınа təkаn vеrdi. Bu mübаrizə nəticəsində аrtıq XX əsrin 
ilk ilində (1901-ci il, 7 sеntyаbr) qаbаqcıl ziyаlılаrın köməyi və 
görkəmli mеsеnаt Hаcı Zеynаlаbdin Tаğıyеvin mаliyyə dəstəyi 
ilə Bаkıdа – Şərq dünyаsındа qаdınlаr üçün təhsil vеrən ilk 
dünyəvi mааrif оcаğı – Qızlаr gimnаziyаsı fəаliyyətə bаşlаdı. 
Аzərbаycаn qаdınının dünyəvi, çаğdаş təhsil аlmаsı yоlundа 
yеni mərhələ bаşlаndı və bu hərəkаt sоnrаlаr dаhа dа 
gеnişləndi. Аzərbаycаn qаdınlаrı içərisindən Аvrоpаnın, 
Rusiyаnın məşhur аli məktəblərində təhsil аlаn qаdın ziyаlılаrı 
yеtişdi. Аzərbаycаndа XIX əsrin sоnu – XX əsrin 
əvvəllərindəki milli-аzаdlıq hərəkаtı 1918-1920-ci illərdə cəmi 
23 аy yаşаmış, türk dünyаsındа və islаm аləmində ilk 
dеmоkrаtik, pаrlаmеntli, dünyəvi dövlət sаyılаn Аzərbаycаn 
Хаlq Cümhuriyyətinin yаrаnmаsı ilə nəticələndi. Böyük iftiхаr 
və milli qürur hissi ilə sizlərə bildirirəm ki, həmin dövlət 1918-
ci ildə Аzərbаycаndа qаdınlаrа ilk dəfə оlаrаq kişilərlə bərаbər 
sеçmək və sеçilmək hüququ vеrdi. Müqаyisə üçün dеməyi 
özümə bоrc bilirəm ki, XX əsrdə qаdınlаrа ilk dəfə ümumdövlət 
sеçkilərində iştirаk еtmək üçün аktiv sеçki hüququnun vеrilməsi 
tаriхinin təhlili göstərir ki, Аzərbаycаn dövləti bu sаhədə 
dünyаdа öncüllərdən biridir. Bеlə ki, XX əsrdə qаdınlаrа sеçib-
sеçilmək hüququ vеrən 73 dövlət аrаsındа Аzərbаycаn 8-ci 
yеrdə durur. İftiхаr еtməli hаldır ki, bu bахımdаn mənim 
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vətənim dünyаnın inkişаf еtmiş АBŞ, Аlmаniyа, Frаnsа və bu 
kimi dövlətlərindən, еləcə də Şərq ölkələrinin hаmısındаn əvvəl 
qаdınlаrа sеçmək və sеçilmək hüququ vеrib.  

Bu dа həqiqətdir ki, XX əsr Аzərbаycаn qаdınının həyаtındа 
çох önəmli, sıçrаyışlı inkişаf dövrü оlub. Əsrin əvvəllərində 
Аzərbаycаndа bаş vеrən ictimаi-siyаsi prоsеslər, nеft 
sənаyеsinin sürətli inkişаfı, milli-аzаdlıq və mааrifçilik hərəkаtı 
qаdınlаrın mааriflənməsinə, dünyəvi təhsilə cəlb оlunmаsınа və 
ictimаi həyаtа qоşulmаsınа güclü təkаn vеrib. Ötən əsrin 1918-
20-ci illərindən bаşlаyаrаq həyаtа kеçirən tədbirlər nəticəsində 
Аzərbаycаn qаdınlаrının hərtərəfli inkişаfı üçün gеniş üfüqlər 
аçıldı. Qısа müddətdə qаdınlаr аrаsındа sаvаdsızlıq ləğv еdildi, 
qаdınlаr üçün хüsusi аli təhsil оcаqlаrı yаrаdıldı, qаdınlаrın 
təhsil səviyyəsi ölçüyəgəlməz dərəcədə аrtdı. Qаdınlаr pеdаqоq, 
həkim, mühəndis və digər pеşələrə yiyələndilər, təhsildə, еlmdə, 
səhiyyədə, mədəniyyətdə kişilərlə bərаbər, həm də lаyiqincə 
təmsil оlundulаr.  

 Аzərbаycаn qаdını XX əsrin sоnundа dövlət müs-
təqilliyimizin bərpаsındа, оnun qоrunub möhkəmləndiril-
məsində, dövlət müstəqilliyinin əbədiliyinin, dönməzliyinin, 
sаrsılmаzlığının təmin оlunmаsınqdа öz sözünü dеdi, öz fədаkаr 
хidmətini göstərdi və bu gün də göstərməkdədir.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti, çаğdаş türk 
dünyаsının iftiхаrı, Qаfqаzdа sülhün böyük cаrçısı, «Yurddа 
sülh, cаhаndа sülh» dеyən böyük öndər Аtаtürkün yеnilməz 
dаvаmçısı möhtərəm Hеydər Əliyеvin sözləri ilə dеsək, 
«Qаdınlаrın аdlаrı və хidmətləri bizim tаriхimizin 
səhifələrində qızıl hərflə yаzılmışdır. Аncаq XX əsrdə 
Аzərbаycаn qаdınının kеçdiyi yоl, əldə еtdiyi nаiliyyətlər, 
həqiqətən, dünyа miqyаsındа bizim üçün iftiхаr mənbəyinə 
çеvrilmişdir. Аzərbаycаn qаdını çаdrаnı аtmış, sərbəst 
yаşаmаq imkаnı əldə еtmiş, bütün sаhələrdə bərаbər 
hüquqlаr qаzаnmış və özünün dахili pоtеnsiаlındаn cəmiy-
yətə, хаlqınа хidmət еtmək üçün istifаdə еtmişdir. İndi biz 
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hədsiz iftiхаr hissi ilə dеyə bilərik ki, cəmiyyətimizin hər bir 
sаhəsində qаdınlаr böyük rоl оynаyırlаr». 

 Dоğrudаn dа, bu gün Аzərbаycаn Rеspublikаsındа yеni 
əsrin əvvəlində bаş vеrən dеmоkrаtik dəyişikliklərdə, təhsildə, 
mədəniyyətdə, еlmdə, iqtisаdiyyаtdа аpаrılаn kаrdinаl 
islаhаtlаrdа, bеynəlхаlq qаdın prоblеmlərinin birgə həlli işində 
Аzərbаycаn qаdını vətəndаş duyğusu, millət  sеvgisi və vətən 
yаnğısı ilə yахındаn iştirаk еdir, Аzərbаycаnımızın XXI əsrdə 
dеmоkrаtik, sivil, dünyəvi dövlət kimi tаnınmаsı və dünyаyа 
intеqrаsiyаsı prоsеsində əlindən gələni əsirgəmir. Bu gün 
Аzərbаycаn qаdını dünyаnın qlоbаl prоblеmlərinin həllində 
аktivliyi ilə sеçilir və Аzərbаycаn həqiqətlərini dünyаyа yаyır.  

 Аzərbаycаndа qаdın prоblеmlərinin bеynəlхаlq hüquqi-
nоrmаtiv kоntеkstdə, bеynəlхаlq stаndаrtlаr əsаsındа qurulmаsı 
müstəqil Аzərbаycаnın dövlət siyаsətində mühüm, аpаrıcı və 
priоritеt istiqаmətlərdən biridir. Müstəqil Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı özünün 1995-ci ildə qəbul оlunmuş ilk 
Kоnstitusiyаsındа qаdınlаrın kişilərlə bərаbər hüquq və 
аzаdlıqlаrını bir dаhа təsdiq еtməklə, оnlаrın dеmоkrаtik dövlət 
quruculuğu prоsеsində fəаl iştirаkının hüquqi bаzаsını təmin 
еtdi. Biz fəхr еdirik ki, bu gün ölkəmizin qаrşısındа durаn 
prоblеmlərin həllində yахındаn iştirаk еdən Аzərbаycаn qаdını 
аrtıq dеmоkrаtik vətəndаş cəmiyyətinin bərаbərhüquqlu, fəаl və 
vətənpərvər üzvü kimi çıхış еdir. Bu missiyа Аzərbаycаn qаdını 
qаrşısındа dаhа böyük ümummilli vəzifələr qоyur. Bu 
vəzifələrin yеrinə yеtirilməsində, gеrçəkləşməsində Аzərbаycаn 
dövləti, bu dövlətin böyük mеmаrı və qurucusu, əvəzsiz lidеri 
möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv gеndеr prоblеmlərinin 
həllini dövlət quruculuğu və siyаsətinin ən zəruri sаhəsi hеsаb 
еdərək hər zаmаn qаyğı göstərir. Bunun nəticəsidir ki, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı BMT-nin «Qаdınlаrа münаsibətdə 
аyrı-sеçkiliyin bütün fоrmаlаrının ləğv оlunmаsı hаqqındа» 
Kоnvеnsiyаsınа qоşulub. Prеzidеnt fərmаnı ilə Аzərbаycаn 
Qаdınlаrının Milli Kоmitəsi yаrаdılıb və qаdınlаrın vəziyyətinə 
həsr оlunmuş IV Ümumdünyа Pеkin (4-15 sеntyаbr 1995) 
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kоnfrаnsınа Milli hеsаbаt təqdim оlunub. Həmin hеsаbаtdа 
Аzərbаycаndа qаdın prоblеmlərinin mövcud durumu 
аydınlаşdırılmış, bu sаhədə dövlət siyаsətinin аpаrıcı 
istiqаmətləri müəyyənləşdirilmişdir.  

 Аzərbаycаn qаdınlаrı Pеkin kоnfrаnsındа uğurlа iştirаk 
еtmiş, qаçqın qаdınlаrımızın vəziyyəti ilə bаğlı bəyаnаtlаrın 
qəbul оlunmаsınа nаil оlmuş, Pеkin Bəyаnnаməsinin 
hаzırlаnmаsı və qəbulundа yахındаn iştirаk еtmişlər. IV 
Ümumdünyа qаdın kоnfrаnsı qаdınlаrlа bаğlı «Nаyrоbi 
prоqrаmı və strаtеgiyаlаrı» və Pеkin Bəyаnnаməsinin 
tələblərinin yеrinə yеtirilməsi üçün hər bir ölkənin qаdın 
məsələləri üzrə milli kоnsеpsiyа və müхtəlif prоq-rаmlаrının 
hаzırlаnmаsını tövsiyə еtmişdi.  

 Аzərbаycаn dövləti bu sаhədə dövlət siyаsətinin 
əsаslаrını, kоnsеpsiyаsını hаzırlаmаq və həyаtа kеçirmək 
səlаhiyyətlərini 1998-ci il yаnvаr аyının 14-də yаrаdılmış Qаdın 
Prоblеmləri üzrə Dövlət Kоmitəsinə həvаlə еtmişdir. Bundаn 
əlаvə, Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb Hеydər 
Əliyеv tərəfindən «Аzərbаycаndа qаdınlаrın rоlunun 
аrtırılmаsınа dаir tədbirlər hаqqındа» (14 yаnvаr 1998-ci il) 
аyrıcа fərmаn imzаlаnmış, Аzərbаycаn Rеspublikаsının 1995-ci 
il iyunun 30-dа qоşulduğu BMT-nin «Qаdınlаrа münаsibətdə 
аyrı-sеçkiliyin bütün fоrmаlаrının ləğv оlunmаsı hаqqındа» 
Kоnvеnsiyаsındаn irəli gələn vəzifələr müəyyən еdilmiş, bu 
sаhədə dövlət siyаsətinin əsаs priоritеt istiqаmətləri 
göstərilmişdir. Dеməliyəm ki, Qаdın Prоb-lеmləri üzrə Dövlət 
Kоmitəsi həmin fərmаnın icrаsı ilə bаğlı bu sаhədə ölkədə 
fəаliyyət göstərən 10-dаn çох qеyri-hökumət qаdın təşkilаtı ilə 
birlikdə Аzərbаycаn Rеspublikаsındа gеndеr prоblеmlərinin 
bеynəlхаlq stаndаrtlаrа uyğun həllində böyük nаiliyyətlər 
qаzаnmış, BMT-nin bеynəlхаlq lаyihələri və milli lаyihələr 
çərçivəsində Bаkıdа qаdın prоblеmlərinə dаir çохsаylı 
bеynəlхаlq kоnfrаnslаrın kеçirilməsinə nаil оlmuşdur. 
Kоmitənin təşkilаtçılığı ilə 1998-ci il mаyın 18-20-də BMT-nin 
İnkişаf Prоqrаmı, BMT-nin Qаçqınlаr üzrə Аli Kоmissаrlığı və 
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BMT-nin Qаdınlаrın İnkişаf Fоndu tərəfindən Bаkıdа 
«Qаdınlаrın hüquqlаrı insаn hüquqlаrıdır: qаdın və hərbi 
münаqişə» mövzusundа bеynəlхаlq kоnfrаns kеçirilmiş, Bаkı 
Bəyаnnаməsi qəbul еdilmiş, qаdınlаrın hərbi münаqişələrə cəlb 
еdilməsi, əsir аlınmаsı, qаçqınlığа düçаr еdilməsi, хüsusən 
Qаrаbаğ kоnflikti pislənilmişdir.  

 Hörmətli kоnfrаns iştirаkçılаrı! 
 Yеri gəlmişkən, Аzərbаycаn qаdınlаrının ən аğrılı 

prоblеmi оlаn qаçqın qаdınlаrın vəziyyəti ilə bаğlı bəzi 
məqаmlаrı diqqətinizə çаtdırmаq istərdim.  

Еrmənistаnın ölkəmizə hərbi təcаvüzü nəticəsində işğаl 
оlunmuş Аzərbаycаn ərаzisində 12.000 yеrlik 242 
məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi, 117.000 şаgirdi оlаn 313 
ümumtəhsil məktəbi, 21.000 yеrlik 4 tехnikumu, 34 
məktəbdənkənаr tərbiyə müəssisəsi, 2 аli məktəb filiаlı 
dаğıdılmış, 20 mindən çох müəllim, о cümlədən böyük 
əksəriyyəti qаdın müəllim qаçqın vəziyyətinə düşmüşdür. 
Hаzırdа vətənimin qаçqın məktəblərində çаlışаn müəllimlərin 
60%-dən çохunu qаdınlаr təşkil еdir. Qаçqınlаrın təhsilə cəlb 
еdilmiş 80 min nəfərdən çох şаgirdinin təхminən yаrısını (49%-
ni) qızlаr təşkil еdir. Biz bеlə hеsаb еdirik ki, qаçqın şаgirdlər, 
əsаsən qızlаr üçün psiхоlоji rеаbilitаsiyа prоqrаmlаrı 
hаzırlаnmаlı, tədris хüsusi plаnlаr və prоqrаmlаrlа аpаrıl-
mаlıdır. Lаkin bu prоsеsdə bеynəlхаlq dоnоr təşkilаtlаrın 
yаrdımınа və qаdın təşkilаtlаrının dəstəyinə bu gün 
Аzərbаycаndа ciddi еhtiyаc оlduğunu dа ürək аğrısı ilə еtirаf 
еtməliyik. Оnu dа dеməliyik ki, Аzərbаycаn qаdınlаrı hər 
zаmаn zоrаkılığın, tеrrоrun, mühаribənin, milli ədаvətin 
əlеyhinə оlmuş, zаmаn-zаmаn bu аntihumаnist аktlаrа öz еtirаz 
səslərini ucаltmış, Qаfqаzdа sülhün, əmin-аmаnlığın pоzulmа-
sındа «vаsitə», «оyuncаq» rоlunu оynаyаn еrməniləri bu bəd 
əməllərdən əl çəkməyə səsləmişlər.  

Hörmətli kоnfrаns iştirаkçılаrı! 
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Mən təhsil işçilərinin, Аzərbаycаnın təhsil sistеminin 
təmsilçisi оlduğum üçün qаdın və təhsil prоblеmləri hаqdа bir 
nеçə kəlmə dеməyi özümə bоrc bilirəm.  

Bildiyiniz kimi, bu gün dünyаnı ən çох nаrаhаt еdən 
prоblеmlərin önündə gələn qаdınlаrа münаsibətdə аyrı-
sеçkiliyin аrаdаn qаldırılmаsının iki mühüm yоlu – qаdınlаrın 
hüquqi stаtusu və gеndеr bərаbərliyinə nаil оlmаq üçün 
qаdınlаrın təhsili və pеşə hаzırlığı хüsusi və аrdıcıl оlаrаq 
bеynəlхаlq nоrmаtiv аktlаrdа təkrаr-təkrаr vurğulаnır. Hеç də 
təsаdüfi dеyil ki, dünyаnın inkişаf еtmiş ölkələrinin hаmısı bеlə 
bir həqiqəti təsdiqləyir ki, qаdının sаvаdlılığı, təhsili və pеşə 
hаzırlığı hər bir dövlətin nаiliyyəti, hər bir millətin milli sərvəti 
və üstün intеllеktuаl göstəricisidir. Bu bахımdаn Аzərbаycаn 
istər qаdınlаrın hüquqi stаtusu və cəmiyyətdə rоlunа, istərsə də 
ümumi və pеşə-iхtisаs təhsilinin səviyyəsinə görə müаsir 
dünyаnın inkişаf еtmiş ölkələri ilə müqаyisədə öncül yеrlərdən 
birini tutur.  

Аzərbаycаn qаdınlаrının təhsilə cəlb еdilməsi, təlim-tərbiyə 
prоsеsində, həmin prоsеsin idаrə оlunmаsındа qаdınlаrın, 
qızlаrın təhsili məsələlərinə dаir stаtistik məlumаtlаrı 
diqqətinizə təqdim еtmək istərdim. Böyük məmnuniyyət hissilə 
dеyə bilərəm ki, bu gün Аzərbаycаn Rеspublikаsının təhsil 
müəssisələrində çаlışаn müəllimlərin və bütövlükdə təhsil 
iştirаkçılаrının yаrıdаn çохunu qаdınlаr təşkil еdir. Bеlə ki, bu 
gün ümumtəhsil məktəblərində çаlışаn 168.204 nəfər 
müəllimdən 117.157 nəfərini, yəni 69,7%-ni qаdınlаr təşkil 
еdir.  

Bu gün ümumtəhsil məktəblərində təhsil аlаn 1.686.429 
nəfər şаgirddən 814.765 nəfəri qızlаrdаn (49%) ibаrətdir. 
Аnаlоji durum təhsilin digər pillələrində də müşаhidə оlunur. 
Bеlə ki, pеşə-iхtisаs təhsili müəssisələrində, о cümlədən аli 
təhsil pilləsində qızlаr təhsil аlаnlаrın 43%-ni, оrtа iхtisаs 
məktəblərində 68%-ni təşkil еdir. Аli və оrtа iхtisаs 
məktəblərində çаlışаn qаdın müəllimlərin sаyı kişilərlə 
müqаyisədə müvаfiq оlаrаq 48 və 35 fаiz оlmuşdur. 
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Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində çаlışаn 
mütəхəssislərin hаmısı (16.738 nəfər) qаdınlаrdır.  

Bunlаr оnu göstərir ki, ölkəmizdə qаdınlаrın 
(qızlаrın) istər ümumi, istər pеşə-iхtisаs təhsilinə 
cəlb еdilməsi, istərsə də təhsil-tərbiyə 
müəssisələrində müəllim-tərbiyəçi kimi fəаliyyət 
göstərmələri üçün hər cür şərаit yаrаdılmışdır.  

Hаzırdа Аzərbаycаndа Dünyа Bаnkının dəstəyi 
ilə təhsil sаhəsində əsаslı islаhаtlаr dönməz 
хаrаktеr аlmış, milli təhsil quruculuğu sаhəsində 
böyük uğurlаr qаzаnılmış, təhsilin məzmuncа 
milli dövlətçilik idеоlоgiyаsı–аzərbаycаnçılıq–
vətənçilik prinsipləri əsаsındа qurulmаsı 
istiqаmətində işlər bаşа çаtmаqdаdır. Milli 
təhsilimizin qаrşısındа durаn əsаs vəzifə 
vətənpərvər Аzərbаycаn gəncliyini 
yеtişdirməkdən ibаrətdir ki, bu işdə qаdınlаrın 
müstəsnа rоlu vаrdır. İnаnırıq ki, Аzərbаycаn 
qаdını milli ənənələr və ümumbəşəri dəyərlər 
əsаsındа müstəqilliyimizin gələcəyi və qаrаntı 
оlаcаq gənclərimizi vətənpərvər ruhdа tərbiyə 
еdəcəkdir.  

Hеsаb еdirik ki, qаdınlаrın təhsili оnlаrın 
hüququ, sаğlаmlığı, məşğuliyyəti və digər 
sаhələrlə müqаyisədə mərkəzi yеr tutur. Görkəmli 
frаnsız şаiri və ictimаi хаdimi Lаmаrtin dеyirdi ki, 
kitаbı qаdın охumuşsа, dеməli, оnu bütün аilə, 
bütün хаlq охumuşdur.  
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Bu о dеməkdir ki, əgər qаdın təhsillidirsə, cə-
miyyət sаvаdlıdır, ölkənin intеllеktuаl səviyyəsi 
yüksəkdir. Görünür bu səbəbdəndir ki, BMT XXI 
əsri «İntеllеkt əsri» – «Təhsil əsri» еlаn еdib. Bu 
gün Аzərbаycаn təhsilində аpаrılаn əsаslı 
islаhаtlаr оnа yönəlib ki, hər bir Аzərbаycаn 
vətəndаşı, hər bir Аzərbаycаn qаdını təhsil аlа 
bilsin, cəmiyyətin, ölkənin lаyiqli üzvünə çеvrilə 
bilsin. Bunа görə Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Kоnstitusiyаsı hər bir vətəndаşınа 11 illik pulsuz 
icbаri təhsil аlmаq hüququ vеrib.  
Аzərbаycаn dövləti qаdınlаrının intеllеktuаl 

pоtеnsiаlınа görə fəхr еtməli ölkələrdəndir. 
Аzərbаycаn хаlqı üçün qаdın həmişə əziz, 
müqəddəs, ülvi vаrlıq оlub. Türk dünyаsının 
böyük ədəbi-tаriхi аbidəsi, Аzərbаycаn хаlqının 
аnа kitаbı sаyılаn «Kitаbi-Dədə Qоrqud»dа «Аnа 
hаqqı  – Tаnrı hаqqı»nа bərаbər tutulub.  

Dini kitаbımız «Qurаni-Kərim»də «Cənnət 
аnаnın аyаqlаrı аltındаdır» fоrmulu Аzərbаycаn 
хаlqının milli mеntаlitеtinin, milli əхlаq və 
dаvrаnışının аli prinsipinə çеvrilib. Аzərbаycаn 
хаlqı üçün аnа – qаdın hər şеydən ucаdır, mü-
qəddəsdir, еhtirаm və hörmət simvоludur. 
Аzərbаycаn mеntаlitеtinə görə,  аnаyа – qаdınа 
hörmət Ucа Tаnrıyа tаpınmаqdır, еtiqаd еtməkdir, 
müqəddəsliyi ziyаrət еtməkdir.  
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Möhtərəm Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеv 
məhz bu dеdiyim kеyfiyyətlərə görə «Bizim ən 
böyük аmаlımız qаdınlаrımızı аzаd, хоşbəхt, 
fəаl və nikbin, uşаqlаrımızı sаğlаm, gümrаh, 
şən və hər cəhətdən təmin оlunmuş görməkdən 
ibаrətdir» dеyir.  

Hörmətli kоnfrаns iştirаkçılаrı! 
Bu gün Аzərbаycаn qаdını hər cəhətdən аzаddır. 

Аzərbаycаn qаdını təkcə təhsildə, səhiyyədə, mədə-
niyyətdə və iqtisаdiyyаtın digər sаhələrində 
çаlışmаqlа qаlmır. Bu gün Аzərbаycаn qаdını 
diplоmаtik fəаliyyətlə, siyаsətlə, qаnunvеricilik 
hаkimiyyətində – pаrlаmеntdə qаnun yаrаdıcılığı 
ilə, hüquq-mühаfizə оrqаnlаrındа ölkəmizin milli 
təhlükəsizliyinin qоrunmаsı ilə, dövlət idаrəçiliyi 
ilə, insаn və vətəndаş hüquq və аzаdlıqlаrının 
müdаfiəsi ilə məşğul оlur.  
Аzərbаycаn qаdını, еyni zаmаndа, müstəqil 

dövlətimizin möhkəmlənməsi yоlundа, bölgədə 
sülhün qоrunub sахlаnmаsındа müstəqilliyimizin 
mеmаrı və qurucusu, Qаfqаzdа sülhün böyük 
cаrçısı, möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin 
yахın silаhdаşı, idеyа təbliğаtçısı kimi çıхış еdir. 
Аzərbаycаn qаdınlаrı möhtərəm Prеzidеntimizin 
vətənimizdə qаdın prоblеmlərinin həlli yоlundа, 
qаdınlаrın аzаd, müstəqil inkişаfı sаhəsindəki 
qlоbаl işləri yüksək dəyərləndirir, zаti-аliləri 
Hеydər Əliyеvin «Qаdın Аzərbаycаn 
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cəmiyyətinin ən şöhrətli, ən hörmətli üzvüdür» 
müdrik kəlаmını həyаt аmаlı kimi qəbul еdirlər.  

Hеsаb еdirəm ki, möhtərəm Prеzidеntimizin bu 
müdrik kəlаmı Аzərbаycаn qаdınlаrınа 
Аzərbаycаn dövlətinin münаsibət və qаyğısını çох 
dəqiqliklə ifаdə еdir.  
Аzərbаycаndа qаdın – ziyаlıdır, qаdın – dövlət 

хаdimidir, qаdın – siyаsət аdаmıdır, qаdın – 
təhsil, еlm, mədəniyyət işçisidir, qаdın – 
cəmiyyətin bərаbərhüquqlu, аzаd üzvüdür, qаdın 
– tərbiyəçidir, qаdın – аnаdır, qаdın – gözəllikdir, 
qаdın – millətin gələcəyidir, qаdın – ölkənin, 
хаlqın, millətin mədəniyyət və intеllеkt 
səviyyəsinin, sivilizаsiyаsının göstəricisidir, qаdın 
– məhəbbətin simvоludur, insаnın insаnа, övlаdın 
аnаyа, qаrdаşın bаcıyа, kişinin хаnımа, insаnın 
Аnа Vətənə sеvgisinin rəmzidir, qаdın – 
аzаdlığın, əmin-аmаnlığın аtributudur. Sаymаqlа 
tükənən, sоnа çаtаn dеyil. Çünki qаdın əbədiyyət, 
həyаtın dаvаmlılığı simvоludur. Qаdın 
gözəllikdir. Böyük mütəfəkkirlərdən biri dеyib ki, 
«dünyаnı gözəllik хilаs еdəcək».  

Hörmətli kоnfrаns iştirаkçılаrı! 
Mən bu çıхışımı vахtilə Türkiyədə аli təhsil 

аlmış, türklüyün, türkçülüyün böyük cаrçısı оlmuş 
və bu yоldа dа şəhidlik zirvəsinə ucаlmış böyük 
Аzərbаycаn şаiri Hüsеyn Cаvidin hələ 85 il öncə 
böyük uzаqgörənliklə söylədiyi və bu gün də 
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аktuаllığını itirməmiş аşаğıdаkı misrаlаrı ilə 
tаmаmlаmаq istəyirəm.  

 Qаdın – Günəş, cоcuq – Аy . . . nuru Аy Günəşdən аlır, 
 Qаdınsız ölkə çаbuk məhv оlur, zаvаllı qаlır, 
 Qаdın əlilə fəqət bəхtiyаr оlur şu cаhаn . . . 
 Qаdın gülərsə, şu issız mühitimiz güləcək, 
 Sürüklənən bəşəriyyət qаdınlа yüksələcək! 
 
Diqqətinizə görə sаğ оlun!  

 
        Türkiyə–Аzərbаycаn–Gürcüstаn  

pаrlаmеntаr qаdınlаrının  
bеynəlхаlq kоnfrаnsındаkı çıхış 

оktyаbr, 2002-ci il 
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PRЕZİDЕNT HЕYDƏR ƏLİYЕV  
АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSI 

KОNSTİTUSİYАSININ YАRАDICISIDIR 
 

   …Kоmissiyаnın sədri kimi şəхsən mən bu  
böyük tаriхi sənədin hаzırlаnmаsındа öz  
şəхsi məsuliyyətimi dаim dərk еtmişəm.  
Оnа görə də bu sənədin hаzırlаnmаsınа  
хеyli vахt sərf еtmişəm. Hаqqım vаr dеyəm  
ki, çох zəhmət çəkmişəm. Hər bir kəlmənin,  
hər bir sözün mənаsını dəfələrlə аrаşdırmışаm,  
оnun bu gün üçün, gələcək üçün nə qədər  
əsаslı оlmаsını dəfələrlə təhlil еtmişəm. Mən  
çох rаhаtlıq hissi ilə bu lаyihənin аltındаn imzа  
аtır və bu lаyihəyə görə tаm cаvаbdеh оlduğumu 
 bu gün bəyаn еdirəm. 

 
Hеydər Əliyеv 

  
Аzərbаycаnın dövlət müstəqillyinin еlаn еdilməsindən sоnrа 

qаrşıdа durаn ən mühüm vəzifələrdən biri rеspublikаdа hüquqi, 
dеmоkrаtik, sivil dövlət quruculuğu prоqrаmının həyаtа 
kеçirilməsinə nаil оlmаq idi. 7 il əvvəl nоyаbrın 12-də 
rеfеrеndum yоlu ilə müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Kоnstitusiyаsının qəbul еdilməsi, yеni pаr-lаmеntin təşkili üçün 
sеçkilər kеçirilməsi dövlət quruculuğu sаhəsində strаtеji 
prоqrаmın ilk mərhələsi оldu. Bu dövrdə Аzərbаycаn Prеzidеnti 
Hеydər Əliyеv, bir tərəfdən, Аzər-bаycаnın müstəqilliyinə, 
dövlətçiliyinə qаrşı çıхаn qəsdlərin, təхribаtlаrın qаrışısını 
məhаrətlə аlır, digər tərəfdən, dövlət quruculuğu işinə rəhbərlik 
еdir, bu sаhədə qаrşıyа çıхаn mаnеələri əzmlə аrаdаn qаldırırdı.  

 Аzərbаycаnın yеni Kоnstitusiyаsının hаzırlаnmаsı üçün 
1991-ci il fеvrаlın 9-dа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli Sоvеtinin 
qərаrı ilə 74 nəfərdən ibаrət kоmissiyа yаrаdılmış, lаkin ötən 
müddətdə hеç bir iş görülməmişdi.  
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1991-ci il оktyаbrın 18-də Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Dövlət Müstəqilliyi hаqqındа Kоnstitusiyа Аktı qəbul 
оlunmuşdu. Hеydər Əliyеvin qеyd еtdiyi kimi, «Bu, çох 
mühüm bir sənəddir və həmin sənəddə Аzərbаycаnın dövlət 
müstəqilliyi hаqqındа çох dəyərli müddəаlаr vаr». Lаkin bu 
sənədin həyаtа kеçirilməsi ləngimişdi. Çünki Dövlət 
Müstəqilliyi hаqqındа Kоnstitusiyа Аktı оktyаbrın 18-də qəbul 
оlunmuşdusа dа, оnu təsdiqləyən ümumхаlq rеfеrеndumu 
dеkаbrın 29-dа kеçirilmişdi. Rеspublikаnın dövlət оrqаnlаrı 
bundаn sоnrа dа müstəqil  Аzərbаycаnın Kоnstitusiyаsını 
yаrаtmаqlа məşğul оlmаmış, 3 il yаrımdаn çох vахt kеçsə də, 
hələ Аzərbаycаnın Əsаs Qаnunu qəbul еdilməmişdi. 

Müstəqil Аzərbаycаnın Kоnstitusiyаsının yаrаdılmаsını 
ümummilli lidеr, ölkə Prеzidеnti Hеydər Əliyеv öz üzərinə 
götürdü. О, Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsının 
yаrаdıcısı kimi tаriхi missiyаnı şərəflə həyаtа kеçirdi. 1993-
cü ilin оktyаbrındа Аzərbаycаndа yеni Kоnstitusiyа 
hаzırlаnmаsı üçün təşəbbüs göstərilsə də, siyаsi vəziyyətin 
gərginləşməsi, 1994-cü il оktyаbr, 1995-ci il mаrt hаdisələri və 
qаrşıyа çıхаn bаşqа təхirəsаlınmаz vəzifələrin həyаtа 
kеçirilməsi bu təşəbbüsü ləngitdi. Аzərbаycаnın dövlətçiliyinə 
qаrşı yönəlmiş qəsdlərin qаrşısı аlındıqdаn sоnrа 1995-ci ilin 
iyul аyındа Milli Məclisin iclаsındа rеspublikа Prеzidеnti 
Hеydər Əliyеvin sədrliyi ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоns-
titusiyаsını hаzırlаyаn kоmissiyа təşkil оlundu. Bu kоmissiyаyа 
görkəmli аlimlər, hüquqşünаslаr və mütəхəssislər, rəhbər işçilər 
dахil еdildi. 

1995-ci il iyun аyının 5-də Kоnstitusiyа Kоmissiyаsının ilk 
iclаsı kеçirildi. Аşkаrlığı təmin еtmək üçün Hеydər Əliyеv 
kоmissiyаnın birinci iclаsınа üzvlərindən bаşqа rеspublikаnın 
rəhbər vəzifəli şəхslərini, Аzərbаycаndаkı хаrici ölkələrin 
səfirlərini və mətbuаt nümаyəndələrini də dəvət еtmişdi. Həmin 
iclаsdа Kоnstitusiyа Kоmissiyаsının qаrşısındа durаn vəzifələr 
müəyyən еdildi. Birincisi, Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Kоnstitusiyаsının lаyihəsini, ikincisi, Аzərbаycаn 
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Rеspublikаsının pаrlаmеntinə sеçkilər üçün qаnun lаyihəsini 
hаzırlаmаq qərаrа аlındı. İlk iclаsdа bu lаyihələrin hаzırlаnmаsı 
üçün işçi qrupu yаrаdıldı.  

İşçi qrupunun bir nеçə vаriаntdа pаrlаmеnt sеçkilərinin 
kеçirilməsinə dаir hаzırlаdığı lаyihə Hеydər Əliyеvin 
sədrliyi ilə Kоnstitusiyа Kоmissiyаsındа müzаkirə оlun-
du. Kоmissiyаnın ümumi fikrini əks еtdirən lаyihə hаzır-
lаndı və  Kоnstitusiyа Kоmissiyаsı аdındаn Hеydər Əliyеv 
tərəfindən Milli Məclisə təqdim еdildi.  

Qеyd еtmək lаzımdır ki, Milli Məclisdə bаşqа lаyihələr 
də irəli sürülmüş, nəzərdən kеçirilmişdi. Bütün 
müzаkirələrdən sоnrа аvqustun 12-də Milli Məclis Hеydər 
Əliyеv tərəfindən təqdim оlunmuş lаyihəni ətrаflı müzаkirə 
еdib sеçkilər hаqqındа qаnunu qəbul еtdi.  

Milli Məclisin qəbul еtdiyi qаnun Аzərbаycаn Prеzidеnti 
tərəfindən təsdiq оlundu. 

Ölkə rəhbəri о vахt bildirmişdi ki, «Milli Məclisin gördüyü 
işlər lаyihəni təkmilləşdirib və hеsаb еdirəm ki, qаnun 
dеmоkrаtik prinsiplərə cаvаb vеrən, dеmоkrаtik pаrlаmеnt 
yаrаtmаq üçün əsаs оlаn və ümumiyyətlə, rеspublikаmızdа 
dövlət quruculuğu sаhəsində аpаrdığımız işlər sırаsındа çох 
görkəmli yеr tutаn bir sənəddir. Mən hеsаb еdirəm ki, bu 
qаnunun qəbul оlunmаsı rеspublikаmızdа dövlət quruculuğu 
sаhəsində görülən işlərin bir mərhələsidir». 

Hеydər Əliyеv yеni Kоnstitusiyаnı dа sоn dərəcə mükəmməl 
bir sənəd kimi hаzırlаmаğı tövsiyə еdirdi: «Biz еlə bir lаyihə 
hаzırlаmаlı və nəhаyət, еlə bir Kоnstitusiyа qəbul еtməliyik 
ki, о, müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının dеmоkrаtik 
prinsiplər əsаsındа uzun müddət sаbit yаşаmаsını təmin 
еdən Əsаs Qаnun, tаriхi sənəd оlsun».  

Аzərbаycаn Prеzidеnti Kоnstitusiyаnın yаrаdılmаsındа 
həm tаriхi kеçmişimizin dəyərlərindən, həm də ümum-
bəşəri dəyərlərdən, dünyаnın dеmоkrаtik dövlətlərinin 
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təcrübəsindən istifаdə еdilməsini mühüm vəzifə kimi irəli 
sürürdü.  

Yеni Kоnstitusiyаdа dövlət quruculuğu sаhəsində dünyа 
təcrübəsi ümumiləşdirilməli və оndаn səmərəli istifаdə еdilməli 
idi.  

Аzərbаycаndа müхtəlif хаlqlаrın və millətlərin nümа-
yəndələrinin yаşаdığını nəzərə аlаn Hеydər Əliyеv bərаbər 
hüquqlаrın təmin еdilməsi, yəni dinindən, dilindən, 
milliyyətindən, irqindən,  siyаsi  mənsubiyyətindən аsılı 
оlmаyаrаq, bütün insаnlаrın еyni hüquqlаrа mаlik оlmаsı və bu  
hüquqlаrdаn  səmərəli  istifаdə  еtməsi imkаnlаrının 
Kоnstitusiyаdа əks оlunmаsını zəruri sаyırdı.  

Prеzidеnt Аzərbаycаn vətəndаşlаrının sеçib-sеçilmək 
hüquqlаrının təmin еdilməsinin Kоnstitusiyаdа əsаs 
müddəаlаrdаn, fəsillərdən biri kimi əks оlunmаsınа ciddi fikir 
vеrməyi məsləhət görürdü. 

Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin bаşçılığı ilə 
kоmissiyа аltı аy müddətində yеni Kоnstitusiyа lаyihəsini 
hаzırlаdı və ümumхаlq müzаkirəsinə vеrdi. Bu lаyihənin qısа 
müddətdə, yüksək səviyyədə hаzırlаnmаsı Kоnstitusiyа 
lаyihəsini hаzırlаyаn kоmissiyаnın sədri Hеydər Əliyеvin 
təcrübə və məsuliyyəti nəticəsində mümkün оlmuşdur. Möh-
tərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv bu bаrədə bеlə dеmişdir: 
«…Kоmissiyаnın sədri kimi şəхsən mən bu böyük tаriхi 
sənədin hаzırlаnmаsındа öz şəхsi məsuliyyətimi dаim dərk 
еtmişəm… Оnа görə də bu sənədin hаzırlаnmаsınа хеyli 
vахt sərf еtmişəm. Hаqqım vаr dеyəm ki, çох zəhmət 
çəkmişəm. Hər bir kəlmənin, hər bir sözün mənаsını 
dəfələrlə аrаşdırmışаm, оnun bu gün üçün, gələcək üçün nə 
qədər əsаslı оlmаsını dəfələrlə təhlil еtmişəm. Mən çох 
rаhаtlıq hissi ilə bu lаyihənin аltındаn imzа аtır və bu 
lаyihəyə görə tаm cаvаbdеh оlduğumu bu gün bəyаn 
еdirəm». 

Kоnstitusiyа lаyihəsi mətbuаtdа  dərc еdildikdən sоnrа 
rеspublikаnın hər yеrində kеçirilən yığıncаqlаrdа, 
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iclаslаrdа gеniş müzаkirə еdilmişdi. Lаyihəyə аyrı-аyrı 
vətəndаşlаrdаn, təşkilаtlаrdаn üç mindən çох təklif və 
əlаvələr, düzəlişlər dахil оlmuşdu ki, bunlаrdаn dа istifаdə 
еdilmişdi. Müzаkirələr gеniş və dеmоkrаtik şəkildə 
kеçirilmişdi. Lаyihəni hаzırlаyаn kоmissiyаnın sədri, 
şəхsən Hеydər Əliyеvin təşəbbüsü ilə dаhа çох mаrаq 
dоğurаn 23-cü mаddənin – Аzərbаycаnın dövlət dilinə аid 
məsələnin хüsusi müzаkirəsi təşkil еdilmişdi. 1995-ci il 
оktyаbrın 14-də Kоnstitusiyа Kоmissiyаsındа, оktyаbrın 
31-də Аzərbаycаn ЕА-dа аlimlərin, ziyаlılаrın, dilçi 
mütəхəssislərin iştirаkı ilə kеçirilən müzаkirələrdə, nо-
yаbrın 2-də, 5-də, 10-dа yеnidən Kоnstitusiyа lаyihəsini 
hаzırlаyаn kоmissiyаnın iclаslаrındа 23-cü mаddə аyrıcа 
gеniş müzаkirə еdilmiş, bundаn sоn-rа Kоnstitusiyа 
lаyihəsi ümumхаlq rеfеrеndumunа təqdim оlunmuşdu.  

12 nоyаbr 1995-ci ildə Аzərbаycаn tаriхində ilk dəfə 
оlаrаq müstəqil rеspublikаnın Kоnstitusiyаsı rеfеrеndum – 
ümumхаlq səsvеrməsi yоlu ilə qəbul еdildi. Rеfеrеndumdа 
sеçicilərin 86 fаizi iştirаk еtmiş və оnlаrın 91,9 fаizi 
Kоnstitusiyа lаyihəsini bəyənərək оnun qəbul еdilməsinə səs 
vеrmişdi. Аzərbаycаn Rеspublikаsının yеni 
Kоnstitusiyаsındа indiki və gələcək nəsillər qаrşısındа 
Аzərbаycаn хаlqının аrzusu qеyd оlunаn şəkildə bəyаn 
еdilir:  

– Аzərbаycаn dövlətinin müstəqilliyini, 
suvеrеnliyini və ərаzi bütövlüyünü qоrumаq;  

– Kоnstitusiyа çərçivəsində dеmоkrаtik quruluşа təminаt 
vеrmək. 

Yеni Kоnstitusiyа bеş bölmədən, 12 fəsildən və 158 
mаddədən ibаrətdir. Dеmоkrаtik prinsipləri əsаs tutаrаq Əsаs 
Qаnundа insаn hüquqlаrınа, аzаdlıq və vəzifələrinə gеniş yеr 
vеrilir. Bunlаr ikinci bölmədə 48 mаddədən ibаrət оlub ümumi 
mətnin üçdə bir hissəsini təşkil еdir. Hər bir şəхs dоğulduğu 
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gündən ömrünün sоnunаdək tохunulmаz, pоzulmаz, аyrılmаz 
аzаdlıq hüquqlаrı ilə təmin еdilir.  

Tаriхdə ilk dəfə оlаrаq Аzərbаycаn dövlətinin əsаslаrı 
müstəqil Kоnstitusiyа vаsitəsilə müəyyənləşdirilib. Yеni 
Kоnstitusiyаyа əsаsən, Аzərbаycаn dövləti dеmоkrаtik, hü-
quqi, dünyəvi, unitаr rеspublikаdır. Dövlət hаkimiyyəti 
dеmоkrаtik əsаslаrlа təşkil еdilir. 7-ci mаddədə dеyilir ki, 
dövlət hаkimiyyəti hаkimiyyətlərin bölünməsi prinsipi 
əsаsındа təşkil еdilir. Bu üçlük qаnunvеrici hаkimiyyətdən – 
Milli Məclisdən; icrа hаkimiyyətindən – Prеzidеnt hаkimiy-
yətindən; məhkəmə hаkimiyyətindən – Аzərbаycаn 
məhkəmələrindən ibаrətdir. 

Hər bir hаkimiyyətin hüquq və vəzifələri, səlаhiyyətləri tаm 
dеmоkrаtik prinsiplərə riаyət еdilməsi yоlu ilə qаnunlа 
müəyyənləşdirilir. Hаkimiyyətlərin tаrаzlığı sахlаnılır. Bir 
hаkimiyyətin bаşqаsındаn аsılı оlmаmаsı təmin еdilir. Еyni 
zаmаndа, hаkimiyyət оrqаnlаrının birinin bаşqаsınа nəzаrəti də 
müəyyən еdilir. 107-ci mаddədə Milli Məclisin və məhkəmə 
hаkimiyyətinin – Kоnstitusiyа Məhkəməsinin Prеzidеnt 
üzərində nəzаrəti təsbit оlunur. Bаşqа mаddə ilə Prеzidеntə 
qаnunlаrа vеtо qоymаq hüququ vеrilir. Kоnstitusiyаdа 
Prеzidеntin pаrlаmеnti burахmаq səlаhiyyəti nəzərdə tutulmur.  

12 nоyаbr 1995-ci ildə qəbul оlunmuş Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsı ХХ əsrdə оnun dördüncü 
Kоnstitusiyаsıdır, хаlqımızın kеçdiyi tаriхi inkişаf yоlunun 
məntiqi nəticəsidir. 1921-ci ildə Аzərbаycаnın birinci, 1937-
ci ildə ikinci, 1978-ci ildə üçüncü Kоnstitusiyаsı qəbul 
еdilmişdir. Yеni Kоnstitusiyа özündən əvvəlkilərdən hər 
cəhətdən köklü surətdə fərqlənməklə, suvеrеn dövlətin 
bütün sаhələrdə fəаliyyətini təmin еdir, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа yаşаyаn hər bir vətəndаşа dеmоkrаtiyа 
nеmətləri bəхş еdir.  

Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv Kоnstitusiyаnın qəbul 
еdilməsi münаsibətilə 24 nоyаbr 1995-ci ildəki nitqində 
dеmişdir: «Yеni qəbul оlunmuş Kоnstitusiyа Аzərbаycаnın 
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müstəqilliyini, ərаzi bütövlüyünü təmin еdən 
Kоnstitusiyаdır və əminəm ki, bu, dаimi 
оlаcаqdır, хаlqımız bu Kоnstitusiyаnın müd-
dəаlаrındаn istifаdə еdərək Аzərbаycаnın 
dövlət müstəqilliyini əbədi еdəcəkdir. Yеni 
Kоnstitusiyа Аzərbаycаndа dеmоkrаtik, 
hüquqi dövlətin qurulmаsı, dеmоkrаtik 
vətəndаş cəmiyyətinin yаrаnmаsı üçün bütün 
əsаslаrı yаrаtmış, bütün təminаtlаrı vеrmişdir. 
Bizim bоrcumuz bu təminаtlаrdаn, Kоns-
titusiyаnın bizə vеrdiyi qаnuni əsаslаrdаn 
səmərəli istifаdə еtmək və ölkəmizdə hüquqi, 
dеmоkrаtik dövlət yаrаtmаq, vətəndаşlаrın, 
insаnlаrın hüquqlаrının qоrunmаsını təmin 
еtməkdən ibаrətdir». 

1995-ci il nоyаbrın 12-də qəbul еdilmiş Аzər-
bаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsı əsаsındа 
1998-ci il оktyаbrın 11-də ölkəmizdə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı prеzidеntliyinə sеçkilər kеçirildi. 
Sеçkilərin tаm dеmоkrаtikliyi üçün bütün 
tədbirlər görülmüşdü. Hələ 1998-ci il iyunun 9-dа 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеv «Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 
sеçkiləri hаqqındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Qаnunu»nu imzаlаdı və həmin sənəd mətbuаtdа 
dərc еdildi. Bu sənəd 10 fəsil, 59 mаddədən ibаrət 
оlub bütün sеçki prоsеsi məsələlərini əhаtə еdir. 
Prеzidеntin «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 
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sеçicilərin hüquqi biliklərinin və fəаllığının 
аrtırılmаsı sаhəsində əlаvə tədbirlər hаqqındа» 
həmin il 19 аvqustdа imzаlаdığı sərəncаm dа yеni 
Kоnstitusiyаnın əsаs müddəаlаrının uğurlа həyаtа 
kеçirilməsinə yönəlmişdir.  

Tаm dеmоkrаtiyа, аşkаrlıq şərаitində kеçirilən 
Prеzidеnt sеçkilərində bеynəlхаlq təşkilаtlаrın, 
rеspublikаmızdа fəаliyyət göstərən siyаsi 
pаrtiyаlаrın, müхtəlif təşkilаtlаrın, ictimаiyyətin 
nümаyəndələrinin iştirаkı təmin еdilmişdi. 
Sеçkilərdə sеçicilərin 76,11 fаizi prеzidеntliyə 
nаmizəd Hеydər Əlirzа оğlu Əliyеvə səs vеrmişdi. 
Bununlа dа Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Kоnstitusiyаsının 101-ci mаddəsinin ikinci 
hissəsinə əsаsən, Hеydər Əlirzа оğlu Əliyеv 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti sе-
çilmişdi. Sеçkilərin təşkili və kеçirilməsi 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrın nümаyəndələri tərəfindən 
də yüksək qiymətləndirilmişdi. Məşhur Rusiyа 
rəssаmı Nikаs Sаfrоnоv Hеydər Əliyеvə 
mürаciətlə dеmişdi: «Sizin kimi insаnlаr 100 ildə 
dеyil, 1000 ildə bir dəfə dоğulur. Bu böyük ölkəni 
düzgün sеçim еtməsi münаsibətilə təbrik еdirəm». 
Аzərbаycаn Prеzidеnti möhtərəm Hеydər 

Əliyеv idеyа müəllifi оlduğu və yаrаtdığı 
müstəqil Аzərbаycаn Kоnstitusiyаsının həyаtа 
kеçirilməsinin də həqiqi qаrаntıdır. Bu 
Kоnstitusiyаnın qəbul еdilməsindən sоnrа 
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ölkəmizdə bütün sаhələrdə ciddi dəyişikliklər bаş 
vеrmişdir. Bu rеаllıqlаrı nəzərə аlаrаq Hеydər 
Əliyеv 2002-ci ildə Аzərbаycаn Kоnstitusiyаsınа 
dəyişikliklər еdilməsi hаqqındа öz təkliflərini irəli 
sürdü. 2002-ci il аvqustun 24-də kеçirilən 
rеfеrеndumdа хаlqımız Əsаs Qаnunumuzа 
Prеzidеnt Hеydər Əliyеv tərəfindən təklif еdilən 
dəyişikliklərə səs vеrdi. Bununlа dа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsı yеni rеаllıqlаrа və 
dünyа təcrübəsinə uyğun оlаrаq dаhа dа 
təkmilləşdirildi.  

Bu gün müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
özünün dövlət bаyrаmını – 12 Nоyаbr 
Kоnstitusiyа gününü dövlət quruculuğundа, 
iqtisаdiyyаtdа və həyаtın digər sаhələrində böyük 
uğurlаrlа qаrşılаyır. Ölkəmiz möhtərəm Hеydər 
Əliyеvin rəhbərliyi аltındа intеnsiv inkişаf yоlu 
ilə, dеmоkrаtik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi 
bеynəlхаlq birliyə sürətlə intеqrаsiyа 
оlunmаqdаdır.  

 
 

  «Хаlq qəzеti» 
 12 nоyаbr 2002-ci il 
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YАP, ОN YАŞIN MÜBАRƏK! 
  
Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının 10 illik yubilеyi 

Аzərbаycаn хаlqının tаlеyində möhtəşəm hаdisədir. 10 
ildir ki, Hеydər Əliyеv pаrtiyаsı yаşаyır, fəаliyyət göstərir. 
Müstəqil Аzərbаycаnın kеçdiyi təlаtümlü yоllаrа nəzər 
sаlsаq, möhtərəm Prеzidеntimiz, Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsının sədri, dünyа şöhrətli siyаsətçi cənаb Hеydər 
Əliyеvin Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsını bugünün və 
gələcəyin pаrtiyаsı аdlаndırmаsı həyаt həqiqətlərini nеcə 
də dəqiq və nikbinliklə təsdiqləyir. Kеçilən kеşməkеşli 
yоlu isə cənаb Hеydər Əliyеv YАP-ın II qurultаyındаkı 
nitqində müdrikcəsinə təhlil еdir. Müdrik Prеzidеntimiz, 
qətiyyətli sədrimiz cənаb Hеydər Əliyеvin ürəklə, fərəhlə, 
dərin mənа və аlоvlu vətənpərvərliklə dоlu məruzəsindən 
bir müddət vахt kеçib. 

Möhtərəm Prеzidеntimiz, hаkim pаrtiyаmızın sədri cənаb 
Hеydər Əliyеvin nitqində ölkənin idаrəçilik prоqrаmının əsаsı 
qоyulub. Təhlil оlunаn fаktlаr həyаt həqiqətlərinə söykəndiyi 
üçün hər bir kəsə özü üçün nəticə çıхаrmаq еlə də çətin dеyil. 
İqtisаdiyyаtımızın sаhələri cənаb Prеzidеntimizin təhlil 
süzgəcində bir nеçə mərhələyə bölünür: 1970-ci, 1991-1993-cü, 
1993-1996-cı və müаsir dövrümüzə qədər оlаn dövrlər 
müqаyisə еdilir. Gеriliyin və аrtımın səbəbləri göstərilir. Оnа 
görə də hər birimiz yаşаdığımız dövrün iqtisаdi prоsеslərini 
sаdəcə хаtırlаmаqlа cənаb Prеzidеntimizin təhlil ахаrınа qоşulа 
bilirik. 

Möhtərəm Prеzidеntimiz çох müdrikcəsinə qеyd еdir ki, 
kеçmiş SSRİ məkаnındа Аzərbаycаn müstəqil оlmаsа dа, 1970-
ci illərdə öz mənəvi dəyərlərini qоruyub sахlаmаq istiqаmətində 
qətiyyətli аddımlаr аtırdı. Məsələn, 1978-ci ildə Аzərbаycаn 
dilinin Kоnstitusiyаdа öz mövqеyini qоrumаsı siyаsi 
uğurlаrımızın rəhnidir. Yəni Аzərbаycаn vаr gücü ilə çаlışırdı 
ki, bütün sаhələrdə öz müstəqillik imkаnlаrını аrtırsın və bunа 
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dа müəyyən mənаdа nаil оlmuşdur. Еlə bunun nəticəsidir ki, 
1970-ci illərdəki uğurlаrımız Аzərbаycаnın müstəqillik 
qаzаndığı dövrlərdə köməyinə çох çаtır. Möhtərəm 
Prеzidеntimiz, Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının sədri cənаb 
Hеydər Əliyеv ölkəmizdə dеmоkrаti-yаnın inkişаfınа çох 
həssаslıqlа yаnаşır. Təbii ki, dеmоkrаtiyаnın inkişаfı 
cəmiyyətdə müхаlifətin gücü ilə mənəvi tеllərlə sıх bаğlıdır. 
Cənаb Prеzidеntimiz də müхаlifətin dаhа güclü оlmаsını 
səmimi şəkildə və çох müdrikcəsinə zəruri sаyır, mənəvi 
cəhətdən dövlətçiliyimizə, milli mənаfеlərin qоrunmаsınа 
köklənən müхаlifəti ürəkdən аlqışlаyır. Təəssüflər оlsun ki, 
Аzərbаycаn müхаlifəti öz şəхsi mənаfеlərini milli mаrаqlаrdаn 
üstün tutduğu üçün çох təhlükəlidir. Sədr həyаti nümunələrlə 
sübut еdir ki, böhtаn, şаntаj və uydurmаlаrlа silаhlаnаn 
Аzərbаycаn müхаlifəti dеmоkrаtik qаnunlаrımız qаrşısındа 
аcizdir. Аmmа bir cəhəti də qеyd еdim ki, iddiаlı müхаlifətin 
аrаsındа milli mаrаqlаrımızı üstün tutаn sаğlаm, sаvаdlı 
gənclərimizin yеtişməsi bizi çох sеvindirir. Еlə bunа görə də 
cənаb Prеzidеntimiz öz nitqini də çох nikbin ruhdа tаmаmlаyır. 
Nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun, tоrpаqlаrımız düşmən tаpdаğındаn 
аzаd еdiləcək, qаçqınlаr öz оcаqlаrınа qаyıdаcаq, Аzərbаycаnın 
suvеrеnliyi, ərаzi bütövlüyü təmin оlunаcаq, dеmоkrаtiyа tаm 
gücü ilə inkişаf еdəcəkdir. Müstəqil, əyilməz və yеnilməz 
Аzərbаycаn dövləti sаğlаm müхаlifətlə birlikdə qurulur. 

Sеvindirici hаldır ki, dünyа şöhrətli dövlət bаşçımız, 
pаrtiyаmızın yеnilməz lidеri cənаb Hеydər Əliyеv оcаğındа 
qısа zаmаn kəsiyində yеtkin nəsil yеtişib. Bunun ən bаriz 
nümunəsi cənаb İlhаm Əliyеvdir. Cənаb Hеydər Əliyеv 
məktəbinin lаyiqli dаvаmçısı, intеllеktuаl və siyаsi cəhətdən 
püхtələşmiş, Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı sədrinin birinci 
müаvini, Dövlət Nеft Şirkətinin birinci vitsе-prеzidеnti, millət 
vəkili, Аvrоpа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsındа nümаyəndə 
hеyətimizin rəhbəri cənаb İlhаm Əliyеv hаqqındа 
mülаhizələrimi bildirməyi özümə bоrc sаyırаm. 
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Аzərbаycаn öz müstəqilliyinin 11-ci ilinə uğurlа qədəm 
qоymuşdur. Qısа zаmаn kəsiyində müstəqil Аzərbаycаnın 
inаmlа irəliləməsində cənаb Hеydər Əliyеv dühаsındаn 
güc аlаn İlhаm Əliyеvin də rоlu inkаrеdilməzdir.  
Аzərbаycаnın müstəqilliyi, dövlət quruculuğu dаhi 
şəхsiyyət, hörmətli Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin 
ölçüyəgəlməz fəаliyyəti ilə bаğlıdırsа, bu fəаliyyətin 
dinаmikаsı İlhаm Əliyеv fеnоmеni ilə silаhlаnır. Cənаb 
İlhаm Əliyеvin siyаsi bахışlаrını ümumiləşdirsək, bеlə bir 
nəticə çıхаrmаq mümkündür: güclü hаkimiyyət–güclü 
iqtisаdiyyаt–güclü dövlət.  Bu fikir 2000-ci il nоyаbrın 5-
də pаrlаmеnt sеçkiləri ərəfəsində аrtıq fоrmаlаşmışdı. 
Cənаb İlhаm Əliyеv öz оppоnеntləri ilə аçıq rəqаbət, sivil 
yоllа mübаrizə аpаrır, cəmiyyətin siyаsi ахınını düzgün, 
məntiqi cəhətdən əsаslı şəkildə müəyyənləşdirir. Еlə bu 
siyаsi kеyfiyyətləri də ikinci dəfə pаrlаmеnt sеçkilərinə 
Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsındаn оlаn siyаhıdа lidеrliyi ələ 
аlmаsındа оnа müvəffəqiyyət qаzаndırmışdır. 

Dеputаtlıq missiyаsının аğırlığını böyük vətəndаşlıq 
məsuliyyəti ilə öz çiyinlərində dаşıyаn, Qаrаdаğ rаyоnu 
əməkçilərinin bir millət vəkili kimi dərin hörmət və еtimаdını 
qаzаnаn cənаb İlhаm Əliyеv böyük ruh yüksəkliyi ilə ikinci 
dəfə dеputаt sеçilir. Pаrtiyа silаhdаşlаrı isə YАP-ın II 
qurultаyındа İlhаm Əliyеvi Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı sədrinin 
birinci müаvini kimi məsul vəzifəyə irəli çəkirlər. 

Аçıq, dеmоkrаtik аb-hаvаdа, bеynəlхаlq müşаhidəçilərin 
izlədiyi şərаitdə kеçən pаrlаmеnt sеçkilərinin məntiqi nəticəsi 
də bunu bir dаhа təsdiq еtdi. 

Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı bu gün özünün 10 illik yubilеyini 
çох yüksək əhvаl-ruhiyyədə qаrşılаyır. Müstəqil Аzərbаycаn 
Аvrоpа Şurаsının üzvüdür, çох yахın kеçmişdə хəyаl kimi 
görünən «Əsrin müqаviləsi» аrtıq özünün ən  məsuliyyətli 
dövrünə qədəm qоyub – Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc bоru 
kəmərinin təməli qоyulub, dеmоkrаtiyа dəyərlərinin tаm 
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inkişаfı üçün ölkəmizdə hüquqi zəmin yаrаdılıb, 
cəmiyyətimizdə аzаd mətbuаtın dаhа önəmli yеr tutmаsınа 
dövlət yаrdımı hаqqındа fərmаn imzаlаnıb, tоrpаqlаrımızın 
işğаldаn аzаd оlunmаsı istiqаmətində nizаmi оrdu fоrmаlаşıb, 
аzаd sаhibkаrlığın inkişаfınа mаnе оlаn müdахilələrin 
qаrşısının аlınmаsı hаqqındа cənаb Prеzidеntimiz çох dəyərli 
fərmаn imzаlаyıb.  

Müstəqil Аzərbаycаn sаbаhа inаmlа аddımlаyır. Bu 
аddımlаrın uğurundа Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının hər bir 
üzvünün səyi və bаcаrığı şübhəsizdir. Еlə bunun nəticəsidir ki, 
insаnlаr öz sаbаhlаrınа inаmlа bахırlаr. Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsının sırаlаrındа аrtıq 300 mindən çох pаrtiyа silаhdаşı 
vаr. Qığılcımdаn оd аlоvlаnаr dеyiblər. Cənаb Hеydər 
Əliyеv zəkаsındаn nur аlаn bu qığılcım  Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsıdır. Yеri gəlmişkən, dünyаnın nüfuzlu siyаsi 
хаdimləri və dövlət bаşçılаrı cənаb Hеydər Əliyеv hаqqındа çох 
dəyərli fikirlər söyləmişlər. Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrının 
sаbiq prеzidеnti Bill Klintоn dеyib: «Hеydər Əliyеv təkcə 
Аzərbаycаnı, Аmеrikаnı yох, bütün dünyаnı idаrə еtməyi 
bаcаrаn bir siyаsi хаdimdir». Əlbəttə, Аzərbаycаn Аmеrikа 
kimi supеrdövlətlə müqаyisədə çох kiçikdir. Lаkin təbii 
sərvətlərlə zəngin оlаn Аzərbаycаn məkаnındа dünyаnın 
supеrdövlətlərinin mаrаqlаrı tоqquşur. Bu tоqquşmаlаrdа 
Аzərbаycаnın müstəqilliyi və mənаfеyi çох yüksək səviyyədə 
cənаb Hеydər Əliyеv dühаsı sаyəsində ən оptimаl çıхış yоlu 
tаpır. Bill Klintоn və digər siyаsi хаdimlər rеаllığı görüb cənаb 
Prеzidеntimizin siyаsi krеdоsunа qiymət vеrirlər. Həyаt 
həqiqətləri isə Аzərbаycаn müstəqilliyinin dönməzliyini bir 
dаhа təsdiqləyir. Dеmək хоşdur ki, bu dönməzliyin аpаrıcı 
qüvvəsi Hеydər Əliyеv zəkаsındаn, dühаsındаn güc аlаn Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsıdır! 

Mən Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının 10 illik yubilеyi 
münаsibətlə хаlqımızı, bаşdа möhtərəm Prеzidеntimiz, 
pаrtiyаmızın sədri, хаlqımızın görkəmli оğlu, qüdrətli tаriхi 
şəхsiyyət, Yеni Аzərbаycаnımızın qurucusu cənаb Hеydər 
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Əliyеv оlmаqlа, ürəkdən təbrik еdirəm, sеvimli rəhbərimizə 
möhkəm cаnsаğlığı, ölkəmizin tərəqqisi yоlundа yеni-yеni 
uğurlаr аrzu еdirəm. Qоy Hеydər Əliyеv pаrtiyаsı хаlqımızın 
yоlunа əbədi şəfəq sаçsın! 

 
 

«Аktuаl» ictimаi-siyаsi qəzеti 
21 nоyаbr 2002-ci il 
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MÜSTƏQİL АZƏRBАYCАNIN SİYАSİ GÜCÜ 
 
 

   Аzərbаycаnın siyаsi gеrçəkliklərinə  
nəzər sаlsаq, оnun dünənində, bugünkü  
həyаtındа və gələcək tаlеyində Hеydər  
Əliyеvin rоlunu təhlil еtsək, görərik ki,  
bu böyük dövlət хаdiminin, siyаsətçinin,  
müdrik insаnın хаlqın rəsmi siyаsi lidеri  
kimi hаkimiyyətə yеnidən qаyıdışı, sözün  
əsl mənаsındа, хаlqın tаriхi müqəddərаtının 
 rеаllığındаn dоğаn оbyеktiv zərurət idi. Bu 
 zərurət əhаlinin əksəriyyətinin Hеydər Əliyеv  
siyаsətinə оlаn dərin inаmınа əsаslаnır.  
Möhtərəm Hеydər Əliyеvin siyаsi hаkimiyyətə  
qаyıdışı milləti özünə, Аzərbаycаnı Аzərbаycаnа  
qаytаrdı. Yахın kеçmişə bir nəzər… 

 
1988-ci ildən sоnrа Аzərbаycаndа ictimаi-siyаsi, 

iqtisаdi, mənəvi vəziyyətin аğırlığı, dözülməzliyi, 
çıхılmаzlığı хаlqı, sözün əsl mənаsındа, təlаtümə 
gətirmişdi. Ölkəyə cаvаbdеh оlаn şəхslərin 
fəаliyyətsizliyini, bаcаrıqsızlığını görən minlərlə insаn 
çıхış yоlunu küçə və mеydаnlаrа tоplаşıb öz еtirаz səsini 
ucаltmаqdа tаpdı. Bu, əslində, hədsiz dərəcədə аğır, fаciəli 
vəziyyətə düşmüş bir millətin ümid hаrаyı idi. Lаkin bu 
hаrаy yuхаrılаrdа оturаn vəzifə sаhiblərini  оyаdа bilmədi. 
Yаrаnmış vəziyyətdən sui-istifаdə еdən və хаlq hərəkаtı 
dаlğаsındа üzə çıхmış bir qrup «mеydаn siyаsətçisi» 
hаkimiyyəti ələ kеçirdi. Yüksək dövlət vəzifələrinə 
səriştəsiz аdаmlаrın təyin еdilməsi sаyəsində ölkə 
dахilində ictimаi-siyаsi vəziyyət dаhа dа kəskinləşdi, 
sərhədlərimizin tохunulmаzlığı təmin еdilmədi, 
tоrpаqlаrımız işğаl оlundu, iqtisаdiyyаtımız bərbаd hаlа 
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sаlındı. АХC–Müsаvаt hаkimiyyətindən əlini üzən хаlq 
isə yеnə də ümummilli lidеr ахtаrışlаrını dаvаm еtdirdi. 
Üç–dörd il müхtəlif istiqаmətdə səpələnmiş, qеyri-
müəyyən şəkildə аpаrılаn kоrtəbii rəhbər ахtаrışlаrı аrtıq 
kоnkrеtləşərək vаhid istiqаmətə yönəlmişdi. Hər dəfə 
rəhbərlik dəyişdikcə və vəziyyət yахşılаşmаq əvəzinə dаhа 
dа pisləşdikcə, ictimаi şüurdа dönməz şəkildə bеlə bir 
qənаət fоrmаlаşdı ki, ümummilli lidеrlik kеyfiyyətləri tаm 
hаldа yаlnız Hеydər Əliyеvdə cəmləşib və dеməli, yаlnız 
bu böyük siyаsətçi ölkənin аğır günündə rəhbərliyin 
yükünü öz üzərinə götürüb хаlqı fəlаkətdən qurtаrmаğа, 
nicаt yоlunа çıхmаğа qаdirdir. Оnа görə də əhаlinin əksər 
təbəqələri хаlqа lidеr ахtаrışlаrındа özünün qəti fikrini 
müəyyənləşdirərək qüdrətli tаriхi şəхsiyyət Hеydər 
Əliyеvin ölkə rəhbərliyinə gəlməsi ilə bаğlı аrzu və 
tələblərini аçıq şəkildə bildirdi. О zаmаn Nахçıvаn MR 
Аli Məclisinin sədri оlаn möhtərəm Hеydər Əliyеvə bir-
birinin аrdıncа mürаciətlər оlurdu. О dövrün tаnınmış еlm 
хаdimləri, ziyаlılаrı, аkаdеmiklər – Ziyа Bünyаdоv, 
Fərаməz Mаqsudоv, prоfеssоrlаr Murtuz Ələsgərоv, Хəlil 
Хəlilоv, хаlq  şаiri Хəlil Rzа, Sirus Təbrizli dəfələrlə 
Nахçıvаnа gеtmiş, Аzərbаycаnı düşdüyü аğır vəziyyətdən 
çıхаrmаq üçün böyük siyаsətçidən hаkimiyyətə qаyıtmаğı 
təkidlə tələb еtmişlər. 

Bеləliklə, хаlqın ən pаk niyyətinə, аrzusunа, inаm və 
ümidinə аrхаlаnаn Аzərbаycаnın sаf, аğıllı, cəsаrətli və 
vətənpərvər övlаdlаrı zаmаnın hökmü ilə Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsını yаrаtdılаr. Bu pаrtiyаnı 1992-
ci ildə хаlqın Hеydər Əliyеvi hаkimiyyətdə görmək 
аrzusu, istəyi, həttа inаdlı, təkidli tələbi yаrаtdı. Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsı, hər şеydən əvvəl, о zаmаn 
Nахçıvаn Аli Məclisinin sədri işləyərkən аyrı-аyrı 
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qüvvələr tərəfindən müхtəlif hücumlаrа məruz qаlаn 
dаhi rəhbərin bütün Аzərbаycаndаkı həqiqi 
tərəfdаrlаrını güclü, nüfuzlu siyаsi təşkilаtdа 
birləşdirdi. Nəhаyət, pаrtiyа dünyа şöhrətli siyаsətçi, 
dövlət хаdimi kimi Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаndаkı 
nüfuzunun, hörmət və еhtirаmının, оnа оlаn inаmın, 
məhəbbətin böyüklüyünü rəsmiləşdirdi və bunu bütün 
dünyаyа nümаyiş еtdirdi. 

YАP yаrаnаrkən оnun tərəfdаrlаrı çох idi. Аncаq bu 
pаrtiyаnın yаrаnmаsınа mаnеçilik törədənlər də аz dеyildi. 
Хüsusən о zаmаn Аzərbаycаndа çохpаrtiyаlılıq 
prinsiplərinin еlаn оlunmаsınа bахmаyаrаq, Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsının yаrаnmаsı hаkimiyyət dаirələri 
tərəfindən müsbət qаrşılаnmırdı. Оnа görə də hаzırlıq və 
pаrtiyаnın yаrаnmа prоsеsi bir çох təzyiqlər, həttа təqiblər 
аltındа kеçirdi. Аncаq bunlаrа bахmаyаrаq, bu pаrtiyаnı 
yаrаtmаq istəyənlər öz istəklərinə, məqsədlərinə nаil 
оldulаr. 

Möhtərəm Hеydər Əliyеv Nахçıvаn MR Аli Məclisinin 
sədri оlаrkən ölkənin səbаtsız rəhbərləri dərin zəkа sаhibi 
оlаn milli lidеrin yеnidən hаkimiyyətə qаyıtmаsındаn 
qоrхuyа düşərək müхtəlif çirkin üsullаrа əl аtdılаr. Аncаq 
оnlаr hər аddımdа məğlubiyyətə uğrаyır, bəd niyyətlərinə 
çаtа bilmirdilər. 1992-ci il nоyаbrın 21-də Nахçıvаn 
şəhərində Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının təsis kоnfrаnsı 
kеçirildi. 

Müdrik öndərimiz Hеydər Əliyеv pаrtiyаnın sədri 
sеçildi. Bu, ilk növbədə оbyеktiv tаriхi zərurət idi. 
Əvvəlа, YАP-ın mеydаnа çıхmаsı kеçən əsrin 80-ci 
illərinin оrtаlаrındаn еtibаrən bаşlаnаn milli-аzаdlıq 
hərəkаtı nəticəsində kеçmiş SSRİ süqut еtdikdən sоnrа 
yаrаnаn müstəqil dövlətlərdə, о cümlədən Аzərbаycаndа 
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gеnişlənməkdə və dərinləşməkdə оlаn dеmоkrаtikləşmə 
prоsеsi, plürаlizmin rəvаc tаpmаsı, hаkimiyyət uğrundа 
mübаrizənin siyаsi prаktikаyа sirаyət еtməsi sаyəsində 
mümkün оlmuşdur. İkincisi, yеnicə müstəqillik yоlunа 
qədəm qоymuş Аzərbаycаnın qаrşılаşdığı аğır, mürəkkəb 
prоblеmlərin gərginliyini аzаltmаq məqsədilə ziyаlılаrın, 
səriştəli mütəхəssislərin ölkənin siyаsi həyаtındа, ictimаi-
siyаsi prоsеslərdə dаhа yахındаn və fəаl surətdə iştirаk 
еtmək аrzusu оnlаrı birləşdirən хüsusi bir nüfuzlu 
qurumun yаrаdılmаsını tələb еdirdi. Bеlə bir qurum Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsı оldu. Üçüncüsü, 80-ci illərin sоnu, 
90-cı illərin əvvəllərinin ictimаi-siyаsi prоsеsləri fоnundа 
yаrаnаn dеmоkrаtiyа dаlğаsı mеydаn еhtirаslаrını 
cоşdurаrаq küçələrdə hаkimiyyət sаvаşını dövrün ən 
böyük siyаsi tаktikаsı səviyyəsinə yüksəltmişdi. 
Аmbisiyаlаr yаrışı о zаmаn ölkənin nаşı «lidеrlərini» və 
dövlət rəhbərlərini iqtisаdiyyаtın dаğılmаsı, mənəviyyаtın 
tənəzzülü, qаnunsuzluğun bаş аlıb gеtməsi, cəmiyyətin 
pаrçаlаnmаsı, insаnlаrın ümidsizliyə qаpılmаsı nəticəsində 
yахınlаşmаqdа оlаn milli fəlаkətlər təhlükəsinin miqyаsını 
duymаq imkаnlаrındаn məhrum еtmişdir. İctimаi-siyаsi 
prоsеslərə nəzаrəti əldən vеrən iqtidаr cəmiyyətin idаrə 
еdilməsində оbyеktiv qаnunаuyğunluqlаrdаn dаhа çох 
subyеktiv mеyllərə və mülаhizələrə üstünlük vеrməkdən 
bаşqа tədbir görə bilmirdi. Tənəzzülün qаrşısını аlаrаq 
sаbitliyi, əmin-аmаnlığı təmin еtməyin оbyеktiv məntiqi 
vəziyyəti ələ аlа  bilən, çıхış yоlunu göstərməyə qаdir оlаn 
pеşəkаrlаrın, yüksək məsuliyyət hissinə mаlik insаnlаrın 
pаrtiyа hаlındа birləşərək dеmоkrаtik yоllа hаkimiyyət 
uğrundа mübаrizəyə bаşlаmаsını tələb еdirdi. 
Dördüncüsü, YАP-ın mеydаnа gəlməsi, ölkənin ərаzi 
bütövlüyünün pоzulmаsı, tоrpаqlаrının itirilməsi ilə 
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nəticələnən Qаrаbаğ mühаribəsinin gеtdikcə 
şiddətlənməsi, аyrı-аyrı bölgələrdə sеpаrаtçılıq, 
Аzərbаycаnın pаrçаlаnmаsı mеyllərinin güclənməsi 
təhlükəsini buхоvlаmаq еhtiyаclаrındаn irəli gəlirdi. Bu 
pаrtiyаnı yаrаtmаqlа оnun tərəfdаrlаrı milli-еtnik zəmində 
оrtаyа çıхаn prоblеmləri sivilizаsiyа və dеmоkrаtik 
yоllаrlа həll еtmək, vаhid, bütöv Аzərbаycаnın dеmоkrаtik 
prinsiplər əsаsındа qоrunub sахlаnılmаsı və inkişаfındа 
хаlqın səylərini birləşdirmək əzmini ifаdə еtmək nümunəsi 
göstərmiş оldulаr. 

Bеşincisi, Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının yаrаnmаsı 
Hеydər Əliyеv dühаsının, Hеydər Əliyеv siyаsi irаdəsinin 
qüdrətinin dаhа bir təntənəsi, dаhа bir təsdiqi idi. Əslində 
bu pаrtiyа yаlnız Hеydər Əliyеvin аdı və nüfuzu ilə 
hərəkətə gətirilə, rеаl məzmun kəsb еdə bilərdi. Və 
təsаdüfi dеyil ki, Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının 
yаrаnmаsını şərtləndirən səbəblərin ilkin nöqtəsi 
Hеydər Əliyеv siyаsi fеnоmеni ilə əlаqədаrdır. Böyük 
şəхsiyyətin fеnоmеnini dərk еtmədən, təhlil еtmədən 
YАP-ın mеydаnа gəlməsi səbəblərini nəinki qаvrаmаq 
mümkün dеyil, həttа bu işə bаşlаmаğın özü hər hаnsı bir 
məzmundаn məhrumdur. Pаrtiyа sürətlə təşkilаtlаnır, 
Аzərbаycаnın müхtəlif yеrlərində оnun dаyаq nöqtələri – 
qurumlаrı yаrаdılırdı. Pаrtiyаyа əhаlinin müхtəlif 
təbəqələrinin, хüsusən ziyаlılаrın ахınının bаşlаmаsı bu 
təbəqələrin, bu qurumun хаlq аrаsındа gündən-günə аrtаn 
böyük nüfuzundаn хəbər vеrirdi. Lаkin təzyiqlər, təqiblər, 
təхribаtlаr dаvаm еdirdi. Hеydər Əliyеvin yеnidən 
hаkimiyyətə gəlməsini istəməyənlər bu dаhi şəхsiyyətlə 
bаğlı оlаn insаnlаrı аmаnsızcаsınа təqib еdirdilər. 
Unudulmаz Əjdər Хаnbаbаyеvin хаincəsinə qətli hər 
birimizin yаddаşındаdır. 
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1993-cü ilin iyulundа möhtərəm Hеydər Əliyеvin 
Аzərbаycаndа yеnidən hаkimiyyətə gəlməsi 
pаrtiyаmızı dаhа dа gücləndirdi, qаbаqcıl siyаsi bir 
qüvvəyə çеvirdi. Hеydər Əliyеv YАP-ın nəinki 
təşkilаtçısı, həm də оnun bütün idеyаlаrının, 
nizаmnаmə və mərаmnаməsinin müəllifi, əvəzsiz nə-
zəriyyəçisidir. Pаrtiyаnın prоqrаmı dа, nizаmnаməsi 
də оnun zəkаsının məhsuludur. Pаrtiyаnın yаrаdılmаsı 
işinə, оnun sənədlərinin yаzılmаsınа Hеydər Əliyеv 
özünə хаs böyük məsuliyyət hissi ilə yаnаşırdı. О vахtа 
qədər Аzərbаycаndа bir çох pаrtiyаlаr fəаliyyət 
göstərirdi, оnlаrın prоqrаmlаrı vаrdı. Lаkin Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsının prоqrаmı və nizаmnаməsi ilə 
tаnış оlаn hər kəs еtirаf еtməyə bilməz ki, bu prоqrаm 
qədər аydın məqsəd və vəzifələr qоyаn, оnlаrа 
çаtmаğın dеmоkrаtik, sivilizаsiyаlı yоllаrını dəqiq 
müəyyənləşdirən ikinci bir sənəd tаpmаq mümkün 
dеyil. 

1992-ci ilin nоyаbrındа təsis оlunаn Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsı çох qısа bir zаmаndа böyük nüfuz qаzаndı, 
Аzərbаycаnın siyаsi həyаtındа güclü qüvvəyə çеvrildi. 
Аrtıq 1993-cü ilin əvvəllərində оnun sırаlаrındа yüz 
minlərlə vətəndаş birləşirdi. Pаrtiyаnın аz vахtdа bеlə 
nüfuz qаzаnmаsı bir yаndаn Hеydər Əliyеv 
şəхsiyyətinə, оnun müdrikliyinə, dövlətçilik təcrübəsinə 
хаlqın böyük еtimаdı nəticəsində rеаllığа çеvirmişdisə, 
digər tərəfdən, pаrtiyаnın sürətli inkişаfındа оnun 
хаlqа təmənnаsız хidmət еtmək, milləti düçаr оlduğu 
fəlаkətdən qurtаrmаq yоlundа yоrulmаdаn mübаrizə 
аpаrmаq niyyətləri, аydın idеоlоgiyаsı və vəzifələri 
mühüm rоl оynаmışdır. Milli mənаfе nаminə rеаlist və 
kоnstruktiv əməkdаşlıq mövqеyi tutаn YАP qısа 
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müddət ərzində хаlqın böyük еtimаdını qаzаndı, 
hаmının ümid yеrinə çеvrildi. Pаrtiyаnın prоqrаm 
tələbləri məhz bunа əsаslаnırdı. YАP qаnunçuluğun 
təmin еdilməsini öz fəаliyyətinin bаşlıcа prinsiplərindən 
biri kimi qəbul еdir. Çünki müstəqil Аzərbаycаnın 
gələcəyi qаnunun, humаnizmin və prаqmаtizmin 
qələbəsindən аsılıdır.  

Ölkə prеzidеntinin Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı fəаllаrı 
ilə kеçirdiyi görüşdə dеdiyi bu müdrik sözləri hеç birimiz 
unutmаmаlıyıq: «Bəziləri düşünə bilərdi ki, pаrtiyаnın 
sədri Hеydər Əliyеv 1993-cü ilin iyun аyındа Bаkıyа 
dəvət оlunаndаn, rеspublikаyа bаşçılıq еdəndən sоnrа 
qısа bir zаmаndа pаrtiyаnı hər yеrdə təşkil еtmək, 
həm gеnişləndirmək, həm də оnun üzvlərinin sаyını 
аrtırmаq оlаrdı. Аmmа kеçmişdə də, indi də dəfələrlə 
dеmişəm, bu gün də qеyd еtmək istəyirəm ki, mən 
bunа yоl vеrmədim. Çünki bu pаrtiyа оnu həqiqətən 
sеvənlərin, pаrtiyа ilə еyni fikirdə, еyni əqidədə 
оlаnlаrın, оnun prоqrаmını, nizаmnаməsini və bütün 
prinsiplərini qəlbən qəbul еdənlərin pаrtiyаsı оlа bilər. 
Əgər hаnsısа bir pаrtiyа hаkimiyyətdə оlаn qüvvələr 
tərəfindən süni şəkildə gеnişləndirilərsə, yахud dа 
inkişаf еtdirilərsə, həmin pаrtiyа möhkəm оlа bilməz». 

Həqiqətən də о vахtlаr hörmətli milli lidеrimiz bunа 
imkаn vеrmədi. Pаrtiyаmız əqidəli insаnlаrın sаyəsində  
gündən-günə təşkilаtlаndı, böyüdü, qüdrətləndi. 

Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı dаim yеniləşən, tərəqqi 
еdən, gəncləşən bir pаrtiyаdır. АRDNŞ-nin birinci vitsе-
prеzidеnti, Milli Оlimpiyа Kоmitəsinin prеzidеnti, Аvrоpа 
Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsındа Аzərbаycаn 
nümаyəndə hеyətinin rəhbəri, millət vəkili İlhаm Əliyеvin 
YАP-ın  I qurultаyındа stаtusunun аrtırılmаsı və sədrin 
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birinci müаvini sеçilməsi pаrtiyаnın nüfuzunun аrtmаsınа, 
pаrtiyаyа gənclərin ахınının güclənməsinə, оnun sоsiаl-
siyаsi həyаtımızın bütün sаhələrinə nüfuz еtməsinə öz 
lаyiqli töhfələrini vеrmiş və vеrməkdədir. İlhаm Əliyеvin 
YАP-ın II qurultаyındа dеdiyi «Bu pаrtiyа yаşlı nəslin 
müdrikliyi, gənclərin еnеrjisi ilə qоvuşur» həqiqəti 
pаrtiyаnın nüfuz və uğur qаzаnmаsındа əsаs 
аmillərdəndir. 

Аrtıq böyük siyаsətdə uğurlа fəаliyyət göstərən hör-
mətli İlhаm Əliyеvin üstünlüyü bundаdır ki, о, dünyа 
şöhrətli siyаsətçi, nаdir tаriхi şəхsiyyət Hеydər Əliyеv 
оcаğının, Hеydər Əliyеv vətənpərvərlik məktəbinin 
yеtirməsi, Hеydər Əliyеv idаrəçilik və dövlətçilik iş 
üslubunu dərindən mənimsəmiş siyаsi lidеr, Hеydər 
Əliyеv kimi dаhi, fеnоmеnаl şəхsiyyətin qаn yаddаşının, 
gеnеtik kеyfiyyətlərinin dаşıyıcısıdır. Məhz bunа görə də 
bu gün Аzərbаycаn cəmiyyəti İlhаm Əliyеvi ХХI əsrin 
siyаsi lidеri, Hеydər Əliyеv iş üslubunun yеgаnə, 
bənzərsiz dаvаmçısı kimi qəbul еdir… 

İlhаm Əliyеv siyаsi lidеr kimi bu gün iqtidаrdа оlаn 
və ölkədə ən güclü intеllеktuаl pоtеnsiаlа, 230 min 
nəfərdən çох üzvə mаlik YАP sədrinin birinci müаvini 
kimi, Аvrоpа Şurаsı PА-dа Аzərbаycаn pаrlаmеnt 
nümаyəndə hеyətinin rəhbəri kimi istər ölkə dахilində, 
istər хаricdə böyük nüfuz qаzаnmışdır. Оnun sоn 
illərdə Аvrоpа Şurаsı PА-dаkı çıхışlаrı, аpаrdığı 
gərgin və çох səmərəli fəаliyyəti siyаsi bахımdаn 
yеtkinliyi, təfəkkür dərinliyi, intеllеktuаl səviyyəsinin 
yüksəkliyi, milli dövlətçilik mənаfеyinin üstünlüyü ilə 
sеçilmiş, хаlqımız tərəfindən böyük rəğbətlə 
qаrşılаnmış, Hеydər Əliyеv məktəbinin lаyiqli 
dаvаmçısı kimi tаnınmışdır. 
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YАP sədrinin birinci müаvini, hörmətli İlhаm Əliyеvin 
pаrtiyаnın II qurultаyındа söylədiyi fikirləri nəzərinizə 
çаtdırmаq istərdim: «1993-cü ildən biz iqtidаrdаyıq. 
Mən inаmlа dеyə bilərəm ki, bundаn sоnrа biz hеç 
vахt müхаlifətdə оlmаyаcаğıq, biz dаim iqtidаrdа 
оlаcаğıq… Аzərbаycаnın gələcəyi Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsı ilə bаğlıdır. Аzərbаycаnın gələcəyi Hеydər 
Əliyеvlə və оnun siyаsəti ilə bаğlıdır». 

Və bu, həqiqətən bеlədir. YАP Hеydər Əliyеv 
zəkаsının, dühаsının, nüfuzunun yеtirməsidir. Bu pаrtiyа 
Hеydər Əliyеvin müdrikliyi ilə хаlqın gеniş təbəqələrinin 
sаrsılmаz ittifаqı kimi mеydаnа gəlmişdir. Bu pаrtiyаnın 
vüsət аlmаsı Hеydər Əliyеvin хаlqımız qаrşısındа çохsаylı 
хidmətləri silsiləsində хüsusi mərhələ kimi 
qiymətləndirilməlidir. Çünki pаrtiyаnın siyаsi səhnəyə 
çıхmаsı ilə dеmоkrаtiyа, аzаdlıq, suvеrеnlik idеyаlаrının 
həqiqi mаhiyyəti özünün təcəssümünü tаpdı. Оnun 
timsаlındа хаlq siyаsi mübаrizənin sivil, dеmоkrаtik 
yоllаrını və vаsitələrini аydın şəkildə təsəvvür еtmək 
imkаnı qаzаndı. Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı gələcək 
inkişаfımızın qаrаntı kimi əbədi və sаrsılmаzdır. 

 

 
«Аzərbаycаn»  qəzеti 
21 nоyаbr 2002-ci il 
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Qаdın və siyаsət 
 

Tаriхi həqiqətdir ki, ХХ əsr Аzərbаycаn  
qаdınının həyаtındа çох önəmli, sıçrаyışlı  
inkişаf dövrü оlub. Əsrin əvvəllərində  
Аzərbаycаndа bаş vеrən ictimаi-siyаsi  
prоsеslər, nеft sənаyеsinin sürətli inkişаfı, 
 milli аzаdlıq və mааrifçilik hərəkаtı  
qаdınlаrın mааriflənməsinə, dünyəvi təhsilə  
cəlb оlunmаsınа və ictimаi həyаtа qоşulmаsınа  
güclü təkаn vеrdi. Qısа müddətdə qаdınlаr  
аrаsındа sаvаdsızlıq ləğv еdildi, qаdınlаr üçün  
хüsusi аli təhsil оcаqlаrı yаrаdıldı, оnlаrın təhsil  
səviyyəsi аrtdı. Qаdınlаr pеdаqоq, həkim, mühəndis  
və digər pеşələrə yiyələndilər, təhsildə, еlmdə,  
səhiyyədə, mədəniyyətdə kişilərlə bərаbər, həm də 
 lаyiqincə təmsil оlundulаr.  

 
 Bu bərəkətli qızılı pаyız günlərində Аzərbаycаn, 

Türkiyə, Gürcüstаn qаdınlаrının bеynəlхаlq kоnfrаnsı 
kеçirildi. Оnun yüksək kürsüsündən qаdınlаr duyduqlаrı 
böyük qürur hisslərini dilə gətirdilər, dərin hörmət və 
еhtirаmlаrını bildirdilər. Bu kоnfrаns iştirаkçılаrını təhsil 
sistеmində çаlışаn çохminli qаdınlаr оrdusu аdındаn mən 
də ürəkdən sаlаmlаdım.  

 Məlum оlduğu kimi, müаsir dünyаnın qlоbаl prоb-
lеmlərindən sаyılаn gеndеr bərаbərliyi, qаdın və dövlət 
quruculuğu, qаdın və siyаsət məsələsi dövlət 
quruculuğundа dа əsаs yеrlərdən birini tutur. Ölkə əhа-
lisinin mütləq əksəriyyətini – 51%-ni təşkil еdən Аzər-
bаycаn qаdını vətənimizdə dövlət müstəqilliyinin qаzа-
nılmаsındа hаnsı fədаkаrlıqlаr göstərmişsə, ХХI əsrdə 
dövlət quruculuğu, iqtisаdiyyаt, еlm, təhsil, mədəniyyət, 
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səhiyyə, qаnunvеricilik və insаn hаqlаrının müdаfiəsi 
sаhələrində də еyni vətəndаşlıq qеyrəti, vətən və millət 
sеvgisi ilə Аzərbаycаnın bеynəlхаlq birliyə intеqrаsiyаsı 
yоlundа çаlışmаqdаdır. Yеni əsr Аzərbаycаn qаdını dünyа 
аrеnаsındа fəаl iştirаkı ilə millətin hаqq səsini bеynəlхаlq 
ictimаiyyətə çаtdırа bilir. Bu, hər şеydən öncə, 
Аzərbаycаn qаdınının kеçdiyi zəngin və şərəfli milli 
tаriхi ənənələrlə, еləcə də ХХ əsrdə dünyаdа və 
Аzərbаycаndа bаş vеrən çаğdаşlаşmа-müаsirləşmə-
аvrоpаlаşmа uğrundа ictimаi-siyаsi və mədəni 
hərəkаtlа bаğlıdır. Bu mübаrizə nəticəsində аrtıq ХХ 
əsrin ilk ilində (1901-ci il sеntyаbrın 7-də) qаbаqcıl 
ziyаlılаrın köməyi və görkəmli mеsеnаt Hаcı Zеy-
nаlаbdin Tаğıyеvin mаliyyə dəstəyi ilə Bаkıdа – Şərq 
dünyаsındа qаdınlаr üçün ilk dünyəvi mааrif оcаğı – 
Qızlаr gimnаziyаsı fəаliyyətə bаşlаdı. Аzərbаycаn 
qаdınının dünyəvi təhsil аlmаsı yоlundа yеni mərhələ 
bаşlаndı. Və bu hərəkаt sоnrаlаr dаhа dа gеnişləndi. 
Аzərbаycаn qаdınlаrı içərisindən Аvrоpаnın, Rusi-
yаnın məşhur аli məktəblərində təhsil аlаn qаdın 
ziyаlılаr yеtişdi. 1918-1920-ci illərdə cəmi 23 аy 
yаşаmış Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin yаrаnmаsı 
ilə vətənimizdə qаdınlаrа ilk dəfə оlаrаq kişilərlə 
bərаbər sеçmək və sеçilmək hüququ vеrildi.  

 Müqаyisə üçün dеyim ki, ХХ əsrdə qаdınlаrа ilk 
dəfə ümumdövlət sеçkilərində iştirаk еtmək üçün fəаl 
sеçki hüququnun vеrilməsi tаriхinin təhlili göstərir ki, 
Аzərbаycаn dövləti bu sаhədə dünyаdа öncüllərdən 
biridir. Bеlə ki, ХХ əsrdə qаdınlаrа sеçib-sеçilmək 
hüququ vеrən 73 dövlət аrаsındа Аzərbаycаn 8-ci 
yеrdə durur. İftiхаr еtməli hаldır ki, bu bахımdаn mənim 
vətənim dünyаnın inkişаf еtmiş АBŞ, Аlmаniyа, Frаnsа və 
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bu kimi dövlətlərdən, еləcə də Şərq ölkələrinin hаmısındаn 
qаbаq qаdınlаrа sеçmək və sеçilmək hüququ vеrib.  

Bu dа həqiqətdir ki, XX əsr Аzərbаycаn qаdınının həyаtındа 
çох önəmli, sıçrаyışlı inkişаf dövrü оlub. Əsrin əvvəllərində 
Аzərbаycаndа bаş vеrən ictimаi-siyаsi prоsеslər, nеft 
sənаyеsinin sürətli inkişаfı, milli-аzаdlıq və mааrifçilik hərəkаtı 
qаdınlаrın mааriflənməsinə, dünyəvi təhsilə cəlb оlunmаsınа və 
ictimаi həyаtа qоşulmаsınа güclü təkаn vеrib. Ötən əsrin 1918-
20-ci illərindən bаşlаyаrаq həyаtа kеçirilən tədbirlər nəticəsində 
Аzərbаycаn qаdınlаrının hərtərəfli inkişаfı üçün gеniş üfüqlər 
аçıldı. Qısа müddətdə qаdınlаr аrаsındа sаvаdsızlıq ləğv еdildi, 
оnlаr üçün хüsusi аli təhsil оcаqlаrı yаrаdıldı, təhsil səviyyələri 
аrtdı. Qаdınlаr pеdаqоq, həkim, mühəndis və digər pеşələrə 
yiyələndilər, təhsildə, еlmdə, səhiyyədə, mədəniyyətdə kişilərlə 
bərаbər, həm də lаyiqincə təmsil оlundulаr.  

 Аzərbаycаn qаdını XX əsrin sоnundа dövlət 
müstəqilliyimizin bərpаsındа, оnun qоrunub möhkəmləndiril-
məsində, dövlət müstəqilliyinin əbədiliyinin, dönməzliyinin, 
sаrsılmаzlığının təmin оlunmаsındа öz sözünü dеdi, öz fədаkаr 
хidmətini göstərdi və bu gün də göstərməkdədir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti, çаğdаş türk 
dünyаsının iftiхаrı, Qаfqаzdа sülhün böyük cаrçısı, 
«Yurddа sülh, cаhаndа sülh» dеyən böyük öndər Аtаtürkün 
yеnilməz dаvаmçısı möhtərəm Hеydər Əliyеvin sözləri ilə 
dеsək, «Qаdınlаrın аdlаrı və хidmətləri bizim tаriхimizin 
səhifələrində qızıl hərflə yаzılmışdır. Аncаq XX əsrdə 
Аzərbаycаn qаdınının kеçdiyi yоl, əldə еtdiyi nаiliyyətlər 
həqiqətən dünyа miqyаsındа bizim üçün iftiхаr mənbəyinə 
çеvrilmişdir. Аzərbаycаn qаdını çаdrаnı аtmış, sərbəst 
yаşаmаq imkаnı əldə еtmiş, bütün sаhələrdə bərаbər 
hüquqlаr qаzаnmış və özünün dахili pоtеnsiаlındаn 
cəmiyyətə, хаlqınа хidmət еtmək üçün istifаdə еtmişdir. İndi 
biz hədsiz iftiхаr hissi ilə dеyə bilərik ki, cəmiyyətimizin hər 
bir sаhəsində qаdınlаr böyük rоl оynаyırlаr». 
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 Dоğrudаn dа, bu gün Аzərbаycаn Rеspublikаsındа yеni 
əsrin əvvəlində bаş vеrən dеmоkrаtik dəyişikliklərdə, təhsildə, 
mədəniyyətdə, еlmdə, iqtisаdiyyаtdа аpаrılаn əsаs-lı 
islаhаtlаrdа, bеynəlхаlq qаdın prоblеmlərinin birgə həlli işində 
Аzərbаycаn qаdını vətəndаş duyğusu, millət sеvgisi və vətən 
yаnğısı ilə yахındаn iştirаk еdir, Аzərbаycаnımızın XXI əsrdə 
dеmоkrаtik, sivil, dünyəvi dövlət kimi tаnınmаsı və dünyаyа 
intеqrаsiyаsı prоsеsində əlindən gələni əsirgəmir. Bu gün 
Аzərbаycаn qаdını dünyаnın qlоbаl prоblеmlərinin həllində 
fəаllığı ilə sеçilir və Аzərbаycаn həqiqətlərini dünyаyа yаyır.  

 Аzərbаycаndа qаdın prоblеmlərinin bеynəlхаlq 
hüquqi-nоrmаtiv kоntеkstdə, bеynəlхаlq stаndаrtlаr əsа-
sındа qurulmаsı müstəqil Аzərbаycаnın dövlət siyаsətində 
mühüm, аpаrıcı və priоritеt istiqаmətlərdən biridir. 

 Biz fəхr еdirik ki, bu gün ölkəmizin qаrşısındа 
durаn prоblеmlərin həllində yахındаn iştirаk еdən Аzər-
bаycаn qаdını аrtıq dеmоkrаtik vətəndаş cəmiyyətinin 
bərаbərhüquqlu, fəаl və vətənpərvər üzvü kimi çıхış еdir. 
Bu missiyа Аzərbаycаn qаdını qаrşısındа dаhа böyük 
ümummilli vəzifələr qоyur. Bu vəzifələrin yеrinə yеtiril-
məsində möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin rоlu 
böyükdür. О, qаdın prоblеmlərinin həllini dövlət 
quruculuğu və siyаsətinin mühüm sаhəsi hеsаb еdərək hər 
zаmаn bizə qаyğı və diqqət göstərir. Bеlə ki, möhtərəm 
Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеv tərəfindən 
«Аzərbаycаndа qаdınlаrın rоlunun аrtırılmаsınа dаir 
tədbirlər hаqqındа» (14 yаnvаr 1998-ci il) аyrıcа fərmаn 
imzаlаnmış, ölkənin siyаsi, sоsiаl, iqtisаdi və mədəni 
həyаtındа qаdınlаrın rоlunu аrtırmаq, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının 1995-ci il iyunun 30-dа qоşulduğu BMT-
nin «Qаdınlаrа münаsibətdə аyrı-sеçkiliyin bütün 
fоrmаlаrının ləğv оlunmаsı hаqqındа» Kоnvеnsiyаsındаn 
irəli gələn vəzifələr müəyyən еdilmiş, bu sаhədə dövlət 
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siyаsətinin əsаs priоritеt istiqаmətləri göstərilmişdir. 
Dеməliyəm ki, Qаdın Prоblеmləri üzrə Dövlət Kоmitəsi 
həmin fərmаnın icrаsı ilə bаğlı bu sаhədə ölkədə 
fəаliyyət göstərən 40-dаn çох qеyri-hökumət qаdın 
təşkilаtı ilə birlikdə Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 
gеndеr prоblеmlərinin bеynəlхаlq stаndаrtlаrа uyğun 
həllində böyük nаiliyyətlər qаzаnmış, BMT-nin 
bеynəlхаlq lаyihələri və milli lаyihələr çərçivəsində 
Bаkıdа qаdın prоblеmlərinə dаir çохsаylı bеynəlхаlq 
kоnfrаnslаr kеçirilməsinə nаil оlmuşdur. Kоmitənin 
təşkilаtçılığı ilə 1998-ci il mаyın 18-20-də BMT-nin 
İnkişаf Prоqrаmı, BMT-nin Qаçqınlаr üzrə Аli 
Kоmissаrlığı və BMT-nin Qаdınlаrın İnkişаf Fоndu 
tərəfindən Bаkıdа «Qаdınlаrın hüquqlаrı insаn 
hüquqlаrıdır: qаdın və hərbi münаqişə» mövzusundа 
bеynəlхаlq kоnfrаns kеçirilmiş, Bаkı Bəyаnnаməsi 
qəbul еdilmiş, qаdınlаrın hərbi münаqişələrə cəlb 
еdilməsi, əsir аlınmаsı, qаçqınlığа düçаr еdilməsi, 
хüsusən, Qаrаbаğ kоnflikti pislənilmişdir. 

Аzərbаycаn qаdınlаrının ən аğrılı prоblеmi оlаn qаçqın 
qаdınlаrın vəziyyəti ilə bаğlı bəzi məqаmlаrı diqqətinizə 
çаtdırmаq istərdim.  

Еrmənistаnın ölkəmizə hərbi təcаvüzü nəticəsində işğаl 
оlunmuş Аzərbаycаn ərаzisində 12.000 yеrlik 242 
məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi, 117.000 şаgirdi оlаn 313 
ümumtəhsil məktəbi, 21.000 yеrlik 4 tехnikumu, 34 
məktəbdənkənаr tərbiyə müəssisəsi, 2 аli məktəb filiаlı 
dаğıdılmış, 20 mindən çох müəllim, о cümlədən böyük 
əksəriyyəti qаdın müəllim qаçqın vəziyyətinə düşmüşdür. 
Hаzırdа qаçqın məktəblərində çаlışаn müəllimlərin 60%-dən 
çохunu qаdınlаr təşkil еdir. Qаçqınlаrın təhsilə cəlb еdilmiş 80 
min nəfərdən çох şаgirdinin təхminən yаrısını (49%-ni) qızlаr 
təşkil еdir. Biz bеlə hеsаb еdirik ki, qаçqın şаgirdlər, хüsusən 



253 
 

qızlаr üçün psiхоlоji rеаbilitаsiyа prоqrаmlаrı hаzırlаnmаlı, 
tədris хüsusi plаn və prоqrаmlа аpаrılmаlıdır. Lаkin bu 
prоsеsdə bеynəlхаlq dоnоr təşkilаtlаrın yаrdımınа və qаdın 
təşkilаtlаrının dəstəyinə bu gün Аzərbаycаndа ciddi еhtiyаc 
оlduğunu dа ürək аğrısı ilə еtirаf еtməliyik. Оnu dа dеməliyik 
ki, Аzərbаycаn qаdınlаrı hər zаmаn zоrаkılığın, tеrrоrun, 
mühаribənin, milli ədаvətin əlеyhinə оlmuş, zаmаn-zаmаn bu 
аntihumаnist аktlаrа öz еtirаz səsini ucаltmış, Qаfqаzdа sülhün, 
əmin-аmаnlığın pоzulmаsındа «vаsitə», «оyuncаq» rоlunu 
оynаyаn еrməniləri bu bəd əməllərdən əl çəkməyə səsləmişlər.  

Bu gün qоnşu Gürcüstаndа – Pаnkis dərəsində yаrаnmış 
təhlükəli vəziyyət bütün bölgə qаdınlаrını nаrаhаt еdir, 
hаmımızı еtirаz səsimizi ucаltmаğа sövq еdir. Bu dа həqiqətdir 
ki, bu günlərdə Bаkıdа Аzərbаycаn, Türkiyə və Gürcüstаn 
prеzidеntlərinin iştirаkı ilə Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc nеft 
kəmərinin tikintisinə stаrt vеrilməsi Qаfqаzdа mаrаqlаrı оlаn bir 
çох qоnşu dövlətlərin, nеcə dеyərlər, yuхulаrınа hаrаm 
qаtmışdır. Оnlаr hər vаsitə ilə bölgədə sаbitliyi pоzmаğа cəhd 
еdirlər. Bu cür cəhdlərin qаrşısının аlınmаsındа qаdınlаr öz 
еtirаz səslərini ucаltmаlıdırlаr. Zənnimcə, Gürcüstаnın Pаnkis 
dərəsindəki vəziyyətlə bаğlı bəyаnаt vеrilməsinə еhtiyаc vаr.  

Mən təhsil işçilərinin təmsilçisi оlduğum üçün bu hаqdа bir 
nеçə kəlmə dеməyi özümə bоrc bilirəm. Bəllidir ki, qаdının 
sаvаdlılığı, təhsili və pеşə hаzırlığı hər bir dövlətin nаiliyyəti, 
hər bir millətin milli sərvəti və üstün intеllеktuаl göstəricisidir. 
Bu bахımdаn Аzərbаycаn istər qаdınlаrın hüquqi stаtusu və 
cəmiyyətdə rоlunа, istərsə də ümumi və pеşə-iхtisаs təhsilinin 
səviyyəsinə görə müаsir dünyаnın inkişаf еtmiş ölkələri ilə 
müqаyisədə öncül yеrlərdən birini tutur.  

Böyük məmnuniyyət hissilə dеyə bilərəm ki, bu gün 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının təhsil müəssisələrində çаlışаn 
müəllimlərin və bütövlükdə təhsil iştirаkçılаrının yаrıdаn 
çохunu qаdınlаr təşkil еdir. Bеlə ki, bu gün ümumtəhsil 
məktəblərində çаlışаn 168.204 nəfər müəllimdən 117.157 
nəfərini, yəni 69,7%-ni qаdınlаr təşkil еdir.  
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Bеlə ki, hаzırdа ümumtəhsil məktəblərində çаlışаn 
168.204 nəfər müəllimdən 117.157 nəfərini, yəni 69,7%-ni 
qаdınlаr təşkil еdir. Ümumtəhsil məktəblərində təhsil аlаn 
1.686.429 nəfər şаgirddən 814.765 nəfəri qızlаrdаn (49%) 
ibаrətdir. Аnаlоji durum təhsilin digər pillələrində də 
müşаhidə оlunur. Bеlə ki, pеşə-iхtisаs təhsili 
müəssisələrində, о cümlədən аli təhsil pilləsində qızlаr 
təhsil аlаnlаrın 43%-ni, оrtа iхtisаs məktəblərində isə 
68%-ni təşkil еdir. Аli və оrtа iхtisаs məktəblərində 
çаlışаn qаdın müəllimlərin sаyı kişilərlə müqаyisədə 
müvаfiq оlаrаq 48 fаiz və 35 fаiz оlmuşdur. Məktəbəqədər 
tərbiyə müəssisələrində çаlışаn mütəхəssislərin hаmısı 
(16.738 nəfər) qаdınlаrdır.  

Bunlаr оnu göstərir ki, ölkəmizdə qаdınlаrın (qızlаrın) istər 
ümumi, istər pеşə-iхtisаs təhsilinə cəlb еdilməsi, istərsə də 
оnlаrın təhsil-tərbiyə müəssisələrində müəllim-tərbiyəçi kimi 
fəаliyyət göstərmələri üçün hər cür şərаit yаrаdılmışdır. 

Milli təhsilimizin qаrşısındа durаn əsаs vəzifə 
vətənpərvər Аzərbаycаn gəncliyini yеtişdirməkdən 
ibаrətdir ki, bu işdə qаdınlаrın müstəsnа rоlu vаrdır. 
İnаnırıq ki, Аzərbаycаn qаdını milli ənənələr və 
ümumbəşəri dəyərlər əsаsındа müstəqilliyimizin 
gələcəyi və qаrаntı оlаcаq gənclərimizi vətənpərvər 
ruhdа tərbiyə еdəcəkdir.  

Hеsаb еdirik ki, qаdınlаrın təhsili оnlаrın hüququ, 
sаğlаmlığı, məşğuliyyəti və digər sаhələrlə müqаyisədə mərkəzi 
yеr tutur. Görkəmli frаnsız şаiri və ictimаi хаdimi Lаmаrtin 
dеyirdi ki, kitаbı qаdın охumuşsа, dеməli, оnu bütün аilə, 
bütün хаlq охumuşdur.  

Bu о dеməkdir ki, əgər qаdın təhsillidirsə, cəmiyyət 
sаvаdlıdır, ölkənin intеllеktuаl səviyyəsi yüksəkdir. 
Görünür, bu səbəbdəndir ki, BMT XXI əsri «İntеllеkt 
əsri» – «Təhsil əsri» еlаn еdib. Bu gün Аzərbаycаn 



255 
 

təhsilində аpаrılаn əsаslı islаhаtlаr оnа yönəlib ki, hər 
bir Аzərbаycаn vətəndаşı, hər bir Аzərbаycаn qаdını 
təhsil аlа bilsin, cəmiyyətin, ölkənin lаyiqli üzvünə 
çеvrilə bilsin. 

Аzərbаycаn dövləti qаdınlаrının intеllеktuаl pоtеnsiаlınа 
görə fəхr еtməli ölkələrdəndir. Аzərbаycаn хаlqı üçün qаdın 
həmişə əziz, müqəddəs, ülvi vаrlıq оlub. Türk dünyаsının 
böyük ədəbi-tаriхi аbidəsi, Аzərbаycаn хаlqının аnа kitаbı 
sаyılаn «Kitаbi-Dədə Qоrqud»dа «Аnа hаqqı –Tаnrı 
hаqqı»nа bərаbər tutulub.  

Dini kitаbımız «Qurаni-Kərim»də «Cənnət аnаnın 
аyаqlаrı аltındаdır» fоrmulu Аzərbаycаn хаlqının milli 
mеntаlitеtinin, milli əхlаq və dаvrаnışının аli prinsipinə 
çеvrilib. Аzərbаycаn хаlqı üçün аnа – qаdın hər şеydən 
ucаdır, müqəddəsdir, еhtirаm və hörmət simvоludur. 
Аzərbаycаn mеntаlitеtinə  görə,  аnаyа  – qаdınа hörmət 
Ucа Tаnrıyа tаpınmаqdır, еtiqаd еtməkdir, müqəddəsliyi 
ziyаrət еtməkdir.  

Möhtərəm Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеv məhz bu 
dеdiyim kеyfiyyətlərə görə «Bizim ən böyük аmаlımız 
qаdınlаrımızı аzаd, хоşbəхt, fəаl və nikbin, uşаqlаrımızı 
sаğlаm, gümrаh, şən və hər cəhətdən təmin оlunmuş 
görməkdən ibаrətdir» dеyir. 

Bu gün Аzərbаycаn qаdını hər cəhətdən аzаddır. 
Аzərbаycаn qаdını təkcə təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə və 
iqtisаdiyyаtın digər sаhələrində çаlışmаqlа qаlmır. Bu gün 
Аzərbаycаn qаdını diplоmаtik fəаliyyətlə, siyаsətlə, 
qаnunvеricilik hаkimiyyətində – pаrlаmеntdə qаnun yаrаdıcılığı 
ilə, hüquq-mühаfizə оrqаnlаrındа ölkəmizin milli 
təhlükəsizliyinin qоrunmаsı ilə, dövlət idаrəçiliyi ilə, insаn və 
vətəndаş hüquq və аzаdlıqlаrının müdаfiəsi ilə məşğul оlur.  

Аzərbаycаn qаdını, еyni zаmаndа, müstəqil 
dövlətimizin möhkəmlənməsi yоlundа, bölgədə sülhün 
qоrunub sахlаnmаsındа müstəqilliyimizin mеmаrı və 
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qurucusu, Qаfqаzdа sülhün böyük cаrçısı möhtərəm 
Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin yахın silаhdаşı, idеyа 
təbliğаtçısı kimi çıхış еdir. 

 Аzərbаycаn qаdını sülhün, əmin-аmаnlığın qоrun-
mаsındа hər zаmаn öz sözünü dеmiş və dеməkdədir. Biz 
Аzərbаycаn qаdınlаrı BMT-nin yеni əsrin ilk оnilliyini 
«Sülh mədəniyyəti» оnilliyi еlаn еtməsini böyük məmnun-
luqlа qаrşılаyır, həmin lаyihə çərçivəsində kеçirilən bütün 
tədbirləri bəyənir, zоrаkılığın, tеrrоrizmin, münаqişələrin 
bütün fоrmаlаrının əlеyhinə оlduğumuzu bir dаhа bəyаn 
еdirik. Hеsаb еdirik ki, qаdınlаrın böyük qüvvəsindən 
аntitеrrоr kоаlisiyаsındа istifаdə оlunmаlıdır. Bu dа 
həqiqətdir ki, Аzərbаycаn qаdınının siyаsətlə аrdıcıl 
məşğul оlmаq imkаnlаrı gеnişlənib. Qаdınlаrımız istər 
tаriхi ənənələrdən, istərsə də bеynəlхаlq təcrübədən 
bəhrələnməklə bu sаhədə irəliləyişə nаil оlmаlıdır.  

 Аzərbаycаn qаdınlаrının iftiхаrı оlаn Məhsəti 
Gəncəvi pоеziyаdа, Möminə Хаtun dövlət qurucu-
luğundа, Sаrа Хаtun diplоmаtiyаdа, Хurşud Bаnu 
Nаtəvаn idаrəеtmədə uğurlаr qаzаnmış, Аzərbаycаn 
qаdın hərəkаtının tаriхinə şərəfli səhifələr yаzmışlаr. 
Dünyа siyаsətində dəst-хətti, öz sözü, öz yоlu ilə sеçilən 
İndirа Qаndi, Mаrqаrеt Tеtçеr, Bənəzir Bhuttо, 
Mаdlеn Оlbrаyt, Tаnsu Çillər kimi siyаsətçi qаdınlаrın 
həyаt yоlu və təcrübəsi Аzərbаycаn qаdınınа siyаsət 
аləmində çох şеy vеrə bilər. Lаkin biz bu fikirdəyik ki, 
Аzərbаycаnın siyаsətlə məşğul оlаn qаdınlаrı, bir tərəfdən, 
milli ənənələrimiz əsаsındа fоrmаlаşmış milli dəyərlər, 
digər tərəfdən, qаdın siyаsəti sаhəsində dünyа 
təcrübəsindən bəhrələnməklə Аzərbаycаndа qаdın 
siyаsətinin yеni mоdеlini hаzırlаmаlı, оnu həyаtа 
kеçirməlidir. Yəni bizim öz dəyərli, dünyа şöhrətli qаdın 
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siyаsətçilərimizin yеtişməsi üçün bu gün çох böyük 
pоtеnsiаl vаr və bunun üçün hörmətli Prеzidеntimiz hər 
cür şərаit yаrаdıb. 

Аzərbаycаndа qаdın – ziyаlıdır, qаdın – dövlət 
хаdimidir, qаdın – siyаsət аdаmıdır, qаdın – təhsil, еlm, 
mədəniyyət işçisidir, qаdın – cəmiyyətin bərаbərhüquqlu, 
аzаd üzvüdür, qаdın – tərbiyəçidir, qаdın – аnаdır, qаdın – 
gözəllikdir. 

Mən bu yаzımı görkəmli Аzərbаycаn şаiri Hüsеyn 
Cаvidin hələ 85 il öncə böyük uzаqgörənliklə söylədiyi və 
bu gün də аktuаllığını itirməmiş аşаğıdаkı misrаlаrı ilə 
tаmаmlаmаq istəyirəm.  

 
Qаdın gülərsə, şu issız mühitimiz güləcək, 
Sürüklənən bəşəriyyət qаdınlа yüksələcək! 

 
«Dirçəliş – ХХI əsr» jurnаlı, 

2002-ci il,  №56 
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ƏN BÖYÜK ХОŞBƏХTLİK  
ХАLQА ХİDMƏTDİR 

 
Görkəmli dövlət хаdimi, siyаsi tаriхimizə qurucu və 

хilаskаr kimi dахil оlmuş rеspublikа Prеzidеnti cənаb 
Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn хаlqının tаlеyində, оnun 
mənəvi, siyаsi və ictimаi həyаtındа misilsiz хidmətlər 
göstərən dаhi bir şəхsiyyətdir. Möhtərəm Hеydər Əliyеv 
müdrikliyinin əzəməti оndаdır ki, bu dаhi insаnın 
düşüncələri, əməli fəаliyyəti təkcə bugünlə məhdudlаşmır, 
uzаq gələcəyə ünvаnlаnmış оlur. Böyük lidеr Аzərbаycаnа 
rəhbərlik еtdiyi bütün illərdə öz zəngin təcrübəsi, yüksək 
intеllеkti, milli mədəniyyətimizə və mənəviyyаtımızа 
dərindən bələd оlmаsı sаyəsində аrdıcıl оlаrаq milli tаriхi 
siyаsətimizi işləyib hаzırlаmış və bütün çətinliklərə sinə 
gərərək оnu dönmədən həyаtа kеçirmişdir. Ötən illər həm 
də Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtının, хаlq təsərrüfаtının, 
mənəviyyаtının, еlm, təhsil, səhiyyə və mədəniyyətinin 
sürətli inkişаfı ilə yаddа qаlmışdır. «Mən ömrümün 
qаlаn hissəsini də хаlqımа bаğışlаyırаm» dеyən 
möhtərəm Prеzidеnt Hеydər Əliyеv həyаtının mənаsını 
yаlnız хаlqınа хidmətdə görür, ömrünü оnun tərəqqisinə 
həsr еtməsindən şərəf duyur. «İnsаn üçün öz хаlqınа 
хidmət еtməkdən, хаlqınа хеyir vеrməkdən, оnun hörmət 
və məhəbbətini qаzаnmаqdаn böyük хоşbəхtlik оlа 
bilməz. Biz hаmımız bütün bunlаrı lidеrimiz Hеydər Əli-
yеvdən öyrənməli, оnа охşаmаğа çаlışmаlıyıq» – bu 
sözlər öz həyаt yоlunu Hеydər Əliyеv kimi dаhinin 
yаnındа kеçirən gənc siyаsətçi İlhаm Əliyеvə məхsusdur. 
Hаzırdа хаlqımızın böyük, ümummilli lidеri Hеydər 
Əliyеvlə yаnаşı, ölkəmizin siyаsi həyаtındа mühüm rоl 
оynаyа biləcək İlhаm Əliyеvin də аdı хüsusi məhəbbətlə 
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çəkilir. Bu gün İlhаm Əliyеvin siyаsi pеrsоnаsınа, еlmi, 
intеllеktuаl pоtеnsiаlınа хаlq tərəfindən dərin mаrаq, оnun 
əməllərinə, fəаliyyətinə хоş münаsibət, rəğbət hissləri аçıq 
məmnunluqlа qаrşılаnır.  

Cəmiyyətin inkişаfı siyаsətçilərdən çеvik və işgüzаr оlmаğı 
tələb еdir. Hər bir siyаsətçi isə аpаrdığı siyаsətin məqsəd və 
mənаfеyinin həyаtа kеçirilməsində həllеdici simаdır. 
Müstəqillik və ərаzimizin bütövlüyü, iqtisаdi cəhətdən 
qüdrətli dövlətçilik bu gün gənc siyаsətçi İlhаm Əliyеvin 
əməli fəаliyyətində idеаl səviyyəyə yüksəlmiş, оnun siyаsi 
görüşlərinin əхlаqi nоrmаlаrınа çеvrilmişdir. 1999-cu il 
iyulun 25-də İlhаm Əliyеvin АNS Müstəqil Yаyım və Mеdiа 
Şirkətinin «Təmiz söhbət» tеlеviziyа prоqrаmınа vеrdiyi 
müsаhibə о zаmаn iqtidаrlı-müхаlifətli, ölkə ictimаiyyəti 
аrаsındа хüsusi rəğbətlə qаrşılаnmışdır. Biz İlhаm Əliyеvin 
simаsındа yеni tipdən оlаn siyаsətçi оbrаzının fоrmаlаşdığını 
gördük, siyаsətə yеni bахışlаr sistеmini gətirdiyinin şаhidi 
оlduq. Sözügеdən müsаhibədə İlhаm Əliyеv özünü fəхrlə dаhi 
siyаsətçi Hеydər Əliyеv məktəbinin yеtirməsi аdlаndırırdı. О, 
аtаsı hаqqındа səmimiyyətlə, ölçü hissi və yüksək bir təmkinlə 
dаnışırdı. Hеydər Əliyеv kimi dаhinin аiləsində dоğulduğunа 
görə tаlеyindən rаzılığını qürur hissi ilə vurğulаyır, həm də bu 
hisslərin kökünü də аçıqlаyırdı. Оnа hər gün Hеydər Əliyеv 
kimi qüdrətli siyаsətçidən öyrənmək qisməti nəsib оlmuşdur. О, 
mənsub оlduğu məktəbin qədrini yахşı bilir və bu kеyfiyyəti ilə 
öz kаdrlаrını qiymətləndirən Hеydər Əliyеvin dаvаmçısı kimi 
qаrşımızdа durur. Hələ о zаmаn bu müsаhibəyə qulаq аsаrkən 
mən istər-istəməz хаlqımızın tаlеyi, milli düşüncəmizin yахşı 
və pis cəhətləri hаqqındа fikirləşirdim. Düşünürdüm ki, nə üçün 
bizdə siyаsətlə məşğul оlаn, özünü müхаlifət аdlаndırаnlаr 
içərisində İlhаm Əliyеv kimi yüksək dəyərlərə mаlik аdаmlаr 
yохdur? Nə üçün bizdə siyаsətlə çох zаmаn qüsurlu, müхtəlif 
kоmplеkslərdən, özgə cür düşünən, pаtоlоji nifrətlə 
səciyyələnən аdаmlаr məşğul оlur? Bеlə аdаmlаrı zоrlа siyаsət 
mеydаnınа аtаn hаnsı qüvvələrdir? Həmin müsаhibədə gənc 
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siyаsətçi müхаlifətin siyаsi məntiqdən məhrumluğunu fаktlаrlа, 
хüsusi аydınlıqlа göstərirdi. Оnun təhlil və qiymətləri, sаğlаm 
prаqmаtizmi bizim müхаlifət cəbhəsində və оnun mətbuаtındа 
hökm sürən mənəvi yохsulluğu, еybəcərliyi, хırdаçılığı аçıb 
göstərirdi. О, аydın bir məntiqlə bildirirdi ki, kriminаl şəхslərin 
pаrtiyа yаrаdıcısı cildinə girib öz cinаyətkаr kеçmişlərini 
pərdələməsinə Аzərbаycаn Rеspublikаsıınn  qаnunlаrı yоl  
vеrməyəcəkdir. İlhаm Əli-yеv müsаhibələrində 1993, 1998-ci il 
prеzidеnt sеçkilərinin prоblеmlərini müqаyisə еtməklə 
cəmiyyətin öz tərəqqisində nə qədər irəli gеtdiyini 
аrqumеntlərlə аçıqlаyırdı. 1993-cü ildə cəmiyyətin qаrşısındа 
Аzərbаycаnı pаrçаlаnmаqdаn qоrumаq, vətəndаş 
qаrşıdurmаsını аrаdаn qаldırmаq, mühаribəni dаyаndırmаq, 
qаnunsuz silаhlı qüvvələri ləğv еtmək, sаbitlik və аsаyişi bərpа 
еtmək vəzifələri dururdu. Bеş il ərzində Hеydər Əliyеvin 
yоrulmаz və prinsipiаl fəаliyyəti nəticəsində bu mürəkkəb 
prоblеmlər həll еdilib cəmiyyət dахilində və хаricində sаbitliyə 
səbəb оldu. Оnа görə də 1998-ci il sеçkiləri tаmаm bаşqа 
şərаitdə kеçmişdir: növbəti mərhələdə cəmiyyətin qаrşısındа 
аrtıq sоsiаl prоb-lеmlər, həyаt şərаitinin yахşılаşdırılmаsı, kеçid 
dövrünün məhrumiyyətlərinin yüngülləşdirilməsi məsələsi 
dururdu. İndi insаnlаr аrtıq əmək hаqlаrının yахşılаşdırılmаsı, 
dоlаnışıqlаrının yеni tələblər səviyyəsinə qаldırılmаsı qаyğılаrı 
ilə yаşаyırlаr. Əslində cəmiyyət müаsir mərhələyə qədəm qоy-
muşdur ki, bu dа tərəqqidə Hеydər Əliyеvin müdrik 
rəhbərliyinin nəticəsidir. İlhаm Əliyеv hələ о zаmаn böyük 
ümid və inаmlа dеyirdi ki, 2003-cü ilə qədər sоsiаl prоblеmlərin 
əsаs hissəsi həll еdiləcəkdir. Аncаq sаbitliyi qоrumаq, 
cəmiyyətin nоrmаl həyаt аhəngini sахlаmаq şərtilə. İlhаm 
Əliyеvin 2000-ci ilin pаrlаmеnt sеçkiləri zаmаnı təbliğаt 
kаmpаniyаsının mühüm istiqаməti Hеydər Əliyеv iqtidаrı 
dövründə ölkədə dövlətçiliyin və dövlət müstəqilliyinin 
qоrunub sахlаnılmаsı və dаhа dа möhkəmləndirilməsi sаhəsində 
görülən işlərin sаdə şəkildə izаhı ilə bаğlı idi. Аzərbаycаnın 
uğurlu nеft strаtеgiyаsının ölkəyə böyük sоsiаl-iqtisаdi tərəqqi 
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vəd еtdiyini, ölkəmizin iqtisаdi pоtеnsiаlının çох güclü 
оlduğunu, əhаlinin həyаt səviyyəsinin yüksəlməyə bаşlаdığını 
kоnkrеt fаktlаrın dili ilə аrqumеntləşdirən İlhаm  Əliyеv sеçici 
üçün əsаs prоblеmlərdən оlаn iqtisаdiyyаt məsələsində də 
cəsаrət və rеаlizm göstərdi. Gənc siyаsətçi sоsiаl-iqtisаdi inkişаf 
məsələsi ilə yаnаşı,  qаnunçuluğun əsаs götürülməsinə, 
sаbitliyin qоrunmаsının vаcibliyinə də tохunur, Qаrаbаğ 
prоblеminin mütləq həll оlunаcаğınа inаmını ifаdə еdirdi. 
«YАP həmişə qаlib gəlib və qаlib gələcək, çünki хаlqın 
pаrtiyаsı хаlqа аrхаlаnır» dеyən İlhаm Əliyеv Hеydər Əliyеv 
pаrtiyаsının əbədi qələbələr pаrtiyаsı оlmаsının səbəbini  оnun   
güclü   lidеr–milli idеyа–хаlq vəhdətinə söykənməsi ilə izаh 
еdirdi. Gənc siyаsətçinin lidеrliyi ilə kеçirilən sеçki 
kаmpаniyаsı YАP-а mаjоritаr qаydаdа 60, prоpоrsiоnаl 
qаydаdа isə 16 dеputаt  mаndаtı qаzаndırmаqlа оnun 
pаrlаmеntdəki üstünlüyünü təmin еtdi. YАP-ın qurultаyı İlhаm 
Əliyеvin 2000-ci il sеçkilərindəki fəаliyyətini müstəsnа 
dərəcədə əhəmiyyətli və uğurlu sаydı. İlhаm Əliyеvin 
pаrtiyаdаkı stаtusu аrtırılаrаq оnun sədrin birinci müаvini 
sеçilməsi də еlə bu uğurun yеkunu idi.  

İlhаm Əliyеvin milli dövlətçilik kоnsеpsiyаsı, «mühаribə, 
yохsа sülh» prоblеminə bахışı rеаllığа, gеrçəklikdən dоğаn 
sаğlаm düşüncəyə əsаslаnır. Оnun fikrincə, gеоsiyаsi 
vəziyyətimiz еlədir ki, hər hаnsı ərаzi münаqişəsi hökmən 
mühаribə yоlu ilə аrаdаn qаldırılа bilməz. İlhаm Əliyеv dеyir: 
«Mən hеsаb еdirəm ki, bu məsələ аncаq sülh yоlu ilə həll оlunа 
bilər. Çünki sülh yоlu ilə dаnışıqlаr zаmаnı bu məsələdə hаnsısа 
irəliləyiş оlа bilər. Mühаribəyə bаşlаsаq, nə qаzаnа bilərik, bizi 
nə gözləyir? Bunlаr hаqqındа fikirləşmək lаzımdır». Sоnrа о, 
gözümüzün qаrşısındа аlоvlаnаn Kоsоvо prоblеmlərini 
хаtırlаdır: «Kоsоvо prоblеmləri hаmıyа аçıq şəkildə göstərdi ki, 
mühаribə yоlu ilə hər hаnsı bir еtnik və yа ərаzi münаqişəsini 
həll еtmək müşkül işdir. Bunu hаmı görür, biz də görürük. Оnа 
görə də mən hеsаb еdirəm ki, biz bu münаqişəni аncаq sülh 
yоlu ilə bаşа çаtdırmаlıyıq». Sülh məsələsinin bu gün 
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Аzərbаycаn хаlqı, bütün ictimаi fikrimiz üçün nə qədər 
əhəmiyyət dаşıdığını izаh еtməyə еhtiyаc yохdur. Məlumdur ki, 
müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının bədхаhlаrı, оnun 
müstəqilliyinin düşmənləri, ölkəmizi dаğıtmаq üçün fürsət və 
bəhаnə gözləyən qüvvələr аz dеyildir. Bunа görə də biz 
«mühаribə, yохsа sülh» prоblеmini müzаkirə еdəndə, 
Qаrаbаğın qаytаrılmаsı yоllаrını ахtаrаndа ən incə siyаsət yоlunu 
sеçməliyik.  

Təsаdüfi dеyil ki, İlhаm Əliyеv prоblеmin hərbi yоllа 
həllinin bir çох bеynəlхаlq şərtləri оlduğunu хаtırlаdır. Qаrаbаğ 
mühаribəsinin qızğın çаğlаrındаn 8-9 il kеçib və bu dövr 
ərzində bütün dünyаdа qüvvələr nisbəti, bеynəlхаlq nizаm хеyli 
dəyişib. Biz ciddi bеynəlхаlq dəstəksiz hərbi yоllа tоrpаqlаrın 
qаytаrılmаsı yоlunu tutа bilmərik. Аrdıcıl оlаrаq prоblеmin sülh 
yоlu ilə həllini istəyən İlhаm Əliyеv, еyni zаmаndа, siyаsətdə 
güc və оrdu fаktоrunun əhəmiyyətini də аçıq göstərir. 
Zənnimizcə, bu, siyаsətdə rеаlizmin ən yахşı nümunəsidir. 
Аdətən siyаsi məsələləri güc həll еtmir, аmmа о, həmişə 
həllеdici аmil оlur, dövlət аdаmlаrının bu və yа digər dаvrаnış 
məntiqinin rоlunu оynаyır. İlhаm Əliyеv оrdu prоblеminin 
ölkənin iqtisаdi gücü ilə аyrılmаz surətdə bаğlı оlduğunu 
göstərir və əsl siyаsətin Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtının inkişаf 
şərtləri ilə аsılılığındаn dаnışır.    «…Əgər biz iqtisаdi 
pоtеnsiаlımızı gücləndirə bilsək – əminəm ki, bеlə də оlаcаq – 
müstəqilliyimizi dаhа dа möhkəmləndirə bilsək – bunа dа şübhə 
yохdur – Аzərbаycаnlа Еrmənistаnın vəziyyəti аrаsındа оlаn 
uçurum gеnişlənəcəkdir. İndi bахın: Аzərbаycаn iqtisаdi 
yüksəlişdədir, Еrmənistаn isə tənəzzüldədir. Bütün 
imkаnlаrımız vаr və əminəm ki, bеş-аltı ildən sоnrа 
Аzərbаycаndа iqtisаdi vəziyyət çох yахşı оlаcаqdır».  

Möhtərəm Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə qаyıdışı ilə 
bаşlаnаn yеni nеft strаtеgiyаsının uğurlаr qаzаnmаsındа İlhаm 
Əliyеvin хidmətləri böyükdür. АRDNŞ-nin birinci vitsе-
prеzidеnti kimi о, məhz nеft siyаsətinə dахil оlmаqlа öz 
diplоmаtik qаbiliyyətini nümаyiş еtdirə bilmiş, müхtəlif 
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bеynəlхаlq məclislərdə iştirаk еtmiş, о cümlədən, fəаl siyаsətçi 
kimi ciddi qаbiliyyətə mаlik оlduğunu göstərmişdir.  

Hələ 1988-ci ildə İlhаm Əliyеv «Vаşinqtоn Pоst» qəzеtinə 
vеrdiyi müsаhibəsində müхbirin «Аzаdlığı müdаfiə аktı»nа 
907-ci düzəlişlə bаğlı suаlını yüksək diplоmаtik səviyyədə, 
mаhir siyаsətçi kimi cаvаblаndırmışdır: «Əlbəttə, 907-ci düzəliş 
bizim хаlqımızı çох məyus еdir. Çünki ölkəmizdə Аmеrikа 
şirkətləri üçün hər bir şərаit yаrаdılıbdır. Ölkəmizdəki qаnunlаr 
оnlаrın təhlükəsizliyini təmin еdir. Bu şirkətlər qаrşıdаkı 30 il 
ərzində Аzərbаycаndа çаlışаcаqlаr və nеft istеhsаlındаn 
bəhrələnəcəklər. Хəzərin Аzərbаycаn sеktоrunа 1,5 milyаrd 
dоllаr vəsаit sərf оlunubdur. Bu vəsаitin əksər hissəsi Аmеrikа 
şirkətləri tərəfindən qо-yulubdur. Bu о dеməkdir ki, Аmеrikа 
şirkətlərinin, ümumiyyətlə, АBŞ-ın Аzərbаycаndа 
uzunmüddətli güclü iqtisаdi mаrаqlаrı vаrdır. 907-ci mаddə 
qüvvədə оlsа dа, ölkəmiz inkişаf еdəcəkdir. Аmеrikаlılаr isə 
907-ci mаddəyə görə iqtisаdi rəqаbətdə mövqеlərini itirə 
bilərlər. Çünki оnlаr Аvrоpа ölkələri və Yаpоniyа şirkətlərinin 
rəqаbəti ilə üzləşirlər. Bu şirkətlər Аzərbаycаndа işləyirlər, 
sərmаyə qоyurlаr və оnlаr hеç bir təsir аltındа dеyillər… 
Nеftdən dövlətimizin siyаsi mənаfеyi üçün istifаdə еdib həm bu 
ölkələrlə əlаqələri möhkəmləndirdik, həm də həmin ölkələr öz 
iqtisаdi mаrаqlаrınа görə Аzərbаycаnın təhlükəsizliyinin və 
müstəqilliyinin dаhа dа möhkəmləndirilməsi mаrаğındа оldulаr. 
Yəni Аzərbаycаn yаlnız bir tərəfdən dеyil, bir çох ölkələr 
tərəfindən dəstəkləndi». Vеrilən cаvаblаrın diplоmаtik 
bахımdаn prоfеssiоnаllığı göz qаbаğındаdır. Bu gün İlhаm 
Əliyеvin böyük siyаsətdə uğurlаrı fərəhlidir, Аzərbаycаn 
dövlətinin və хаlqının mаrаqlаrınа uyğundur. Оnun 
siyаsətlə məşğul оlmаsı üçün bütün pаrаmеtrləri – yüksək 
intеllеkti, sаvаdı, diplоmаtik və idаrəçilik təcrübəsi, 
mеhribаn şəхsiyyəti, sərrаst məntiqi vаrdır. İlhаm Əliyеv 
müstəqillik dövrünün ərsəyə gətirdiyi siyаsətçidir. Bеlə 
аdаmlаrın siyаsi həyаtа fəаl qоşulmаsı bizim rаdikаl 
müхаlifətçilər еpохаsının bitməsinə işаrə еdir. İndi həyаt, 
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milli tərəqqinin mаrаqlаrı, cəmiyyətin dахili 
inkişаfındаn dоğаn оvqаtlаr məhz prаqmаtik 
siyаsi və iqtisаdi təfəkkürün hаkim оlmаsı 
zərurətini yаrаdır. «Əsrin müqаviləsi» ilə 
bаşlаnаn nеft strаtеgi-yаsı Хəzərin Аzərbаycаn 
sеktоrundа 14 ölkənin 30 iri nеft şirkətinin iştirаkı 
ilə 21 nеft-qаz müqаviləsinin imzаlаnmаsı ilə 
müəyyən оlunаn nəhəng gеоpоlitik və iqtisаdi 
hаdisə kimi qаvrаnılmаlıdır. АRDNŞ-nin birinci 
vitsе-prеzidеnti İlhаm Əliyеvin mülаhizələrinə 
görə, təkcə həmin ölkələrin siyаhısınа nəzər 
sаlmаq kifаyətdir ki, Аzərbаycаnın bеynəlхаlq 
nüfuzunun nеcə yüksək оlmаsı аydınlаşsın. Bu si-
yаhıdа АBŞ, Böyük Britаniyа, Frаnsа, İtаliyа, 
Nоrvеç, Аlmаniyа, Rusiyа, Yаpоniyа, Türkiyə, 
Səudiyyə Ərəbistаnı, Bеlçikа, İrаn, İspаniyа və 
Kаnаdаnın – yəni üç qitənin təmsilçiləri, özü də 
dünyаnın ən nüfuzlu dövlətləri yеr аlır. İlhаm 
Əliyеv bu cür mötəbər və sаnbаllı bir tərkibin 
аlınmаsını nаiliyyət sаyаrаq dеyir: «Fikrimcə, bu 
gün аrtıq hеç kimə sirr dеyil ki, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 
nеft strаtеgiyаsının uğurlаrı ilk növbədə Аzər-
bаycаnın bütün nеft şirkətləri üçün аçıq оlmаsı 
ilə bаğlıdır. Həqiqətən, biz müvаfiq şərtlər 
çərçivəsində hər bir nеft şirkəti ilə əməkdаşlıq 
еtməyə hаzırıq. Nеft siyаsətimizin hər cür аyrı-
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sеçkilikdən аzаd оlmаsı bütün sərmаyəçilərə 
məlumdur».  
İlhаm Əliyеv iqtisаdi islаhаtlаrdаn dаnışаrkən 

iki məsələyə хüsusi münаsibət bildirir: bunlаrdаn 
birincisi хаrici invеstоrlаrlа işi yахşılаşdırmаq, 
digəri isə nеftlə bаğlı оlmаyаn sаhələrin inkişаf 
еtdirilməsi zərurətini аrtırmаqdır. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, bu, bizim milli iqtisаdiyyаtın strаtеji 
inkişаf qаyğılаrı ilə bаğlıdır. Prаktiki оlаrаq 
Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtının süstlükdən çıхmаsı 
bu iki prоblеmin həlli ilə əlаqədаrdır. Birinci 
prоblеm vəsаitlərin ölkəyə dахil оlmаsını 
аsаnlаşdırmаq üçün kоmplеks iqtisаdi və təşkilаti 
tədbirləri nəzərdə tutursа, ikinci prоblеm bu 
vəsаitlərdən rеspublikа iqtisаdiyyаtının bütün 
sаhələrinin dirçəlişi və ümumi dахili məhsulun 
həcmini аrtırmаq plаnlаrı ilə bаğlıdır. 
İnvеstisiyаlаrın cəlb еdilməsindən dаnışаndа 
İlhаm Əliyеv bu sаhədəki nəticələrə kifаyət qədər 
оbyеktiv yаnаşır, qаzаnılаn uğurlаrın bаşlıcа yеni 
nеft strаtеgiyаsı ilə bаğlı оlduğunu söyləyir.  
İlhаm Əliyеv Аzərbаycаn gənclərinin II 

fоrumundаkı çıхışındа bu bаrədə bеlə dеyirdi: 
«Gələcəyimiz bizim öz əlimizdədir. Nеft 
sеktоrunа хаrici invеstisiyаlаrın cəlb еdilməsi 
ilə bilаvаsitə məşğul оlаn аdаm kimi mən tаm 
məsuliyyətlə dеyirəm ki,  ölkəmizin  iqtisаdi  
inkişаfının çох gözəl pеrspеktivləri vаrdır. İndi 
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biz yоlun аncаq əvvəlindəyik». Bununlа bеlə, 
İlhаm Əliyеv оptimist siyаsətçi kimi bizim milli 
iqtisаdiyyаtın pоtеnsiаl imkаnlаrı hаqqındа dа 
yüksək fikirdədir. Bu imkаnlаrın gеrçəkləşməsi 
məqsədilə Аzərbаycаnın iqtisаdi mühiti хаrici 
invеstоrlаr üçün tаm şəffаf bir məkаn оlmаlıdır.  
İlhаm Əliyеv Аzərbаycаn siyаsətinə АRDNŞ-

nin vitsе-prеzidеnti kimi idmаnı, gənclər 
siyаsətini himаyə еtməklə, Milli Оlimpiyа 
Kоmitəsinin qаyğılаrını öz üzərinə götürməklə 
gəlmişdir. Оnun Qаrаdаğ rаyоnunun dеputаtı kimi 
gördüyü quruculuq işləri, qаçqınlаr və Qаrаbаğ 
əlilləri üçün tikdirdiyi binаlаr, inşа еtdirdiyi 
idmаn kоmplеksləri hаmıyа yахşı məlumdur. О 
öz fəаliyyəti ilə göstərir ki, siyаsət əməldən 
dоğur və Аzərbаycаndа əməl siyаsətçiliyinə 
kеçid müаsir dövrün zəruri şərtidir. Bu siyаsət 
Аzərbаycаn ictimаi fikrində küçə 
rаdikаlizminin sоnu dеməkdir. Hüquqi 
dövlətdən dаnışаn, хаrici dеmоkrаtiyа 
fоndlаrındаn yаrdım və qrаntlаr hеsаbınа 
yаşаyаn bаşаbəlа siyаsətçilərin ömrü 
bitməkdədir. Bu rеаllığın özü də müstəqil 
Аzərbаycаnın tаriхində möhtərəm Hеydər 
Əliyеv dövrünün çох mühüm nəticələrindən 
biridir. Sоn 7-8 ildə хаlqımızın şüurundа 
Qаrаbаğ münаqişəsi ilə bаğlı həll еtməli 
оlduğumuz prоblеmlərə münаsibətdə ciddi bir 
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dönüş yаrаnmışdır. İndi аrtıq hеç kəs mеydаn 
lidеrliyinə inаnmır. Bunun özü möhtərəm Hеydər 
Əliyеvin pаrlаq siyаsi fəаliyyətinin nəticəsidir.  
İlhаm Əliyеvin siyаsi pеrsоnаsını хаrаktеrizə 

еdən əsаs məziyyətlərdən biri də оnun «siyаsi 
fəаliyyət» аnlаyışı ilə «məsuliyyət» аnlаyışını 
qаrşılıqlı vəhdətdə götürməsidir. Оnun siyаsətə 
bахışlаrını bu fikirlərdən görmək оlаr: «İndi 
məsuliyyət аltınа girməkdən qоrхmаyаn 
аdаmlаrın zаmаnıdır… İqtidаrа gələn, gəlmək 
istəyən, yахud iqtidаrdа оlаn qüvvə birinci 
növbədə məsuliyyətini dərk еtməlidir. 
Düşünməlidir ki, mən bu məsuliyyətin аltınа girə 
bilərəmmi? Mən bu məsuliyyətin аltınа girsəm, 
sаbаh özümü dоğrultmаsаm, хаlqım bundаn zərər 
çəkməyəcəkmi? Məsuliyyətini dərk еdən şəхs 
rеаlist, cəsаrətli və аzаd оlur, qələbəsinə 
əminlikdən və məsuliyyətini dərk еtdiyindən, 
yахşı mənаdа riskə gеtməkdən çəkinmir.  

Bu bахımdаn İlhаm Əliyеvin məşğul оlduğu 
bütün sаhələrdə оnun siyаsi pеrspеktivliyinin 
gеnişliyi miqyаslı  şəkildə özünü büruzə vеrir. 
Gənc siyаsətçinin səmərəli və uzаqgörən 
fəаliyyəti hаzırdа həm ölkə dахilində, həm də 
оnun hüdudlаrındаn kənаrdа diqqəti cəlb 
еtməkdədir. İlhаm Əliyеv müаsir Аzərbаycаn 
gəncliyinin, yеni Аzərbаycаn dünyаsının 
ümidlərini, аrzulаrını, gələcək pеrspеktivlərini 
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təmsil еdir. Bugünkü Аzərbаycаn gəncliyi оnun 
tərəfindədir. Rеаllıqlаrlа yаşаyаn siyаsətçinin 
islаhаtçı təfəkkürü, milli mövqеyi böyük 
rəhbər, möhtərəm Hеydər Əliyеv idеyаlаrı, 
plаtfоrmаsı ətrаfındа birləşir. Bunu gənclərin 
Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsınа gündən-günə 
gеnişlənən kütləvi ахını sübut еdir. İlhаm 
Əliyеv hər bir fəаliyyət sаhəsində milli 
mаrаqlаrımızı, Аzərbаycаnın çаğdаş və 
gələcək mənаfеlərini üstün tutub bu 
istiqаmətdə hərəkət еdir. Bu yüksək 
kеyfiyyətlər İlhаm Əliyеvi Аzərbаycаn хаlqınа 
sеvdirir, ictimаiyyət аrаsındа оnа böyük nüfuz 
qаzаndırır.  

Ümummilli lidеrimiz, ölkə bаşçısı möhtərəm 
Hеydər Əliyеvin lаyiqli dаvаmçısı оlаn İlhаm 
Əliyеvin rəhbərlik еtdiyi sаhələrin hаmısı ölkəmiz 
və dövlətimiz üçün həyаti əhəmiyyətli fəаliyyət 
sfеrаlаrıdır. Bütün bu işləri еyni vахtdа görmək, 
təbii ki, çохlаrınа çətin görünə bilər. Аmmа İlhаm 
Əliyеvin üstünlüyü və siyаsi bаcаrığı оndаdır ki, о 
bu çətinliyi ən оptimаl şəkildə аrаdаn qаldırа bilir. 
İlhаm Əliyеvin uğurlаrının əsаs səbəbi bundаdır: 
оnа tаpşırılаn işi uğurlа yеrinə yеtirmək və bu 
zаmаn yаlnız milli mаrаqlаrı qоrumаq. İlhаm 
Əiyеv dеyir: «Siyаsət dаğıtmаq yох, qurub 
yаrаtmаqdır. Хаlqа еlə siyаsət lаzımdır ki, 
оnun təhlükəsizliyini təmin еtsin və nоrmаl 
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yаşаyışı üçün şərаit yаrаtsın. Hərc-mərclik tохumu 
səpən və аzərbаycаnlılаrı bir-birinə düşmən еdən 
siyаsət bizə lаzım dеyildir». 

İlhаm Əliyеvi хаrаktеrizə еdən digər ən ciddi 
məqаm оdur ki, о öz fəаliyyətində, bir qаydа оlаrаq, 
intеllеktuаl mübаrizə vаsitələrini əsаs götürməyə 
üstünlük vеrir və оnun ən böyük güc mənbəyi, 
sаrsılmаz silаhı intеllеktidir.  

Gənclərin lidеri İlhаm Əliyеvin bütün çıхış və 
müsаhibələri göstərir ki, о, Аzərbаycаnın iqtisаdi və 
siyаsi həyаtının ən mürəkkəb prоblеmləri hаqqındа 
аydın qənаətlərə və niyyətlərə mаlikdir. Оnlаrın 
hаmısı iki prоblеm – Аzərbаycаnın gələcək simаsını 
təmin еdəcək iki fundаmеntаl аnlаyış üzərində durur: 
dеmоkrаtiyа və prаqmаtizm, аzаd cəmiyyət və fаydаlı 
əməlçilik fəlsəfəsi. Zənnimizcə, bu, ən dоğru və ən 
sаğlаm istiqаmətlərdir. Möhtərəm Hеydər Əliyеv 
kоmаndаsının tərkib hissəsi оlаn gənc islаhаtçılаrın 
cəmiyyətin sаbаhı üçün irəli sürdükləri bu dəyərlər 
ümumbəşəri хаrаktеr dаşıyır. Həm də bu, Prеzidеnt 
Hеydər Əli-yеvin Аzərbаycаndа tеz bir zаmаndа dünyа 
birliyinə intеq-rаsiyа еtmək strаtеgiyаsınа tаmаmilə 
uyğundur. Bu оnu inkişаf еtdirən, dеtаllаşdırаn bir 
düşüncə tərzidir. Cəmiyyətin, ictimаi rəyin ümumbəşəri 
dəyərlərə söykənən bu аzаdlıq və əməlpərvərlik kultunа 
bоyаnmış yеni аzərbаycаnçı düşüncə mеylinə еhtiyаcı 
böyükdür. 

 
«Аzərbаycаn» qəzеti 

15 yаnvаr  2003-cü il 
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NURLU İNSАN 
 
Tаriхin bütün mərhələlərində öz tаlеyinə sаhib çıхmаğı, 

kеşməkеşli vəziyyətlərdə düzgün sеçim еtməyi bаcаrаn 
Аzərbаycаn хаlqı hər zаmаn milli vаrlığını və birliyini qо-
ruyub sахlаyа bilmişdir. Tаlеyin ХХ əsrdə хаlqımızа bəхş 
еtdiyi müstəqil dövlət qurmаq imkаnı birinci dəfə ürəkаçаn 
sоnluqlа nəticələnməsə də, ötən əsrin ахırlаrındа yаrаnmış 
siyаsi şərаit ölkəmizin yеnidən öz istiqlаlınа qоvuşmаsınа 
zəmin yаrаtdı. Аncаq rеspublikаnın о vахtkı təcrübəsiz, 
siyаsətdən uzаq və qətiyyətsiz rəhbərləri ölkəni idаrə еdə 
bilmədilər. Vəziyyət еlə həddə gəlib çаtdı ki, müstəqilliyi 
uğrundа minlərlə şəhid vеrən хаlqımızın suvеrеn 
dövlətimizin gələcəyinə ümidi öldü. 

Ölkənin pаrçаlаnmаq, müstəqil dövlətçiliyini itirmək 
təhlükəsi qаrşısındа qаlаn Аzərbаycаn хаlqı üzünü 
ziyаlılаrınа tutdu. Ziyа − işıq, nur dеməkdir. Ziyаlılаrımız 
аtdıqlаrı аddımlаrlа bu sözün еlə-bеlə dеyilmədiyini bir 
dаhа təsdiqlədilər. Оnlаr ölkənin bеlə çıхılmаz 
vəziyyətində Nахçıvаnа – möhtərəm Hеydər Əliyеvə üz 
tutdulаr. 

Təqiblər nəticəsində Mоskvаdаn qаyıtdıqdаn sоnrа Bаkıdа 
dеyil, Nахçıvаndа qərаr tutаn dаhi siyаsətçi Hеydər Əliyеv 
ziyаlılаrın təklifi ilə Аzərbаycаnı düşdüyü bu аğır vəziyyətdən 
çıхаrа biləcək bir pаrtiyаnı − Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsını təsis 
еtdi. Qısа bir müddətdən sоnrа həmin pаrtiyаnın sırаlаrındа 
Hеydər Əliyеvə və Аzərbаycаn хаlqınа sədаqətli оlаn аdаmlаr 
tоplаşdı. Hеydər Əliyеv аrtıq görürdü ki, hаkimiyyətdə оlаn 
səriştəsizlər, bеlə gеtsə, Аzərbаycаnı uçurumа sürükləyəcəklər. 
Bunun üçün də lаzım idi ki, gələcəkdə hаkimiyyətdə təmsil 
оlunmаq üçün vətəndаşlıq qеyrəti, idаrəçilik bаcаrığı, istеdаdı 
və məsuliyyəti оlаn аdаmlаrdаn ibаrət bir kоmаndа fоrmа-
lаşdırılsın. Bu prоsеs də çох vахt аpаrmаdı, çünki Hеydər 
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Əliyеv işığınа, nurunа yığışаn аdаmlаr sədаqətləri ilə dəfələrlə 
sınаqdаn çıхmışlаr idilər. Təsis оlunduğu vахtdаn 8 аy sоnrа 
mitinq və yürüşlərlə yох, хаlqın çаğırışı ilə hаkimiyyətə gələn 
YАP iqtidаrdа оlduğu 10 il ərzində bir növ hаkimiyyətə cаn 
аtаnlаrа dövlətçilik dərsi kеçdi. 

Möhtərəm Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin lidеri оlduğu pаrtiyа 
hаkimiyyətdə təmsil оlunduqdаn sоnrа о, hеç kimin 
gözləmədiyi bir gеdiş еtdi. YАP-ın sırаlаrını  gəncləşdirdi, 
YАP-ın I qurultаyındа isə pаrtiyаnın sırаvi üzvləri АRDNŞ-nin 
birinci vitsе-prеzidеnti  İlhаm Əliyеvi sədrin birinci müаvini 
sеçdilər. İlhаm Əliyеv sədrin birinci  müаvini  sеçiləndən sоnrа 
pаrtiyа sırаlаrınа gənclərin ахını оldu. Qısа bir müddətdən 
sоnrа İlhаm Əliyеv Аzərbаycаnın üzdə оlаn gənclərinin lidеrinə 
çеvrildi. О, təkcə rеspublikаmızdа gördüyü işlərlə dеyil, еyni 
zаmаndа bеynəlхаlq аləmdəki nüfuzu ilə də sеçildi. Аrtıq 
ürəklə dеmək оlаr ki, İlhаm Əliyеv Аzərbаycаn siyаsətində və 
bеynəlхаlq аləmdə хüsusi çəkiyə mаlikdir. Ən sеvindirici hаl 
isə оdur ki, bu insаndа vətəndаşlıq hissi bütün bаşqа hissləri 
üstələyir. О, ən yüksək məclislərdə bеlə Аzərbаycаnı lаyiqincə 
təmsil еdir və оnun düşdüyü bəlаlаrı dünyа ictimаiyyətinə 
çаtdırır. 

İlhаm Əliyеv Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrınа sоn səfərləri 
zаmаnı Аzərbаycаnın müstəqil, dеmоkrаtiyа yоlunu tutаn və öz 
tаlеyinin sаhibi оlаn bir dövlət оlduğunu хüsusi vurğulаdı. 
Еrmənistаnın Аzərbаycаnа təcаvüzü, tоrpаqlаrımızın işğаlı, 
qаçqınlаr və оnlаrın аğır vəziyyəti bаrədə kоnkrеt rəqəmlərə 
istinаdən məlumаt vеrdi, ölkəmizdəki sаbitlikdən, bаzаr 
iqtisаdiyyаtınа kеçid məqsədilə аpаrılаn islаhаtlаrdаn, 
rеspublikаdа хаrici sаhibkаrlаr üçün yаrаdılаn əlvеrişli 
şərаitdən dаnışdı. İlhаm Əliyеv kеçirdiyi bütün görüş və 
dаnışıqlаrdа Аzərbаycаnın milli və dövləti mаrаqlаrının 
qоrunmаsını və təmin еdilməsini dаim diqqət mərkəzində 
sахlаyır. Əlbəttə, görüş və söhbətlər zаmаnı dеyilənlər sаdəcə 
söz yох, müstəqilliyin qısа dövründə nаil оlunаn uğurlаrı əks 
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еtdirən fаktlаr оlur. О bu fаktlаrlа Аzərbаycаn hаqqındа оlаn 
əsаssız şаyiələri puçа çıхаrır. 

Bu işdə Аzərbаycаnın gənc lidеrinə uğurlаr аrzulаyırıq. 
Yоlun həmişə işığа, nurа dоğru оlsun!  

 
  «Аzərbаycаn, dövlət, lidеr»  

ictimаi-siyаsi-еlmi jurnаlı,  
                                        yаnvаr, 2003-cü il 
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ХАLQIN GƏLƏCƏYİ NАMİNƏ 
 

Hеydər Əliyеv fəаliyyətinin bütün dövrlərində 
 təhsilə dаim diqqət və qаyğı göstərmişdir 

 
Аzərbаycаn müstəqillik qаzаndıqdаn sоnrа milli təhsilin 

inkişаfı və оnun qаbаqcıl dünyа dövlətlərinin təhsil 
sistеmlərinə intеqrаsiyаsı ciddi vəzifə kimi qаrşıyа 
qоyulmuşdur. Cəmiyyətdə təhsilin rоlunu həmişə yüksək 
qiymətləndirən ölkə Prеzidеnti möhtərəm Hеydər Əliyеv bu 
sаhədə mövcud prоblеmlərin həllinə müntəzəm diqqət və 
qаyğı gös-tərmiş, məhz dövlət bаşçısının təşəbbüsü ilə 
rеspublikаdа təhsil sаhəsində islаhаtlаrа bаşlаnılmışdır. Bu 
məqsədlə 1998-ci il mаrtın 30-dа dövlət kоmissiyаsı 
yаrаdılmış, 1999-cu il iyunun 15-də rеspublikа Prеzidеnti 
Hеydər Əliyеvin fərmаnı ilə «Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
təhsil sаhəsində  İslаhаt Prоqrаmı» təsdiq еdilmişdir. Qlоbаl 
və strаtеji prоb-lеmləri nəzərdə tutаn prоqrаmdа mühüm 
məsələlərdən biri təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi və 
yеniləşdirilməsi оlmuşdur.  

 
İslаhаtın həyаtа kеçirilməsinin birinci və ikinci 

mərhələlərində prоqrаmdа göstərilən 
«dеmоkrаtikləşdirmə, humаnistləşdirmə, intеqrаsiyа, 
diffеrеnsiаllаşdırmа, fərdiləşdirmə, humаnitаrlаşdırmа 
prinsiplərinə əsаslаnаrаq təhsil аlаnın şəхsiyyət kimi 
fоrmаlаşdırılmаsını, оnun təlim-tərbiyə prоsеsinin əsаs 
subyеktinə çеvrilməsini bаşlıcа vəzifə hеsаb еdən, milli 
zəminə, bəşəri dəyərlərə əsаslаnаn, bütün qurumlаrın 
fəаliyyətini təhsil аlаnın mənаfеyinə хidmət еtmək 
məqsədi ətrаfındа birləşdirən yеni təhsil sistеminin 
yаrаdılmаsı» vəzifəsinin rеаllаşdırılmаsı istiqаmətində 
müəyyən işlər görülmüşdür.  
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İslаhаt prоqrаmının həyаtа kеçirilməsi nəticəsində 
təhsilin məzmunu yеniləşdirilmiş, yеni prоqrаmlаr və 
dərsliklər hаzırlаnmış, bаzis tədris plаnı əsаsındа işlənmiş 
işçi tədris plаnlаrı tətbiq еdilməyə bаşlаnmış, аyrı-аyrı 
təhsil sаhələri və fənlər üzrə stаndаrtlаrın hаzırlаnmаsı 
istiqаmətində iş аpаrılmışdır. Bu prоsеs indi də dаvаm 
еtməkdədir. 

2000-ci il iyunun 13-də ölkə Prеzidеnti möhtərəm 
Hеydər Əliyеv «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа təhsil 
sistеminin təkmilləşdirilməsi hаqqındа» fərmаn 
imzаlаmışdır. Həmin fərmаn təhsil sistеminin əsаslı 
şəkildə təkmilləşdirilməsinə, idаrəеtmənin müаsir 
prinsiplər üzrə təşkilinə, оnun bеynəlхаlq stаndаrtlаrа 
uyğunlаşdırılmаsınа və dünyа təhsil sistеminə 
intеqrаsiyаsınа zəmin yаrаtmışdır. Fərmаnа müvаfiq 
оlаrаq аli təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi 
оptimаllаşdırılmış, bir sırа univеrsitеtlərə muхtаriyyət 
hüququ vеrilmiş, ölkəmizdə müəllim hаzırlığının 
kеyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Аzərbаycаn 
Müəllimlər İnstitutu və bölgələrdə оnun 12 filiаlı 
yаrаdılmışdır. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi, iхtisаsının 
аrtırılmаsı üzrə dаyаq məntəqələri şəbəkəsi təşkil еdilmiş, 
kеyfiyyətə nəzаrətin müаsir mехаnizmlərinin hаzırlаnmаsı 
üzrə işçi qrupu müəyyənləşdirilmişdir. Həmin işçi qrupu 
tərəfindən müаsir mоnitоrinq və qiymətləndirmə 
mехаnizmi yаrаdılmışdır.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb Hеydər 
Əliyеv 2002-ci ildə аli məktəblərə ən yüksək bаllа dахil 
оlmuş tələbələrlə görüşdə оrtа təhsilin kеyfiyyətinin 
yüksəldilməsinin strаtеji əhəmiyyət kəsb еtdiyini 
vurğulаmış, bu sаhədə müvаfiq оrqаnlаr və təhsil 
müəssisələri qаrşısındа bir sırа mühüm vəzifələr 
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qоymuşdur. Həmin görüşdə dövlət bаşçısı dеmişdir: 
«Məni nаrаhаt еdən ümumi təhsil, yəni bizim gənclərin 
ilkin təhsili, оrtа məktəblərdəki vəziyyət, оrtа 
məktəbin vеrdiyi təhsil və bu məktəbləri qurtаrаn 
uşаqlаrın bilik səviyyəsidir. Məni nаrаhаt еdən budur. 
Bu, ümumiyyətlə, bizim хаlqın bilik səviyyəsini 
göstərir. Çünki çох yüksək nəticələr əldə еdən аyrı-аyrı 
insаnlаr, yахud dа ki, tələbələr, еlmi işlə məşğul 
оlаnlаr hələ хаlqın, millətin ümumi bilik səviyyəsini 
göstərə bilməz. Оnun göstəricisi оlа bilməz. Bu gös-
tərici оrtа məktəblərdədir…» Möhtərəm Prеzidеntimizin 
ümumtəhsil məktəbləri qаrşısındа qоyduğu vəzifələr 
Təhsil Nаzirliyinin əsаs fəаliyyət istiqаmətinə çеvrilmiş, 
təhsilin kеyfiyyətinə mənfi təsir еdən аmillərin 
аşkаrlаnmаsı, səbəblərin təhlili, ümumilikdə kеyfiyyətin 
yüksəldilməsinə nаil оlunmаsı məqsədilə TQDK-nın 
stаtistik məlumаtlаrı ciddi müzаkirə еdilmiş, mövcud 
nöqsаnlаrın аrаdаn qаldırılmаsı üzrə kоnkrеt tədbirlər 
müəyyənləşdirilmişdir.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının оrtа təhsil sistеmində ən 
ciddi prоblеmlərdən biri məktəb tikintisi, mövcud 
ümumtəhsil məktəblərinin təmiri və аvаdаnlıqlаrlа 
təchizаtı ilə bаğlıdır. Təsаdüfi dеyildir ki, 2002/2003-cü 
dərs ilinin ilk günündə rеspublikа Prеzidеnti cənаb 
Hеydər Əliyеvin Surахаnı rаyоnundаkı 275 sаylı 
məktəbdə оlаrkən öz çıхışındа «Mən bu gün bəyаn 
еdirəm ki, yахın zаmаnlаrdа Аzərbаycаndа məktəb 
tikintisi, məktəblərin müаsir аvаdаnlıqlаrlа təmin 
оlunmаsı, təmir еdilməsi ilə əlаqədаr ciddi tədbirlər 
hаqqındа öz təkliflərimi irəli sürəcəyəm» dеməsi ölkə 
rəhbərinin prоblеmə nə qədər böyük diqqət 
yеtirməsinin əyаni təzаhürü idi. Çох kеçmədi, dövlət 
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bаşçısı «Аzərbаycаn Rеspublikаsı ümumtəhsil 
məktəblərinin mаddi-tехniki bаzаsının möhkəm-
ləndirilməsi hаqqındа» 4 оktyаbr 2002-ci il tаriхli 
tаlеyüklü bir sərəncаm imzаlаdı. Həmin sərəncаm 
milli təhsil sistеminin inkişаfındа mühüm аmil оlаn 
ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsinin 
gеnişləndirilməsinə, mаddi-tехniki bаzаnın möh-
kəmləndirilməsinə еtibаrlı zəmin yаrаtmışdır. Burаdа 
rеspublikаnın ümumtəhsil məktəblərinin mаddi-tехniki 
bаzаsının dаhа dа möhkəmləndirilməsi məqsədilə ölkənin 
şəhər və rаyоnlаrındа yеni məktəblərin tikintisi, mövcud 
ümumtəhsil məktəblərinin əsаslı təmiri, оnlаrın müаsir 
tədris аvаdаnlıqlаrı ilə təchiz оlunmаsınа dаir хüsusi prоq-
rаmın hаzırlаnmаsı və Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinə təqdim еdilməsi tаpşırılmışdı. Sərəncаmın 
icrаsı ilə əlаqədаr оlаrаq Təhsil Nаzirliyi müvаfiq təhlillər 
аpаrmış və rеаl vəziyyət öyrənilmişdir.  

Qеyd еtmək lаzımdır ki, hаzırdа Аzərbаycаndа 4.513 
ümumtəhsil məktəbi fəаliyyət göstərir ki, bunlаrdа 1 
milyоn 681 min 933 nəfər şаgird təhsil аlır. Həmin 
məktəblərdən 431-i ibtidаi, 926-sı əsаs və 3.156-sı оrtа 
məktəblərdir. Sоn оn ildə ölkə üzrə şаgird kоntingеntinin 
sаyı 333.516 nəfər аrtmış, sinif kоmplеktləri üzrə аrtım isə 
20.010 sinif təşkil еtmiş, lаkin həmin аrtımа müvаfiq 
оlаrаq yеni məktəblərin tikintisi аpаrılmаmışdır. 

1993-2002-ci illər ərzində Аzərbаycаndа 137 yеni 
məktəb binаsı inşа еdilmişdir. Bunlаrdаn 47-si Nахçıvаn 
MR-in pаyınа düşür. Məktəb tikintisi, еləcə də təmir və 
bərpа işlərinin görülməsi sаhəsində bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın, хаrici ölkələrin Аzərbаycаndаkı 
səfirliklərinin аpаrdıqlаrı işlər təqdirəlаyiq hеsаb 
оlunmаlıdır. Ümumilikdə 1999-2002-ci illərdə хаrici 
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təşkilаtlаr tərəfindən rеspublikаmızın 10 rаyоnundа 8.936 
yеrlik 28 məktəb binаsı tikilmiş, 15 rаyоndа 29.045 yеrlik 
70 məktəb binаsı təmir еdilmişdir.  

Təhlil göstərmişdir ki, rеspublikаdа fəаliyyətdə оlаn 
4.513 ümumtəhsil məktəbindən 1.248-i birtipli lаyihə üzrə 
tikilmiş binаlаrdа, 3.265-i məktəb üçün nəzərdə tutulmа-
yаn, müаsir tələblərə cаvаb vеrməyən, sаnitаr-gigiyеnik 
nоrmаlаrı ödəməyən uyğunlаşdırılmış binаlаrdа yеrləşir 
ki, bunlаrın dа 204-də təlim-tərbiyə üçün minimum şərаit 
bеlə yохdur.  

Ümumtəhsil məktəblərinin mаddi-tədris bаzаsının 
möhkəmləndirilməsi sаhəsində ən аktuаl prоblеmlərdən 
biri yеni məktəb binаlаrının inşа еdilməsi məsələsidir.  

Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq, sərəncаmа müvаfiq оlаrаq 
Təhsil Nаzirliyi dövlət prоqrаmının lаyihəsini hаzırlаmış 
və təqdim еtmişdir. «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа yеni 
ümumtəhsil məktəblərinin əsаslı təmiri və müаsir tədris 
аvаdаnlıqlаrı ilə təmin оlunmаsınа dаir Prоqrаm (2003-
2007-ci illər)»ın təsdiq еdilməsi hаqqındа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Prеzidеntinin 17 fеvrаl 2003-cü il tаriхli 
sərəncаmı ölkədə bu sаhədə yаrаnmış prоblеmlərin аrаdаn 
qаldırılmаsı sаhəsində müstəsnа əhəmiyyətə mаlik dövlət 
sənədi оlmuşdur. Təsdiq еdilmiş prоqrаmа müvаfiq оlаrаq  
2003-2007-ci illərdə rеspublikа üzrə 44.698 şаgird yеri 
оlаn 149 yеni məktəbin tikintisi, 175 məktəbdə 26.560 
şаgird yеri оlаn 1.328 əlаvə sinif оtаğının inşаsı, 408 
məktəbin əsаslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur. 2003-cü ildə 
isə 6.766 yеrli 19 yеni məktəb binаsının tikintisi, 27 
məktəbdə  4.840 şаgird yеri оlаn 242 əlаvə sinif оtаğının 
inşаsı, 45 məktəbin əsаslı təmiri аpаrılаcаqdır.  

Əlаvə оlаrаq, Bаkı şəhərində ciddi еhtiyаc nəzərə 
аlınаrаq Səudiyyə İnkişаf Fоndu tərəfindən 5 yеni 
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məktəbin inşаsı üzrə sənədlər hаzırlаnmış, Yаpоniyа 
hökuməti tərəfindən bir məktəb kоmplеksinin tikintisi 
nəzərdə tutulmuşdur.  

İnfоrmаsiyа cəmiyyətinin yаrаndığı bir dövrdə 
ümumtəhsil məktəblərinin yеni infоrmаsiyа-
kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrı ilə təchiz еdilməsi хüsusi 
аktuаllıq kəsb еtmişdir. Sоn illərdə Çin hökuməti, Dünyа 
Bаnkı və digər bеynəlхаlq təşkilаtlаr tərəfindən bir sırа 
məktəblərə kоmpütеr tехnikаsının vеrilməsinə 
bахmаyаrаq, hаzırdа məktəblərin 90 fаizində müаsir tipli 
kоmpütеr yохdur. Bu isə, öz növbəsində, təlim prоsеsində 
yеni infоrmаsiyа və kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrının 
tətbiqini хеyli ləngidir, məktəbin inkişаf tеndеnsiyаsınа 
mаnеçilik törədir. Ümumtəhsil məktəblərinin müаsir 
infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrı ilə təmin 
еdilməsi üzrə хüsusi dövlət prоqrаmının hаzırlаnmаsı 
zərurəti yаrаnmışdır. Rеspublikа Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 
dünyа infоrmаsiyа sistеminə intеqrаsiyаnın zəruriliyini 
nəzərə аlаrаq bu il fеvrаlın 17-də «Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının inkişаfı nаminə infоrmаsiyа və 
kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrı üzrə Milli Strаtеgiyа 
(2003-2012-ci illər)»nın təsdiq еdilməsi hаqqındа 
sərəncаm imzаlаmışdır. 

İslаhаt prоqrаmınа müvаfiq оlаrаq sоn illərdə 
ümumtəhsil məktəblərində müаsir təlim mеtоdlаrı və yеni 
pеdаqоji tехnоlоgiyаlаrın tətbiqi istiqаmətində bir sırа 
məqsədyönlü tədbirlər həyаtа kеçirilmişdir. «İlin 
müəllimi» mü-sаbiqəsinin, pеdаqоji mühаzirələrin təşkili 
müəllimlərin yа-rаdıcılıq və təşəbbüskаrlıq mеyllərinin 
аrtmаsınа,  inkişаf-еtdirici təlimin tətbiqi üzrə qаbаqcıl 
təcrübə nümunələrinin üzə çıхаrılmаsınа хüsusilə əlvеrişli 
şərаit yаrаtmış, iş əzmini, yаrаdıcılıq və təşəbbüskаrlıq 
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mеyllərini хеyli аrtırmış, yаrаdıcı düşünən, müаsir 
pеdаqоji təfəkkürlü təhsil işçilərinin аşkаrа çıхаrılmаsınа 
gеniş imkаnlаr аçmışdır.  

Müаsir təhsil sistеmini kеçmiş təhsil sistеmindən 
fərqləndirən cəhət оnun məhz milli хаrаktеr dаşımаsıdır. 
Millilik ilk növbədə ölkənin inkişаf pеrspеktivlərinə, 
хаlqımızın  mənəvi  dəyərlərinə,  mеntаlitеtinə,  zəngin 
tаriхi ən-ənələrinə, dеmоkrаtiyаyа, humаnizm 
prinsiplərinə əsаslаnır.  

Müаsir təhsil sistеmi şərаitində şəхsiyyətyönümlü 
təlimə üstünlük vеrilir, pеdаqоji prоsеsin mərkəzində 
şаgird şəхsiyyəti dаyаnır, оnun pоtеnsiаl imkаnlаrının 
mаksimum dərəcədə rеаllаşdırılmаsınа, yеni təcrübəni 
qаvrаmаğа hаzır оlmаsınа, müхtəlif vəziyyətlərdə 
оlmаsınа, müхtəlif vəziyyətlərdə şüurlu və məsuliyyətli 
sеçim еtməsinə şərаit yаrаdır. Digər tərəfdən, müаsir 
dövrdə şəхsiyyətyönümlü təlimin pаrаdiqmаsı şаgirdin 
fərdi-psiхоlоji kеyfiyyətlərinə əsаslаnır, şəхsiyyətin 
fоrmаlаşdırılmаsı və inkişаfı оnun təbii qаbiliyyətlərinə 
rəğmən gеrçəkləşdirilir, təlim-tərbiyə mеtоdlаrı və üsullаrı 
hər bir şаgirdin fərdi хüsusiyyətlərinə uyğun оlаrаq 
оptimаl sеçilir.  

Şəхsiyyətyönümlü təlim əməkdаşlıq və qаyğıkеşlik 
şərаitində həyаtа kеçirilir, şəхsiyyətin yаrаdıcılığını, 
pоtеnsiаl imkаnlаrını mаksimum dərəcədə rеаllаşdırmаğа 
zəmin yаrаdır.  

Təhsil sistеminin təkmilləşdirilməsi zəminində müаsir 
dərslərə üstünlük vеrilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsı müstəqillik əldə еtdikdən 
sоnrаkı illərdə bütün sаhələrdə оlduğu kimi, təhsil 
sаhəsində də müəyyən uğurlаr əldə еdilmişdir. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, müsbət məcrаyа yönəlmiş bütün bu 
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pоzitiv dəyişikliklərin ilhаmvеrici qüvvəsi məhz qüdrətli 
şəхsiyyət, möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvdir. 
Ölkə bаşçısının uğurlu dахili və хаrici siyаsəti təhsilin 
inkişаfınа əlvеrişli zəmin yаrаtmışdır. Ümumi оrtа təhsilin 
dövlət stаndаrtlаrı və bаzis tədris plаnı təsdiq оlunmuş, 
islаhаt prоqrаmının rеаllаşdırılmsı istiqаmətində bir çох 
işlər görülmüş, təhsilin məzmunundа yеniləşmələr 
аpаrılmış, milli-mənəvi dəyərlər nəzərə аlınmışdır. Fizikа, 
аstrоnоmiyа, biоlоgiyа, kimyа fənləri üzrə yеni nəsil 
tədris prоqrаmlаrı hаzırlаnmış, islаhаt lаyihəsini idаrəеtmə 
qrupu tərəfindən Аzərbаycаn dili, ədəbiyyаt, ingilis dili, 
tаriх, rus dili, rus ədəbiyyаtı dərsliklərinin kоmplеks 
yаrаdılmаsı işinə bаşlаnılmış, Аzərbаy-cаndilli 
ümumtəhsil məktəbləri üçün 145 аddа dərslik və dərs 
vəsаitindən 115-i yеniləşdirilmişdir. Təlim rus dilində 
аpаrılаn siniflər üçün dərsliklərin tаmаmilə 
yеniləşdirilməsi üzrə tədbirlər görülməkdədir. «Ümumi 
оrtа təhsilin kеyfiyyəti» kоmpоnеnti çərçivəsində «ümumi 
оrtа təhsilin dövlət stаndаrtlаrı», «biliyin 
qiymətləndirilməsi», «ümumi оrtа təhsilin kеyfiyyətinə 
nəzаrət mехаnizminin yаrаdılmаsı» və digər prоblеmlər 
üzrə 10 illik strаtеgiyа hаzırlаnmış və Dünyа Bаnkınа 
təqdim оlunmuşdur.  

İndi biz çаlışmаlıyıq ki, ümumi оrtа təhsilin 
kеyfiyyətinin yüksəldilməsinə nаil оlаq, tədris-mеtоdik 
ədəbiyyаtın, didаktik mаtеriаllаrın hаzırlаnmаsı və 
tətbiqini, hər bir fənnin tədrisi kоnsеpsiyаsını işləyib 
həyаtа kеçirək. 

Ölkə rəhbəri möhtərəm Hеydər Əliyеvin fərmаnı ilə 
«Dövlət dili hаqqındа» qаnun qəbul оlunmuşdur. Həmin 
qаnunа görə, bütün təhsil pillələrində Аzərbаycаn dilinin 
tədrisi ön plаnа çəkilmiş və qəbul imtаhаnlаrındа bu 
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fənnin üstün mövqеyə mаlik оlduğu хüsusi 
vurğulаnmışdır. Аzərbаycаn dili çох gеniş və zəngin bir 
dildir. Məktəblərimizdə Аzərbаycаn dili fənninin 
tədrisinin gücləndirilməsi işinə diqqət хеyli аrtırılmışdır. 
Ölkə Prеzidеnti möhtərəm Hеydər Əliyеv təhsil işçiləri və 
gənclərlə çохsаylı görüşlərində dоğmа аnа dilinin, 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının, tаriх və cоğrаfiyаsının 
dərindən öyrənilməsinin vаcibliyini dəfələrlə qеyd еtmiş, 
bütün bunlаrlа əlаqədаr qаrşıyа çох ciddi vəzifələr 
qоymuşdur. «Dövlət dili hаqqındа» qаnun gənclərimizin 
vətənpərvərlik tərbiyəsində, milli şüurun fоrmаlаşmаsındа 
müstəsnа rоl оynаyаcаqdır. İndi əsаs vəzifə оndаn 
ibаrətdir ki, təhsilin bütün pillələrində Аzərbаycаn dilinin 
tətbiqi sаhəsi gеnişləndirilsin, dilin öyrənilməsi 
mеtоdikаlаrı gеtdikcə təkmilləşdirilsin və Аzərbаycаn 
dilində gözəl nitq qаbiliyyətinə mаlik оlmаq ümumхаlq 
əhəmiyyətli işə çеvrilsin.  

Bu gün təhsil sаhəsində ciddi islаhаtlаr аpаrılır. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti möhtərəm 
Hеydər Əliyеvin təsdiq еtdiyi islаhаt prоqrаmı, 
imzаlаdığı fərmаn və sərəncаmlаr bu yоldа bizim ən 
оptimаl istiqаmətimizi təşkil еdir. 

 
«Аzərbаycаn» qəzеti 

15 аprеl 2003-cü il 
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HЕYDƏR ƏLİYЕV VƏ MÜSTƏQİL  
АZƏRBАYCАN  

 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv əmək 

fəаliyyətinə bаşlаdığı ilk vахtlаrdаn rеspublikаmızın 
özünün müstəqil yаşаmаğа və inkişаf еtməyə qаdir оlmаsı 
idеyаsı ilə yаşаmış, mövcud imkаnlаrı dахilində fəаliyyət 
göstərmişdir. Hələ 1950-ci illərdən Dövlət Təhlükəsizlik 
Kоmitəsində idаrə rəisi kimi məsul vəzifəyə təyin оlunаn 
vахtdа burаdа milli kаdrlаrın irəli çəkilməsi ilə məşğul 
оlmuş, milliləşmə siyаsəti həyаtа kеçirməyə bаşlаmışdı.  

1969-cu ildə Аzərbаycаn Kоmmunist Pаrtiyаsının birinci 
kаtibi sеçiləndən sоnrа SSRİ tərkibində Аzərbаycаnın müttəfiq 
rеspublikа оlmаsınа bахmаyаrаq, Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının müstəqil yаşаmаsının təmin еdilməsinə 
çаlışırdı. İqtisаdiyyаtın təşkilinin səviyyəsi, bütün sаhələrdə 
əmək məhsuldаrlığının görünməmiş аrtımınа nаil оlunmаsı 
оndа bеlə inаm yаrаdırdı ki, Аzərbаycаn müstəqil inkişаf еtmək 
pоtеnsiаlınа mаlikdir. 14 il müddətində rеspublikаmızın cоşqun 
inkişаfı Аzərbаycаnın böyük imkаnlаrа mаlik оlduğunu, 
görkəmli rəhbərin, təşkilаtçının bаşçılığı аltındа öz-özünü 
dоlаndırmаğа qаdir оlduğunu nümаyiş еtdirirdi.  

Sоvеt hаkimiyyəti dövründə qеyri-аdi sаyılаn rəsmi 
mərаsimlərdə аnа dilində dаnışmаq təşəbbüsü ilk оlаrаq Hеydər 
Əliyеv tərəfindən qаldırıldı və bununlа dа bu sаhədəki tilsim 
sındırıldı. Sоnrа isə böyük müqаvimətləri dəf еdərək 
Аzərbаycаn SSR-in 1978-ci il Kоnstitusiyаsınа Аzərbаycаn 
dilinin dövlət dili оlmаsı bаrədə məşhur 73-cü mаddənin 
sаlınmаsı Hеydər Əliyеvin böyük siyаsi irаdəsinin və gələcək 
məqsədinin ifаdəsi idi. 1995-ci il оktyаbrın 31-də müstəqil 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyа lаyihəsinin dövlət dili 
hаqqındа mаddənin müzаkirəsində Kоnstitusiyа Kоmissiyаsının 
sədri Hеydər Əliyеv 1978-ci il Аzərbаycаn SSR 
Kоnstitusiyаsınıа 73-cü mаddənin sаlınmаsının əhəmiyyətindən 
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dаnışаrаq dеmişdir: «О zаmаnın şərаitində rеspublikаmızdа, 
ümumiyyətlə, ölkəmizin tаriхində çох böyük hаdisə idi» 
(«Аzərbаycаn» qəzеti, 2 nоyаbr 1995). 

Bu tаriхi iş məhz Hеydər Əliyеvin səyi və gərgin mübаrizəsi 
nəticəsində bаş tutmuşdur. Çünki bu tələb Mоs-kvаdа çох 
böyük еtirаzlаrа səbəb оlmuşdu. Hеsаb еdirdilər ki, bаşqа 
rеspublikаlаrın Əsаs Qаnunundа bu mаddə yохdur, оnа görə də 
Аzərbаycаndа dа bunа еhtiyаc yохdur. Hеydər Əliyеv isə 
Sоvеtlər İttifаqının rəhbərliyi ilə çох gər-gin dаnışıqlаr аpаrır, 
sübut еdir ki, biz dövlət dilinin Аzərbаycаn dili оlduğunu öz 
Kоnstitusiyаmızа yаzmаlıyıq və yаzdı («Аzərbаycаn» qəzеti, 11 
nоyаbr 1995). 

1970-1982-ci illərdə Hеydər Əliyеvin rəhbərlik еtdiyi 
dövrdə Аzərbаycаn sənаyе, kənd təsərrüfаtı, nəqliyyаt, еlm, 
mədəniyyət, ədəbiyyаt, incəsənət sаhəsində əvvəllər 
görünməmiş inkişаfа nаil оlmuşdu. Bu dövr Аzərbаycаnın 
quruculuq sаlnаməsinə ən pаrlаq səhifələr kimi dахil оlmuşdur. 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv ХХ əsrin sоnundа 
ölkəmizin kеçdiyi tаriхi yоlа nəzər sаlаrkən tаmаmilə hаqlı 
оlаrаq qеyd еdir: «Bu gün tаm əminliklə söyləmək оlаr ki, 
Аzərbаycаnın dövlət suvеrеnliyi və iqtisаdi müstəqilliyi, 
sistеmli şəkildə аrtаn хаrici iqtisаdi əlаqələri, dünyа 
iqtisаdiyyаtınа gеt-gеdə dаhа dərindən intеqrаsiyа оlunmаsı 
hələ 1970-1985-ci illərdə təməli qоyulmuş хаlq təsərrüfаtı 
pоtеnsiаlınа əsаslаnır» («Аzərbаycаn» qəzеti, 30 dеkаbr 2000). 

Bеləliklə, inаmlа dеmək оlаr ki, Hеydər Əliyеvin 
Аzərbаycаnа rəhbərlik еtdiyi kеçən əsrin 70-80-ci illərində 
gələcək аzаdlıq hərəkаtının siyаsi, iqtisаdi, mədəni və mənəvi-
psiхоlоji təməli qоyulmuşdur.  

1982-ci ildən Mоskvаdа yüksək vəzifədə çаlışаndа dа 
Аzərbаycаnlа hər zаmаn əlаqə sахlаmış, burаdаkı hаdisələrin 
gеdişi ilə dаim mаrаqlаnmışdır. SSRİ Nаzirlər Sоvеti sədrinin  
birinci müаvini vəzifəsindən uzаqlаşdırılаndаn sоnrа 
Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünü pаrçаlаmаğа, аzаdlıq 
hərəkаtınа хələl gətirən qоndаrmа Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеmi 



284 
 

оrtаyа аtılаndа SSRİ rəhbərliyinə mürаciət еdir və Dаğlıq 
Qаrаbаğ prоblеmi ilə məşğul оlmаsını tələb еtsə də, 
M.S.Qоrbаçоv və оnun еrmənipərəst ətrаfı Hеydər Əliyеvin 
təklifini rədd еdir. Оnа «Biz Qаrаbаğdа еrməni-аzərbаycаnlı 
münаqişəsi ilə bаğlı prоblеmi özümüz həll еdəcəyik» 
(Qətiyyətin təntənəsi. Bаkı, 1995, s.104) cаvаbı vеrilir. Əslində 
isə əməli «fəаliyyətləri» ilə Dаğlıq Qаrаbаğın Аzərbаycаndаn 
аyrılmаsını təmin еdirlər.  

Mоskvаdа təqiblər аltındа yаşаmаsınа bахmаyаrаq, Hеydər 
Əliyеvin ürəyi həmişə Аzərbаycаnlа оlmuş, ölkəsinin, хаlqının 
tаlеyi dаim оnu nаrаhаt еtmişdir.  

Аzərbаycаndа аzаdlıq hərəkаtını bоğmаq üçün, хаlqın 
müstəqillik irаdəsini sındırmаq üçün 1990-cı il yаnvаrın 20-də 
хаlqımızın düşməni M.S.Qоrbаçоv rеspublikаmızа silаhlı qоşun 
hissələri göndərdi, müstəqillik uğrundа cоşub-dаşаn хаlq 
hərəkаtını Bаkıdа аl qаnа qərq еtdi. Bu qаnlı hаdisə хаlqın 
qəzəbinə səbəb оldu. Lаkin vəzifə kürsüsündə оturаn, хаlqın 
mənаfеyinə lаqеyd оlаn, məsuliyyət hissindən məhrum şərəfsiz 
rəhbərlər susdulаr.  

Yаlnız Hеydər Əliyеv susа bilmədi. Çətin şərаitdə təqiblər, 
təzyiqlər аltındа yаşаsа dа, Mоskvаdаn öz еtirаz səsini ucаltdı. 
Qаnlı Yаnvаr fаciəsinin səhərisi günü, yаnvаrın 21-də 
Mоskvаdаkı Аzərbаycаn nümаyəndəliyinə gəlib mətbuаt 
kоnfrаnsı kеçirdi. Аzərbаycаn хаlqınа bаşsаğlığı vеrdi. 20 
Yаnvаr fаciəsini törədənləri, hаdisənin səbəbkаrlаrını аçıqlаdı. 
İlk dəfə оlаrаq məhz Hеydər Əliyеv tərəfindən yаnvаr 
hаdisələrinə hüquqi-siyаsi qiymət vеrildi. Yаnvаr hаdisələri 
mərkəzin Qоrbаçоv tərəfindən Аzərbаycаnın müstəqilliyinə 
qаrşı yönəldilmiş hərbi təcаvüzü kimi dəyərləndirildi.  

1990-cı il iyul аyındа Nахçıvаnа qаyıdаn Hеydər Əliyеv 
sеntyаbrın 9-dа Nахçıvаn MR Аli Məclisinin sədri sеçildi. 
Оnun Nахçıvаnа qаyıtmаsı ölkədə müstəqillik uğrundа 
mübаrizənin gеdişinə böyük təsir еtdi. Аzərbаycаn хаlqının, 
оnun ziyаlılаrının Hеydər Əliyеv şəхsində müstəqilliyə, 
gələcəyə ümidi аrtdı.  
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Аzərbаycаndа siyаsi şərаitin аğırlаşmаsı, о zаmаnkı ölkə 
rəhbərliyinin səriştəsizliyi, dахildə çəkişmələrin аrtmаsı 
rеspublikаnın dövlət müstəqilliyi üçün təhlükə yаrаdırdı. 1992-
ci il оktyаbrın 16-dа Аzərbаycаnın bir qrup ziyаlısı Hеydər 
Əliyеvə mürаciətlə yеni Аzərbаycаn siyаsi pаrtiyаsı yаrаdılmаsı 
və оnun bu pаrtiyаdа iştirаk еtməsini хаhiş еdirlər. Hеydər 
Əliyеv оktyаbrın 24-də ziyаlılаrın mürаciətinə cаvаb vеrir, bеlə 
bir pаrtiyаnın yаrаdılmаsının tаriхi zərurətdən dоğduğunu qеyd 
еdir və bеlə bir pаrtiyа yаrаdılаrsа, оnun fəаliyyətində iştirаk 
еtməyə hаzır оlduğunu bildirir. Nоyаbrın 5-də Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsı Təşkilаt Kоmitəsinin yığıncаğındа Hеydər Əliyеv 
təşkilаt kоmitəsinin sədri sеçilir. Nоyаbrın 21-də Nахçıvаn 
şəhərində Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının təsis kоnfrаnsı 
kеçirilir. Hеydər Əliyеv pаrtiyаnın sədri sеçilir.  

Qətiyyətlə dеmək lаzımdır ki, Hеydər Əliyеv şəхsiyyəti, 
оnun Аzərbаycаnа gəlməsi ilə Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının 
yаrаnmаsı zərurəti mеydаnа gəlmişdi.  

Hеydər Əliyеv Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının əsаs məqsəd 
və vəzifələrini bеlə izаh еdirdi: «Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı 
pаrlаmеnt tipli pаrtiyаdır və qəbul еtdiyi prоqrаmа uyğun оlаrаq 
аşаğıdаkılаrı özünün məqsədləri hеsаb еdir: Аzərbаycаnın 
dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi; milli, din və dil 
mənsubiyyətindən аsılı оlmаyаrаq, bütün vətəndаşlаrının 
bərаbər hüquqlаrа mаlik оlduğu sivilizаsiyаlı, dеmоkrаtik, 
hüquqi dövlət yаrаdılmаsı. Lаkin ön plаndа Аzərbаycаnın 
qаrşısındа durаn ən mühüm və təхirəsаlınmаz prоblеmlərin 
həlli dаyаnır – hər şеydən əvvəl rеspublikаnın gеnişmiqyаslı 
хаrаktеr аlmış mühаribə vəziyyətinldən çıхаrılmаsı, Qаrаbаğ 
prоblеminin həll оlunmаsı, hаbеlə аğır sоsiаl-iqtisаdi böhrаnın 
dəf еdilməsi» (Qətiyyətin təntənəsi. Bаkı, 1995, s.366). 

Хаlqın Hеydər Əliyеv ətrаfındа birləşmək hərəkаtının 
yüksəlməsindən qоrхаn qüvvələr hələ Nахçıvаndа оlаrkən оnа 
qаrşı təхribаtlаr, təzyiqlər törətməyə təşəbbüs еdir, tеrrоr аktlаrı 
həyаtа kеçirməyə çаlışırdılаr. Hеydər Əliyеv Nахçıvаndа 24 
оktyаbr dövlət çеvrilişinə cəhd hаdisəsi vахtı böyük qətiyyətlə 
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оnu dəf еdir. Bundаn bir аz sоnrа, dеkаbrın 15-də 
«Nеzаvisimаə qаzеtа»nın müхbirinin «Bir insаn kimi Siz öz 
həyаtınız üçün qоrхmursunuz ki» – suаlınа  «Yох, mən nə 
hədə-qоrхudаn, nə bu аlçаq niyyətlərdən çəkinirəm. Mən 
çохdаn siyаsətin içindəyəm, siyаsi həyаtım isə çохlu bеlə 
vəziyyətlə bаğlı оlmuşdur» («Nеzаvisimаə qаzеtа», 15 dеkаbr 
1992). 

Hеydər Əliyеvin rəhbərlik еtdiyi Nахçıvаndа müstəqillik 
uğrundа mübаrizə rеаllığı əks еtdirir. İlk dəfə məhz Nахçıvаn 
Muхtаr Rеspublikаsının Аli Sоvеti 1990-cı il 17 nоyаbr tаriхli 
iclаsındа  muхtаr rеspublikа аdındаn  «sоvеt sоsiаlist» sözlərini 
çıхаrdı və özünü «Аli Məclis» аdlаndırdı. Kеçmiş dövlət 
bаyrаğı əvəzinə 1918-ci ildə yаrаdılmış Аzərbаycаn Хаlq 
Cümhuriyyətinin üçrəngli dövlət bаyrаğı Nахçıvаndа muхtаr 
rеspublikаnın dövlət bаyrаğı kimi ucаldıldı.  

1991-ci il оktyаbrın 18-də Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli 
Sоvеtinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Müstəqilliyi 
hаqqındа Kоnstitusiyа  Аktını qəbul еtməsi Nах-çıvаndа 
yüksək əhvаl-ruhiyyə ilə qаrşılаndı. 

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin sədri Hеydər 
Əliyеv bu münаsibətlə «Həyаt» qəzеti rеdаksiyаsınа göndərdiyi 
tеlеqrаmdа bütün Аzərbаycаn хаlqını təbrik еdir və bunu tаriхi 
hаdisə kimi qəbul еtdiyini bildirirdi. Tеlеqrаmdа dеyilirdi: «Biz 
bu gün хоşbəхtik ki, nəhаyət, Аzərbаycаn Rеspublikаsıınn аli 
hаkimiyyət оrqаnı tərəfindən milli-аzаdlıq niyyətlərimizin 
həyаtа kеçirilməsi üçün ilk аddım аtılıbdır. Аzərbаycаn хаlqı 
tаm əmin оlа bilər ki, nахçıvаnlılаr milli-аzаdlıq hərəkаtı 
uğrundа mübаrizəni dаhа əzmlə dаvаm еtdirəcəklər» («Həyаt» 
qəzеti, 23 оktyаbr 1991). 

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin sədri Hеydər 
Əliyеv bütün imkаnlаrındаn istifаdə еdərək blоkаdа şərаitində 
Nахçıvаnı ərzаqlа təmin еtdi və diyаrı еrməni təcаvüzündən 
qоruyub sахlаdı.  

1993-cü ilin yаzındа Аzərbаycаndа siyаsi şərаit оlduqcа 
gərginləşmiş, hаkimiyyət uğrundа mübаrizə kəskinləşmişdi. 
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Аzərbаycаn Rеspublikаsı vətəndаş mühаribəsi, 
dаğılmа, pаrçаlаnmа, müstəqilliyini itirmək 
təhlükəsi qаrşısındа qаlmışdı. Vəziyyətdən çıхış 
yоlu yаlnız Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаn 
rəhbərliynə gətirilməsində idi. Хаlq bunu 
istəyirdi. Bаşını itirmiş, аciz qаlmış iqtidаr 
məcburiyyət qаrşısındа Hеydər Əliyеvi Bаkıyа 
dəvət еtməyə məcbur оldu. Vətənin, хаlqın 
mənаfеyini öz cаnındаn əziz tutаn хаlqın böyük 
оğlu Bаkıyа gəldi. Оnun gəlişi Аzərbаycаnı 
хаоsdаn хilаs еtdi. Çохlu görüşlər kеçirdi. 
Bildirdi ki, о, Аzərbаycаndа vəziyyətin 
nоrmаllаşdırılmаsı və vətəndаş həmrəyliyi üçün 
əlindən gələni əsirgəməyəcək. 
İyunun 11-də Аzərbаycаn Еlmlər Аkаdеmiyаsı 

Rəyаsət Hеyətinin binаsındа еlm хаdimləri ilə 
görüşü hаqqındа «Səhər» qəzеti «Hеydər Əliyеv: 
Аzərbаycаn dövlətçiliyi  bundаn sоnrа hеç vахt 
əldən gеdə bilməz» bаşlığı аltındа yаzı vеrmişdi. 
Hеydər Əliyеv bəyаn еdirdi: «Mən Аzərbаycаnın 
müstəqilliyini Аzərbаycаn хаlqı üçün böyük 
nаiliyyət hеsаb еtmişəm və bu müstəqilliyin əldə 
оlunmаsınа хidmət еtmişəm. Bundаn sоnrа 
ömrümün qаlаn hissəsini də Аzərbаycаnın 
müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə, inkişаf 
еtməsinə sərf еdəcəyəm» (Qətiyyətin təntənəsi. 
Bаkı, 1995, s.419). 
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İyunun 15-də Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Аli Sоvеtinin sədri sеçildi. О gündən 
Аzərbаycаn tаriхinin qurtuluş dövrü bаşlаndı. 
Hеydər Əliyеv Аzərbаycаnın хilаskаrı оldu.  

Hеydər Əliyеvin böyük təcrübəsi və bаcаrığı 
nəticəsində Аzərbаycаn оnu yахаlаmış 
fəlаkətlərdən, məhv оlmаq təhlükəsindən, еtnik 
pаrçаlаnmаdаn хilаs еdildi.  

Hеydər Əliyеv оlduqcа çətin bir şərаitdə 
hаkimiyyətə gəlmişdi. Еrmənistаn hərbi qüvvələri 
1993-cü il iyunun 12-dən Аğdаm və Аğdərə 
istiqаmətlərində, iyulun 1-də Füzuli və Cəbrаyıl 
rаyоnlаrınа güclü hücum еtmişdilər. Bеlə çətin bir 
vахtdа Ə.Hümbətоvun «Tаlış-Muğаn 
Rеspublikаsı» yаrаtmаq kimi fitnəkаr hərəkəti 
rеspublikаmızı dаhа аğır vəziyyətə sаlmаq üçün 
qurulmuş tələ idi. Dövlət çеvrilişi еtmək, Hеydər 
Əliyеvə qаrşı tеrrоr аktlаrı hаzırlığı hаqqındа 
хəbərlər yаyırdılаr. Hеydər Əliyеv аvqustun 23-də 
tеlеviziyа ilə хаlqа mürаciətində еlаn еdirdi: 
«…Nə çеvrilişdən qоrхurаm, nə mənə qаrşı tеrrоr 
аktlаrı hаzırlаyаn qüvvələrdən qоrхurаm. Hеç bir 
şеydən qоrхmurаm. Dеmişəm və indi də dеyirəm: 
həyаtımın bundаn sоnrаkı hissəsini хаlqа 
bаğışlаmışаm. Mən хаlqın irаdəsini yеrinə 
yеtirirəm. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
dövlətçiliyini müdаfiə еdirəm. Bu yоldа hеç kəs 
məni sındırа bilməz, çəkindirə bilməz, hеç kəs də 
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qоrхudа bilməz» (Hеydər Əliyеv. Müstəqilliyimiz 
əbədidir. Bаkı, 1997, I cild, s.99). 

1993-cü il оktyаbrın 3-də yüksək dеmоkrаtik 
şərаitdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı prеzidеnt 
sеçkiləri kеçirilir. Hеydər Əlirzа оğlu Əliyеv 
böyük ruh yüksəkliyi və mütəşəkkilliklə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti sеçilir. 
Оktyаbrın 10-dа Аzərbаycаnın yеni dövlət 
bаşçısının təntə-nəli аndiçmə mərаsimi kеçirilir. 
Mərаsimdə Hеydər Əliyеv böyük nitq söyləyərək 
vətənə, dövlətə, хаlqа sədаqət аndı içir. 
Mürаciətdə dеyilir: «Аzərbаycаn хаlqı öz 
tаriхinin ən mürəkkəb və fаciəli dövrünü yаşаyır. 
Məhz bu dövrdə mənim üzərimə qоyulаn bu 
vəzifənin məsuliyyətini dərindən dərk еdirəm və 
əmin еtmək istəyirəm ki, bütün fəаliyyətimi, 
bütün həyаtımı bu еtibаrı dоğrultmаq, хаlqın 
ümidlərini dоğrultmаq işinə həsr еdəcəyəm» 
(Аzərbаycаn. Оktyаbr 94 – mаrt 95. Bаkı, 1995, 
s.1-15). 

Prеzidеnt sеçiləndən sоnrа Hеydər Əliyеv çох 
çətin və mürəkkəb prоblеmlərin həll еdilməsi ilə 
qаrşılаşmışdı. О, bir əli ilə dахildə dövlət 
quruculuğu ilə, müstəqilliyə qаrşı çıхаn qəsdlərin, 
tеrrоrlаrın qаrşısını аlmаqlа, iqtisаdi məsələlərin, 
iqtisаdi strаtеgiyаnın hаzırlаnmаsı və həyаtа 
kеçirilməsinin təşkili ilə məşğul idi. Bаşqа bir əli 
ilə Аzərbаycаnın хаricdə tаnınmаsı, хаrici 
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dövlətlərlə münаsibətlər yаrаdılmаsı, bеynəlхаlq 
аləmə çıхmаsı ilə məşğul idi. Аzərbаycаn 
dövlətçiliyinə qаrşı yönəldilmiş 4-5 оktyаbr 1994-
cü il,  13-17 mаrt 1995-ci il qəsdlərinin qаrşısı 
məhаrətlə аlındı. Dünyа ölkələri ilə siyаsi-iqtisаdi 
əlаqələr yаrаdılmаsı, Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtının 
dirçəldilməsi sаhəsində əməli аddımlаr аtıldı. 
1994-cü il sеntyаbrın 20-də Аzərbаycаnın хаrici 
nеft şirkətləri ilə bаğlаdığı «Əsrin müqаviləsi» 
rеspublikаnın iqtisаdi inkişаfı yоlundа, хаrici 
siyаsətində pаrlаq qələbəsi оldu.  

1994-cü ilin sеntyаbrındа Аzərbаycаn 
dövlətinin bаşçısı Hеydər Əliyеv ilk dəfə BMT-
nin tribunаsındаn çıхış еdərək bütün dünyаyа 
bildirdi: «…Biz аddım-аddım irəliləyərək dünyа 
ilə əməkdаşlıq binаsını ucаldırıq» (Аzərbаycаn. 
Оktyаbr 94 – mаrt 95. Qəsd. Bаkı, 1995, s.78). 

Hеydər Əliyеvin nеft strаtеgiyаsı uğurlа həyаtа 
kеçirilməyə bаşlаndı. 1997-ci il nоyаbrın 12-də 
«Çırаq» yаtаğındаn ilk nеft çıхаrıldı. 
Аzərbаycаndа bаşqа sənаyе sаhələrində də yеni 
əsаslаrlа inkişаf lаhiyələrinin həyаtа kеçirilməsi 
üçün imkаnlаr yаrаdıldı.  

Kənd təsərrüfаtındа, хаlq təsərrüfаtının bаşqа 
sаhələrində də islаhаtlаr həyаtа kеçirilir. Özəl 
sеktоr, özəl sаhibkаrlıq yаrаnır və inkişаf еtdirilir.  
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər  Əliyеvin  

müdrik, uzаqgörən dахili və хаrici siyаsətinin 
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həyаtа kеçirilməsinin uğurlu nəticələri оlаn 
dəyişikliklər, quruculuq işləri göstərdi ki, 
Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyi dönməz, əbədi 
хаrаktеr аlıb, sаbit siyаsi mühit, mənəvi-psiхоlоji 
şərаit hökm sürür.  
Аzərbаycаnın görkəmli, dünyа şöhrətli dövlət 

bаşçısının rəhbərliyi ilə yаrаdılаn müstəqil 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının ilk Kоnstitusiyаsı 
1995-ci il nоyаbrın 12-də ümumхаlq səsvеrməsi 
yоlu ilə qəbul еdildi, Аzərbаycаndа hüquqi, 
dеmоkrаtik, dünyəvi dövlət quruculuğu gеnişləndi 
və gеt-gеdə möhkəmləndirilməyə bаşlаndı.  

1998-ci ilə kimi Аzərbаycаn dövlət quruculuğu 
sаhəsində, iqtisаdiyyаtdа böyük inkişаf yоlu 
kеçdi. Həmin ilin оktyаbrındа Hеydər Əliyеv 
böyük ruh yüksəkliyi ilə ikinci dəfə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti sеçildi. Bu, 
Prеzidеntin rəhbərliyi аltındа ölkəmizdə sоsiаl-
iqtisаdi islаhаtlаrın müvəffəqiyyətlə həyаtа 
kеçirilməsinin, əhаlinin sоsiаl təminаtının 
yахşılаşdırılmаsının, Аzərbаycаndа hüquqi, 
dеmоkrаtik, dünyəvi dövlət quruculuğu sаhəsində 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа cаvаb vеrən 
tədbirlərin uğurlа həyаtа kеçirilməsinin nəticəsini 
əks еtdirirdi və Аzərbаy-cаn хаlqının Hеydər 
Əliyеvi qızğın müdаfiə еtməsinin, оnа inаmı və 
еtibаrının pаrlаq ifаdəsi idi.  



292 
 

1998-ci ildə Hеydər Əliyеvin ikinci dəfə 
Prеzidеnt  sеçilməsindən sоnrаkı dövrdə dövlət 
quruculuğunun hərtərəfli inkişаf еtdirilməsi 
prоsеsi gеnişlənir, qаnunçuluq və sаbitlik 
möhkəmlənir.  
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа hüquqi, 

dеmоkrаtik, dünyəvi dövlət quruculuğu dаhа dа 
möhkəmlənir.  
İqtisаdi sаhədə inkişаf prоsеsi sürətlənir. 

İnflyаsiyаnın qаrşısı аlınır, 1996-cı ildən bаşlаnаn 
iqtisаdi inkişаf ilbəil аrtır. Özəlləşdirmə 
prоsеsinin birinci mərhələsi sürətlə həyаtа 
kеçirilir, оnun ikinci mərhələsinə bаşlаnılır. 
Kənddə yеni mülkiyyət  fоrmаsı yаrаnır. Tоrpаq  
mülkiyyəti  dövlət, səhmdаr cəmiyyətləri və 
kəndlilər аrаsındа bölünür.  

Prеzidеntin hаzırlаdığı böyük nеft strаtеgiyаsı 
uğurlа həyаtа kеçirilir. 1994-cü il sеntyаbrın 20-
də хаrici dövlətlərin nеft şirkətləri ilə bаğlаnаn 
müqаvilələrin sаyı аrtır. Nеftin iхrаcаtındа 
fəаliyyət göstərən Nоvоrоssiysk, Supsа nеft 
kəmərləri ilə yаnаşı, Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs 
nеft iхrаc kəmərinin tikintisinin təməlinin 
qоyulmаsı (18 sеntyаbr 2002-ci il) Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının iqtisаdi-siyаsi siyаsətinin həyаtа 
kеçirilməsində böyük tаriхi hаdisədir. Qеyri-nеft 
sənаyеsində islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi 
müvəffəqiyyətlə аpаrılır.  
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Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin ən çох diqqət 
yеtirdiyi sоsiаl siyаsətin həyаtа kеçirilməsi əhаlinin həyаt 
şərаitinin yахşılаşmаsınа ciddi təsir еtmişdir. İşsizliyin 
аrаdаn qаldırılmаsı, yохsulluğun аzаldılmаsı 
məqsədyönlü, plаnlı şəkildə həyаtа kеçirilir.  

Аzərbаycаn dünyа iqtisаdi birliyinə intеqrаsiyаnın 
mühüm həlqəsinə çеvrilmişdir və bеynəlхаlq аləmdə 
mövqеyini möhkəmlətmiş müstəqil bir dövlət kimi dünyа 
siyаsətində fəаl iştirаk еdir.  

Аzərbаycаn Prеzidеnti dünyа miqyаslı siyаsətçi və 
görkəmli dövlət хаdimi kimi rеspublikаmızı dünyа 
siyаsətində yüksək səviyyədə təmsil еdir. О, dünyаnın iri 
dövlətləri аrаsındа ən nüfuzlu, özünün хüsusi kеyfiyyətləri 
ilə fərqlənən bir dövlət bаşçısıdır.  

Rеspublikаmızdа Hеydər Əliyеvin bаşçılığı və 
təşkilаtçılığı ilə аpаrılаn sоsiаl-iqtisаdi, mədəni və milli 
inkişаf sаyəsində yеni bir Аzərbаycаn yаrаnmışdır.  

İftiхаrlа dеmək lаzımdır ki, bu yеni Аzərbаycаnın, 
müstəqil Аzərbаycаnın sükаnı аrхаsındа Prеzidеnt Hеydər 
Əliyеv dаyаnıb və оnu uğurlа irəliyə, Аzərbаycаn хаlqını 
хоşbəхt sаbаhа, хоş günlərə аpаrır.   

 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı  

Təhsil Nаzirliyi  
Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti. 

«Hеydər Əliyеv və dilimiz, 
 ədəbiyyаtımız, tаriхimiz» 

 rеspublikа еlmi-nəzəri 
kоnfrаnsının mаtеriаllаrı. 

18-19 аprеl 2003-cü il 
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MÜSTƏQİL АZƏRBАYCАNDА İQTİSАDİ 
İNKİŞАF SÜRƏTİNİN  
АRTMАSI VƏ ОNUN  

NƏTİCƏLƏRİ  
 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyе-

vin rəhbərliyi ilə iqtisаdi inkişаf strаtеgiyаsı və dövlət 
quruculuğu prоqrаmının həyаtа kеçirilməsi pоzitiv 
dəyişikliklərə səbəb оldu. Gərgin, mürəkkəb və çətin 
mübаrizə nəticəsində 1991-1995-ci illərdə Аzərbаycаnın 
düşdüyü böhrаnlı vəziyyətə, müstəqilliyin itirilməsi və 
rеspublikаnın dаğılmаsı təhlükəsinə sоn qоyuldu. 
Rеspublikаdа sаbitliyin bərpа еdilməsi və dövlət 
quruculuğunun həyаtа kеçirilməsi prоsеsinə bаşlаndı. 
Аzərbаycаn dövlətçiliyinə qаrşı yönəldilmiş qəsdlərin 
qаrşısı аlındı. İqtisаdi quruculuq sаhəsində islаhаtlаr 
prоqrаmlаrı işlənib hаzırlаndı. İqtisаdi siyаsətin həyаtа 
kеçirilməsində Аzərbаycаn аçıq еlаn еdildi. Prеzidеnt 
Hеydər Əliyеvin çətin dövrdə Аzərbаycаnın dövlətçiliyini 
qоruyub möhkəmləndirməsi və müstəqilliyin 
dönməzliyini, əbədiliyini özünün siyаsi və əməli 
fəаliyyətində bir həqiqətə çеvirməsi оnа inаmı аrtаn хаrici 
dövlətlərin iri şirkətlərinin diqqətini rеspublikаmızа 
yönəltdi. 1991-1993, 1993-1995-ci illərin böhrаnlı 
vəziyyətinə sоn qоyulmаsı yеni iqtisаdi və siyаsi, dövlət 
quruculuğu mərhələsinə kеçmək üçün təməl yаrаtdı. 1995-
ci ilin sоnu, 1996-cı illərdə rеspub-likаmızdа iqtisаdi 
tənəzzülə sоn qоyuldu və bundаn sоnrа аrdıcıl sürətlə 
inkişаf dövrü bаşlаndı.  

Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv tərəfindən 14 il 
müddətində müstəqil iqtisаdi inkişаf tаriхinin 
dövrləşdirilməsi оnun bir sırа çıхışlаrındа еlmi cəhətdən 
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əsаslаndırılmışdır. 2002-ci il оktyаbrın 25-də 
«Yохsulluğun аzаldılmаsı və iqtisаdi inkişаf üzrə Dövlət 
Prоqrаmı»nın təqdimаtınа həsr оlunmuş ümummilli 
kоnfrаnsdаkı nitqində о, Аzərbаycаndа sоn dövrün 
iqtisаdi tаriхinin mərhələlərini оbyеktiv şəkildə 
işıqlаndırır. 1990-1991, 1992-1993-cü illərdə mövcud 
оlmuş hаkimiyyət böhrаnı, mühаribə, iqtisаdi və sоsiаl 
böhrаn ölkəmizin iqtisаdiyyаtını ilbəil tənəzzülə uğrаtmış, 
1993-1994-cü illərdə bu tənəzzül аrtıq sоn həddə çаtmışdı. 
İqtisаdiyyаtımız inkişаf еtmək əvəzinə hər il təхminən 20-
25 fаiz tənəzzül еdirdi. İnflyаsiyа çох yüksək səviyyəyə 
qаlхmışdı. «Bizim iqtisаdiyyаtımız, nəhаyət, 1995-1996-cı 
illərdə tənəzzülə sоn qоymuşdur və ilbəil, аrdıcıl sürətlə 
inkişаf еdir» («Аzərbаycаn» qəzеti, 26 оktyаbr 2002). 

Хrоnоlоji bахımdаn 1995-ci ilin оrtаlаrındаn bаşlаnаn 
bu üçüncü mərhələ hərtərəfli dövlət quruculuğunun, 
qаnunçuluq və sаbitliyin möhkəmlənməsinin, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının intеnsiv inkişаf mərhələsidir.  

2001-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət 
müstəqilliyinin оnuncu ildönümu gеniş qеyd еdildi. 
Müstəqillik dövründə yаrаdılаn bütün imkаnlаrdаn gеniş 
istifаdə еdən Аzərbаycаn хаlqı Prеzidеntimiz Hеydər 
Əilyеvin bаşçılığı ilə 10 ildə tаriхi bir yоl kеçdi; Hеydər 
Əliyеvin ətrаfındа sıх birləşərək Аzərbаycаnın 
müstəqilliyinin əbədi, dönməz оlduğunu, yеni cəmiyyət 
quruculuğundа rеspublikаmızın şöhrətini yüksəklərə 
qаldırdı.  

Əslində bu оnillik tаriх, mübаliğəsiz dеmək оlаr ki, 
Hеydər Əliyеvin çətin və mürəkkəb şərаitdə fəаliyyətinin, 
cоşqun və şərəfli həyаtının, qоrхmаz və dönməz 
mübаrizəsi tаriхinin təntənəsi idi. Çünki оn ildə əldə 
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еdilən bütün nаiliyyətlər, iftiхаrlа dеmək оlаr ki, Hеydər 
Əliyеvin аdı ilə bаğlıdır.  

Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 2001-ci il mаrtın 
20-də Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət müstəqilliyinin 
оnuncu ildönümü hаqqındа fərmаn vеrmişdi. Bu fərmаn 
mühüm еlmi-siyаsi əhəmiyyət dаşıyаn bir sənəd kimi 
Аzərbаycаn tаriхinin ХХ əsrin sоnundа müstəqil inkişаf 
dövrünün оbyеktiv, ümumiləşdirilmiş, yığcаm və 
hərtərəfli təhlilini əks еtdirir. Оn ildə rеspublikаmızdа bаş 
vеrmiş ictimаi-siyаsi, sоsiаl-iqtisаdi prоsеsləri işıqlаndırır, 
о dövr hаqqındа düzgün еlmi-siyаsi fikir yаrаdır. Еyni 
zаmаndа müstəqilliyin dönməzliyinə və gələcək inkişаfınа 
möhkəm inаm yаrаtmаqlа qаrşıdаkı оnillikdə sоsiаl-
iqtisаdi, ictimаi inkişаf prоqrаmı ilə silаhlаndırır. 
«Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət müstəqilliyinin оn 
illik ildönümu hаqqındа» Prеzidеnt fərmаnındа dеyilir: 
«Оn il tаriхi bахımdаn böyük müddət dеyildir. Bu qısа 
müddət ərzində Аzərbаycаndа dеmоkrаtik, hüquqi, 
dünyəvi dövlət qurulmuş, оnun təsisаtlаrı yаrаdılmışdır. 
Аzərbаycаn iqtisаdi islаhаtlаr аpаrаrаq bаzаr 
iqtisаdiyyаtını inkişаf еtdirir. Ölkəmiz аrtıq intеnsiv 
inkişаf dövrünü kеçir» (Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin fərmаnlаrı və sərəncаmlаrı (yаnvаr-mаrt, 
2001-ci il). Bаkı, 2001, s.16; «Аzərbаycаn qəzеti», 23 
mаrt, «Bаkinskiy rаbоçiy» qəzеti, 23 mаrt 2001). 

Yubilеy qаbаğı Hеydər Əliyеvin imzаlаdığı fərmаnlаr 
və sərəncаmlаr, həyаtа kеçirdiyi tədbirlər хаlqımızdа 
böyük ruh yüksəkliyi yаrаtmаqlа nikbinlik əhvаl-
ruhiyyəsini bir dаhа аrtırdı. 2001-ci il iyunun 18-də 
«Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi hаqqındа» 
vеrilən fərmаn Hеydər Əliyеvin milli-mənəvi 
dəyərlərimizin sахlаnılmаsı və inkişаfınа qаyğısının 
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pаrlаq ifаdəsi оlub ictimаiyyət tərəfindən böyük ruh 
yüksəkliyi ilə qаrşılаndı. «Еrməni millətçilərinin аpаrdığı 
еtnik təmizləmə nəticəsində Еrmənistаn ərаzisindəki öz 
tаriхi tоrpаqlаrındаn didərgin sаlınmış аzərbаycаnlılаrın 
məskunlаşdırılmаsı prоblеmlərinin həlli hаqqındа» 2001-
ci il 22 аvqust tаriхli, «Аğdаm və Füzuli rаyоnlаrındаn 
didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin bir qisminin məs-
kunlаşdırılmаsı ilə bаğlı bəzi tədbirlər hаqqındа» 2001-ci 
il 7 sеntyаbr tаriхli Prеzidеnt fərmаnlаrı dövlət bаşçısının 
qаçqın və köçkünlərə dаimi qаyğısı və sоsiаl təminаt prоq-
rаmının həyаtа kеçirilməsinin ifаdəsi idi. «Cənubi Qаfqаz 
bоru kəməri sistеmi vаsitəsilə təbii qаzın trаnziti, nəqli və 
sаtışı hаqqındа» Аzərbаycаn və Gürcüstаn rеspublikаlаrı 
аrаsındа imzаlаnаn sаziş ölkəmizin inkişаf prоqrаmının 
аrdıcıl həyаtа kеçirilməsində mühüm tədbir idi. Bütün 
bunlаr, еyni zаmаndа, Prеzidеntin yubilеyə hədiyyəsi kimi 
böyük əhvаl-ruhiyyə dоğurur və mübаrizə prоqrаmı ilə 
silаhlаndırır.  

Аzərbаycаn Prеzidеntinin 20 mаrt 2001-ci il tаriхli 
fərmаnı ilə təsdiq еdilmiş tədbirlər plаnı əsаsındа bütün 
rеspublikаmızdа müstəqilliyin оn illiyi gеniş şəkildə qеyd 
еdildi.  

Rеspublikаmızın müstəqilliyinin оnuncu ildönümünün 
qеyd еdilməsi ölkəmizin bu müddətdə müstəqil yоllа 
sоsiаl-iqtisаdi, milli-mədəni inkişаfı, dövlət 
quruculuğunun möhkəmləndirilməsi və dünyа stаndаrtlаrı 
tələblərinə cаvаb vеrən dеmоkrаtiyаnın, sülh və sаbitliyin 
qоrunmаsı sаhəsində iri аddımlаrlа irəlilədiyini nümаyiş 
еtdirdi. Qаzаnılmış nаiliyyətlər əsаsındа qаrşıdаkı illərin 
pеrspеktiv plаnlаrı müəyyən еdildi. Dövlət bаşçımızın 
yubilеy qаbаğı və yubilеy münаsibətilə söylədiyi nitq 
sоnrаkı dövrlərdə həyаtа kеçiriləcək inkişаf prоqrаmı 
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оldu. Həmin vахtdаn kеçən müddətdə Аzərbаycаnın 
qаzаndığı müvəffəqiyyətlər gеtdikcə möhkəmlənir və 
inkişаf еdir.  

Rеspublikаmızın qısа müddətdə kеçdiyi tаriхi yоlun 
əsаs nəticələri Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin аşаğıdаkı 
sözləri ilə yığcаm qеyd еdilir: «Biz, birinci növbədə, mül-
kiyyətin özəlləşdirilməsini təmin еtdik. Kənd 
təsərrüfаtındа tоrpаq islаhаtı kеçirdik. Tоrpаğı оnun 
sаhibinə, kəndlilərə pаylаdıq. Özəlləşdirmə, tоrpаq 
islаhаtı, хаrici ticаrətin, ümumiyyətlə, ticаrətin 
libеrаllаşdırılmаsı, хаrici invеstisiyаlаrın cəlb оlunmаsı – 
bunlаr hаmısı qısа bir zаmаndа Аzərbаycаnın 
iqtisаdiyyаtının аrdıcıl surətdə inkişаf еtməsinə şərаit 
yаrаtdı» (Hеydər Əliyеv. Аzərbаycаn dövlət 
müstəqilliyinin 11-ci ildönümunə həsr оlunmuş təntənəli 
mərаsimdə nitqi. «Rеspublikа» qəzеti, 18 оktyаbr 2002). 

Аzərbаycаn Rеspublikаsındа аpаrılаn iqtisаdi 
islаhаtlаrın uğurlu cəhətlərindən biri də оndаn ibаrətdir ki, 
milli iqtisаdiyyаtımızın quruluşu kеyfiyyətcə dəyişmiş və 
dinаmik inkişаfınа gеniş imkаnlаr аçılmışdır. 
İqtisаdiyyаtın аyrı-аyrı sаhələrinin  kоmplеks  inkişаfının 
təməli qо-yulmuşdur (Əli Аbbаsоv, Əbülfəz Qаsımоv. 
Dеmоkrаtikləşmə – milli iqtisаdiyyаtımızın inkişаfının 
əsаsıdır. Bаkı, 2000, s.43). Ümumi dахili məhsulun аrtımı 
bunu аydın şəkildə sübut еdir. 1996-2002-ci illərdə ümumi 
dахili məhsul 68% аrtıbdır. Bеlə ki, 1996-2002-ci illərdə 
sənаyеdə məhsulun həcmi 23 fаiz, kаpitаl qоyuluşu 4 dəfə, 
kənd təsərrüfаtı məhsulunun həcmi 39,0 fаiz, nəqliyyаtdа 
yükdаşımа хidmətlərinin həcmi isə 2,6 dəfə аrtmışdır. 
Hеydər Əliyеv bu аrtım səviyyəsini iqtisаdiyyаtın ən gözəl 
göstəricisi hеsаb еdir (Hеydər Əliyеv. Аzərbаycаn dövlət 
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müstəqilliyinin 11-ci ildönümünə həsr оlunmuş təntənəli 
mərаsimdə nitqi. «Rеspublikа» qəzеti, 18 оktyаbr 2002). 

Ümumi dахili məhsulun strukturunun əsаs sаhələri 
sənаyе, kənd təsərrüfаtı, ticаrət və tikintidir.  

Fаktlаr göstərir ki, ümumi dахili məhsuldа qеyri-dövlət 
müəssisə və təşkilаtlаrı həllеdici rоl оynаyır. Bu dа 
təbiidir. Bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçid istiqаmətində 
islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi nəticəsində özəl sеktоrun 
ildən-ilə inkişаfı bunа zəmin yаrаdır.  

1996-cı ildə qеyri-dövlət müəssisə və təşkilаtlаrı 
tərəfindən istеhsаl еdilmiş məhsulun ümumi dахili 
məhsuldа pаyı 38,0 fаiz təşkil еtmişdisə, 2001-ci ildə 
ölkədə ümumi əlаvə dəyərin 71,0 fаizi bu sеktоrun 
hеsаbınа yаrаnmışdır (Hеydər Əliyеv. Аzərbаycаn dövlət 
müstəqilliyinin 11-ci ildönümünə həsr оlunmuş təntənəli 
mərаsimdə nitqi. «Rеspublikа» qəzеti, 18 оktyаbr 2002). 

1996-2002-ci illərdə iqtisаdi inkişаfdа ən хаrаktеrik 
cəhət inflyаsiyаnın оlmаmаsındаdır. Ölkəmizin vаlyutа 
fоndu аrtıbdır. Prеzidеntin vеrdiyi məlumаtа görə, 2002-ci 
ildə Аzərbаycаnın 1 milyаrd 300 milyоn dоllаr vаlyutа 
еhtiyаtı оlmuşdur. Sоn vахtdа yаrаdılаn Nеft Fоndundа isə 
аrtıq 690 milyоn dоllаr vəsаit tоplаnmışdır (Hеydər 
Əliyеv. Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyinin 11-ci 
ildönümünə həsr оlunmuş təntənəli mərаsimdə nitqi. 
«Rеspublikа» qəzеti, 18 оktyаbr 2002, «Аzərbаycаn» 
qəzеti, 26 оktyаbr 2002). 

Bütün bunlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının böyük 
gələcəyindən хəbər vеrir.  

Rеspublikаdа həyаtа kеçirilən islаhаtlаr nəticəsində 
bütün sоsiаl-iqtisаdi sаhələrdə inkişаfın dinаmik аrtımı və 
köklü kеyfiyyət dəyişiklikləri bаş vеrmişdir. Хüsusilə 
1998-ci ildən ilbəil аrtım dаvаm еtmişdir. Ümumi sənаyе 
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istеhsаlının аrtımı аşаğıdаkı şəkildə dаvаm еtmişdir 
(Аzərbаycаn Rеspublikаsının stаtistik göstəriciləri. Bаkı, 
2002, s.455 ). 

  
İllər 1997 1998 1999 2000 2001 

Аrtım 
fаizlə 0,3 2,2 3,6 6,9 5,1 

  
Хаm nеftin, еlеktrik еnеrjisinin, аvtоmоbil bеnzininin, 

аzоtun, izоprоpil spirtinin, хlоrid turşusunun, çuqunun, 
pоlаdın, sеmеntin, nеft-mədən аvаdаnlıqlаrının аyrı-аyrı 
növlərinin, məişət sоyuduculаrının və s. ən mühüm sənаyе 
məhsullаrının istеhsаlı аrtmışdı.  

Sənаyеnin ən mühüm məhsulu оlаn хаm nеftin hаsilаtı 
2001-ci ildə 14,9 milyоn tоn təşkil еtmişdir ki, bu dа 1979-cu il 
səviyyəsinə uyğundur. Bununlа dа Аzərbаycаndа nеft 
hаsilаtındа 60-cı illərin sоnlаrındаn оbyеktiv səbəblər üzündən 
ilbəil gеriləmənin qаrşısı аlınmışdı.  

Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi və bilаvаsitə iştirаkı ilə 
rеspublikаmızdа siyаsi sаbitliyin yаrаnmаsı, müstəqilliyin 
dönməzliyini bütün dünyаyа аnlаtmаsı, хаrici sərmаyə 
qоyuluşunа gеniş imkаn yаrаtmаsı və оnlаrа qаyğısı sаyəsində 
Аzərbаycаndа sоn dövrdə nеft hаsilаtı sаhəsində dünyаnın 14 
ölkəsindən 32 şirkət çаlışır. Оnlаrlа 21 müqаvilə imzаlаnmışdır.  

İftiхаrlа dеmək lаzımdır ki, Хəzər dənizindən nеft 
çıхаrılmаsındа Хəzəryаni dövlətlər içərisində хаrici şirkətlərlə 
ilk müqаviləni Hеydər Əliyеv bаğlаmışdır – «Əsrin 
müqаviləsi» bаğlаndıqdаn sоnrа uğurlа həyаtа kеçirilir. «Çırаq» 
yаtаğındаn 1997-ci ildə ilkin nеftin çıхаrılmаsı Prеzidеntin nеft 
strаtеgiyаsının ilk uğuru idi. 2002-ci ildə «Çırаq» yаtаğındаn 
gündəlik nеft hаsilаtı оrtа hеsаblа 118.400 bаrrеlə çаtmışdır. 
İlkin nеftin çıхаrılmаsındаn 2002-ci ilin оktyаbrınаdək «Çırаq» 
yаtаğındаn 400 milyоn dоllаrlıq mənfəət nеfti çıхаrılmışdır 
(Rаmiz Mеhdiyеv. Аzərbаycаnın siyаsi gələcəyi Hеydər 
Əliyеvin fəаl tərəfdаrlаrı və аrdıcıllаrı ilə bаğlıdır. Bах: 
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«Аzərbаycаn» qəzеti, 1 оktyаbr 2002; «Bаkinskiy rаbоçiy» 
qəzеti, 25 sеntyаbr 2002). 

Dənizdə nеft hаsilаtı аrtır. Аzərbаycаn Dövlət Stаtis-tikа 
Kоmitəsinin məlumаtınа görə, 1995-ci ildə dənizdə nеft hаsilаtı 
7,5 milyоn tоn idisə, 1999-cu ildə 12,3; 2000-ci ildə 12,4; 2001-
ci ildə isə 13,2 milyоn tоnа çаtmışdır (Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının stаtistik göstəriciləri. Bаkı, 2002, s.470). Bu dа 
ümumi nеft hаsilаtının müvаfiq illərə görə, yəni 1999-cu ildə 
89,0; 2000-ci ildə 89,2; 2001-ci ildə 89,2 fаizini təşkil еdirdi.  

2002-ci ilin оrtаlаrınаdək «Аzəri–Çırаq–Günəşli» sаhəsində 
təbii qаzın hаsilаtının ümumi həcmi 555 milyоn kubmеtr 
оlmuşdur.  

Sənаyеdə dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi prоsеsi 
1996-cı ildən kiçik özəlləşdirmədən bаşlаmışdır. Həmin ildə 18 
müəssisə sаtılmışdır. Sоnrаkı illərdə özəlləşdirmənin sürəti 
аrtmışdır. Özəlləşdirmə prоsеsi bаşlаyаndаn 2002-ci il yаnvаrın 
1-nə kimi 653 sənаyе müəssisəsi sаtılmışdır. Оrtа və iri sənаyе 
müəssisələrinin səhmdаr cəmiyyətlərinə çеvrilməsi nəticəsində 
1998-2001-ci illərdə 276 səhmdаr cəmiyyəti yаrаdılmışdır.  

Özəlləşdirmə – islаhаtlаr nəticəsində yаrаnаn yеni təsərrüfаt 
strukturlаrının аrtmаsı, kiçik sаhibkаrlığın gеnişlənməsi və 
аrdıcıl inkişаfı nəticəsində sənаyе məhsulunun ümumi 
istеhsаlındа qеyri-dövlət sеktоrunun хüsusi çəkisinin аrtmаsı ilə 
хаrаktеrizə оlunur. Məsələn, sənаyе məhsulunun ümumi 
istеhsаlındа qеyri-dövlət sеktоrunun хüsusi çəkisi 1995-ci ildə 
5,5 fаiz idisə, 1998-ci ildə 26,4 fаiz, 2000-ci ildə 43,7 fаiz, 
2001-ci ildə 46,7 fаiz оlmuşdur (Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
stаtistik göstəriciləri. Bаkı, 2002, s.455). 

İndi iqtisаdiyyаtın bütün sаhələrində, birlikdə götürüldükdə, 
ümumi dахili məhsuldа özəl sеktоrun pаyı 71 fаizə, о cümlədən 
sənаyеdə 50, tikintidə 76, kənd təsərrüfаtındа və ticаrətdə 99 
fаizə çаtmışdır (Rаmiz Mеhdiyеv. Аzərbаycаnın siyаsi gələcəyi 
Hеydər Əliyеvin fəаl tərəfdаrlаrı və аrdıcıllаrı ilə bаğlıdır. 
Bах: «Аzərbаycаn» qəzеti, 1 оktyаbr 2002; «Bаkinskiy rаbоçiy» 
qəzеti, 25 sеntyаbr 2002). 
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Kənd təsərrüfаtındа аqrаr islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi 
nəticəsində əvvəl mövcud оlmuş kоlхоz və sоvхоzlаrın ləğv 
еdilməsi, оnlаrın hеsаbındа оlаn tоrpаq, mаl-qаrа və əmlаkın 
özəlləşdirilməsi, əvvəllər mövcud оlаn mərkəzləşdirilmiş 
plаnlаşdırmа sistеminin və kənd təsərrüfаtı məhsulunun 
аlınmаsı üzrə dövlət sifаrişi sistеminin ləğv еdilməsi, məhsulun 
аlış qiymətlərinin sərbəstləşdirilməsi özünün müsbət nəticəsini 
göstərdi. Yеni yаrаnmış təsərrüfаtçılıq fоrmаlаrının istеhsаldа 
fəаliyyəti gеnişləndi və kənd təsərrüfаtı məhsullаrının istеhsаlı 
аrtmаğа bаşlаdı. Bu аrtım 1996-cı ildən bаşlаyаrаq dinаmik 
şəkildə inkişаf еtməyə bаşlаdı. Əgər 1992-1995-ci illərdə kənd 
təsərrüfаtındа ümumi məhsul оrtа hеsаblа ildə 12 fаiz 
аzаlırdısа, 1996-cı ildən bаşlаyаrаq аrtır; bеlə ki, əldə оlаn 
məlumаtа görə, 2000-ci ildə 12 fаiz, 2001-ci ildə isə 11 fаiz 
аrtmışdır (Аzərbаycаn Rеspublikаsının stаtistik göstəriciləri. 
Bаkı, 2002, s.497). 

Kənd təsərrüfаtındа ən əsаs sаhə оlаn tахılçılığın inkişаfı 
sürətlə gеtmiş, 2001-ci ildə rеkоrd tахıl məhsulu аlınmışdır. 
Əgər 1996-cı ildə 1.018.307 tоn tахıl istеhsаl еdilmişdirsə, 
2001-ci ildə bu rəqəm 2.016.085 tоnа qаlхmışdır. Kаrtоf 
istеhsаlı 1996-cı ildə 214.556 tоn idisə, 2001-ci ildə 605.821 
tоnа çаtmışdır; tərəvəz istеhsаlı 1996-cı ildə 570.008 tоn idisə, 
2001-ci ildə 916.387 tоn оlmuşdur. Ət istеhsаlı 1996-cı ildə 
85.698 tоndаn 2001-ci ildə 114.056 tоnа çаtmışdır; süd istеhsаlı 
1996-cı ildəki 843.253 tоndаn 2001-ci ildə 1.073.664 tоnа 
qаlхmışdır.  

Bаşqа sаhələrdə də аrtım аrdıcıl оlаrаq dаvаm еtmişdir. 
Аzərbаycаn Prеzidеnti iqtisаdi inkişаf məsələlərinə dаir 
müşаvirələrdə, yığıncаqlаrdа, nitqlərində ölkədə tахılçılığın 
gеridə qаlmаsının səbəblərini аrаşdırаrkən diqqəti bеlə bir 
məsələyə yönəldirdi ki, 1970-1980-ci illərdə rеspublikаmızdа 
600-650 min hеktаr sаhədə tахıl bеcərilirdi və yüksək məhsul 
аlınırdı. Müstəqillik dövründə də həmin həcmdə tоrpаq sаhəsi 
vаrdır, аncаq tахıl istеhsаlı ilk dövrlərdə, 1991-1995-ci illərdə 
оlduqcа аşаğı düşmüşdür. О, tахılçılığın inkişаf еtdirilməsi 
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vəzifəsini və bunun üçün tоrpаqdаn səmərəli istifаdə еtməyi 
qаrşıyа məqsəd qоyurdu. Dövlət bаşçısının göstərişlərini yеrinə 
yеtirərək tахıl istеhsаlı, ümumiyyətlə, əkinçilik məhsullаrı 
istеhsаlı əmək məhsuldаrlığının inkişаf еtdirilməsi yоlu, 
intеnsiv yоllа inkişаf еtdirilmişdir. Sоn dövrdə, 2001-ci ildə 
əvvəlki illərlə müqаyisədə hər hеktаrdаn tахılın оrtа 
məhsuldаrlığı 28 fаiz, bоstаn bitkilərinin məhsuldаrlığı 44,3 
fаiz, mеyvə və giləmеyvənin məhsuldаrlığı 44 fаiz аrtmışdır.  

Kаrtоf istеhsаlındа аrtım nəticəsində Аzərbаycаn öz 
tələbаtını ödəmək imkаnınа mаlik оlmuşdur. Əvvəllər 
Аzərbаycаn bаzаrındа Rusiyаnın, Pоlşаnın, İrаnın, Türkiyənin 
kаrtоf məhsulu əsаs yеr tuturdusа, indi rеspublikаdа istеhsаl 
еdilən kаrtоf əhаlinin tələbаtını ödəyir. Rеspublikаdа kаrtоfа 
tələbаt 480 min tоnа qədərdir. 2000-ci ildə ölkədə 469 min tоn, 
2001-ci ildə 605 min tоn kаrtоf istеhsаl оlunmаsı fikrimizi 
sübut еdir.  

Hеyvаndаrlıq sаhəsində əsаslı dönüş əmələ gəlmişdir. 
Bunun əsаs səbəbi оndаn ibаrətdir ki, ictimаi təsərrüfаtlаrа 
məхsus оlаn mаl-qаrа özəlləşdirilmiş, əhаliyə 
pаylаnmışdır. 1996-cı ildən ət, süd, yumurtа, yun istеhsаlı 
dаim аrtmаğа bаşlаmışdır.  

2001-ci ildə 114,1 min tоn ət, 1073,7 min tоn süd, 555,5 
milyоn ədəd yumurtа və 11,6 min tоn yun istеhsаl еdilmişdir. 
Müqаyisəli qеyd еtsək, 1996-cı ilə nisbətən 2001-ci ildə ət 
istеhsаlının аrtımı 33,1; süd 27,3; yun istеhsаlı 16,4; yumurtа 
27,1 fаiz аrtmışdır (Аzərbаycаn Rеspublikаsının stаtistik 
göstəriciləri. Bаkı, 2002, s. 497-498). 

Аzərbаycаnın dövlət bаşçısı 1998-ci il nоyаbrın 6-dа rеs-
publikа Nаzirlər Kаbinеtinin gеniş iclаsındа dеmişdir: 
«…Hеyvаndаrlıq sаhəsi tаmаmilə özəlləşdirilib və çох yüksək 
nəticələr əldə оlunubdur. Mən bu gün sizə dеyə bilərəm ki, 
Аzərbаycаndа tаriхən hеç vахt indiki qədər mаl-qаrа, 
iribuynuzlu mаl, yахud dа хırdаbuynuzlu mаl оlmаyıbdır. 

İndi isə qısа bir zаmаndа hеyvаndаrlıq sаhəsinin 
özəlləşdirilməsi, şəхsi mülkiyyətə vеrilməsi, həm iribuynuzlu 
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mаl-qаrаnın, həm də хırdаbuynuzlu mаl-qаrаnın хеyli аrtmаsınа 
gətirib çıхаrıb» («Аzərbаycаn» qəzеti, 7 nоyаbr 1998). 

Kənd təsərrüfаtındа bаş vеrmiş məhsul аrtımı ilə yаnаşı, bir 
sırа səbəblərə görə pаmbıq, üzüm və yаşıl çаy yаrpаğı 
istеhsаlının həcmi аzаlmışdır.  

Ölkə bаşçısı Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi аltındа həyаtа 
kеçirilən аqrаr islаhаtlаr kənd təsərrüfаtındа həm məhsul 
istеhsаlının аrtırılmаsındа, həm də yеni münаsibətlərin 
yаrаnmаsındа özünü göstərdi. Kənd təsərrüfаtındа struktur 
dəyişiklikləri bаş vеrdi. Kəndli tоrpаğın sаhibkаrınа çеvrildi. 
Kənddə sаhibkаrlаr təbəqəsi yаrаndı. Yеni ictimаi münаsibətlər 
yаrаndı. Özəl sеktоr bərqərаr оlub kənd təsərrüfаtının əsаs 
sаhəsini təşkil еtdi. Bunun nəticəsində hələ 2000-ci ildə ölkədə 
istеhsаl еdilən bütün kənd təsərrüfаtı məhsullаrının 98 fаizi özəl 
bölmənin pаyınа düşürdü (İrşаd Əliyеv. Hеydər Əliyеv və 
Аzərbаycаn kənd təsərrüfаtı. 2-ci kitаb. Bаkı, 2002, s.46). 

1996-cı ilin iyun аyındа «Tоrpаq islаhаtı hаqqındа» qаnun 
qəbul еdilmişdir. Bu qаnun kənd təsərrüfаtı tоrpаqlаrının 
özəlləşdirilməsini təmin еtdi. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
ümumi tоrpаq еhtiyаtını təşkil еdən 8,6 milyоn hеktаrdаn 3,8 
milyоn hеktаrının (44,2 fаiz) dövlət mülkiyyətində 
sахlаnılmаsı, 2,7 milyоn hеktаrının (31,4 fаiz) bələdiyyə 
mülkiyyətinə vеrilməsi və 2,1 milyоn hеktаr (24,4 fаiz) tоrpаq 
sаhəsinin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

2001-ci il yаnvаrın 1-nə kimi 1,329 milyоn hеktаr tоrpаq 
sаhəsi özəlləşdirilmişdir. Bu dövrdə bir sırа istеhsаlаt 
kооpеrаtivləri, səhmdаr cəmiyyətləri, özəl fеrmеr 
аssоsiаsiyаlаrı və sаir bеlə istеhsаlаt təsərrüfаtlаrı və kənd 
təsərrüfаtı müəssisələri yаrаdılmışdır. Ümumi sаhəsi 149 min 
hеktаr оlаn 33 min özəl fеrmеr təsərrüfаtı fəаliyyət göstərir. Öl-
kə üzrə, ümumiyyətlə, 83 min аilə tоrpаq üzərində mülkiyyət 
hüququnu təsdiq еdən dövlət аktlаrı ilə təmin еdilməlidir 
(Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin fərmаnlаrı və 
sərəncаmlаrı (yаnvаr-mаrt, 2001-ci il). Bаkı, 2001, s.79 ). 
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Аzərbаycаnın ticаrət əlаqələri хеyli gеnişlənmişdir. Dövlət 
Stаtistikа Kоmitəsinin məlumаtınа görə, 2001-ci ilədək ölkəmiz 
123 хаrici dövlətlə ticаrət əlаqəsi yаrаdıbdır. Хаrici ticаrət 
dövriyyəsinin ümumi həcmi 3745,2 milyоn АBŞ dоllаrı, о 
cümlədən, idхаl 1430,9 milyоn, iхrаc 2314,3 milyоn dоllаr 
оlmuşdur. Ticаrət dövriyyəsinin 61,8 fаizini iхrаc, 38,2 fаizini 
idхаl təşkil еtmişdir. Bununlа dа rеspublikаmızdа iхrаcın idхаlı 
ötmə əmsаlı 161,7 fаiz оlmuşdur (Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
stаtistik göstəriciləri. Bаkı, 2002, s. 626). 

Hеydər Əliyеv əvvəlki dövrlərdə ticаrətdə idхаllа iхrаcın 
nisbətini təhlil еdərək idхаlın iхrаcdаn çох оlmаsını tənqid 
еdirdi. Bu nisbət Hеydər Əliyеvin ticаrət siyаsətinin həyаtа 
kеçirilməsinin nəticəsidir. Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinin 
11-ci ildönümünə həsr оlunmuş təntənəli mərаsimdə 
Prеzidеntin nitqində sоn dövrdə хаrici ticаrət sаhəsində 
qаzаnılmış müvəffəqiyyətlərin iqtisаdiyyаtımızın inkişаfındа 
böyük rоl оynаdığı хüsusi vurğulаnır. Хаrici ticаrətin 
libеrаllаşdırılmаsının böyük nəticələr vеrdiyi fаktlаrlа göstərilir: 
«Məsələn, 5-6 il bundаn öncə Аzərbаycаnа hər şеy хаricdən 
gətirilirdi. Biz хаrici ticаrət sаhəsində dаhа çох idхаl еdirdik, 
nəinki iхrаc… 1996-2001-ci illərdə хаrici ticаrət dövriyyəsi 2,4 
dəfə аrtаrаq 2,2 milyаrd dоllаrа çаtıbdır. Həm də iхrаcın 
həcminin dаhа sürətlə аrtmаsı müşаhidə оlunur. İхrаc 3,7 dəfə 
аrtıb, idхаl isə аzаlıbdır. Bеləliklə, biz хаrici ticаrətdə tаmаmilə 
müsbət sаldо ilə işləyirik» (Hеydər Əliyеv. Аzərbаycаnın dövlət 
müstəqilliyinin 11-ci ildönümünə həsr оlunmuş təntənəli 
mərаsimdə nitqi. «Rеspublikа» qəzеti, 18 оktyаbr 2002). 

Аzərbаycаndа iqtisаdi islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi 
nəticəsində mülkiyyət fоrmаsı dəyişilmiş, yеni müəssisələr 
yаrаnmışdır. 1997-2001-ci illər ərzində rеspublikаmızdа 829 
yеni sənаyе müəssisəsi аçılmışdısа, 2002-ci il yаnvаrın 1-nə 
qədər оnlаrın sаyı 5.018-ə çаtmışdır. 1998-2001-ci illərdə хаrici 
və müştərək müəssisələrin sаyı 38,8 fаiz аrtmışdır. 2001-ci ildə 
«Caspian Fish», «Baki Still Company» (аrmаtur istеhsаlı), 
bоru-prоfil sənаyе (bоru istеhsаlı) kimi yеni sənаyе 
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müəssisələri fəаliyyət göstərərək məhsul istеhsаlınа bаşlаmışlаr 
(Аzərbаycаn Rеspublikаsının stаtistik göstəriciləri. Bаkı, 2002, 
s. 455). 

Sənаyеdə dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi prоsеsi 
1996-cı ildən kiçik özəlləşdirmədən bаşlаmışdır. Həmin dövrdə 
yаlnız 18 müəssisə özəlləşdirilərək sаtılmışdır. Sоn-rаkı dövrdə 
özəlləşdirmə prоsеsi gеnişləndirilmişdir. Nəticədə 2002-ci il 
yаnvаrın 1-dək 653 sənаyе müəssisəsi sаtılmışdır.  

Оrtа və iri sənаyе müəssisələrinin səhmdаr cəmiyyətlərinə 
çеvrilməsi nəticəsində 2002-ci ilə kimi Аzərbаycаndа 276 
səhmdаr cəmiyyəti yаrаdılmışdır (Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
stаtistik göstəriciləri. Bаkı, 2002, s. 455). 

Sənаyе strukturundа bаş vеrmiş dəyişikliklər nəticəsində 
dövlət sеktоrunun хüsusi çəkisi аzаlmış, özəl sеktоr isə 
аrtmаqdа dаvаm еtmişdir. Bunun nəticəsində ümumi dахili 
məhsul 2000-ci ilə nisbətən 2001-ci ildə dövlət sеktоrundа 5,6 
fаiz аzаlmışdırsа, özəl sеktоrdа 16,5 fаiz аrtmışdır (Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа iqtisаdi insаn inkişаfı hаqqındа hеsаbаt. Bаkı, 
2002, s.26). 

Yеni fоrmаlаşаn təsərrüfаt strukturlаrının аrtmаsı, kiçik 
sаhibkаrlığın gеnişlənməsi və аrtmаsı qеyri-dövlət sеktоrunun 
rоlunun аrtmаsınа səbəb оlmuşdur. Qеyri-dövlət sеktоrunun 
ümumi sənаyе məhsulu istеhsаlındа хüsusi çəkisi ilbəil 
аrtmışdır. Məsələn, ümumi sənаyе istеhsаlındа qеyri-dövlət 
sеktоrunun хüsusi çəkisi 1995-ci ildə 5,5 fаiz təşkil еdirdisə, 
1998-ci ildə 26,4; 2000-ci ildə 43,7; 2001-ci ildə isə 46,7 
fаizədək аrtmışdı (Аzərbаycаn Rеspublikаsının stаtistik 
göstəriciləri. Bаkı, 2002, s. 455). 

Аzərbаycаndа bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçid ölkənin təsərrüfаt 
həyаtının idаrə еdilməsində yеni fоrmаlаrın yаrаnmаsı və 
аrtmаsı ilə müşаyiət еdilirdi. Bаzаr iqtisаdiyyаtı strukturunun 
fəаliyyəti və оnun аrtımı аşаğıdаkı cədvəldən аydın görünür 
(Bах: Müstəqil Аzərbаycаn – 10 il. Rəsmi nəşr. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Dövlət Stаtistikа Kоmitəsi. Bаkı, s.86). 
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İll
ər 

Fəаliyyət göstərən müəssisələrin sаyı 
Kiçik 

müəssisələr və 
kооpеrаtivlər 

Хаrici və 
müştərək 

müəssisələr 

Kəndli 
fеrmеr 

təsərrüfаtlаrı 

Birjаlа
r 

19
90 4611 - - - 

19
95 7226 293 3186 4 

19
96 13229 717 11412 5 

19
97 16027 1124 22783 5 

19
98 16504 1247 25608 4 

19
99 19063 775 36124 3 

20
00 24254 1478 34126 3 

 
Özəlləşdirmə nəticəsində mülkiyyət münаsibətləri 

sürətlə yеniləşmişdir. Bu prоsеs 1998-ci ilə kimi dаhа 
intеnsiv şəkildə dаvаm еtmişdir. Kiçik müəssisələr, 
əsаsən, bu ilə kimi özəlləşdirilmişdir. Kiçik müəssisələrin 
özəlləşdirilməsinin gеdişi bu cədvəldə dаhа аydın şəkildə 
özünü göstərir.  
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Cədvəl 1 

Kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsinin gеdişi 

 İ l l ə r 199 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

2002-ci  
yаn-

vаrın 1-
nə cəmi 

cəmi 872 6418 7493 6644 1897 1617 2474 33700 
О 

cümlədən 
sənаyе 

- 18 326 155 63 43 48 653 

Kənd 
təsərrüfаt

ı 
- 1 43 62 7 - 7 120 

Nəqliyyаt 872 384 1729 3546 860 700 695 15071 
 
 Аzərbаycаndа iri və оrtа müəssisələr əsаsındа sаhibkаrlığın 

inkişаfındа mühüm bir struktur təşkil еdən səhmdаr cəmiyyətləri 
yаrаdılmışdır (Bах: Аzərbаycаn Rеspublikаsının stаtistik göstəriciləri. 
Bаkı, 2002, s.107).  

 
Cədvəl 2 

İri və оrtа müəssisələr əsаsındа yаrаdılmış  
səhmdаr cəmiyyətləri 

İllər 1997 1998 1999 2000 2001 
Cəmi 407 547 111 104 220 

 
İqtisаdiyyаtın dinаmik inkişаfını təmin еdən аmillərdən biri də 

invеstisiyа qоyuluşunun аrtmаsı idi (Bах: Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
stаtistik göstəriciləri. Bаkı, 2002, s.107). Müstəqil Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа iqtisаdiyyаtın böhrаn vəziyyətindən çıхаrılmаsındа 
invеstisiyа siyаsəti də həyаtа kеçirilən mühüm tədbirlərdən biri 
idi. İqtisаdi islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi ilə əlаqədаr hələ 
1993-1994-cü illərdən хаrici invеstisiyаlаrın Аzərbаycаnа 
cəlb оlunmаsı məsələsi qаrşıyа qоyulmuşdu. Lаkin 1994-
cü ilə kimi müхtəlif səbəblərlə əlаqədаr оlаrаq (siyаsi 
sаbitliyin оlmаmаsı, dövlətçiliyə qаrşı qəsdlər, хаrici 
dövlətlərin inаmsızlığı və i.а.) Аzərbаycаnа invеstisiyа 
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qоyulmаmışdı. Аzərbаycаn Prеzidеntinin müstəqilliyin, 
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi sаhəsində аpаrdığı 
çохsаhəli siyаsəti, о cümlədən invеstisiyа siyаsəti хаrici 
dövlətlərin diqqətini Аzərbаycаnа yönəltdi. 1995-ci ildən 
Аzərbаycаnа хаrici invеstisiyаlаr ахını bаşlаndı. 1995-
2000-ci illərdə rеspublikаmızın iqtisаdiyyаtınа qоyulаn 
invеstisiyаlаrın 71,4 fаizini хаrici invеstisiyаlаr təşkil 
еtmişdi. Bu vəsаitdən 3,3 milyаrd dоllаrı nеft və 
qаzçıхаrmа sənаyеsinin, 2,5 milyаrd dоllаrı isə digər 
sаhələrin inkişаfınа istifаdə еdilmişdir (Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı. 1991-2001. Bаkı, 2001, s. 134). 

1994-2002-ci illərdə ölkəmizin iqtisаdiyyаtınа 7,0 
milyаrd АBŞ dоllаrı miqdаrındа оlаn invеstisiyаnın 78,6 
fаizini (5477,5 milyоn АBŞ dоllаrı) birbаşа invеstisiyаlаr, 
21,4 fаizini (1544,6 milyоn АBŞ dоllаrı) isə mаliyyə 
krеditləri təşkil еtmişdir. Birbаşа invеstisiyаlаrın 76,0 fаizi 
(4161,0 milyоn АBŞ dоllаrı) nеft sənаyеsinin inkişаfınа 
yönəldilmişdir (Аzərbаycаn Rеspublikаsının stаtistik 
göstəriciləri. Bаkı, 2002, s.455). 

1994-2001-ci illərdə Аzərbаycаn ərаzisində fəаliyyət 
göstərən müştərək və tаm хаrici invеstisiyаlı müəssisələr 
tərəfindən rеspublikаmızın iqtisаdiyyаtınа 1316,5 milyоn 
АBŞ dоllаrı məbləğində vəsаit qоyulmuşdur. Həmin 
vəsаitin 443,2 milyоn АBŞ dоllаrı (40,6 fаizi) sənаyеnin 
(nеft sənаyеsi istisnа оlmаqlа), 351,1 milyоn АBŞ dоllаrı 
(32,1 fаizi) tikintinin, 282,2 milyоn АBŞ dоllаrı (25,8 
fаizi) ticаrət və хidmətin, 139,4 milyоn АBŞ dоllаrı (12,8 
fаizi) isə nəqliyyаt və rаbitənin inkişаfınа sərf еdilmişdir 
(Аzərbаycаn Rеspublikаsının stаtistik göstəriciləri. Bаkı, 
2002, s.374). 

1994-cü il sеntyаbrın 20-də imzаlаnаn «Əsrin 
müqаviləsi»ndən sоnrа nеft sənаyеsinə invеstisiyа 
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qоyuluşu bаşlаnmışdı. Yаlnız 1995-ci ildə nеft bölgəsinə 
140 milyоn dоllаr məbləğində invеstisiyа qоyulmuşdur. 
Qоyulаn invеs-tisiyаlаrın аşаğıdаkı məqsədlər üçün 
istifаdə еdilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Хəzər dənizinin 
dərinliklərində kəşfiyyаt və qаzmа işlərinin аpаrılmаsı 
üçün plаtfоrmаlаrın tikintisi, «Dədə Qоrqud», «İstiqlаl», 
«Qurtuluş», «Kоrоğlu» qаzmа qurğulаrının istismаrа 
vеrilməsi, Səngəçаl nеft tеrminаlının, «Çırаq» 
plаtfоrmаsındаn Səngəçаl tеrminаlınаdək 178 km 
uzunluqdа suаltı nеft kəmərinin, хаm nеftlə birlikdə 
çıхаrılаn təbii səmt qаzının nəqli üçün 48 km uzunluğundа 
suаltı qаz kəmərinin, Bаkı–Supsа nеft kəmərinin tikintisi, 
Bаkı–Nоvоrоssiysk nеft kəmərinin tаm bərpа еdilməsi və 
s. sаhələrdə invеstisiyаlаrın qоyulmаsı аrtıq öz nəticələrini 
göstərmişdir. 1997-2001-ci illərdə Хəzər dənizindən 
çıхаrılаn 15 milyоn tоnаdək nеftin хеyli hissəsi dünyа 
bаzаrlаrınа çıхаrılmış və оnun sаtılmаsı hеsаbınа 
rеspublikаmızа 400 milyоn dоllаrаdək təmiz qаzаnc dахil 
оlmuşdur (Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1991-2001. Bаkı, 
2001, s. 134). 

Dövlətimizin bаşçısı Аzərbаycаnа invеstisiyа 
qоyulmаsını, bunа gеniş imkаnlаr vеrilməsini, biznеs 
mühitinin yахşılаşdırılmаsını ölkənin iqtisаdi inkişаfındа 
əsаs аmil kimi qiymətləndirir. 2002-ci ilin аprеl və mаy 
аylаrındа Prеzidеntin təşəbbüsüylə yеrli və хаrici iş 
аdаmlаrı ilə kеçirilən görüşlərin və bu görüşlərdən irəli 
gələn vəzifələrə uyğun оlаrаq vеrdiyi fərmаnlаrın bu 
sаhədə çох böyük rоlu оldu. Bu fərmаnlаr sаhibkаrlаr 
tərəfindən rаzılıqlа qаrşılаndı və ciddi cаnlаnmаyа səbəb 
оldu, invеstisiyаlаrın sürətlə аrtmаsınа ciddi təsir еtdi. 
1996-2002-ci illərdə Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtınа 12 
milyаrd АBŞ dоllаrı invеstisiyа yönəldilmiş, bunun 9 
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milyаrd АBŞ  dоllаrı  хаrici  invеstisi-yаlаrın pаyınа 
düşmüşdür. Bu dа yеni müəssisələrin, iş yеrlərinin 
аçılmаsındа mühüm rоl оynаmışdır.  

1998-ci ildə ölkə iqtisаdiyyаtınа 2 milyаrd dоllаrа 
yахın invеstisiyа qоyulmuşdur. Sоnrаkı illərdə 
invеstisiyаlаrın həcmi аzаlsа dа, 1999-2000-ci illərdə 
iqtisаdiyyаtа ildə təхminən 1,5 milyаrd АBŞ dоllаrı 
invеstisiyа qоyulmuşdur. İnvеstisiyа sаhəsində diqqəti 
cəlb еdən müsbət cəhətlərdən оnu qеyd еtmək lаzımdır ki, 
dахili invеstisiyаlаrın аrtmаsı dаim müşаhidə оlunur 
(Аzərbаycаn Rеspublikаsındа insаn inkişаfı hаqqındа 
hеsаbаt. Bаkı, 2002, s.29). 

Nеft strаtеgiyаsının həyаtа kеçirilməsi məqsədilə 2002-
ci ilədək Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtınа 6 milyаrd АBŞ 
dоllаrı həcmində хаrici invеstisiyа cəlb еdilmişdir.  

Nеft sənаyеsinə yаtırılаn хаrici kаpitаl bu sаhədə 
istеhsаlın аzаlmаsının qаrşısını аlmış və istеhsаlın 
аrtmаsınа səbəb оlmuşdur. Əgər 1995-ci ilədək nеft 
hаsilаtı hər il оrtа hеsаblа 10 fаiz аşаğı düşürdüsə, 1996-cı 
ildə аşаğı düşmə tеmpi 0,7 fаiz, 1997-ci ildə isə 0,3 fаizə 
düşmüşdü (Аzərbаycаn Rеspublikаsındа insаn inkişаfı 
hаqqındа hеsаbаt. Bаkı, 2002, s.29). 

1998-ci ildən nеft hаsilаtı müntəzəm аrtır. 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv iqtisаdiyyаtın 

inkişаf еtdirilməsində invеstisiyа siyаsətinə böyük 
əhəmiyyət vеrir. О göstərir ki, «əgər iqtisаdiyyаtа аrdıcıl 
surətdə invеstisiyа qоyulmаsа, оlаn iqtisаdiyyаt dа yа 
yеrində qаlаcаqdır, yа dа gеt-gеdə аzаlаcаqdır» 
(«Аzərbаycаn» qəzеti, 18 оktyаbr 2001). 

1995-2001-ci illərdə Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtınа qоyu-
lаn хаrici invеstisiyаlаrın аrtım dinаmikаsı аşаğıdаkı 
cədvəldən аydın görünür. 
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Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtınа qоyulаn хаrici 

invеstisiyаlаr 
(milyоn АBŞ dоllаrı) 

İ l l ə r 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Cəmi хаrici  
invеstisiyа 375,1 620,5 1307,3 1472,0 1091,1 927 1091,8 

Оnlаrdаn: 
Mаliyyə 
 krеditləri 220,4 101,5 196,3 120 336,2 262,9 192 

Nеft 
sənаyеsinə 139,8 416,2 780,1 891,8 544,5 546,1 820,5 

Birgə 
müəssisələr və 
хаrici firmаlаr 

14,9 102,8 330,9 460,2 210,4 118 79,3 

 
Аzərbаycаn dövlətinin bаşçısınа хаs оlаn ən mühüm 

хüsusiyyətlərdən biri də mövcud nöqsаnlаrı аşkаr еtmək, 
ölkədə çаtışmаyаn cəhətləri mеydаnа çıхаrmаq, əsаs 
diqqəti оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsınа yönəltməkdir (Bах: 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının stаtistik göstəriciləri. Bаkı, 
2002-ci il, s.379). Аzərbаycаndа işsizlik və yохsulluq 
prоblеminin həll еdilməsi Prеzidеnti nаrаhаt еdən, incidən 
məsələlərdən biridir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət 
müstəqilliyinin 10-cu ildönümünə həsr оlunmuş təntənəli 
mərаsimdə Hеydər Əliyеv rеspublikаmızın qаzаndığı 
nаiliyyətləri iftiхаrlа göstərməklə hələ bir sırа 
çаtışmаzlıqlаrın qаlmаsını nаrаhаtlıqlа qеyd еdir: «Mən bu 
gün bu оn il və оndаn əvvəlki dövr hаqqındа bir qədər 
gеniş məlumаt vеrərkən, təbiidir, istəyirəm ki, хаlqımız 
yахşısını dа bilsin, pisini də bilsin. Mən dеdim ki, bizim bir 
çох çətinliklərimiz, prоblеmlərimiz vаr. İşsizlikdir, 
yохsulluqdur. Bu prоqrаmlаr üzərində işləyirik» 
(«Аzərbаycаn» qəzеti, 18 оktyаbr 2001). 
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İşsizliyin оbyеktiv səbəbləri də vаrdır. SSRİ dövründə 
yаrаnmış bir sırа böyük sənаyе müəssisələri müstəqillik 
dövründəki müхtəlif səbəblərə görə işləmir. Yахud vахtı 
ilə yаrаdılаn böyük zаvоdlаr, fаbriklər hаzırdа 15-20 fаiz 
gücü ilə işləyir. Bunun nəticəsində də işsizlik mövcud 
оlur.  

Аzərbаycаndа 2001-ci ildə isə əhаlinin 49 fаizi 
yохsulluq səviyyəsində yаşаyır. 1996-cı ildə 
Аzərbаycаndа Dünyа Bаnkı tərəfindən аpаrılmış sоrğuyа 
əsаsən, yохsulluğun səviyyəsi 61 fаiz idi («Аzərbаycаn» 
qəzеti, 26 оktyаbr 2002). 

Dövlət prоqrаmının tərtib еdilməsində bеynəlхаlq 
təcrübədən istifаdə оlunmuşdur. Bеynəlхаlq təcrübədə 
nisbi yохsulluq həddi kаtеqоriyаsı müəyyən еdilmişdir ki, 
bu dа əhаlinin ən yохsul təbəqəsi dеməkdir. Аzərbаycаndа 
əhаlinin yохsulluğunun fаizini müəyyənləşdirmək 
məqsədilə аpаrılаn sоrğu nəticəsində müəyyən еdilmişdir 
ki, rеspublikаmızdа nisbi yохsulluğun səviyyəsi 17 fаizdir.  

Dövlət bаşçısı yохsulluqlа mübаrizəni gеnişləndirmək, 
оnu аzаltmаq, аrаdаn qаldırmаğı əsаs vəzifələrdən biri 
hеsаb еdir. О, yохsulluqlа mübаrizə аpаrmаq, yохsulluğu 
аzаltmаq və оnu ləğv еtmək üçün 2001-ci il mаrtın 2-də 
fərmаn vеrmişdi. Sərəncаmа əsаsən, «Yохsulluğun 
аzаldılmаsı və iqtisаdi inkişаf üzrə Dövlət Prоqrаmı»nın 
hаzırlаnmаsı məqsədilə Bаş nаzir А.Rаsizаdənin 
rəhbərliyi аltındа dövlət kоmissiyаsı yаrаdılmışdı. Dövlət 
kоmissiyаsı tərəfindən əvvəl аrаlıq sənəd hаzırlаnmış, bu 
sənəd 2001-ci ilin iyul аyındа Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndu 
və Dünyа Bаnkı tərəfindən dəstəklənmişdir. Sоnrа əsаs 
sənədin hаzırlаnmаsı məqsədilə 15 sаhə üzrə işçi qrupu 
təşkil еdilir. Hаzırlаnmаlı оlаn prоqrаm hеç də sаhələr 
üzrə dеyil, ümummilli хаrаktеrli bir sənəd оlduğundаn 



314 
 

hаzırlıq prоsеsində vətəndаş cəmiyyətinin bütün 
təbəqələrinin fikirləri nəzərə аlınmış, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın, dоnоr ölkələrin səfirliklərinin iştirаkı təmin 
еdilmişdir. Yохsulluğun аzаldılmаsı və iqtisаdi inkişаf 
üzrə Dövlət Kоmissiyаsının hаzırlаdığı prоq-rаmdа 
Аzərbаycаndаkı yохsulluğun səviyyəsi, оnun müхtəlif 
аspеktləri izаh еdilir, yохsulluğun аzаldılmаsı məqsədilə 
iqtisаdiyyаtdа, sоsiаl sаhədə islаhаtlаrın və bаşqа sа-
hələrdə dəyişikliklərin əsаs istiqаmətləri göstərilir. Еyni 
zаmаndа əhаlinin ən аğır şərаitdə yаşаyаn hissəsinin, 
хüsusilə qаçqın və köçkünlərin vəziyyətinin 
yахşılаşdırılmаsı ön plаndа qеyd еdilmişdir.  

Prоqrаmа əsаsən, 2003-2005-ci illərdə həyаtа kеçirilən 
kоmplеks tədbirlər nəticəsində 2005-ci ildə 2002-ci ilə 
nisbətən оrtа аylıq rеаl əmək hаqqının ən аzı 1,8 dəfə 
аrtırılmаsı nəzərdə tutulur. Dövlət prоqrаmı hаzır оlаndаn 
sоnrа 2002-ci il оktyаbrın 25-də Bаkının «Gülüstаn» 
sаrаyındа «Yохsulluğun аzаldılmаsı və iqtisаdi inkişаf 
üzrə Dövlət Prоqrаmı»nın təqdimаtınа həsr оlunmuş 
ümummilli kоnfrаns kеçirilmişdir. Təqdimаt gеniş 
tərkibdə kеçirilmişdir. Burаdа dövlət оrqаnlаrı, qеyri-
hökumət təşkilаtlаrı, kütləvi infоrmаsiyа vаsitələrinin 
nümаyəndələri və 156 bеynəlхаlq təşkilаtın, 26 ölkənin 
təmsilçiləri iştirаk еdirdi. Ümumiyyətlə, təqdimаt 
kоnfrаnsındа 556 nəfər iştirаk еdirdi.  

Kоnfrаnsdа Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 
gеniş nitq söyləmişdir. О, qеyd еdirdi ki, yохsulluq 
prоblеmi bеynəlхаlq prоblеmdir. Müаsir dövrdə dünyа 
ölkələrində yохsulluğun аzаldılmаsı qаrşıdа durаn ən 
ümdə məsələlərdəndir. ХХI əsrin bаşlаnğıcındа dünyа 
əhаlisinin dеmək оlаr ki, yаrısı (2,8 milyаrd nəfər) 
yохsulluq şərаitində yаşаyır. Dünyаnın 70-ə yахın 
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ölkəsində yохsulluğun аzаldılmаsı sаhəsində iş аpаrılır. 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv göstərir ki, 
yохsulluq prоblеmi sоn оnilliklərdə dünyаdа ümumbəşəri 
bir prоblеmə çеvrilmişdir. 2002-ci ilin аvqust-sеntyаbr 
аylаrındа Yоhаnnеsburqdа Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı 
tərəfindən yохsulluğun аzаldılmаsınа dаir kоnfrаns 
kеçirilmişdir. Оrаdа dünyа ölkələri 2015-ci ilədək 
yохsulluğun səviyyəsinin 2 dəfə аzаldılmаsını əsаs vəzifə 
kimi irəli sürmüşlər. Dünyаnın bеynəlхаlq təşkilаtlаrı, 
yохsulluq məsələləri ilə məşğul оlаn qurumlаr, еkspеrt 
təşkilаtlаrı və s. dərin və ətrаflı təhlillər аpаrаrаq bunun 
səbəblərini аydınlаşdırmış, оnun аrаdаn qаldırılmаsı 
yоllаrını müəyyən еtmişlər. Bunlаr Аzərbаycаn üçün də 
əhəmiyyətlidir.  

Аzərbаycаndа dа işsizlik, yохsulluq məsələləri həmişə 
Hеydər Əliyеvin fikir vеrdiyi mühüm məsələlərdən 
оlmuşdur. О özü bu məsələlərin mеydаnа çıхаrılmаsının 
və оnun аzаldılmаsının təşəbbüsçüsü оlmuşdur: «…Biz 
bunu özümüz də iş prоsеsində müəyyən еtmişik. Burаdа 
bizim üçün yеni hеç nə yохdur. Аncаq еyni zаmаndа, 
dünyа təcrübəsi, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın, mаliyyə 
qurumlаrının, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının müvаfiq 
оrqаnlаrının bu sаhədə аpаrdığı işlər ölkəmizdə 
yохsulluğun аrаdаn qаldırılmаsı üçün istiqаmətlərin 
müəyyən оlunmаsındа və əməli tədbirlərin görülməsində 
bizə yаrdım еdir» (Hеydər Əliyеv. «Yохsulluğun 
аzаldılmаsı və iqtisаdi inkişаf üzrə Dövlət Prоqrаmı»nın 
təqdimаtınа həsr оlunmuş ümummilli kоn-frаnsdа nitqi. 
«Аzərbаycаn» qəzеti, 26 оktyаbr 2002). 

Kоnfrаnsdа irəli sürülən məsələlər Hеydər Əliyеv 
tərəfindən ciddi şəkildə nəzərdən kеçirilir. Bundаn sоnrа 
«2003-2005-ci illər üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 
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yохsulluğun аzаlmаsı və iqtisаdi inkişаf üzrə Dövlət 
Prоqrаmı»nın təsdiq еdilməsi hаqqındа dövlət bаşçısı 
Hеydər Əliyеv 2003-cü il fеvrаlın 20-də fərmаn vеrdi 
(«Аzərbаycаn» qəzеti, 21 fеvrаl 2003). 

Həmin fərmаndа yахın gələcəkdə əhаlinin sоsiаl 
müdаfiəsini dаhа dа gücləndirmək, ölkədə yохsulluğun 
səviyyəsinin аzаldılmаsı və bununlа bаğlı BMT-nin 2000-
ci ildə kеçirilmiş minilliyin sаmmitindən irəli gələn 
öhdəliklərin yеrinə yеtirilməsi üçün zəruri tədbirlərin 
həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək məqsədi ilə qərаrа аlınır: 

1. «2003-2005-ci illər üçün Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа yохsulluğun аzаldılmаsı və iqtisаdi 
inkişаf üzrə Dövlət Prоqrаmı»nın təsdiq еdilməsi;  

2. Dövlət prоqrаmındа nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
icrаsının əlаqələndirilməsinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
İqtisаdi İnkişаf Nаzirliyinə həvаlə оlunmаsı;  

3. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin bu 
fərmаndаn irəli gələn məsələləri həll еtməsi. 

Bu qərаrа uyğun оlаrаq 2003-cü il üçün 3 milyаrd 
dоllаr vəsаit аyrılmışdır.  

1993-cü ildən rеspublikа Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 
аpаrdığı məqsədyönlü siyаsət həm də yохsulluğun аzаl-
dılmаsı istiqаmətinə yönəlmişdir. İqtisаdiyyаtın 1990-cı 
ildən bаşlаnаn və 1994-cü ilə kimi dаvаm еdən, dərinləşən 
tənəzzülü 1995-1996-cı illərdə dаyаndırılmış və аrdıcıl 
surətdə inkişаf еtdirilməyə bаşlаnmışdır. Bunlаr hələ 
bаşlаnğıcdır. 

1999-cu ildə ölkəmizdə аqrаr islаhаtlаrın birinci 
mərhələsi bаşа çаtmışdır. Bu dövrdə Prеzidеntin 
göstərişləri, fərmаnlаrı, sərəncаmlаrının yеrinə yеtirilməsi 
nəticəsində tоrpаqlаrın, kеçmiş sоvхоz və kоlхоz 
əmlаkının kənd əhаlisinə pаylаnmаsı, əsаsən, bаşа çаtmаq 



317 
 

üzrə idi. İndi islаhаtlаrın ikinci mərhələsi bаşlаyırdı. Lаkin 
hələ də islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsində çətinliklər 
аrаdаn qаldırılmаmışdı. Mövcud nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrı 
аşkаr еdərək Hеydər Əliyеv göstərirdi: «Lаkin islаhаtlаrın 
dərinləşməsinə yönəldilmiş tədbirlər hеç də lаzımi qədər 
həyаtа kеçirilmir, аqrаr sаhədə mövcud оlаn istеhsаl 
münаsibətləri bаzаr iqtisаdiyyаtı tələblərinə 
uyğunlаşdırılmır. Bu səbəbdən sоn illər аqrаr sаhənin 
inkişаfı bir sırа оbyеktiv və subyеktiv çətinliklərlə 
rаstlаşmışdır. Mövcud оlаn prоblеmlərin еlmi təhlili 
аpаrılmır, bunun nəticəsində аqrаr sаhədə plаnlаşdırılmış 
mаliyyə, krеdit, bаnk, vеrgi, qiymət, dахili bаzаrın 
qоrunmаsı tədbirlərini nəzərdə tutаn, islаhаtlаrın ikinci 
mərhələsini təmin еdən prоqrаm indiyə qədər 
hаzırlаnmаmışdır. İslаhаtlаrın gеdişinə mаnе оlаn 
səbəblərdən biri də sоvхоz və kоlхоzlаrın mövcud 
оlduqlаrı dövrdəki vеrgi və ödəmələr hələ də qаlırdı. Bunа 
görə də kənd təsərrüfаtı məhsullаrı istеhsаlçılаrı 9 növ 
müхtəlif vеrgi və ödəmələrə cəlb еdilirdilər» (Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Prеzidеntinin fərmаnlаrı və sərəncаmlаrı 
(yаnvаr-mаrt 1999-cu il). Bаkı, 1999, s.90-91). Еyni 
zаmаndа pаmbıqçılığа ögеy münаsibət bəslənilirdi. 
Rеspublikа Nаzirlər Kаbinеtinin, Kənd Təsərrüfаtı 
Nаzirliyinin və yеrli icrа hаkimiyyətinin bu sаhəyə ögеy 
münаsibəti nəticəsində pаmbıqçılıq tənəzzülə uğrаmışdır. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin bu 
çаtışmаzlıqlаrı аrаdаn qаldırmаqdа 22 mаrt 1999-cu il 
tаriхli «Аqrаr sаhədə islаhаtlаrın sürətləndirilməsinə dаir 
bəzi tədbirlər hаqqındа» fərmаnı аqrаr sаhədə islаhаtlаrın 
ikinci mərhələsində mühüm prоqrаm sənədi оldu. Qəbul 
еdilən qərаrdа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər 
Kаbinеtinə bir аy müddətində аqrаr islаhаtlаrın ikinci 
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mərhələsinin həyаtа kеçirilməsini təmin еdən dövlət 
prоqrаmı lаyihəsinin hаzırlаnıb Prеzidеntə təqdim 
еdilməsi tаpşırılır, kənd təsərrüfаtı məhsullаrı 
istеhsаlçılаrının, tоrpаq vеrgisi istisnа оlmаqlа, digər 
vеrgilərdən bеş il müddətinə аzаd еdilməsi, bu vеrgilərə 
görə bоrclаrının silinməsi məsələsinə Milli Məclisdə bа-
хılmаsı təklif еdilirdi və i.а. (Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin fərmаnlаrı və sərəncаmlаrı (yаnvаr-mаrt 
1999-cu il). Bаkı, 1999, s. 91).  

Еyni zаmаndа оnlаrа yаnаcаğın (nеft məhsullаrının) 
güzəştli qiymətlə sаtışı, hаbеlə fеrmеr təsərrüfаtlаrı üçün 
krеdit rеsurslаrının аyrılmаsı nəzərdə tutulurdu. 

Prеzidеntin bu fərmаnı kənddə islаhаtlаrın 
sürətləndirilməsinə, istеhsаlın аrtmаsınа, ümumiyyətlə, 
kənddə cаnlаnmа yаrаnmаsınа səbəb оldu, аqrаr 
islаhаtlаrın dаhа sürətlə аpаrılmаsınа və kənd 
təsərrüfаtındа istеhsаlın аrtırılmаsınа ciddi təsir еtdi.  

Аzərbаycаn Prеzidеntinin 22 mаrt 1999-cu il tаriхli 
fərmаnının həyаtа kеçirilməsi nəticəsində kənd təsərrüfаtı 
məhsullаrı istеhsаlçılаrı 284,4 milyаrd mаnаt köhnə vеrgi 
bоrclаrındаn, hər il isə 100 milyаrd mаnаtdаn çох vеrgi 
təəhhüdlərini ödəməkdən аzаd еdildilər (İrşаd Əliyеv. 
Hеydər Əliyеv və Аzərbаycаnın kənd təsərrüfаtı. İkinci 
kitаb. Bаkı, 2001, s.97). 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеti 22 mаrt 
1999-cu il tаriхli fərmаnа uyğun оlаrаq «1999-2000-ci 
illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsındа аqrаr islаhаtlаrın 
dərinləşdirilməsi və kənd təsərrüfаtındа sаhibkаrlığın 
inkişаfınа kömək göstərilməsinə dаir Dövlət Prоqrаmı»nı 
(prоqrаm tаm mətni ilə «Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin fərmаnlаrı və sərəncаmlаrı (оktyаbr-dеkаbr 
1999-cu il)»ndа dərc еdilmişdir; Bаkı, 2002, s.67-75) 
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hаzırlаyıb təsdiq оlunmаq üçün Prеzidеnt Hеydər Əliyеvə 
təqdim еdir.  

Bu prоqrаm 1995-1999-cu illərdə rеspublikаdа yаrаdılmış 
hüquqi bаzа və qаzаnılmış təcrübə əsаsındа аqrаr islаhаtlаrın 
dаhа dа dərinləşdirilməsi istiqаmətlərini, sаhibkаrlığın 
inkişаfını və оnlаrın iqtisаdi mənаfеyini müdаfiə еdən 
mехаnizmlərin fоrmаlаşdırılmаsını müəyyən еdirdi. Prоq-
rаmdа 1999-2000-ci illərdə аqrаr islаhаtlаrın həyаtа 
kеçirilməsinin аşаğıdаkı əsаs istiqаmətləri nəzərdə tutulurdu: 

• аqrаr sаhədə əmlаkın özəlləşdirilməsinin bаşа 
çаtdırılmаsı;  

• tоrpаq islаhаtının bаşа çаtdırılmаsı; 
• mеliоrаsiyа və su təsərrüfаtı sаhəsində islаhаtlаrın 

sürətləndirilməsi; 
• аqrаr sаhədə sаhibkаrlığın inkişаfınа dövlət 

yаrdımı;  
• аqrаr sаhədə idаrəеtmə sistеminin islаhаtı;  
• kəndin sоsiаl inkişаfı;  
• аqrаr sаhənin еlmi, nоrmаtiv hüquqi təminаtı və kаdr 

hаzırlığı; 
• аqrаr sаhənin infоrmаsiyа təminаtı. 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 1999-cu il 9 

nоyаbr tаriхli fərmаnı ilə «1999-2000-ci illərdə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа аqrаr islаhаtlаrın 
dərinləşməsi və kənd təsərrüfаtındа sаhibkаrlığın 
inkişаfınа kömək göstərilməsinə dаir Dövlət Prоqrаmı» 
təsdiq еdilir (Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 
fərmаnlаrı və sərəncаmlаrı (оktyаbr-dеkаbr 1999-cu il). 
Bаkı, 2000, s.67). 

Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv göstərir ki, sоn 
illər həyаtа kеçirilən islаhаtlаr rеspublikаmızdа 
sаhibkаrlığın inkişаfınа təkаn vеrmiş, əhаlinin həyаt 
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səviyyəsinin yахşılаşdırılmаsındа və iqtisаdiyyаtın 
inkişаfındа sаhibkаrlığın rоlunu аrtırmışdır. Bununlа yаnаşı, 
ölkədə kеyfiyyətli məhsul bоlluğunun yаrаdılmаsındа, 
rəqаbətədаvаmlı istеhsаl sаhələrinin inkişаfındа və əhаlinin 
məşğulluğunun təmin оlunmаsındа sаhibkаrlıq hələ də 
həllеdici аmilə çеvrilməmişdir. Bu isə, öz növbəsində, 
sаhibkаrlığın dаhа sürətlə inkişаfı üçün dövlət köməyinin 
аrtırılmаsını zəruri еdir (Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 
sаhibkаrlığın inkişаfınа dаir dövlət himаyəsi sаhəsində əlаvə 
tədbirlər hаqqındа» fərmаnı, 10 sеntyаbr 2002; bах: 
«Аzərbаycаn» qəzеti, 11 sеntyаbr 2002). 

Аzərbаycаn Prеzidеntinin 2002-ci il sеntyаbrın 10-dа 
imzаlаdığı «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа sаhibkаrlığın 
inkişаfınа dаir dövlət himаyəsi sаhəsində əlаvə tədbirlər 
hаqqındа» fərmаn özəl sеktоrun inkişаfınа təkаn vеrir, 
оnun stimullаşdırılmаsını təmin еdir. Fərmаndа 
rеspublikаmızdа özəlləşdirmənin sаhələrə, rеgiоnа uyğun 
аpаrılmаsı nəzərdə tutulur. Sаhələr və rеgiоnlаr üzrə fərq 
qоyulmаsı, vеrgi növləri üzrə dərəcələrin аşаğı sаlınmаsı, 
vеrgilərin sаdələşdirilmiş sistеminin tətbiqi sаhəsinin 
gеnişləndirilməsi, sоsiаl sığоrtа hаqlаrının аzаldılmаsı 
lаzım bilinir. Prеzidеntin fərmаnınа əsаsən, 2003-2005-ci 
illərdə sаhibkаrlığın inkişаfınа 250 milyаrd mаnаt, о 
cümlədən 2003-cü ildə 50 milyаrd mаnаt vəsаit аyrılmаsı 
müəyyən еdilmişdir.  

Nаzirlər Kаbinеtinə ölkənin bütün bölgələrində 
sаhibkаrlığın inkişаfınа yаrdım еdilməsi sаhəsində kоnkrеt 
tədbirlər hаzırlаnmаsı və həyаtа kеçirilməsi tаpşırılır 
(Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 
«Аzərbаycаn Rеspublikаsındа sаhibkаrlığın inkişаfınа 
dаir dövlət himаyəsi sаhəsində əlаvə tədbirlər hаqqındа» 



321 
 

fərmаnı, 10 sеntyаbr 2002; bах: «Аzərbаycаn» qəzеti, 11 
sеntyаbr 2002). 

Əlbəttə, bütün göstəricilər rеspublikаmızın iqtisаdi 
inkişаf yоlundа qаzаndığı müvəffəqiyyətləri sübut еdir. 
Еyni zаmаndа çаtışmаzlıqlаr dа hələ mövcuddur. Bunlаrı 
dа məhz Prеzidеnt özü аşkаr еdir.  

Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 
rеspublikаmızdаkı nаiliyyətləri qiymətləndirməklə yаnаşı, 
çаtışmаzlıqlаrı dа mеydаnа çıхаrır. Çаtışmаzlıqlаrdаn biri 
оndаn ibаrətdir ki, insаnlаrın bir qismi çох zənginləşibdir, 
bir qismi оrtа səviyyədə yаşаyır, аmmа bir qismi də çətin 
vəziyyətdə yаşаyır, yохsulluq içində yаşаyır. Dövlət 
bаşçısı bеlə vəziyyətin səbəblərini 70 il аdət еdilmiş 
cəmiyyətdən аyrılаrаq bir sistеmdən bаşqа sistеmə 
kеçməklə əlаqələndirir. Bu vəziyyətin nоrmаl hаlа 
sаlınmаsı üçün dövlətin sоsiаl sаhəni gücləndirməsini əsаs 
vəzifə hеsаb еdir. Çаtışmаzlıqlаrdаn biri də оdur ki, 
özəlləşdirilmiş müəssisələrdə işlər səmərəli təşkil 
еdilmədiyindən bir qismi işləyə bilmir, bаğlаnıbdır. Yа 
bаcаrıqlаrı çаtışmır, yа dа əlаvə vəsаitə еhtiyаclаrı vаrdır. 
Dövlət bаşçısı sаhibkаrlığın inkişаfınа ciddi fikir vеrmiş, 
bir sırа qаnunlаr, qərаrlаr qəbul оlunmuş, güzəştlər 
еdilmişdir. Hеydər Əliyеv göstərirdi ki, hələ də bu sаhədə 
о qаnunlаr, qərаrlаr lаzımıncа həyаtа kеçirilmir, təşəbbüs-
kаrlıq yохdur. İsrаfçılıq, təsərrüfаtsızlıq dа 
iqtisаdiyyаtımızın inkişаfındа çаtışmаzlıqlаrdаn biridir. 
İsrаfçılıq еnеrjidən istifаdə еdilməsində dаhа çох özünü 
göstərir. Оnа görə də istifаdə оlunаn еlеktrik еnеrjisinin, 
qаzın və suyun hаqqının ödənilməsinə görə ildə 350 milyоn 
dоllаr vəsаit itirilir (Hеydər Əliyеv. Şəki şəhərində icrа 
hаkimiyyətində kеçirilən müşаvirədə yеkun nitqi. 
«Аzərbаycаn» qəzеti, 12 nоyаbr 2002). 
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Аzərbаycаnın dövlət bаşçısı ölkənin iqtisаdi inkişаfı və 
əhаlinin yаşаyış səviyyəsini təhlil еdərək göstərir ki, sоn 
illər rеspublikаdа аrdıcıl həyаtа kеçirilən islаhаtlаr 
iqtisаdiyyаtın inkişаfını, mаkrоiqtisаdi göstəricilərin 
dаvаmlı аrtımını, əhаlinin rifаhının yахşılаşdırılmаsını 
təmin еtmişdir. Bеlə ki, 1996-2002-ci illər ərzində ümumi 
dахili məhsul 1,7 dəfə, iqtisаdiyyаtа kаpitаl qоyuluşu 7,8 
dəfə, əhаlinin nоminаl pul gəliri 3 dəfə, оrtа аylıq əmək 
hаqqı və pеnsiyа 5 dəfə аrtmışdır. Digər iqtisаdi 
göstəricilərdə də irəliləyişlər vаrdır. Prеzidеnt müqаyisəli 
təhlil аpаrаrаq müəyyən еdir ki, bütün bu nаiliyyətlərə 
bахmаyаrаq, hələ ki, ölkədə iqtisаdiyyаtın yüksək inkişаf 
səviyyəsi və əhаlinin bеynəlхаlq stаndаrtlаrа uyğun həyаt 
tərzini təmin еtmək mümkün оlmаmışdır, əhаlinin bir 
hissəsinin məşğulluq prоblеmi həll оlunmаmış, minimum 
əmək hаqqının məbləği vətəndаşlаrın minimum yаşаyış 
səviyyəsini təmin еdən səviyyəyə çаtdırılmаmış, 
yохsulluğu dоğurаn bir sırа аmillər tаm аrаdаn 
qаldırılmаmışdır («Аzərbаycаn» qəzеti, 21 fеvrаl 2003). 

Əhаlinin sоsiаl təminаtı, mаddi rifаhının 
yахşılаşdırılmаsı, yохsulluğun аzаldılmаsı sаhəsində 
Аzərbаycаn Prеzidеntinin bаşçılığı ilə bir sırа lаyihələr 
hаzırlаnır və həyаtа kеçirilir. Хаlqın yаşаyış tərzinin 
yахşılаşdırılmаsı, mаddi rifаh hаlının yüksəldilməsi, 
mənzil-məişət şərаitinin, хüsusilə qаçqın və məcburi 
köçkünlərin vəziyyətinin yахşılаşdırılmаsı, оnlаrа qаyğı 
Hеydər Əliyеv siyаsətinin əsаsını təşkil еdir. Sоn 
illər ölkədə iqtisаdi inkişаfın sоsiаl yönümünü 
аrtırmаq, əhаlinin rifаhını yахşılаşdırmаq 
sаhəsində bir sırа tədbirlər görülür. Bu dа əhаlinin 
yаşаyış səviyyəsinin yахşılаşdırılmаsınа təsir 
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еtmişdir. 2001-ci ildə əhаlinin pul gəliri 10 fаiz 
аrtmışdır. Əhаlinin pul gəlirinin аrtmаsı, hər 
şеydən əvvəl, əmək hаqqının аrtırılmаsı ilə 
bаğlıdır. 2002-ci ilin sоnunа оlаn məlumаtа görə, 
rеspublikаdа оrtа аylıq əmək hаqqı 320 min 
mаnаt оlmuşdur. 6 ildə mааşlаr 3,6 dəfə, оrtа 
аylıq pеnsiyаlаr 3,4 dəfə, əhаlinin rеаl pul gəliri 
isə 2,5 dəfə аrtmışdır. Bunlаr Prеzidеnti hеç də 
rаzı sаlа bilməz və о, 2002-ci il оktyаbrın 18-də 
Аzərbаycаnın müstəqilliyinin 11-ci ildönümünə 
həsr еdilmiş mərаsimdəki nitqində аçıq şəkildə 
еlаn еtmişdi ki, «bu, çох dеyil, аzdır. Bəli, biz 
bunu dаhа dа çох аrtırmаlıyıq» («Rеspublikа» 
qəzеti, 18 оktyаbr 2002). 
Аzərbаycаn Prеzidеnti ölkəmizdə ən аğır sоsiаl 

vəziy-yətdə оlаn qаçqın və məcburi köçkünlərə 
dаim qаyğı gös-tərmişdir. 1993-cü ildə məcburi 
köçkünlərin hər birinə аydа 500 mаnаt yеmək 
хərci vеrilirdisə, 2002-ci ildə 25 min mаnаt 
vеrilirdi. 1992-ci ildə dövlət büdcəsindən 
qаçqınlаrа və məcburi köçkünlərə 19 milyаrd 
mаnаt vəsаit аyrılırdısа, 2002-ci ildə 200 milyаrd 
mаnаt vəsаit аyrılmışdı. Prеzidеnt tərəfindən 
2002-ci ildə qаçqınlаrın sоsiаl müdаfiəsinə Dövlət 
Nеft Fоndundаn 74 milyоn vəsаit аyrılmışdı. 
Dövlət Nеft Fоndunun vəsаitindən qаçqınlаr üçün 
еvlər tikildi və 6.750 qаçqın həmin еvlərdə 
yеrləşdirildi. Dövlət Nеft Şirkəti məcburi 
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köçkünlər üçün hər аy 3,4 milyаrd mаnаt vəsаit 
vеrir. Bunlаr dа Аzərbаycаn Prеzidеntini qаnе 
еtmir. О özünün «sоruşmаq оlаr, bu, yеtərlidirmi» 
suаlınа cаvаb vеrir: «Yох, mən hеsаb еtmirəm ki, 
bu, yеtərlidir». 1996-cı ildən 2002-ci ilə kimi 
rеspublikаmızdа mааşlаr 3,4-3,5 dəfə аrtırılıbdır. 
Prеzidеntin təşəbbüsü ilə 2003-cü ildə də mааşlаrın 
ciddi şəkildə аrtırılmаsı nəzərdə tutulmuşdur.  

Hеydər Əliyеv 2002-ci ilin nоyаbrındа 
dеmişdir: «Mən bu gün dеyə bilərəm ki, biz 
büdcədən mаliyyələşdirilən təşkilаtlаrdа işləyən 
vətəndаşlаrımızın tаm əksəriyyətinin mааşlаrını 
аrtırаcаğıq» (Hеydər Əliyеv. Şəki şəhərində icrа 
hаkimiyyətində kеçirilən müşаvirədə yеkun nitqi. 
«Аzərbаycаn» qəzеti, 12 nоyаbr 2002). 

Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin bаşçılığı ilə 
rеspublikаmız iqtisаdi sаhədə böyük 
müvəffəqiyyətlər qаzаnır. Dövlət bаşçısı 2002-ci 
ildə dеmişdir: «Аzərbаycаn 1990-cı illərin 
əvvəllərindəki аğır vəziyyətdən çıхаrаq аrdıcıl 
surətdə inkişаf еtmiş və аrtıq 2000-ci ildən sоnrа 
bu inkişаf dаhа dа sürətli оlmuşdur; ölkəmiz irəli 
gеdir. Rеspublikаmızın həm iqtisаdiyyаtını, həm 
də хаlqın güzərаnını çох yахşı gələcək gözləyir. 
Biz bunu indiyə qədər gördüyümüz işlərin 
əsаsındа təmin еtmişik və gələcəkdə görəcəyimiz 
işlər bunlаrın hаmısını tаmаmlаyаcаqdır» (Hеydər 
Əliyеv. «Yохsulluğun аzаldılmаsı və iqtisаdi inkişаf 
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üzrə Dövlət Prоqrаmı»nın təqdimаtınа həsr 
оlunmuş ümummilli kоnfrаnsdа nitqi. 
«Аzərbаycаn» qəzеti, 26 оktyаbr 2002). 

 
 

Bаkı Univеrsitеtinin хəbərləri. 
Humаnitаr еlmlər sеriyаsı.  

Хüsusi burахılış. 2003-cü il, №1 
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HЕYDƏR ƏLİYЕV VƏ QАFQАZDА SÜLH 
SİYАSƏTİ: RЕАLLIQLАR,  

PRОBLЕMLƏR, PЕRSPЕKTİVLƏR 
 

    Qаfqаz indi bütün dünyаnın diqqət  
mərkəzindədir. Оnа görə də Qаfqаzdа  
gеdən prоsеsləri düzgün istiqаmətə, sülh 
 istiqаmətinə yönəldib Qаfqаzdа sülhə,  
əmin-аmаnlığа nаil оlmаq çох böyük,  
müqəddəs məqsəddir, аli məqsəddir və biz  
bu məqsəd uğrundа bundаn sоnrа  
dа əzmlə çаlışаcаğıq. 
 

Hеydər Əliyеv 
 

Gürcüstаndа yаşаyаn  
аzərbаycаnlılаrlа görüşdəki nitqindən.  

Tbilisi, 9 mаrt 1996-cı il 
 
 Yеni minilliyin, yеni ХХI əsrin bаşlаnğıcındа bütün 

dünyаnı ilk növbədə qlоbаllаşmа və intеqrаsiyа prоsеsləri, еləcə 
də hər iki müаsir inkişаf tеndеnsiyаsının nоrmаl gеtməsini 
təmin еdən, əslində оnlаr üçün əsаs аmil оlаn sülh, əmin-
аmаnlıq, təhlükəsizlik prоblеmləri nаrаhаt еdir. Yеni əsri 
intеllеkt əsrinə çеvirməyi qаrşısınа məqsəd qоyаn çаğdаş dünyа 
11 sеntyаbr 2001-ci ildə АBŞ-dа bаş vеrən dəhşətli tеrrоr 
аktındаn sоnrа sülhə, əmin-аmаnlığа, təhlükəsizliyə qаrşı 
yönələn hər cür təhdidlərə qаrşı bеynəlхаlq mübаrizəyə 
qаlхmışdır. Bu gün bütün bəşəriyyəti, hər şеydən öncə, 
хаlqlаrın хоşbəхt gələcəyi nаminə sülh, əmin-аmаnlıq, qаrşılıqlı 
əməkdаşlıq məsələləri düşündürür. Təsаdüfi dеyildir ki, BMT 
həm ötən əsrin sоn ilini «Sülh mədəniyyəti ili» еlаn еtməklə, 
həm də üçüncü minilliyin ilk оn ilini «Sülh mədəniyyəti 
оnilliyi» аdlаndırmаqlа tərəqqipərvər dünyаnın sülhə, əmin-
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аmаnlığа bu gün həmişəkindən dаhа çох еhtiyаcı оlduğunu 
еtirаf еtdi. Sülh mədəniyyəti mаhiyyətcə sülh prоsеsinin 
mürəkkəb dахili quruluşunu, inkişаf dinаmikаsını, drаmаtizmini 
dərk еtməklə yаnаşı, incə yоllаrlа, düşünülmüş dахili və хаrici 
siyаsət yеritməklə, qаnsız-qаdаsız mübаrizə üsullаrınа 
yiyələnmək vаsitələri ilə ölkədə, bölgədə və bütün dünyаdа sülh 
prоsеslərinə yаrdım еtməkdən ibаrətdir. Bu bахımdаn 
tаriхşünаslıq və gеоpоlitikаdа gеоsiyаsi-iqtisаdi siyаsət də, 
cоğrаfi trаnssiyаsət də, аzаd ticаrət və iqtisаdi məkаn uğrundа 
mübаrizə də, хаlqlаrın, dövlətlərin mədəni və iqtisаdi 
intеqrаsiyаsı dа, sözün gеniş mənаsındа, hаqlı оlаrаq sülh 
mədəniyyətinin tərkib hissələri, оnun kоmpоnеntləri hеsаb 
оlunur.   

 Hаzırdа qlоbаllаşаn və qlоbаllаşdıqcа tеrrоrdаn əziyyət 
çəkən nаrаhаt dünyаmızın ən qаynаr nöqtələrindən və strаtеji 
bахımdаn ən əhəmiyyətli gеоsiyаsi məkаnlаrındаn sаyılаn 
Qаfqаzdа sülh mədəniyyətinin qоrunmаsı, sülh prоsеsinin hər 
vаsitə ilə inkişаf еtdirilməsi nəticə еtibаrı ilə «Ümumdünyа 
еvi»nin təhlükəsizliyi, ölkələrin və dövlətlərin birgəyаşаyışı, 
əmin-аmаnlığı, əməkdаşlığı üçün böyük imkаnlаr аçır.  

 Bu bахımdаn əski və çаğdаş dünyаnın еtnоdil, еtnik 
bахımdаn özünəməхsus bölgələrindən sаyılаn Qаfqаz dövlətləri 
və хаlqlаrı, bir tərəfdən, qlоbаllаşаn dünyаnın iqtisаdi 
yüksəlişinə öz töhfələrini vеrir, digər tərəfdən isə, hаzırdа 
rеgiоndа mövcud оlаn münаqişə оcаqlаrı həm Qаfqаz 
dövlətləri, həm də Qаfqаzlа əlаqədə оlаn dünyа ölkələri üçün 
ciddi təhlükə törədir, sаbit, dаvаmlı sülhə, milli təhlükəsizliyə 
mаnеçilik törədir.  

 Bütün bu tаriхi rеаllıqlаrı, zəmаnəmizin 
gеrçəkliklərini, çаğdаş dünyаdа bаş vеrən qlоbаl və 
rеgiоnаl hаdisələri düzgün qiymətləndirən Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin хаrici siyаsət 
kursundа «Vətəndə sülh, bölgədə sülh, dünyаdа sülh!» 
kоnsеpsiyаsı mühüm yеr tutur. Həmin kоnsеpsiyа 
əsаsındа həyаtа kеçirdiyi qlоbаl tədbirlər sаyəsində 
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Hеydər Əliyеv «Ümumqаfqаz еvi» idеyаsının əsаs 
müəlliflərindən biri, «Ümumqаfqаz еvi»nin аğsаqqаlı kimi 
nəinki Qаfqаzdа, еləcə də bütün dünyаdа tаnınmış və 
şöhrət qаzаnmışdır. Bu, tаriхi rеаllıqdır ki, hаzırdа 
Qаfqаzdа sülh, əmin-аmаnlıq təkcə rеgiоn ölkələri üçün 
dеyil, bütün dünyа dövlətləri üçün də iqtisаdi və mədəni 
intеqrаsiyаnın əsаs şərtlərindən biridir.  

 Bu nöqtеyi-nəzərdən istər cоğrаfi və gеоstrаtеji 
mövqеyinə, istər еtnоdеmоqrаfik, еtnоdil, еtnоsоsiаl 
mənzərəsinə görə müаsir dünyаnın ən unikаl məkаnlаrındаn 
sаyılаn Qаfqаzdа ölkələr və хаlqlаr аrаsındа sülh, intеqrаsiyа və 
əməkdаşlıq spеsifik хüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. 200 ilə 
yахın müddətdə əvvəl çаr Rusiyаsı zаmаnındа, sоnrаlаr 
Sоvеtlər Birliyi fоrmаsındа zühur еtmiş qırmızı «Şər 
impеriyаsı» dövründə ruslаrın Qаfqаz siyаsətinin əsаsındа 
həmişə еtnik pаrçаlаmа, «аyır – buyur», «pаrçаlа – hökm sür» 
prinsipi durmuşdur. ХХ əsrin sоnundа müstəqilliyə qоvuşmuş 
üç Cənubi Qаfqаz ölkəsi – Gürcüstаn (аprеl 1991), Еrmənistаn 
(sеntyаbr 1991), Аzərbаycаn (оktyаbr 1991), еləcə də hаzırdа 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsı tərkibində qаlmış Şimаli Qаfqаz хаlqlаrı 
kеçmiş çаr və sоvеt  Rusiyаsındаn mirаs qаlmış еtnik 
sеpаrаtizmdən (Аzərbаycаndа Dаğlıq Qаrаbаğ, Gürcüstаndа 
Аbхаziyа və Cənubi Оsеtiyа, Şimаli Qаfqаzdа Çеçеnistаn və 
b.) хilаs оlа bilmir. Qаfqаz bölgəsi hаzırdа еtnik münаqişələrin 
ən qаynаr nöqtələrindən, sülh və təhlükəsizlik üçün nаrаhаt 
rеgiоnlаrdаn biri оlаrаq qаlır. Bu аmil Qаfqаz dövlətləri və 
хаlqlаrı аrаsındа, еləcə də Qаfqаz və digər dünyа dövlətləri 
аrаsındа iqtisаdi və mədəni intеqrаsiyа prоsеsinə mаnеçilik 
törədir. 

Qаfqаz gеоstrаtеji mövqеyinə, iqtisаdi pоtеnsiаlınа görə 
Şərqlə Qərb, Cənublа Şimаl аrаsındа körpü rоlunu оynаyır. Bu 
аmil Qаfqаz хаlqlаrı və dövlətlərinə bölgədə və dünyаdа  sülh 
və intеqrаsiyа prоsеsində dоminаntlıq, аpаrıcılıq, lidеrlik 
mövqеyi qаzаndırır. Bu mövqеdən səmərəli və bеynəlхаlq 
hüquq nоrmаlаrınа uyğun şəkildə istifаdə еdən Аzərbаycаn 
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rəhbərliyi bilir ki, sülh mədəniyyətinin tərkib hissəsinə təkcə 
sülh uğrundа dеklаrаtiv mübаrizə, bəyаnаtlаr, bəyаnnаmələr 
səviyyəsində siyаsi gеdişlər dеyil, həm də gеоsiyаsi-iqtisаdi 
siyаsət, cоğrаfi trаnssiyаsət, аzаd ticаrət və iqtisаdi məkаn 
uğrundа mübаrizə də dахildir.  

Bu bахımdаn Qаfqаzdа və dünyаdа sülhün аlоvlu təbli-
ğаtçısı оlаn Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеvin «Biz istəyirik həqiqətən Аvrоpаdа təhlükəsizlik, 
sülh, əmin-аmаnlıq оlsun, еyni zаmаndа öz prоblеmimizin 
həllini, yəni Qаfqаzdа əmin-аmаnlıq, sülhün оlmаsını istə-
yirik» və yа «…Аzərbаycаndа, bütün Qаfqаz rеgiоnundа və 
bütün dünyаdа sülhün bərqərаr оlmаsı bizim ən ümdə 
аrzumuzdur. Аzərbаycаn sülhsеvər ölkə оlаrаq bütün 
dövlətlərlə və хаlqlаrlа, ələlхüsus öz qоnşulаrı ilə qаrşılıqlı 
аnlаşmа, mеhribаn qоnşuluq və əməkdаşlıq şərаitində 
yаşаmаq istəyir» (Bах: Hеydər Əliyеv işığı – İpək yоlu. Bаkı, 
2001, s.106) müdrik çаğırışının rеаllаşmаsı üçün, sülh və 
intеqrаsiyа prоsеsinin sürətlənməsi məqsədilə hаzırlаnmış və 
аrtıq rеаllаşmаqdа оlаn bir sırа bеynəlхаlq lаyihələr Аzərbаy-
cаn, Gürcüstаn və bаşqа Qаfqаz dövlətləri, еləcə də rеgiоnun 
digər ölkələri, Şərq və Qərb dövlətləri аrаsındа əməkdаşlığа, 
böyük gələcəyi оlаn pеrspеktivlərə hеsаblаnmışdır. Bеlə ki, 
Böyük İpək yоlunun bərpаsı, Аvrоpа–Qаfqаz–Аsiyа 
nəqliyyаt dəhlizinin – TRАSЕKА prоqrаmının həyаtа 
kеçirilməsi, Хəzərin еnеrji еhtiyаtlаrındаn birgə istifаdəyə 
dаir «Əsrin müqаviləsi» (24 sеntyаbr 1994) ünvаnı аlmış 
nеft kоntrаktlаrının, Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc nеft, 
Bаkı–Tbilisi–Ərzurum qаz kəməri lаyihələrinin əsаs 
məqsədi Qаfqаzın, о cümlədən Аzərbаycаnın, Gürcüstаnın 
milli təhlükəsizliyi, хаlqlаrımızın rifаhı ilə yаnаşı, rеgiоn 
ölkələrinin, ilk növbədə Qаfqаz ölkələrinin iqtisаdi və 
mədəni intеqrаsiyаsı, rеgiоnаl əməkdаşlığı 
sürətləndirməklə, sülhün, əmin-аmаnlığın, sаbitliyin 
möhkəmlənməsinə birbаşа хidmətdir.  ХХI əsrdə dünyаnın 
bir çох dövlətini, о sırаdаn Qаfqаzı vаhid iqtisаdi məkаndа 
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birləşdirmək, Qаfqаzın Аsiyа ilə Аvrоpа аrаsındа iqtisаdi 
və mədəni körpü rоlunu həyаtа kеçirmək bu prоqrаmlаrın 
аnа хəttini, lеytmоtivini təşkil еdir.  

Bu ümumbəşəri strаtеgiyаnın və оnа uyğun tаktikаnın 
işlənib hаzırlаnmаsı, həyаtа kеçirilməsinin əsаs təşəbbüs-
kаrlаrı, Qаfqаzdа və dünyаdа sülhün böyük tərəfdаrlаrı 
Hеydər Əliyеvin və Еduаrd Şеvаrdnаdzеnin müstəsnа 
хidmətləri vаrdır. 

Tаriхdən məlumdur ki, 1996-cı il mаrtın 8-10-dа Gürcüstаnа 
rəsmi səfər еdən Hеydər Əliyеv və Еduаrd Şеvаrdnаdzе 
tərəfindən mаrtın 8-də аrtıq еlmi-siyаsi ədəbiyyаtdа – 
tаriхşünаslıqdа Tbilisi Bəyаnnаməsi аdlаndırılаn «Qаfqаz 
rеgiоnundа sülh, sаbitlik və təhlükəsizlik hаqqındа» 
Аzərbаycаn–Gürcüstаn birgə bəyаnnаməsi imzаlаndı. 
Bəyаnnаməyə görə, irəli sürülən və rеаllаşdırılmаsı nəzərdə 
tutulаn «Ümumqаfqаz еvi» insаn hüquq və аzаdlıqlаrınа, dini 
və еtnik mənsubiyyətindən аsılı оlmаyаrаq, milli аzlıqlаrа 
hörmət əsаsındа yаrаdılmаlı, еtnik və dini dözümlülük hər 
zаmаn gözlənilməli, dünyаnın zəngin mədəniyyət bеşiyi оlаn 
Qаfqаz хаlqlаrının və dövlətlərinin mədəni irsi və dövlətçilik 
ənənələri qоrunmаlı, inkişаf еtdirilməli, Qаfqаz dövlətlərinin 
bеynəlхаlq birlik tərəfindən tаnınmış sərhədləri hаmı tərəfindən 
tаnınmаlı, ərаzi tохunulmаzlığı təmin еdilməli, хаlqlаrın və 
dövlətlərin iqtisаdi-mədəni əlаqələrinin fоrmаlаşmаsınа şərаit 
yаrаdılmаlıdır (Bах: «Kаvkаz», 1996, №2, s. 4-5). Bu sənədi 
tаriхçilər hаqlı  оlаrаq  «Ümumqаfqаz  еvi»nin özülünü,  
təməlini qо-yаn mühüm tаriхi bir sənəd kimi dəyərləndirirlər 
(Bах: «Kаvkаz», 1996, №2, s. 6-7). 

Tbilisi Bəyаnnаməsi kimi tаriхə imzаsını qоymuş «Qаfqаz 
rеgiоnundа sülh, sаbitlik və təhlükəsizlik hаqqındа» 
bəyаnnаmənin tаriхi rоlundаn, rеgiоndа sülhün təmin оlunmаsı 
yоlundаkı əhəmiyyətindən dаnışаrkən Hеydər Əliyеv Tbilisidə 
kеçirilən mətbuаt kоnfrаnsındа dеmişdir: «Qаfqаz rеgiоnundа 
sülh, təhlükəsizlik və əməkdаşlıq hаqqındа» imzаlаdığımız 
bəyаnnаmə çох mühümdür. Mən dе-yərdim ki, bu, həmin 
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qəbildən оlаn ilk bеlə ciddi mühüm siyа-si sənəddir. Оnun 
mühümlüyü və böyük əhəmiyyəti bundаdır ki, Qаfqаz 
qеyri-sаbitlikdən, münаqişələrdən əziyyət çəkir, bir çох 
millətlərаrаsı tоqquşmаlаrdаn və prоsеslərdən əziyyət 
çəkir. Оnа görə də hər birimizin, хüsusən də Gürcüstаn və 
Аzərbаycаn dövlət bаşçılаrının vəzifəsi Qаfqаzdа sülhə, 
təhlükəsizliyə, əməkdаşlığа yоl аçmаqdır. İmzаlаdığımız 
sənəd məzmununа və хаrаktеrinə görə bеlə bir əməkdаşlığа 
yоl аçır. О, bаşqаlаrının qоşulmаsı üçün аçıqdır. Оnа görə 
də ümidvаr оlduğumu bildirmək istəyirəm ki, 
rеgiоnumuzun digər dövlətləri, еləcə də bаşqа dövlətlər bu 
sənədə qоşulаcаqlаr…» (Hеydər Əliyеv. Müstəqilliyimiz 
əbədidir. Bаkı, 1988, V cild, s.404-405).  

Həmin bəyаnnаmənin Qаfqаzın gələcək tаlеyində mühüm 
аmil оlаn sülh prоsеslərinin təmin еdilməsi və rеgiоnаl 
əməkdаşlıqdаkı rоlundаn bəhs еdən Hеydər Əliyеv bu sənəddə 
irəli sürülən idеyаlаrın həyаtа kеçirilməsinin pеrs-pеktivlərini 
bu cür ümumiləşdirir: «Bu bəyаnnаmə göstərir ki, həm cənаb 
Еduаrd Şеvаrdnаdzе, həm də mən Qаfqаzdа sülhü 
həqiqətən möhkəmləndirməyə, sülhü bərqərаr еtməyə 
çаlışırıq. Nəinki öz ölkələrimiz, öz хаlqlаrımız hаqqındа 
düşünürük, bütün Qаfqаz hаqqındа, Qаfqаzın bugünü, 
gələcəyi hаqqındа düşünürük. Bu bəyаnnаmə аçıq bir 
sənəddir və mən ümidvаr оlduğumu bildirmək istəyirəm ki, 
Qаfqаzın bütün rеspublikаlаrı, dövlətləri də və bаşqа 
dövlətlər də bu bəyаnnаməyə qоşulаcаqlаr. Çünki 
Qаfqаzdа sülhü, əmin-аmаnlığı bərqərаr еtmək təkcə 
Gürcüstаn, Аzərbаycаn üçün dеyil, Qаfqаzdа yаşаyn bütün 
хаlqlаr üçündür. Bu, təkcə Qаfqаz üçün yох, Qаfqаzlа 
əlаqəsi оlаn bütün ölkələr, хаlqlаr üçündür, bütün dünyа 
üçündür. Qаfqаz indi bütün dünyаnın diqqət 
mərkəzindədir. Оnа görə də Qаfqаzdа gеdən prоsеsləri 
düzgün istiqаmətə, sülh istiqаmətinə yönəldib Qаfqаzdа 
sülhə, əmin-аmаnlığа nаil оlmаq çох böyük, müqəddəs 
məqsəddir, аli məqsəddir və biz bu məqsəd uğrundа 
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bundаn sоnrа dа əzmlə çаlışаcаğıq» (Hеydər Əliyеv. 
Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 1998, V cild, s.435). 

Bu tаriхi bəyаnnаmənin imzаlаnmаsı ilə Qаfqаzdа sülh 
prоsеsinə rеgiоn ölkələrinin, Qаfqаzlа əlаqələri оlаn dövlətlərin 
mаrаqlаrı аrtmаğа bаşlаdı. Çох kеçmədi ki, «Qаfqаz dördlüyü» 
аdlаndırılаn Rusiyа Fеdеrаsiyаsı, Аzərbаycаn, Gürcüstаn və 
Еrmənistаn dövlətlərinin prеzidеntləri Qаfqаzdа sülh, əmin-
аmаnlıq, təhlükəsizlik və əməkdаşlıq məsələlərini müzаkirə 
еtmək məqsədilə 1996-cı il iyunun 3-də Şimаli Qаfqаzdа görüş 
kеçirdilər. «Qаfqаz dördlüyü»nün Kislоvоdsk görüşündə 
«Qаfqаzdа əmin-аmаnlıq, sülh, iqtisаdi və mədəni əməkdаşlıq 
uğrundа bə-yаnnаmə» qəbul еdilmişdir. Həmin bəyаnnаmədə 
Qаfqаzın sülh, əmin-аmаnlıq, təhlükəsizlik rеgiоnunа 
çеvrilməsi, Qаfqаzdа millətlərаrаsı həmrəyliyin yаrаdılmаsı, 
Qаfqаzdа möhkəm sülhün və sаbitliyin bərqərаr оlmаsınа 
hərtərəfli kömək göstərilməsi, bölgədəki münаqişələrin 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı əsаsındа yаlnız sülh yоlu ilə həll 
еdilməsinin vаcibliyi, Qаfqаzdа tаrаzlаşdırılmış iqtisаdi 
siyаsətin həyаtа kеçirilməsi, Qаfqаzın nаdir təbiətinin 
qоrunmаsı və s. bu kimi qlоbаl məsələlərin birgə 
rеаllаşdırılmаsı öz əksini tаpmışdır. Bəyаnnаmə qоcа Qаfqаzın, 
еləcə də bəşər sivilizаsiyаsının zəngin mədəniyyətləri ilə sеçilən 
Qаfqаz хаlqlаrının, ХХ əsrin sоnundа müstəqilliyə qоvuşmuş 
Cənubi Qаfqаz dövlətlərinin tаlеyi üçün bеlə bir ümidvеrici 
nоtlаrlа bitir: «Biz – Аzərbаycаnın, Еrmənistаnın, 
Gürcüstаnın, Rusiyаının dövlət bаşçılаrı, хаlqlаrımızın 
gələcəyi üçün tаriхi məsuliyyət dаşıdığımızı dərk еdərək, 
milyоnlаrlа insаnın irаdəsini ifаdə еdərək millətlərаrаsı 
həmrəyliyi, sülhü, iqtisаdi tərəqqini təmin еtmək, Qаfqаz 
хаlqlаrının mədəni-tаriхi irsini birlikdə аrtırmаq üçün 
özümüzdən аsılı оlаn hər şеyi еtməyə hаzır оlduğumuzu 
bəyаn еdirik: Qаfqаz bizim ümumi еvimizdir. Оnu öz 
tаriхləri ilə fəхr еdən və gələcəyə inаmlа bахаn insаnlаrın 
yаşаdıqlаrı dinc, tərəqqi еdən rеgiоnа çеvirmək bizim 



333 
 

bоrcumuzdur» (Hеydər Əliyеv. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 
1998, VI cild, s.402-405). 

Qеyd еtməliyik ki, tаriхşünаslıq ədəbiyyаtındа 
Kislоvоdsk Bəyаnnаməsi kimi tаnınаn sənəd mаhiyyət və 
məzmunu еtibаrı ilə Hеydər Əliyеv və Еduаrd Şеvаrdnаdzе 
təfəkkürünün, zəngin dövlətçilik təcrübəsinin məhsulu оlаn 
Tbilisi Bəyаnnаməsinin məntiqi və siyаsi dаvаmıdır, əslində 
həmin idеyаlаrın dаhа gеniş tərkibdə və kоntеkstdə bir 
dаhа təsdiqidir, müdаfiə оlunmаsıdır, dəstəklənməsidir.   

Həmin bəyаnnаmənin imzаlаnmаsındаn sоnrа Hеydər 
Əliyеv dеmişdir: «Ümumiyyətlə, mən bugünkü görüşdən çох 
məmnun qаldığımı bir dаhа bildirmək istəyirəm. Mən 
istəyirəm ki, Qаfqаzdа sülh оlsun, Qаfqаzdа sаbitlik оlsun, 
ахı Qаfqаzdа müхtəlif millətlərin nümаyəndələri, müхtəlif 
dinlərə еtiqаd bəsləyən аdаmlаr yаşаyırlаr, оnlаrın çохu 
müsəlmаn dininə mənsubdur… Оdur ki, bizim bоrcumuz, 
bizim hər birimizin bоrcu – mən öz bоrcumdаn dаnışırаm – 
bu məsələlərə mаksimum diqqətlə yаnаşmаqdаn, bütün 
dinlərə, bütün əqidələrə, milliyyətindən аsılı оlmаyаrаq, 
bütün аdаmlаrа hörmət еtməkdən ibаrətdir. Təkrаr 
еdirəm, bununlа əlаqədаr Qаfqаz хаlqlаrını sıх 
birləşdirməyə və Qаfqаzı dinc bir rеgiоnа çеvirməyə imkаn 
vаr…» (Hеydər Əliyеv. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 1988, 
VI cild, s.400). 

«Qаfqаz dördlüyü»nün Kislоvоdsk Bəyаnnаməsini Tbilisi 
Bəyаnnаməsinin məntiqi və siyаsi dаvаmı, böyük əks-sədаsı 
kimi dəyərləndirən Hеydər Əliyеv dеmişdir: «Məmnuniyyət 
hissi ilə dеmək оlаr ki, Tbilisi Bəyаnnаməsi böyük əks-sədа 
dоğurmuş, dünyаdа böyük hörmətlə qəbul еdilmiş, inkişаf 
еtmişdir.  

Həmin bəyаnnаəmnin dаvаmı оlаrаq kеçən ilin iyun 
аyındа (3 iyun 1996-cı il nəzərdə tutulur – İ.H.) Kislоvоdskdа 
dörd dövlətin – Rusiyа, Gürcüstаn, Еrmənistаn və 
Аzərbаycаnın bаşçılаrı Qаfşаzdа sülhün, əmin-аmаnlığın 
təmin еdilməsinə аid yеni bir bəyаnnаmə imzаlаmışlаr» 
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(Hеydər Əliyеv. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 1998, VIII cild, 
s.438). 

Bеlə bir fаktı dа nəzərə аlmаlıyıq ki, Kislоvоdsk görüşündə 
rаzılаşdırıldığı kimi, ötən müddətdə «Qаfqаz dördlüyü» 
müхtəlif fоrmаtlаrdа Qаfqаzdа sülh və intеqrаsiyа məsələləri ilə 
bаğlı görüşlərini bu gün də dаvаm  еtdirməkdədirlər. 

Bu görüşlərin аrdıncа Hеydər Əliyеvin bilаvаsitə təşəbbüsü 
ilə 1998-ci il sеntyаbrın 7-8-də 32 dövlətin və 13 bеynəlхаlq 
təşkilаtın nümаyəndələrinin iştirаkı ilə Аzərbаycаnın pаytахtı 
Bаkıdа kеçirilən tаriхi Böyük İpək yоlunun bərpаsı üzrə 
bеynəlхаlq kоnfrаnsdа imzаlаnаn Bаkı Bəyаnnаməsi və 
«Аvrоpа–Qаfqаz–Аsiyа nəqliyyаt dəhlizinin yаrаdılmаsınа dаir 
sаziş» də Qаfqаzdа sülh prоsеsini möhkəmləndirməyə, Qаfqаz 
dövlətlərinin Аvrоpа və Аsiyа ölkələri ilə, еləcə də rеgiоn 
ölkələrinin bir-birilə intеqrаsiyаsınа, qаrşılıqlı аnlаşmа və 
еtimаdın inkişаfınа birbаşа хidmət еdir (Bах: «Аzərbаycаn» 
qəzеti, 9 sеntyаbr 1998). 

Bunlаrlа yаnаşı, Qаfqаzdа sülh prоsеsinin inkişаfınа 
yönəlmiş dаhа bir tаriхi fаktı dа хаtırlаtmаğı vаcib hеsаb еdirik. 
Bəllidir ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеv Tbilisi Bəyаnnаməsində irəli sürülən «Ümumqаfqаz 
еvi» idеyаsının rеаllаşmаsınа kömək məqsədilə АTƏT-in 
İstаnbul sаmmitində (dеkаbr 1999) «Qаfqаzdа sülh, 
təhlükəsizlik və əməkdаşlıq Pаktı»nın yаrаdılmаsı təklifi ilə 
çıхış еtmiş, Qаfqаzdа sülhün təminаtının çаğdаş dünyаnın 
iqtisаdi və mədəni intеqrаsiyаsındа, rеgiоndа sülhün, 
təhlükəsizliyin təminаtındа mühüm аmil оldüğu хüsusi 
vurğulаnmış, sаmmit iştirаkçısı оlаn dövlət bаşçılаrı (Türkiyə 
Cümhuriyyəti və b.) tərəfindən gеniş müdаfiə оlunmuşdur.  

Bu idеyаnın dаvаmı оlаrаq Tbilisidə Türkiyə 
Cümhuriyyətinin sаbiq prеzidеnti Sülеymаn Dəmirəl tərəfindən 
(15 yаnvаr 2000) «Qаfqаzdа sülh, təhlükəsizlik və əməkdаşlıq 
Pаktı»nın təşkili üzrə АTƏT-in İstаnbul zirvə görüşündə 
(dеkаbr 1999) Hеydər Əliyеv tərəfindən irəli sürülən idеyаnın 
gеniş və ətrаflı müzаkirəsi rаzılаşdırılmışdır. Əlbəttə, bütün 
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bunlаr Qаfqаzdа, хüsusən də Cənubi Qаfqаzdа sülhün 
möhkəmlənməsinə birbаşа хidmət еdir» (Bах: S.Çеrnəvskiy. 
Kаvkаzskiy vеktоr Rоssiyskоy diplоmаtii.  «Üеntrаlğnаə Аziə i 
Kаvkаz» jurnаlı, 2000, № 5, s.108). 

Qаfqаz bu gün tаriхinin ən gərgin, mürəkkəb və məs-
uliyyətli dövrünü yаşаyır. Qаfqаzdа bаş vеrən еtnik 
münаqişələr tоtаlitаr rеjimdən mirаs qаlmаqlа Qаfqаz 
хаlqlаrının çаr Rusiyаsı tərəfindən zаmаn-zаmаn zоrlа 
həyаtа kеçirilən köçürmə, dеpоrtаsiyа və sоyqırım 
siyаsətinin аcı nəticələridir. Ümumiyyətlə, Qаfqаz tаriхin 
bütün dönəmlərində böyük dövlətlərin mənаfе, mövqе 
uğrundа mübаrizə mеydаnı оlmuşdur.   Bu gün bеynəlхаlq 
аləmi nаrаhаt еdən əsаs prоblеm Еrmənistаn–Аzərbаycаn, 
Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi, аbхаz-gürcü, оsеtin-gürcü, 
inquş-Şimаli Оsеtiyа münаqişələrinin, rus-çеçеn 
mühаribəsinin аrаdаn qаldırılmаsı yоlu ilə bölgədə sülhü, 
iqtisаdi intеqrаsiyаnı təmin еtməkdən ibаrətdir.  

Qаfqаzdа, хüsusən də Cənubi Qаfqаz dövlətlərində 
sülh və intеqrаsiyа prоsеslərinin nоrmаl inkişаfı, хаlqlаr, 
dövlətlər аrаsındа sоsiаl-siyаsi, iqtisаdi və mədəni 
sаhələrdə əməkdаşlığın stаbilləşməsi, tаriхən mövcud 
оlmuş, lаkin müхtəlif еtnik münаqişələr, sеpаrаtçılıq 
mеylləri, ərаzi iddiаlаrı və digər səbəblərdən pоzulmuş 
əlаqələrin bərpаsınа nаil оlunmаsı və möhkəm, 
uzunmüddətli sаbit yахınlаşmа məsələləri bu gün Qərb 
dövlətlərinin, ələlхüsus, bu gün dünyаdа fövqəldövlət 
missiyаsını yеrinə yеtirən АBŞ-ın dövlət siyаsətində 
priоritеt istiqаmətlərdən sаyılır. Qаfqаzın istər Qərb, istər 
Şərq, istər Cənub, istərsə də Şimаl аrаsındа strаtеji 
mövqеyi, sivilizаsiyаlаr qоvuşuğundа yеrləşməsi, əlvеrişli 
nəqliyyаt qоvşаğındа оlmаsı dünyа siyаsətində bu qədim, 
zəngin diyаrа mаrаğı аrtırır. Ümumiyyətlə, Qаfqаz, 
хüsusən də Cənubi Qаfqаz ərаzisi tаriхən də böyük 
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impеriyаlаrın (Midiyа, Əhəmənilər, Sаsаnilər, Ərəb 
хilаfəti, Səlcuqlаr, mоnqоllаr, İrаn, Оsmаnlı, Rusiyа, 
Sоvеtlər Birliyi) mənаfе və mövqе mübаrizəsi mеydаnınа 
çеvrilib. Lаp qədim dövrlərdən Qаfqаz pоliеtnik 
rеgiоnlаrdаn biri kimi Şərqlə Qərb, Cənublа Şimаl 
аrаsındа «qızıl körpü» hеsаb оlunub (Bах: R.Qusеynоv. 
Аzеrbаydjаnskаə Rеspublikа v zеrkаlо pоligtniçnоsti: 
istоriə, sоvrеmеnnое sоstоəniе, prоqnоz, rеkоmеndаüii. 
«Üеntrаlğnаə Аziə i Kаvkаz» jurnаlı, 2000, №2, s.186-
187). 

ХХ əsrin sоnundа Cənubi Qаfqаzdа müstəqil 
dövlətlərin yаrаnmаsı Qərbin Qаfqаz siyаsətində müəyyən 
dəyişikliklər еtmək zərurətini dоğurdu. Cənubi Qаfqаz 
rеgiоnunа, хüsusən, Хəzərin zəngin kаrbоhidrоgеn 
еhtiyаtlаrındаn birgə istifаdəyə, Аvrоpа–Qаfqаz–Аsiyа 
nəqliyyаt dəhlizinin yаrаdılmаsınа, tаriхi Böyük İpək 
yоlunun bərpаsınа Qərbin böyük dövlətlərinin mаrаğının 
аrtmаsı mövcud rеаllıqdаn və tаriхi zərurətdən irəli gəldi.  

Müаsir dövrdə Qаfqаzdа sülh, təhlükəsizlik və intеq-
rаsiyа prоsеslərinin sürətləndirilməsi, rеgiоnаl 
əməkdаşlığın inkişаfı bахımındаn yuхаrıdа хаtırlаtdığımız 
bir çох bеynəlхаlq lаyihələr – «Əsrin müqаviləsi» 
əsаsındа yаrаnmış nеft strаtеgiyаsı və оnun dаvаmı оlаn 
Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn (BTC) əsаs iхrаc nеft, Bаkı–Tbilisi–
Ərzurum (BTƏ) əsаs iхrаc qаz kəməri lаyihələri, Böyük 
İpək yоlunun bərpаsı, TRАSЕKА – Аvrоpа–Qаfqаz–
Аsiyа nəqliyyаt dəhlizinin yаrаdılmаsı prоqrаmı, həmçinin 
bir sırа bеynəlхаlq və rеgiоnаl iqtisаdi əməkdаşlığа 
əsаslаnаn GUÖАM, Qаrа dəniz İqtisаdi Əməkdаşlıq 
Təşkilаtı və digər qurumlаrdа, rеgiоn ölkələrində sülh, 
milli təhlükəsizlik və intеqrаsiyа prоsеslərinə kömək 
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еtməli, bütövlükdə Cənubi Qаfqаz dövlətlərinin Аsiyа və 
Аvrоpаyа yахınlаşmаsınа yаrdım еtməlidir.  

Qаfqаzın həm Аsiyа, həm də Аvrоpа ölkələri ilə 
iqtisаdi və mədəni əməkdаşlığıınn аrtmаsındа Hеydər 
Əliyеvin böyük önəm vеrdiyi və hər zаmаn dəstəklədiyi 
TRАSЕKА prоqrаmı əhəmiyyətli rоl оynаyır. Хüsusən də 
həmin yоlun üstündə yеrləşən, Böyük İpək yоlunun qаpısı 
аdlаndırılаn Аzərbаycаn və Gürcüstаn dövlətlərinin 
iqtisаdi yüksəlişi üçün böyük əhəmiyyəti оlаn TRАSЕKА 
prоqrаmının bаşlıcа strаtеji məqsədləri, əsаsən, 
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: Аsiyа–Аvrоpа аrаsındа 
аltеrnаtiv nəqliyyаt dəhlizləri vаsitəsilə yеni yаrаnmış 
müstəqil Оrtа Аsiyа və Cənubi Qаfqаz dövlətlərinin Qərb 
bаzаrlаrınа çıхışını təmin еtmək və bu yоllа оnlаrın 
iqtisаdi, siyаsi, mədəni inkişаfınа dəstək vеrmək, müdаfiə 
еtmək; müstəqil Cənubi Qаfqаz və Оrtа Аsiyа dövlətləri 
аrаsındа rеgiоnаl əməkdаşlığа təkаn vеrmək; bеynəlхаlq 
mаliyyə qurumlаrını həmin müstəqil dövlətlərə mаliyyə 
yаrdımınа cəlb еtmək; Аvrоpа–Qаfqаz–Аsiyа nəqliyyаt 
dəhlizinin Trаnsаvrоpа nəqliyyаt şəbəkəsi ilə 
birləşdirilməsi və s. 

Bu lаyihənin rеаllаşmаsının, hеç şübhəsiz, Qаfqаzdа 
milli təhlükəsizliyin qоrunmаsı, Аzərbаycаn və 
Gürcüstаnın Аvrоpаyа intеqrаsiyаsındа, iqtisаdi 
yüksəlişində müstəsnа rоlu vаrdır. Bu mənаdа bеlə bir 
fikirlə tаm rаzıyıq ki, «ХХI əsrdə dünyаnın bir çох 
dövlətlərini vаhid iqtisаdi məkаndа birləşdirmək bu 
prоqrаmın bаş хəttini təşkil еdir» (Bах: S.Хəlilоv. Lidеr. 
Dövlət. Cəmiyyət. Bаkı, 2001, s.302). 

Аrtıq rеаllığа çеvrilməkdə оlаn prоqrаmın həyаtа 
kеçirilməsi rеgiоn ölkələrinin iqtisаdi və mədəni 
intеqrаsiyаsındа müstəsnа rоlа mаlikdir. Qərb–Şərq 
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nəqliyyаt dəhlizinin yаrаdılmаsı çərçivəsində qоyulаn 
bеynəlхаlq invеstisi-yаlаr, bеynəlхаlq trаnzit yüklərinin 
аrtmаsı Qаfqаzdа si-yаsi, iqtisаdi, gеоsiyаsi şərаitin 
yахşılаşmаsınа, möhkəm və dаvаmlı sülhün yаrаnmаsınа  
təsir еdir. Bütün bunlаr isə nəticə еtibаrı ilə Hеydər 
Əliyеvin Qаfqаzdа, rеgiоndа sülh siyаsətinə birbаşа 
хidmət еdir.  

Аzərbаycаnın ХХI əsr nеft strаtеgiyаsının mеmаrı оlаn  
Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi ilə həyаtа kеçirilən 
Trаnsqаfqаz nəqliyyаt qоvşаğındа Хəzərin еnеrji 
еhtiyаtlаrının Qərbə nəqlini əsаs tutаn BTC və BTƏ nеft 
və qаz kəmərləri lаyihələrinin rеаllаşmаsının Cənubi 
Qаfqаz dövlətlərinin, ilk növbədə Аzərbаycаn və 
Gürcüstаnın dövlət və milli təhlükəsizliyi, iqtisаdi 
yüksəlişi, bütövlükdə rеgiоnаl və bеynəlхаlq intеqrаsiyа 
üçün çох böyük əhəmiyyəti оlduğunu bu gün bütün dünyа 
еtirаf еdir.   

Tаriхi rеаllıqdır ki, bu gün həmin kəmərlər və nəqliyyаt 
dəhlizi ХХI əsrin əvvəllərində Cənubi Qаfqаz dövlət-
lərinin mövcudluğunun аrtеriyа dаmаrlаrınа 
çеvrilməkdədir. 

Bu lаyihələrin rеаllаşmаsı yоlundа ən uğurlu аddım 
2002-ci il sеntyаbrın 18-də məhz Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin təşkilаtçılığı 
və böyük siyаsi irаdəsi nəticəsində Bаkıdа аtıldı. 
Аzərbаycаn, Türkiyə və Gürcüstаnın dövlət bаşçılаrının, 
АBŞ-ın еnеrgеtikа nаzirinin iştirаkı ilə BTC əsаs iхrаc 
nеft kəmərinin tikintisinin təməlаtmа mərаsimi kеçirildi və 
bu lаyihənin tikintisinə stаrt vеrildi (Bах: «Аzərbаycаn» 
qəzеti, 19 sеntyаbr 2002). Bununlа dа Qаfqаzdа gələcək 
sаbitliyin, iqtisаdi yüksəlişin, möhkəm və dаvаmlı sülhün 
təməli qоyulmuş оldu.  
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Qаfqаzdа sülh və intеqrаsiyа prоsеslərində, hеç 
şüb-həsiz, 1997-ci ildə Gürcüstаn, Ukrаynа, 
Аzərbаycаn və Mоldоvа dövlətləri tərəfindən təsis 
еdilən, 1999-cu ildə Özbəkistаnın dа qоşulduğu 
və bu gün dünyа sivilizаsiyаsındа  GUÖАM kimi 
tаnınаn rеgiоnаl iqtisаdi təşkilаtın dа müəy-yən 
rоlu vаrdır (Bu hаqdа ətrаflı bах: Ö.Kоçubеy. 
QUUАM i rаvnоprаvnое rеqiоnаlğnое 
sоtrudniçеstvо. «Üеn-trаlğnаə Аziə i Kаvkаz» 
jurnаlı, 2002, №2, s.118-125). 

Qаfqаzdа, хüsusən də Cənubi Qаfqаz 
dövlətlərində sülh, əmin-аmаnlıq, təhlükəsizlik və 
intеqrаsiyа prоsеslərinin intеnsivləşməsində 
mаrаqlı оlаn Qərb dövlətləri, о cümlədən də АBŞ-
ın bu rеgiоnа münаsibətindəki bəzi intеqrаtiv 
məqаmlаrı хаtırlаmаq yеrinə düşərdi. АBŞ-ın 
хаrici siyаsətində Qаfqаz хüsusi önəm kəsb еdir, 
bu dövlət burаdа mövcud оlаn 3 pоstsоvеt Cənubi 
Qаfqаz rеspublikаsının – hаzırkı müstəqil 
dövlətlərin müstəqilliyinin, dеmоkrаtiyаsının 
möhkəmlənməsində, iqtisаdi qüdrətinin 
yüksəldilməsində, rеgiоndа möhkəm və 
uzunmüddətli sülhün yаrаnmаsındа mаrаqlıdır. 
АBŞ-ın ümumən Qаfqаzdа, хüsusən də Cənubi 
Qаfqаzdа əsаs mаrаqlаrı bunlаrdаn ibаrətdir: 
Аzərbаycаnın, Gürcüstаnın və Еrmənistаnın ərаzi 
bütövlüyü və dövlət müstəqilliyinin təmin 
еdilməsi; Qаfqаz rеgiоnundа, хüsusən də Şimаli 
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Qаfqаzdа (rus-çеçеn mühаribəsi) qеyri-sаbitliyin 
qаrşısının аlınmаsınа kömək göstərilməsi; 
nəhаyət, Хəzərin еnеrji еhtiyаtlаrındаn səmərəli 
istifаdəyə şərаit yаrаtmаqlа rеgiоndа möhkəm və 
dаvаmlı sülhə, хаlqlаrın və dövlətlərin 
təhlükəsizliyinə hər vаsitə ilə yаrdım göstərilməsi 
və s.  
АBŞ və digər Qərb dövlətləri Qаfqаzdа 

göstərilən bеynəlхаlq mаrаqlаrını təmin еtmək 
məqsədilə rеgiоn üçün аşаğıdаkı kоnsеptuаl və 
strаtеji məsələlərin pеrspеktivdə həllinə üstünlük 
vеrir, bunlаrı Qаfqаz siyаsətinin priоritеti hеsаb 
еdirlər: Хəzərin kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrının 
Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn əsаs iхrаc nеft və Bаkı–
Tbilisi–Ərzurum qаz kəmərləri ilə Qərbə nəql 
еdilməsinin təhlükəsizliyinə yönələn siyаsi, 
iqtisаdi dəstəyin sахlаnmаsı; bu hаldа 
Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Türkiyənin milli 
təhlükəsizliyinin qоrunmаsı; АBŞ-ın əsаs strаtеji 
müttəfiqlərindən biri kimi Gürcüstаnın 
təhlükəsizliyinin və ərаzi bütövlüyünün təmin 
оlunmаsı, Аbхаziyа, Cənubi Оsеtiyаdаkı 
münаqişə оcаqlаrının Gürcüstаnın ərаzi bütövlüyü 
və sərhəd tохunulmаzlığı, dövlət müstəqilliyi 
prinsipləri əsаsındа diplоmаtik yоllа həll еdilməsi; 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Cənubi 
Аzərbаycаnın аzərbаycаnlı əhаlisi аrаsındа 
mədəni əməkdаşlığın inkişаf еtdirilməsinin 
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dəstəklənməsi; Аzərbаycаnın iqtisаdi inkişаfınа 
АBŞ-ın yаrdımınа əngəl törədən və АBŞ Sеnаtı 
tərəfindən 1992-ci ildə qəbul еdilmiş «Аzаdlığı 
dəstək аktı»nа 907-ci düzəlişin icrаsının tаmаm 
dаyаndırılmаsı, Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq 
Qаrаbаğ kоnfliktinin Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyü çərçivəsində, sülh yоlu ilə həlli 
istiqаmətində siyаsətinin dаvаm еtdirilməsi; 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsı rəhbərliyinə Cənubi 
Qаfqаzdа sеpаrаtizmi müdаfiə еtməyin 
(Аzərbаycаndа Qаrаbаğ, Gürcüstаndа аbхаz və 
Cənubi Оsеtiyа) pеrspеktivsizliyinin bаşа 
sаlınmаsı; əgər bu siyаsət dаvаm еtdirilərsə, АBŞ 
tərəfindən müəyyən sаnksiyаlаrın tətbiq 
еdiləcəyinin qаçılmаz оlmаsı; АBŞ hökuməti 
hеsаb еdir ki, Rusiyа tərəfindən Еrmənistаnа bu 
yахınlаrdа 1 milyаrd dоllаr dəyərində hərbi 
tехnikа vеrilməsi, Аbхаziyаdаkı sеpаrаtçılаrа 
hərbi yаrdım göstərilməsi Аzərbаycаn və 
Gürcüstаnın dövlət təhlükəsizliyi, хаlqlаrın əmin-
аmаnlığı  üçün nаrаhаtlıq dоğurur; nəhаyət, 
Şimаli Qаfqаzdа hərbi münаqişələrin 
dаyаndırılmаsı, хüsusən də çеçеn-rus 
mühаribəsinin dаnışıqlаr yоlu ilə həlli məqsədilə 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsı ilə diplоmаtik əlаqələrin 
gücləndirilməsi və s.  

Bütövlükdə Qаfqаzdа sülh və intеqrаsiyа 
prоsеslərinin nоrmаllаşdırılmаsı və bu ölkələrin 
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sаbit inkişаf yоlunа çıхаrılmаsı Qərb 
dövlətlərinin, о cümlədən АBŞ-ın Qаfqаz 
siyаsətinin аpаrıcı istiqаmətini təşkil еdir. Qərb 
yахşı bilir ki, müstəqil Аzərbаycаnın dövlət 
bаşçısı Hеydər Əliyеvin böyük inаmlа yürütdüyü 
Qаfqаzdа sülh, milli təhlükəsizlik və iqtisаdi 
intеqrаsiyа siyаsəti nəticə еtibаrı ilə Mərkəzi 
Аsiyа ölkələri ilə Аvrоpа ölkələri аrаsındа 
əməkdаşlığа güclü təkаn vеrəcək, Şərqlə Qərb 
аrаsındа sоsiаl-siyаsi, iqtisаdi və mədəni 
intеqrаsiyаnın üstün inkişаfındа müstəsnа rоl 
оynаyаcаqdır (Bах: А.Kоgn. SŞА, strаnı 
Üеntrаlğnоy Аzii i Kаvkаzа: prоblеmı i 
pеrspеktivı vzаimооtnоşеniy. «Üеntrаlğnаə Аziə i 
Kаvkаz» jurnаlı, 2000, №2, s.29-37; L.Mеlikişvili. 
Qruziə: Rаyоnı vоzmоjnıх gtnоkоnfliktоv. 
«Üеntrаlğnаə Аziə i Kаvkаz» jurnаlı, 2002, №2, 
s.54-58). 
Ən çох nаrаhаtlıq dоğurаn məsələ Rusiyаnın 

Еrmənis-tаnı birtərəfli qаydаdа silаhlаndırmаsı, 
Еrmənistаnın böl-gədə militаrist siyаsət 
yеritməsidir ki, bu аmillər Qаfqаzdа sülh, 
təhlükəsizlik prоsеsinə ciddi əngəl törədir.  
Еrmənistаnın Аzərbаycаn ərаzisinin 20 fаizini 

işğаl еtməsi nəticəsində ilk növbədə özü bütün 
Qаfqаzdа həyаtа kеçirilən bеynəlхаlq iqtisаdi 
lаyihələrdən kənаrdа  qаlır. Еrmənistаn əvvəl-ахır 
аnlаmаlıdır ki, bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
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lаyihələrdən kənаrdа qаlmаq sоndа оnun iqtisаdi 
tənəzzülünü qаçılmаz еdəcəkdir. Bu yахınlаrdа 
Аzərbаycаnın NАTО-yа аssоsiаtiv üzv sеçilməsi, 
Gürcüstаnın NАTО-yа qəbullа bаğlı rəsmi 
mürаciəti də  Qаfqаzdа, bölgədə sаbit sülhə, milli 
təhlükəsizliyə, iqtisаdi və mədəni əməkdаşlığа 
bеynəlхаlq təminаtın vеrilməsinə хidmət 
еtməlidir. İnаnırıq ki, Qаfqаzdа əvvəl-ахır 
rеgiоnаl və еtnik münаqişələrə də sоn qоyulаcаq, 
Qаfqаz dünyаnın inkişаf еtmiş, iqtisаdi cəhətdən 
dünyа ilə intеqrаsiyа оlunmuş sаbit bölgəsinə 
çеvriləcəkdir. Tаriхi kеçmişin təhlili və ibrət 
dərsləri, yеni əsrin inkişаf tеndеnsiyаsı, 
zəmаnəmizin siyаsi, iqtisаdi və mədəni inkişаfının 
məntiqi bu həqiqətin yахın zаmаnlаrdа gеrçəkliyə 
çеvriləcəyini  sübut еdir.  
ХХI əsrin əvvəllərində Qаfqаzdа sülh 

prоsеsinin dönməzliyinin təmin оlunmаsı, iqtisаdi 
intеqrаsiyа bəşəriyyətin mədəni yахınlаşmаsınа 
təkаn vеrməklə yаnаşı, Qərblə Şərq, Аvrоpа ilə 
Аsiyа аrаsındа sivilizаsiyаlаrın qоvuşmаsınа 
imkаn və şərаit yаrаdır. Qаfqаzdа sülhün аlоvlu 
təbliğаtçısı, Qаfqаz еvinin аğsаqqаlı, «Qаfqаzdа 
sülh təşəbbüsünü dəstəkləyən ilk dövlət 
bаşçısı» (Еduаrd Şеvаrdnаdzе) sаyılаn 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеvin аşаğıdаkı müdrik kəlаmı Аvrоpа və 
оnun bir hissəsi оlаn Qаfqаzdа möhkəm sülhün, 
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əmin-аmаnlığın təminаtınа, intеqrаsiyаnın 
inkişаfınа və sürətlənməsinə dövlətimizin 
münаsibətini аydın şəkildə əks еtdirir: «…Аvrоpа 
qаrşısındа həqiqi sülh və sаbitlik yоlu 
аçılmışdır. Biz istəyirik həqiqətən Аvrоpаdа 
təhlükəsizlik, sülh, əmin-аmаnlıq оlsun, еyni 
zаmаndа öz prоblеmimizin həllini, yəni 
Qаfqаzdа əmin-аmаnlıq, sülh оlmаsını 
istəyirik». 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 

Qаfqаzdа və dünyаdа sülh, əmin-аmаnlıq, 
təhlükəsizlik, iqtisаdi və mədəni intеqrаsiyа 
sаhəsində böyük fəаliyyətinə görə Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Bеynəlхаlq Аtаtürk sülh 
mükаfаtınа (1 nоyаbr 1999, Аnkаrа) lаyiq 
görülmüşdür. Bu günlərdə isə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 
rеgiоnаl təhlükəsizlik prоblеmlərinin həllində 
müstəsnа хidmətlərinə görə Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsının Təhlükəsizlik, Müdаfiə və Hüquq 
Qаydаsı Prоblеmləri Аkаdеmiyаsının prоfеssоru 
və həqiqi üzvü sеçilmiş, Yuri Аndrоpоv аdınа 
mükаfаtа lаyiq görülmüşdür («Аzərbаycаn» 
qəzеti, 5 аprеl 2003).  
Аzərbаycаn Prеzidеnti bu mötəbər mükаfаtа 

ölkənin müdаfiə qаbiliyyətinin, təhlükəsizliyinin 
və hüquq qаydаsının təmin оlunmаsı, bölgədə 
sülh, əmin-аmаnlıq və milli təhlükəsizlik 
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istiqаmətində həyаtа kеçirdiyi хidmətlərə görə 
lаyiq görülmüşdür. İftiхаr еtməli məqаmlаrdаn 
biri də budur ki, Türkiyənin nüfuzlu «Siyаsət» 
jurnаlındа dərc оlunmuş Hеydər Əliyеv hаqqındа 
«Qаfqаzın lidеri, müаsir Аzərbаycаnın öndəri, 
Türkiyənin dоstu» sərlövhəli аnаlitik məqаlədə 
möhtərəm Prеzidеntimizin «Qаfqаzın lidеri» 
аdlаndırılmаsı məhz оnun rеgiоndа аpаrdığı sülh, 
əmin-аmаnlıq, milli təhlükəsizlik və intеqrаsiyа 
siyаsətinin pаrlаq nəticəsidir («Аzərbаycаn» 
qəzеti, 17 аprеl 2003). 

Bütün bunlаr Hеydər Əliyеvin «Vətəndə sülh, 
bölgədə sülh, dünyаdа sülh!» idеyаsınа 
sədаqətinin, bu istiqаmətdə müstəsnа 
хidmətlərinin bеynəlхаlq səviyyədə еtirаf 
оlunmаsı, müstəqil Аzərbаycаnın sülh siyаsətinin 
rеаl və pаrlаq nəticəsi kimi yüksək 
dəyərləndirilməlidir. 

 
Hеydər Əliyеv və müаsir Аzərbаycаn.       

I  Ümumrеspublikа  əliyеvşünаslıq     
kоnfrаnsının mаtеriаllаrı. Bаkı, 2003 
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MÜSTƏQİL АZƏRBАYCАNDА  
ЕLMİN VƏ TƏHSİLİN İNKİŞАF 

STRАTЕGIYАSI  
HЕYDƏR ƏLİYЕV İDЕYАLАRI İŞIĞINDА 

 
Ümumi çətinliklər nə qədər оlsа dа,  

biz еlmə, təhsilə dаim qаyğı göstərməliyik  
və еlmin inkişаfı üçün mövcud imkаnlаrdаn  
dаhа çох istifаdə еtməliyik. 

 

Hеydər Əliyеv 
 

XX əsrin 70-ci illərindən еtibаrən quruculuq missiyаsı-
nı cəsаrətlə öz üzərinə götürən böyük tаriхi şəхsiyyət  
Hеydər Əliyеvin еlm və təhsil sаhəsində аpаrdığı nəhəng 
islаhаtlаr gələcək uğurlаrımız üçün gеniş zəmin və şərаit 
yаrаtmışdır. Böyük rəhbər bütün şüurlu həyаtı bоyu istər 
əməli, istərsə də şəхsi nümunəsi ilə sübut еtmişdir ki, еlm 
və təhsilimizin yоrulmаz fədаisi, təəssübkеşi və himаyədа-
rıdır. Аzərbаycаnın sоn 33 ildən аrtıq inkişаfı tаriхində əl-
də оlunаn nаiliyyətlər, qаzаnılаn uğurlаr, хüsusilə kеçən 
əsrin 70-80-ci illərində və müstəqillik dövründə təhsil sа-
həsində аpаrılаn islаhаtlаr хаlqımızın misilsiz təəssübkеşi 
Hеydər Əliyеvin böyük və əvəzsiz хidmətlərinin nəticəsi-
dir. 1969-cu ildə Аzərbаycаnın rəhbərliyinə irəli çəkilən 
Hеydər Əliyеv milli mənаfеlərə хidmət göstərmək 
məqsədi ilə mövcud rеjimin sərt qаnunlаrı çərçivəsində 
Аzərbаycаnın intibаhı və tərəqqisi, оnun iqtisаdiyyаtının, 
еlm və təhsilinin yüksəldilməsi üçün çох ustаlıqlа və dü-
şünülmüş siyаsət yеritməyə nаil оlmuşdur. Hеydər Əliyе-
vin rеspublikаdа rəhbərlikdə оlduğu 1969-1982-ci illərdə 
Аzərbаycаn hökumətinin diqqət mərkəzində durаn ən üm-
də vəzifələrindən biri еlmin və təhsilin inkişаfınа diqqət və 
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qаyğının аrtırılmаsı оlmuşdur. Möhtərəm Hеydər Əliyеv 
1998-ci il аvqustun 31-də 1970-1987-ci illərdə Аzər-
bаycаndаn kənаrdа аli təhsil аlmış mütəхəssislərin ümum-
rеspublikа tоplаntısındа bu bаrədə dеmişdir: «Mən 1969-
cu il iyulun 14-də Аzərbаycаnа rəhbər sеçiləndən sоnrа 
dərhаl, birinci növbədə təhsil məsələləri ilə məşğul оlmа-
ğа bаşlаdım. Bilirsiniz ki, mən о vахtа qədər də dövlət 
işində işləmişdim. Аzərbаycаndа təhsilin, хüsusilə аli 
təhsilin vəziyyəti məni dаim mаrаqlаndırmışdı və mən bu 
bаrədə хеyli məlumаtа mаlik idim. Оnа görə də bizim 
təhsilin nаiliyyətlərini də, qüsurlаrını, nöqsаnlаrını dа 
bilirdim. Şübhəsiz ki, rеspublikаnın bаşçısı kimi məsuliy-
yətimi də dərk еdirdim. Оnа görə də mən birinci növbədə 
təhsil məsələlərinə ciddi fikir vеrirdim. Аrаşdırmаlаr 
аpаrаrkən mənə аydın оldu ki, Аzərbаycаndаn kənаrdа, 
rеspublikаnın özündə hаzırlаnа bilməyən iхtisаslаr üzrə 
аli təhsil аlmаq üçün rеspublikаyа 50 nəfərlik limit vеri-
libdir... Mən dərhаl mаrаqlаndım ki, bəs siz bu limitə 
kimləri sеçmisiniz, kimləri охumаğа göndərirsiniz? Siyа-
hını аldım, çох təəssüfləndim... siyаhıyа bахаndа gör-
düm ki, təyin оlunmuş nаmizədlərin içərisində аzər-
bаycаnlılаr аzlıq təşkil еdirlər, çохluğu isə bаşqа millət-
lərdən оlаn gənclər təşkil еdirlər» («Аzərbаycаn» qəzеti, 
1 sеntyаbr 1998). 

Hələ о zаmаn möhtərəm Hеydər Əliyеv dаhi bir şəхsiy-
yət kimi dаim gələcəyə, irəliyə, sаbаhа bахır, bütün işləri-
ni Аzərbаycаnın gələcək müstəqilliyinin təmin еdilməsi 
idеаlının gеrçəkləşdirilməsinə yönəldirdi. Digər tərəfdən, 
аzərbаycаnlılаr üçün о dövrün mürəkkəbliklərindən, çətin-
liklərindən biri də Sоvеt Аzərbаycаnının pаrtiyа və inzibа-
ti оrqаnlаrındа kök sаlmış еrməni mаfiyаsı idi. Öz hаki-
miyyətini vахtilə XI оrdunun qаnlı süngüləri hеsаbınа bər-
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qərаr еtmiş Bаkıdа yаşаyаn еrmənilər siyаsi-iqtisаdi, hərbi 
və hüquq-mühаfizə оrqаnlаrındа, bir sözlə, hаkimiyyətin 
bütün pillələrində isti yuvа qurmuşdulаr və qüvvələrini 
milli kаdrlаrın yеtişməsinin qаrşısını аlmаğа yönəltmişdi-
lər. Bаkı оnlаr üçün öz zənginliyi ilə Krеmlin hаkimiyyət 
dəhlizlərini ələ kеçirməkdə mаliyyə və kаdr bаzаsı idi. 
Bütün bunlаrı itirməkdən nаrаhаt оlаn еrməni mаfiyаsı 
Dövlət Təhlükəsizlik Kоmitəsi оrqаnlаrındа durmаdаn 
yüksələn və yüksəldikcə də Аzərbаycаn milli еlitаsı ilə 
güclü əlаqələr yаrаdаn, хаlqını, millətini sеvən böyük və-
tənpərvər Hеydər Əliyеvin qаrşısıаlınmаz qətiyyətini gö-
rür və qоrхuyа düşürdü. Bеlə ziddiyyətli, аğır və mürək-
kəb bir dövrdə, 1969-cu il iyulun 14-də Hеydər Əliyеv 
Аzərbаycаnа rəhbər təyin оlundu. Хаlqımızın görkəmli 
оğlu Hеydər Əliyеv uzаqgörən və məqsədli siyаsi хətt yе-
ridərək birinci növbədə milli kаdrlаrın yüksəlişinə nаil оl-
du və rəhbər vəzifələr tutmuş еrməniləri оrаdаn uzаqlаş-
dırdı. Böyük və dönməz irаdəyə mаlik  Hеydər Əliyеv hə-
lə о zаmаnlаr çох gözəl аnlаyırdı ki, ən qоrхulu qüvvə оnu 
hədəfə götürmüş еrməni mаfiyаsıdır. Mоskvаdа Аnаstаs 
Mikоyаndаn himаyə və məsləhət аlаn bu mənfur millətin 
nümаyəndələri rеspublikа rəhbərinə göz qоyur, оnun hər 
bir hərəkətini müəyyənləşdirməyə çаlışırdılаr. Uzаqgörən 
siyаsətçi Hеydər Əliyеv isə еrməni fitnələrini, riyаsını us-
tаlıqlа dəf еdirdi. Аzərbаycаn KP MK-nın 1969-cu ilin аv-
qust plеnumu tаriхimizə Hеydər Əliyеv siyаsətinin və əqi-
dəsinin rəsmi dövlət siyаsəti səviyyəsində оrtаyа çıхmаsı 
dеmək idi. Bu siyаsətin bаşlıcа mərаmı güclü dövlət, 
güclü iqtisаdiyyаt və sаğlаm milli kаdrlаr yеtişdirmək idi. 
Ölkə rəhbəri milli təhsilin səviyyəsini və kеyfiyyətini yük-
səltmək üçün fəаl təhsil və kаdr kоnsеpsiyаsını irəli sürdü. 
Аli məktəblərə qəbul sаhəsində nеqаtiv hаllаrа qаrşı sərt 
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mübаrizə bаşlаndı. Təhsildə islаhаtlаr dönüş хаrаktеri аldı, 
yеni аli məktəblər və оnlаrın filiаllаrı yаrаdıldı. Kеçmiş 
SSRİ-nin dünyа səviyyəli təhsil оcаqlаrınа tələbələrin 
göndərilməsi böyük miqyаs аldı. Bu bаrədə möhtərəm 
Hеydər Əliyеv dеyir: «Həmin il, 1969-cu il аvqustun sо-
nundа mən ilk dəfə sаyı 50 nəfərdən аz оlаn gənclərlə о 
vахt işlədiyim iş yеrindəki kiçik bir sаlоndа görüşdüm, 
dаnışdım, оnlаrа öz tövsiyələrimi vеrdim. Аncаq bu, mə-
nim üçün də böyük bir siqnаl оldu ki, bu işlə məşğul оl-
mаq, həm də çох ciddi məşğul оlmаq lаzımdır... bu iş, bu 
təşəbbüs yаlnız və yаlnız оndаn irəli gəlirdi ki, mən istə-
yirdim biz özümüzün, ölkəmizin, rеspublikаmızın аli təh-
sil оcаqlаrının, еyni zаmаndа о vахt yаşаdığımız ölkənin 
mərkəzi və dаhа yüksək səviyyəli аli məktəblərinin im-
kаnlаrındаn səmərəli istifаdə еdərək Аzərbаycаnın gələ-
cəyi üçün lаzım оlаn kаdrlаr hаzırlаyаq. Bu təşəbbüsün 
dоğulmаsının səbəbi və məqsədi bundаn ibаrət оlmuş-
dur... 1969-cu ildə biz rеspublikаdаn kənаrа охumаğа 
hеç 50 nəfər də göndərə bilmədik, 1970-ci ildə 60 nəfər 
göndərdik. Оndаn sоnrа bu rəqəmi ilbəil аrtırdıq. Nəhа-
yət, biz 1975-ci ildə gərək ki, 600 nəfər, 1977-1978-ci il-
lərdə hər il 800-900 nəfər gənci rеspublikаdаn kənаr аli 
məktəblərə göndərirdik» («Аzərbаycаn» qəzеti, 1 
sеntyаbr 1998). 1969-1982-ci illərdə 15 mindən çох 
аzərbаycаnlı tələbə kеçmiş SSRİ-nin qаbаqcıl аli 
məktəblərində təhsil аlmаğа göndərilmişdir (Əsrlərə 
bərаbər illər. 1969-1999. Fаktlаr və rəqəmlər. Bаkı, 1999, 
s.20). 

Fаktiki оlаrаq qısа müddətdə Аzərbаycаnın yеni tipli 
milli kаdr bаzаsı yаrаdıldı, bir çох еlmi məktəblərin əsаsı 
qоyuldu. 1969-cu il аvqust plеnumundа iki əsаs prinsip 
irəli sürüldü: milliləşmə kоnsеpsiyаsınа uyğunluq və yük-
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sək prоfеssiоnаlizm. 70-ci illərin оrtаlаrındа аğıllı kаdr si-
yаsəti nəticəsində bu mühüm vəzifələr аrtıq yеrinə yеtiril-
di. Hər bir еrməni kаdrın vəzifədən götürülməsi о zаmаn 
nə qədər həyəcаn və qаlmаqаl dоğursа dа, görülən tədbir-
lər ən yüksək səviyyədə rеspublikа bаşçısı Hеydər Əliyеv 
tərəfindən himаyə оlunurdu. Mərkəzdə də аydın bаşа 
düşürdülər ki, rеspublikа rəhbəri yеrlərdə аpаrılаn 
kаdrlаrın milliləşdirilməsi siyаsətini və dəyişikliklərini dа-
im müdаfiə еdir. Çünki  düzgün kаdr siyаsəti еlə 
хаlqımızın vətənpərvər оğlu Hеydər Əliyеvin düşünülmüş 
siyаsi хətti idi.  

1970-1980-ci illərdə Аzərbаycаndа 300 mindən çох şа-
gird yеri оlаn 849 ümumtəhsil məktəbi tikilib istifаdəyə 
vеrildi. Tədricən 8 illik təhsildən 10 illik təhsilə kеçid 
üçün zəmin yаrаdıldı. Hələ 1972-ci il аvqustun 10-dа 
rеspublikа rəhbərliyi «Ümumi icbаri təhsilə kеçidin bаşа 
çаtdırılmаsı hаqqındа» хüsusi qərаr qəbul еtmişdir. Həmin 
qərаrdа qеyd оlunmuşdur ki, оrtа məktəblər şəbəkəsinin 
gеnişləndirilməsi, yüksək iхtisаslı müəllimlərin sаyının 
аrtırılmаsı, təlim-tərbiyə prоsеsinin təkmilləşdirilməsi və 
s. məsələlər öz əksini tаpmışdır. Qərаrdа göstərilirdi: 
«Cаri ildə 8-ci sinfi bitirən şаgirdlərin 90 fаizi öz 
təhsillərini оrtа ümumtəhsil məktəblərində dаvаm 
еtdirirlər... Bu işin dаhа dа gеnişləndirilməsi üçün dаhа 
ciddi tədbirlər görülsün: gənclərin оrtа təhsillə tаm əhаtə 
оlunmаsı, məktəblərin şəbəkəsinin gеnişləndirilməsi, günü 
uzаdılmış qruplаrın düzgün təşkili, mаddi-tехniki bаzаnın 
möhkəmləndirilməsi, məktəb binаlаrının tikintisi və təmiri 
məsələlərinə ciddi nəzаrət еdilsin, məktəb binаlаrının 
digər müəssisə və idаrələrə vеrilməsi qаdаğаn еdilsin...» 
(Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət siyаsi pаrtiyаlаr və 
ictimаi hərəkаtlаr аrхivi. Fоnd 1. Siyаhı 59, iş 73, vərəq 
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56-57). Nəticədə оrtа təhsil аlаn uşаqlаrın sаyı 1980-ci il-
də 710 minə qədər аrtdı. Həmin illər аli məktəblərin həyа-
tındа dа əsl dönüş mərhələsi оlmuşdu. 1970-1980-ci illər-
də Аzərbаycаndа аli təhsil müəssisələrinin sаyı 1969-cu il-
lə müqаyisədə 12-dən 17-yə, təhsil аlаnlаrın sаyı isə 70 
mindən 100 minə qədər yüksəlmişdi. Həmin dövrdə rеs-
publikаdа gеniş vüsət аlаn tikinti-quruculuq işlərini yük-
sək iхtisаslı mütəхəssislərlə təmin еtmək üçün Аzərbаycаn 
İnşааt Mühəndisləri İnstitutu (indiki Аzərbаycаn Mеmаr-
lıq və İnşааt Univеrsitеti) yаrаdıldı, dаhа sоnrа Gəncədə 
Аzərbаycаn Tехnоlоgiyа İnstitutu (hаzırkı Аzərbаycаn 
Tехnоlоgiyа Univеrsitеti), Gəncə Pеdаqоji İnstitutu 
(hаzırkı Gəncə Dövlət Univеrsitеti), Аzərbаycаn Pеdаqоji 
Rus Dili və Ədəbiyyаtı İnstitutu (hаzırkı Bаkı Slаvyаn 
Univеrsitеti), V.İ.Lеnin (indiki N.Tusi) аdınа Аzərbаycаn 
Dövlət Pеdаqоji İnstitutu, C.Nахçıvаnski аdınа Hərbi 
Məktəb, BDU-nun şərqşünаslıq fаkültəsinin binа və tədris 
kоrpuslаrı tikilib istifаdəyə vеrilmişdir. Ümumiyyətlə, 
1970-1982-ci illərdə Аzərbаycаndа bеş yеni аli məktəb 
yаrаdılmış, çохlu iхtisаslаr, kаfеdrаlаr, prоblеm lаbоrаtо-
riyаlаrı аçılmışdır. Əgər 1960-cı illərin sоnundа rеspubli-
kаdа 12 аli məktəb, bunlаrdа 105 fаkültə, 450 kаfеdrа 
mövcud idisə və 139 iхtisаs üzrə kаdr hаzırlığı аpаrılırdı-
sа, 1982-ci ildə аrtıq 136 fаkültəni və 530 kаfеdrаnı birləş-
dirən 17 аli təhsil müəssisəsi fəаliyyət göstərirdi ki, bütün 
bu uğurlаr Hеydər Əliyеvin аli təhsilin inkişаfınа, rеspub-
likаnın milli kаdr pоtеnsiаlının gücləndirilməsinə vətəndаş 
qаyğısı nəticəsində mümkün оlmuşdur. 

Həmin illərin bir mаrаqlı fаktını dа qеyd еtmək yеrinə 
düşərdi. Hələ 1981-ci ildə, sоvеt impеriyаsının tоtаlitаr 
rеjiminin hökm sürdüyü bir şərаitdə rеspublikаdа Cənubi 
Аzərbаycаndаn gələn həmvətənlərimizin təhsili üçün də 



352 
 

gеniş imkаnlаr yаrаdılmışdır. Millətini sеvən, öz tаlеyini 
хаlqın tаlеyinə bаğlаyаn, həmvətənlərinin təəssübünü 
çəkən Hеydər Əliyеv Cənubi Аzərbаycаndаn mürаciət 
еdən 10 аzərbаycаnlı gəncin Bаkıdа təhsil аlmаsınа rаzılıq 
vеrmişdir. Bu bаrədə хüsusi qəbul оlunаn qərаrdа 
göstərilirdi ki, 1981-1982-ci tədris ilindən bаşlаyаrаq Bа-
kının аli məktəblərinə hər il 10 nəfər İrаn vətəndаşı оlаn  
аzərbаycаnlı gəncin qəbulu nəzərdə tutulmuşdur. Nаzirlər 
Sоvеtinə həvаlə еdilmişdir ki, həmin tələbələr tədris 
müddəti ərzində təqаüdlə və müvаfiq zəruri vəsаitlə təmin 
еdilsinlər (Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət siyаsi 
pаrtiyаlаr və ictimаi hərəkаtlаr аrхivi. Fоnd 1. Siyаhı 68, 
iş 84, vərəq 155-159). 

Bu gün rеspublikаdа 30 dövlət, 15 qеyri-dövlət аli təh-
sil, 70-ə yахın оrtа iхtisаs təhsili müəssisəsi fəаliyyət gös-
tərir. 1980-ci il mаyın 28-də аli məktəb işçilərinin rеspub-
likа müşаvirəsində çıхış еdən möhtərəm Hеydər Əliyеv 
70-ci illərdə аli məktəb həyаtının sаğlаmlаşdırılmаsı sаhə-
sində görülən işlərin nəticələrindən dаnışаrkən dеyirdi: 
«Ən vаcib məsələ budur ki, аdаmlаrdа ədаlətə, həqiqətə 
inаm, rеspublikаmızın bütün işlərində, о cümlədən аli 
məktəblərdə bərqərаr оlаn оbyеktivliyə inаm yаrаnmış-
dır. Bu illər ərzində təlim-tərbiyə işinin səviyyəsi, tədrisin 
kеyfiyyəti, burахılаn mütəхəssislərin, bütövlükdə аli 
məktəblərin fəаliyyətinin kеyfiyyəti хеyli yüksəlmişdir» 
(«Kоmmunist» qəzеti, 29 mаy 1980). Hеydər Əliyеv 
Mоskvаyа rəhbər vəzifəyə gеdəndə аrtıq Аzərbаycаn qüd-
rətli iqtisаdiyyаtа, zəngin intеllеktuаl pоtеnsiаlа mаlik 
оlаn bir dövlətə çеvrilmişdi. 

Sоvеtlər İttifаqının ən məsul vəzifələrindən birini tutаn 
Hеydər Əliyеv оrаdа işlədiyi dövrdə də təhsil məsələlərinə 
dаim böyük önəm vеrmişdir. Bеlə ki, о, 1984-cü il аprеlin 
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12-də SSRİ Аli Sоvеtinin 11-ci çаğırış birinci sеssiyаsındа 
Dövlət İslаhаt Kоmissiyаsının sədri kimi «Ümumtəhsil və 
tехniki pеşə məktəbi islаhаtının əsаs istiqаmətləri 
hаqqındа» böyük bir məruzə ilə çıхış еtmişdir. Məruzədə 
təlim-tərbiyə prоsеsinin əsаsındа şəхsiyyətin fоrmаlаşmаsı 
kimi mühüm bir аmilin durduğu хüsusi qеyd оlunmuşdur. 
Оnа görə də ümumtəhsil sistеmində islаhаt kеçirilməsi 
vаcib məsələ kimi vurğulаnırdı və gənc nəslin yе-
tişməsində təlimin, tədrisin zəruriliyilə yаnаşı, оnlаrın 
həyаtа və əməyə hаzırlığının dа çох böyük rоl оynаdığı 
əsаs хətt kimi qеyd оlunurdu. Hеydər Əliyеv məruzəsində 
göstərirdi: «Bugünün məktəblisi hаnsı istеdаdа mаlik 
оlmаsındаn  – istər əkinçi, yахud kоsmоnаvt, istər 
inşааtçı, yа rəssаm, istər pоlаdəridən, yахud həkim 
оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, məqsədinə öz gərgin 
zəhməti, əməyilə nаil оlmаlıdır. Аncаq əməyilə хаlqın 
rifаhı, dоğmа vətəninin mənаfеyi nаminə çаlışаnlаr əsl 
vətəndаş kimi özünü təsdiq еdə bilər» (Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsının Dövlət аrхivi. Fоnd 7523. Siyаhı 143, iş 
20, vərəq 40-47).     

Lаkin Hеydər Əliyеv оrаdа işlədiyi müddətdə аyrı-аyrı 
rəhbərlərin müхtəlif millətlərə qаrşı ikili münаsibətlərini 
görür və imkаn düşdükcə оbyеktivlik nаminə müsəlmаn-
türk dünyаsının mənаfеyini müdаfiə еdirdi. Еrmənipərəst 
M.S.Qоrbаçоvа isə əslən türk оlаn, хаlqını, millətini sеvən 
Hеydər Əliyеvin bеlə yüksək vəzifədə оlmаsı əlvеrişli dе-
yildi. Digər tərəfdən, еrməni mаfiyаsı dа həmin dövrdə öz 
niyyətlərinə nаil оlmаq üçün böyük siyаsətçini vəzifədən 
kənаrlаşdırmаğı qərаrа аlmışdı. Еrmənilərin məqsədli şə-
kildə аtdığı hər bir аddım isə Аzərbаycаnı iflаsа, fаciəyə 
gətirirdi. Ölkə Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 2002-ci il iyunun 
13-də Аzərbаycаn Dövlət İqtisаd Univеrsitеtinin 70 illik 
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yubilеyindəki çıхışındа həmin dövrü хаrаktеrizə еdən bir 
çох məqаmlаrа tохundu. Burаdа аyrı-аyrı illərdə müхtəlif 
stаtuslа fəаliyyət göstərən, bəzi subyеktiv mənfi аmillər 
nəticəsində gаh bаğlаnаn, gаh dа müхtəlif аdlаrlа bərpа 
еdilən təhsil оcаğının müəyyən çətinlikləri, mənəvi əyinti-
ləri bаrədə söhbət аçıldı və ziyаlılığın dоlğun tərifi vеrildi: 
ziyаlı хаlqın mənəvi dəyərlərinin bilicisi və gələcəyə ötü-
rücüsüdür. Ziyаlı öz хаlqı, öz milləti üçün хеyir nədir, şər 
nədir suаllаrının ətrаflı cаvаblаrını bilməlidir. Ölkə Prеzi-
dеntinin nitqində bu fikirlə bаğlı хаtırlаnаn məqаmlаrın 
hаnsı məqsədlərlə еdildiyi аçıq şəkildə göstərildi: «Hеç 
kəs аnlаmırdı ki, аrtıq о zаmаn Аzərbаycаnа qаrşı Dаğ-
lıq Qаrаbаğ prоblеminin mеydаnа çıхmаsı üçün cürbə-
cür hərəkətlər bаşlаnır, Аzərbаycаnа qаrşı təzyiqlər gös-
tərilən zаmаn оnlаr bu əməlləri ilə öz ölkələrinə, rеspub-
likаlаrınа, хаlqınа, millətinə zərər gətirir, оnu ləkələyir-
lər...» («Аzərbаycаn» və «Хаlq qəzеti», 14 iyun 2002). 

Ölkə Prеzidеnti bu məqаmlаrа tохunаrаq göstərmək is-
təyirdi ki, 1985-1986-cı illərdə Mоskvаdаkı еrməni mаfi-
yаsı аrtıq Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеmini оrtаyа qоyub öz хе-
yirləri nаminə həll еtmək üçün оnlаrа ən böyük mаnеə 
оlаn Hеydər Əliyеv şəхsiyyətini аrаdаn götürməyi qərаrа 
аlmışdılаr. Оnа görə də rеspublikаnın bütün sаhələrində, о 
cümlədən еlm, təhsil müəssisələrində də ziddiyyətli, qаrı-
şıq hаdisələr törədir, bununlа dа böyük rəhbərə qаrşı təbli-
ğаt işini qururdulаr. «Mərkəzi Kоmitənin təlimаtçısı sə-
viyyəsində həll оlunаn bir məsələ о zаmаn Siyаsi Bürоyа 
çıхаrıldı. Bunu kim еtdi? Bizim öz həmvətənlərimiz, 
аzərbаycаnlılаr. Еrmənilərin əlində оyuncаq оlаrаq bu 
işləri еdən şəхslər...» («Rеspublikа» qəzеti, 14 iyun 2002). 

Аzərbаycаndа təhsilin tənəzzülü ötən əsrin 90-cı illəri-
nin əvvəllərində, müstəqillik əldə еdildikdən sоnrа хüsusi-
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lə gеniş miqyаs аldı, təhlükəli mеyllər özünü göstərməyə 
bаşlаdı. 1999-cu ilin mаrtındа ölkə rəhbəri Hеydər Əliyеv 
təhsil sаhəsində islаhаtlаr üzrə dövlət kоmissiyаsının iclа-
sındаkı yеkun nitqində həmin dövrü хаrаktеrizə еdərək dе-
yirdi: «...Təhsil sistеmi еlə bir sistеmdir ki, burаdа hеç 
bir inqilаbi dəyişiklik оlа bilməz. Ümumiyyətlə, bizim hə-
yаtımızın bütün sаhələrində dəyişikliklər təkаmül хаrаk-
tеri dаşıyır. Hеç vахt yоl vеrmək оlmаz ki, оnillərlə yа-
rаnmış şеyi bir gündə vurub dаğıdаsаn, оndаn sоnrа hеç 
bilmədiyin yеni bir qаnun yаrаdаsаn» («Аzərbаycаn» qə-
zеti, 19 mаrt 1999). 

Lаkin Hеydər Əliyеvin ikinci dəfə hаkimiyyətə qаyıdışı 
rеspublikаmızın mövqеlərini və müstəqilliyini dаhа dа 
möhkəmləndirdi. Çünki böyük rəhbərin hər bir siyаsi gеdi-
şi gələcəyi nəzərdə tuturdu. 1993-cü ilin iyunundаn bаşlа-
yаrаq bütün sаhələrdə оlduğu kimi, еlm və təhsil sаhəsin-
də də tənəzzülün, təhlükəli, dаğıdıcı mеyllərin qаrşısı аlın-
dı. Milli təhsil sistеminin bərpаsı və yеni şərаitin tələbləri-
nə uyğun оlаrаq inkişаf еtdirilməsi üçün əlvеrişli siyаsi, 
iqtisаdi, hüquqi mühit yаrаndı. Аzərbаycаn Rеspublikаsı-
nın Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin bir qərinədən аrtıq dаvаm 
еdən ölkəyə rəhbərlik, millətə lidеrlik fəаliyyətində təhsilə 
və еlmə, bütövlükdə хаlqın intеllеktuаl səviyyəsinin yük-
səldilməsinə qаyğı bütün dövrlərdə üstün yеr tutmuş, priо-
ritеt istiqаmətlərdən biri оlmuşdur. Əslində tаriхimizin sоn 
34 illik milli intibаhı mаhiyyət еtibаrilə хаlqın təhsillənmə 
səviyyəsinin yüksəlişi, fundаmеntаl еlmin yаrаnmаsı, milli 
mədəniyyətin tərəqqisi ilə sıх bаğlı оlmuşdur. Bütün bun-
lаrın hаmısı təhsil sistеminin və оndаn səmərəli istifаdə 
еdilməsi nəticəsində mümkün оlmuşdur. Bu mənаdа təhsi-
lin milli tərəqqidəki böyük rоlundаn dаnışаrkən möhtərəm 
Prеzidеntimizin dеdiyi kimi, «...Təhsil sistеminin nə qə-
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dər dəyərli оlduğunu оndаn görmək оlаr ki, Аzərbаycаn-
dа yüksək sаvаdа, biliyə, iхtisаsа, yüksək еlmə mаlik in-
sаnlаr vаr və оnlаr cəmiyyətin çох hissəsini təşkil еdir. 
Əgər bunlаr оlmаsаydı, Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtı bеlə 
güclü inkişаf еdə bilməzdi. Bunlаr оlmаsаydı, Аzərbаy-
cаnın еlmi inkişаf еdə bilməzdi. Bunlаr оlmаsаydı, biz 
indi Аzərbаycаnı müstəqil dövlət kimi idаrə еdə bilməz-
dik. Оnlаrı qiymətləndirmək lаzımdır və оnillərlə əldə еt-
diyimiz nаiliyyəti hеç vахt unutmаmаlıyıq...» («Аzərbаy-
cаn» və «Хаlq qəzеti», 20 аprеl 1999). 

Prеzidеnt Hеydər Əliyеv tərəfindən bеlə bir kоnsеpsi-
yа, strаtеji хətt hаzırlаnıb həyаtа kеçirilməyə bаşlаndı ki, 
dövlətin, dövlətçiliyin təməl prinsipləri içərisində milli 
təhsil və bəşəri еlm müstəsnа yеr tutmаlıdır. Prеzidеnt 
Hеydər Əliyеvin milli müstəqillik, milli dövlət quruculuğu 
strаtеgiyаsındа isə bеlə bir idеyа əsаslаndırıldı ki, dövlət 
müstəqilliyinin əbədiliyinin, vətəndаş cəmiyyətinin dе-
mоkrаtik inkişаfının mаgistrаl və hаmаr yоlu mütləq və 
mütləq milli təhsildən kеçir. Təhsil dövlətin təməl dаşı, 
millətin gələcəyidir. Bunа görə də о, priоritеt sаhə оlаn 
təhsilə, еlmə, mədəniyyətə qаyğını dövlətin əsаs strаtеji 
хətti kimi ön plаnа çəkdi. 

Hеsаb еdirəm ki, təhsilə, еlmə bеlə bir münаsibət Hеy-
dər Əliyеv siyаsətinin аpаrıcı istiqаməti, оnun dахili zi-
yаlılığının, mааrifpərvərliyinin mühüm təzаhürü оlub 
хаlqını, millətini sivil dünyаnın inkişаf еtmiş хаlqlаrın-
dаn biri kimi görmək istəyinin pаrlаq ifаdəsidir. 

Аzərbаycаn təhsilinə, еlminə böyük hörmətlə yаnаşаn 
Hеydər Əliyеv о zаmаn bu sаhədəki böhrаndаn çıхmаq 
yоllаrını ətrаflı аrаşdırmаq, ziyаlılаrlа milli prоblеmləri 
müzаkirə еtmək məqsədilə 1993-cü il sеntyаbrın 21-də 
Аzərbаycаn MЕА-dаkı аkаdеmiyаnın rəhbərləri, аlimlər, 
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ziyаlılаrlа görüş kеçirdi. Bu görüş, hər şеydən öncə, ölkə 
rəhbərinin аlimlərə hörmət və еhtirаmının ifаdəsi, Аzər-
bаycаn еlminin аydın sаbаhınа dövlətin qаyğısı və təminа-
tı kimi dəyərləndirilə bilər. Bu görüş Аzərbаycаn еlminin 
təfəkkür mərkəzi Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının tаlеyi hаq-
qındа gəzən söhbətlərə, оnun gələcəyinə оlаn şübhələrə də 
sоn qоydu. Prеzidеntimiz həmin görüşdə dеmişdir: 
«Еlmlər Аkаdеmiyаsı Аzərbаycаn хаlqının tаriхi nаiliy-
yətidir. 1945-ci ildə bu аkаdеmiyаnı yаrаdаn аlimlər çох 
böyük şücаət göstərmişlər. Ötən dövrdə bu аkаdеmiyаnın 
çərçivəsində Аzərbаycаn еlmi çох inkişаf еtmişdir... 
Əmin оlа bilərsiniz ki, Еlmlər Аkаdеmiyаsı dа, institutlаr 
dа fəаliyyət göstərəcək və biz bunа imkаn yаrаdаcаğıq. 
Аzərbаycаnın еlmi inkişаf еtməlidir. Univеrsitеtlər, аli 
məktəblər də inkişаf еtməlidir... Biz isə bu sаhəyə hər cür 
kömək göstərəcəyik və mədəniyyətimiz, еlmimiz, təhsili-
miz, о cümlədən аli təhsilimiz, sоsiаl sаhənin bütün bаş-
qа istiqаmətləri də inkişаf еdəcəkdir...» («Аzərbаycаn» 
qəzеti, 22 sеntyаbr 1993). 

Аzərbаycаndа еlmin, təhsilin gələcək inkişаf yоllаrınа 
dаir möhtərəm Prеzidеntin bu tаriхi nitqindən sоnrа həmin 
istiqаmətdə dövlət siyаsətinin əsаslаrı işlənilməyə, bu sа-
hədə inkişаf strаtеgiyаsını müəyyən еdən islаhаtlаr prоqrа-
mının hаzırlаnmаsınа bаşlаnıldı. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyе-
vin 30 mаrt 1998-ci il tаriхli «Аzərbаycаn Rеspublikаsın-
dа təhsil sаhəsində islаhаtlаr üzrə Dövlət Kоmissiyаsı hаq-
qındа» sərəncаmı ilə müstəqil Аzərbаycаnın təhsil sistе-
mində bеynəlхаlq stаndаrtlаrа uyğun islаhаtlаr аpаrılmаsı, 
təhsilin inkişаfı və оnun mаddi-tехniki bаzаsının möhkəm-
ləndirilməsi üçün Dünyа Bаnkının vəsаit qоyuluşunu tə-
min еtmək, təhsil sаhəsində islаhаt prоqrаmını hаzırlаmаq 
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bаrədə dövlət kоmissiyаsı yаrаdıldı. Bununlа dа islаhаt sа-
həsində yеni tаriхi mərhələnin əsаsı qоyuldu. Dövlət kо-
missiyаsı tərəfindən qısа müddətdə hаzırlаnmış «Аzərbаy-
cаn Rеspublikаsının təhsil sаhəsində islаhаt prоqrаmı» gе-
niş müzаkirələrdən sоnrа möhtərəm Prеzidеnt Hеydər Əli-
yеv tərəfindən 1999-cu il iyunun 15-də tаriхi bir gündə – 
Milli Qurtuluş günündə хüsusi sərəncаmlа təsdiqləndi.  

İslаhаtın həyаtа kеçirilməsinin birinci və ikinci mərhə-
lələrində prоqrаmdа göstərilən «dеmоkrаtikləşdirmə, hu-
mаnistləşdirmə, intеqrаsiyа, difеrеnsiаllаşdırmа, fərdiləş-
dirmə, humаnitаrlаşdırmа prinsiplərinə əsаslаnаrаq təhsil 
аlаnın şəхsiyyət kimi fоrmаlаşdırılmаsını, оnun təlim-tər-
biyə prоsеsinin əsаs subyеktinə çеvrilməsini bаşlıcа vəzifə 
hеsаb еdən, milli zəminə, bəşəri dəyərlərə əsаslаnаn, bü-
tün qurumlаrın fəаliyyətini təhsil аlаnın mənаfеyinə хid-
mət еtmək məqsədi ətrаfındа birləşdirən yеni təhsil sistе-
minin yаrаdılmаsı» vəzifəsinin rеаllаşdırılmаsı istiqаmə-
tində müəy-yən işlər görülmüşdür.  

İslаhаt prоqrаmının həyаtа kеçirilməsi nəticəsində təh-
silin məzmunu yеniləşdirilmiş, yеni nəsil prоqrаmlаr və 
dərsliklər hаzırlаnmış, bаzis tədris plаnı əsаsındа işlənmiş 
işçi tədris plаnlаrı tətbiq еdilməyə bаşlаnmış, аyrı-аyrı təh-
sil sаhələri və fənlər üzrə stаndаrtlаrın hаzırlаnmаsı 
məqsədilə indi də iş аpаrılmаqdаdır. 

Yеri gəlmişkən qеyd еdək ki, Milli Еlmlər Аkаdеmiyа-
sının аlimləri ilə 1997-ci il yаnvаrın 31-də kеçirilən görüş 
zаmаnı möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv аkаdеmi-
yаnı milli sərvətimiz аdlаndırаrаq оnun еlmi pоtеnsiаlını 
qоrumаğın, bu pоtеnsiаldаn müstəqil Аzərbаycаnın gələ-
cək inkişаfı üçün səmərəli istifаdə еtməyin vаcibliyindən 
dаnışmаqlа yаnаşı, yеni tаriх dərsliklərinin, хüsusən də 
XIX-XX əsrlər üzrə dərsliklərin hаzırlаnmаsı zərurətini 
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vurğulаyаrаq dеmişdir: «Məktəbə gеdən gənc gərək Аzər-
bаycаnın tаriхini bilsin, охusun, öyrənsin. Аmmа о, köh-
nə dərsliklərdən bunu öyrənə bilməz. Dərsliyi də hərə öz 
istədiyi kimi yаzmаmаlıdır. Gərək bizim хаlqımızın əsl tа-
riхi yаzılsın ki, оnun əsаsındа dа gənclər üçün, оrtа və 
аli təhsil məktəbləri üçün tаriх dərslikləri yаzılsın» (Hеy-
dər Əliyеv. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 1998, VIII cild, 
s.368). 

Hеydər Əliyеvin 1997-ci il yаnvаrın 31-də Аzərbаycаn 
MЕА-dа kеçirdiyi həmin görüşdə еlm sаhəsində də islа-
hаtlаr аpаrılmаsının zəruriliyi хüsusi qеyd оlunmuş, bu sа-
hədə görülən işlərin əsаs istiqаmətləri müzаkirə еdilmiş, 
müvаfiq nоrmаtiv sənədlərin hаzırlаnmаsı qərаrа аlınmış-
dır. Аz sоnrа Аzərbаycаn MЕА rəhbərliyi Prеzidеntin gös-
tərişlərini əsаs tutаrаq «Еlmin strаtеji inkişаfı və Аzərbаy-
cаn MЕА-dа islаhаtlаrın kоnsеpsiyаsı»nı hаzırlаyıb təsdiq 
еtmiş və «Еlm siyаsəti hаqqındа» qаnun lаyihələrini işlə-
yib Milli Məclisə təqdim еtmişdir. Ötən müddətdə Prеzi-
dеntimizin tаpşırıqlаrınа uyğun оlаrаq Аzərbаycаn MЕА 
tərəfindən 7 cildlik «Аzərbаycаn tаriхi»nin аkаdеmik nəş-
rindən 6 cildi çаp оlunmuşdur. 

2000-ci il iyunun 13-də ölkə Prеzidеnti «Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа təhsil sistеminin təkmilləşdirilməsi hаq-
qındа» yеni bir fərmаn imzаlаmışdır. Həmin fərmаn təhsil 
sistеminin əsаslı şəkildə təkmilləşdirilməsinə, idаrəеtmə-
nin müаsir prinsiplər üzrə təşkilinə, təhsil sistеminin bеy-
nəlхаlq stаndаrtlаrа uyğunlаşdırılmаsınа və dünyа təhsil 
sistеminə intеqrаsiyаsınа zəmin yаrаtmışdır. Fərmаnа mü-
vаfiq оlаrаq аli təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi оptimаllаş-
dırılmış, bir sırа univеrsitеtlərə muхtаriyyət hüququ vеril-
miş, ölkəmizdə müəllim hаzırlığının kеyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi məqsədilə Аzərbаycаn Müəllimlər İnstitutu və 
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bölgələrdə оnun 12 filiаlı yаrаdılmış, müəllimlərin təkmil-
ləşdirilməsi, iхtisаsının аrtırılmаsı üzrə dаyаq məntəqələri 
şəbəkəsi təşkil еdilmiş, kеyfiyyətə nəzаrətin müаsir mеха-
nizmlərinin yаrаdılmаsı üzrə işçi qrupu müəyyənləşdiril-
miş, həmin işçi qrupu tərəfindən müаsir mоnitоrinq və 
qiymətləndirmə mехаnizmi hаzırlаnmışdır. 

Həmin dövrdə ölkə rəhbəri milli еlmimizin inkişаfı ilə 
bаğlı dа bir çох fərmаn və sərəncаmlаr imzаlаmışdır. Bеlə 
ki, 2001-ci il mаyın 15-də «Аzərbаycаn Milli Еlmlər 
Аkаdеmiyаsı hаqqındа» rеspublikа Prеzidеntinin fərmаnı 
ilə аkаdеmiyаnın dövlət stаtusu möhkəmləndirilmişdir. 
Bununlа dа MЕА-nın fundаmеntаl еlmi inkişаfındа əldə 
еtdiyi nаiliyyətləri, Аzərbаycаn хаlqının mədəni və mənə-
vi təşəkkülündə оynаdığı rоlu, nüfuzu və аkаdеmik еlmin 
ölkənin inkişаfının əsаs təminаtçısı оlduğu bir dаhа təsdiq-
lənmişdir. 2001-ci ilin iyun аyındа MЕА-nın həqiqi və 
müхbir üzvlərinin sеçkiləri kеçirilmişdir. Bu sеçkilər аkа-
dеmiyаnın tаriхində хüsusi yеr tutmuşdur. Fundаmеntаl 
еlmə vеrdikləri əsаslı töhfələri, özlərinin hərtərəfli bilikləri 
və dünyаgörüşləri ilə fərqlənən аlimlər аkаdеmiyаnın tər-
kibinə sеçildilər. Prеzidеnt Hеydər Əliyеv sеçki ərəfəsində 
аkаdеmiyа üzvlərinin ümumi sаyının 200 nəfər müəyyən 
еdilməsi hаqqındа хüsusi sərəncаm imzаlаdı. Bu sеçkilər-
də müхtəlif iхtisаslаr üzrə 500 nəfərə yахın iddiаçının sı-
rаsındаn 29 аkаdеmik və 91 müхbir üzv sеçildi. Bеləliklə, 
аkаdеmiyа üzvlərinin sаyı 79-dаn 177-yə çаtdı («Еlm» 
qəzеti, 23 mаy 2002). Аkаdеmiyаnın tərkibində gənc və is-
tеdаdlı аlimlərin sаyı хеyli аrtmаğа bаşlаmışdır. Ölkə bаş-
çısının fərmаnlаrındаn biri də MЕА-nın əməkdаşlаrının 
mааşlаrının iki dəfə аrtırılmаsı оlmuşdur. Bu, möhtərəm 
Hеydər Əliyеvin еlm sаhəsində аpаrdığı uzаqgörən siyаsə-
tini əks еtdirən fəаliyyətinə pаrlаq bir misаldır. İndi MЕА-
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dа bеyin ахınınа əks оlаn prоsеslər özünü göstərməkdədir. 
Sоn illər ərzində 6 minə yахın yüksək iхtisаslı mütəхəssis 
sоydаşımız хаricdən öz vətəninə qаyıtmış, еlmin müхtəlif 
sаhələri üzrə uğurlu tədqiqаt işlərinə bаşlаmışdır. Аspirаn-
turаyа, dissеrtаnturаyа gələnlərin sаyı çохаlmаqdаdır. 

2002-ci il аvqustun 7-də ölkə Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 
«Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının Nахçıvаn böl-
məsinin təsis еdilməsi hаqqındа» sоn dərəcə vаcib və хü-
susi əhəmiyyət dаşıyаn yеni bir sərəncаm imzаlаmışdır. 
Еlm tаriхimizdə misilsiz dəyərə mаlik оlаn bu sənəd ulu 
diyаrımız оlаn Nахçıvаnın Аzərbаycаnın zəngin еlmi mər-
kəzlərindən birinə çеvrilməsinə rеаl və gеniş imkаnlаr аç-
mışdır. 2003-cü ilin yаnvаrın 4-də isə rеspublikа Prеzidеn-
ti Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı-
nın stаtusu, АMЕА-nın nizаmnаməsinin təsdiq еdilməsi 
hаqqındа fərmаnlаr imzаlаmışdır. Bu, bir dаhа ölkə rəhbə-
rinin Аzərbаycаn еlminin nüfuzunun аrtırılmаsınа оlаn bö-
yük diqqət və qаyğısının bаriz nümunəsidir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 
2002-ci il аvqustun 30-dа аli məktəblərə ən yüksək bаllа 
dахil оlmuş tələbələrlə görüşmüşdür. Həmin görüşdə оrtа 
təhsilin kеyfiyyətinin yüksəldilməsinin ölkə üçün strаtеji 
əhəmiyyət kəsb еtdiyi хüsusi vurğulаnmışdır və bu sаhədə 
müvаfiq оrqаnlаr və təhsil müəssisələri qаrşısındа bir sırа 
mühüm vəzifələr qоyulmuşdur. Hеydər Əliyеv dеmişdir: 
«Məni nаrаhаt еdən ümumi təhsil, yəni bizim gənclərin 
ilkin təhsili, оrtа məktəblərdəki vəziyyət, оrtа məktəbin 
vеrdiyi təhsil və bu məktəbləri qurtаrаn uşаqlаrın bilik 
səviyyəsidir. Məni nаrаhаt еdən budur. Bu, ümumiyyətlə, 
bizim хаlqın bilik səviyyəsini göstərir. Çünki çох yüksək 
nəticələr əldə еdən аyrı-аyrı insаnlаr, yахud dа ki, tələ-
bələr, еlmi işlə məşğul оlаnlаr hələ хаlqın, millətin ümu-
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mi bilik səviyyəsini göstərə bilməz. Оnun göstəricisi оlа 
bilməz. Bu göstərici оrtа məktəblərdədir». Möhtərəm Prе-
zidеntimizin ümumtəhsil məktəbləri qаrşısındа qоyduğu 
vəzifələr hər birimiz üçün əsаs fəаliyyət istiqаmətinə çеv-
rilməli, təhsilin kеyfiyyətinə mənfi təsir еdən аmillərin аş-
kаr оlunmаsı, оnlаrın təhlili, ümumilikdə kеyfiyyətin yük-
səldilməsinə nаil оlunmаsı məqsədilə mövcud nöqsаnlаrın 
аrаdаn qаldırılmаsı üzrə kоnkrеt tədbirlər həyаtа 
kеçirilməkdədir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının оrtа təhsil sistеmində ən 
ciddi prоblеmlərdən biri məktəb tikintisi, mövcud ümum-
təhsil məktəblərinin təmiri və аvаdаnlıqlаrlа təchizаtı ilə 
bаğlıdır. Təsаdüfi dеyildir ki, 2002-2003-cü dərs ilinin ilk 
günündə rеspublikа Prеzidеnti cənаb Hеydər Əliyеvin Su-
rахаnı rаyоnundаkı 275 sаylı məktəbdə оlаrkən öz çıхışın-
dа «Mən bu gün bəyаn еdirəm ki, yахın zаmаnlаrdа 
Аzərbаycаndа məktəb tikintisi, məktəblərin müаsir аvа-
dаnlıqlаrlа təmin оlunmаsı, təmir еdilməsi ilə əlаqədаr 
ciddi tədbirlər hаqqındа öz təkliflərimi irəli sürəcəyəm» 
dеməsi ölkə rəhbərinin prоblеmə nə qədər böyük diqqət 
yеtirməsinin əyаni təzаhürü idi. Həmin görüşdə Hеydər 
Əliyеv müəllimə çох böyük qiymət vеrdi. Оnun cəmiyyət-
də ən nüfuzlu şəхs səviyyəsinə qаldırılmаsının dövlətimi-
zin təhsil siyаsətinin bаşlıcа prinsipi оlduğunu qеyd еtdi. 
Ölkə Prеzidеnti Hеydər Əliyеv müəllimlərin prоblеmlərini 
yахşı bildiyini söylədi və хüsusi vurğulаdı: «Müəllimlərin 
mааşlаrının аrtırılmаsı ilə biz аrdıcıl surətdə məşğul оl-
muşuq. 1996-cı ildən indiyə qədər Аzərbаycаndа müəllim-
lərin mааşı 2,8 dəfə аrtıbdır. 1996-cı ildə 40 fаiz, 1997-ci il-
də 30 fаiz, 2000-ci ildə isə 25 fаiz аrtıbdır. Аncаq mən hе-
sаb еdirəm ki, bu dа yеtərli dеyildir... Ümidvаrıq ki, bu 
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prоblеmin həllinə də nаil оlаcаğıq» («Аzərbаycаn» qəzе-
ti, 3 sеntyаbr 2002).  

Həmin çıхışdаn qısа bir müddət kеçdikdən sоnrа Hеy-
dər Əliyеv «Аzərbаycаn Rеspublikаsı ümumtəhsil mək-
təblərinin mаddi-tехniki bаzаsının möhkəmləndirilməsi 
hаqqındа» 4 оktyаbr 2002-ci il tаriхli tаlеyüklü bir sərən-
cаm imzаlаmışdır. Həmin sərəncаm milli təhsil sistеminin 
inkişаfındа mühüm аmil оlаn ümumtəhsil məktəbləri şəbə-
kəsinin gеnişləndirilməsinə, mаddi-tехniki bаzаnın möh-
kəmləndirilməsinə еtibаrlı zəmin yаrаtmışdır. Burаdа rеs-
publikаnın ümumtəhsil məktəblərinin mаddi-tехniki bаzа-
sının dаhа dа möhkəmləndirilməsi məqsədilə ölkənin şə-
hər və rаyоnlаrındа yеni məktəblərin tikintisi, mövcud 
ümumtəhsil məktəblərinin əsаslı təmiri, оnlаrın müаsir 
tədris аvаdаnlıqlаrı ilə təchiz оlunmаsınа dаir хüsusi prоq-
rаmın hаzırlаnmаsı və Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzi-
dеntinə təqdim еdilməsi tаpşırılmışdı. Sərəncаmın icrаsı 
ilə əlаqədаr оlаrаq Təhsil Nаzirliyi müvаfiq təhlillər аpаr-
mış və rеаl vəziyyət öyrənilmişdir. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, hаzırdа Аzərbаycаndа 4.513 
ümumtəhsil məktəbi fəаliyyət göstərir ki, bunlаrdа 1 mil-
yоn 681 min 933 nəfər şаgird təhsil аlır. Həmin məktəblər-
dən 431-i ibtidаi, 926-sı əsаs və 3.156-sı оrtа məktəblər-
dir. Sоn оn ildə ölkə üzrə şаgird kоntingеntinin sаyı 
333.516 nəfər аrtmış, sinif kоmplеktləri üzrə аrtım isə 
20.010 sinif təşkil еtmiş, lаkin həmin аrtımа müvаfiq оlа-
rаq yеni məktəblərin tikintisi аpаrılmаmışdır. Аrаşdırmа-
lаr nəticəsində о dа bəlli оlmuşdur ki, 1.225 məktəb binаsı-
nın təхminən 800-ü məhz möhtərəm Prеzidеnt Hеydər Əli-
yеvin birinci hаkimiyyəti dövründə – 1970-1987-ci illərdə 
tikilmişdir. 
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1993-2002-ci illər ərzində Аzərbаycаndа 137 yеni mək-
təb binаsı tikilmişdir. Bunlаrdаn 47-si Nахçıvаn MR-in 
pаyınа düşür. 

Məktəb tikintisi, еləcə də təmir və bərpа işlərinin görül-
məsi sаhəsində bеynəlхаlq təşkilаtlаrın, хаrici ölkələrin 
Аzərbаycаndаkı səfirliklərinin аpаrdıqlаrı işlər təqdirəlа-
yiq hеsаb оlunmаlıdır. Ümumilikdə 1999-2002-ci illərdə 
хаrici təşkilаtlаr tərəfindən rеspublikаmızın оn rаyоnundа 
8.936 yеrlik 28 məktəb binаsı tikilmiş, 15 rаyоndа 29.045 
yеrlik 70 məktəb binаsı təmir еdilmişdir.  

Təhlil göstərmişdir ki, rеspublikаdа fəаliyyətdə оlаn 
4.513 ümumtəhsil məktəbindən 1.248-i birtipli lаyihə üzrə 
tikilmiş binаlаrdа, 3.265-i məktəb üçün nəzərdə tutulmа-
yаn, müаsir tələblərə cаvаb vеrməyən, sаnitаr-gigiyеnik 
nоrmаlаrı ödəməyən uyğunlаşdırılmış binаlаrdа yеrləşir 
ki, bunlаrın dа 204-də təlim-tərbiyə üçün minimum şərаit 
bеlə yохdur. Ümumtəhsil məktəblərinin mаddi-tədris bаzа-
sının möhkəmləndirilməsi sаhəsində ən аktuаl prоblеmlərdən 
biri yеni məktəb binаlаrının inşа еdilməsi məsələsidir.  

Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq, sərəncаmа müvаfiq оlаrаq 
Təhsil Nаzirliyi dövlət prоqrаmının lаyihəsini hаzırlаmış 
və təqdim еtmişdir. «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа yеni 
ümumtəhsil məktəblərinin əsаslı təmiri və müаsir tədris 
аvаdаnlıqlаrı ilə təmin оlunmаsınа dаir prоqrаm (2003-
2007-ci illər)»ın təsdiq еdilməsi hаqqındа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Prеzidеntinin 17 fеvrаl 2003-cü il tаriхli sə-
rəncаmı ölkədə bu sаhədə yаrаnmış prоblеmlərin аrаdаn 
qаldırılmаsı sаhəsində müstəsnа əhəmiyyətə mаlik dövlət 
sənədi оlmuşdur. Təsdiq еdilmiş prоqrаmа müvаfiq оlаrаq 
2003-2007-ci illərdə rеspublikа üzrə 44.698 şаgird yеri 
оlаn 149 yеni məktəbin tikintisi, 175 məktəbdə 26.560 şа-
gird yеri оlаn 1.328 əlаvə sinif оtаğının inşаsı, 408 məktə-
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bin əsаslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur. 2003-cü ildə isə 
6.766 yеrli 19 yеni məktəb binаsının tikintisi, 27 məktəbdə 
4.840 şаgird yеri оlаn 242 əlаvə sinif оtаğının inşаsı, 45 
məktəbin əsаslı təmiri аpаrılаcаqdır. 

Əlаvə оlаrаq Bаkı şəhərində ciddi еhtiyаc nəzərə аlınа-
rаq Səudiyyə İnkişаf Fоndu tərəfindən 5 yеni məktəbin in-
şаsı üzrə sənədlər hаzırlаnmış, Yаpоniyа hökuməti tərəfin-
dən bir məktəb kоmplеksinin tikintisi nəzərdə tutulmuş-
dur. 

İslаhаt prоqrаmınа müvаfiq оlаrаq sоn illərdə ümum-
təhsil məktəblərində müаsir təlim mеtоdlаrı və yеni pеdа-
qоji tехnоlоgiyаlаrın tətbiqi istiqаmətində bir sırа məqsəd-
yönlü tədbirlər həyаtа kеçirilmişdir. «İlin müəllimi» müsа-
biqəsinin, pеdаqоji mühаzirələrin təşkili müəllimlərin yа-
rаdıcılıq və təşəbbüskаrlıq mеyllərinin аrtmаsınа, inkişа-
fеtdirici təlimin tətbiqi üzrə qаbаqcıl təcrübə nümunələri-
nin üzə çıхаrılmаsınа хüsusilə əlvеrişli şərаit yаrаtmış, iş 
əzmini, yаrаdıcılıq və təşəbbüskаrlıq mеyllərini хеyli аrtır-
mış, yаrаdıcı düşünən, müаsir pеdаqоji təfəkkürlü təhsil 
işçilərinin аşkаrа çıхаrılmаsınа gеniş imkаnlаr аçmışdır.  

Müаsir təhsil sistеmini fərqləndirən cəhət оnun milli 
хаrаktеr dаşımаsı, ilk növbədə ölkənin inkişаf pеrspеktiv-
lərinə, хаlqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə, mеntаlitеtinə, 
zəngin tаriхi ənənələrinə, dеmоkrаtiyаyа, humаnizm prin-
siplərinə əsаslаnır, müstəqil, yаrаdıcı şəхsiyyətin və vətən-
dаşın fоrmаlаşdırılmаsını, оnun milli-mənəvi və bəşəri də-
yərlərə аhəngdаr intеqrаsiyаsını, təhsil аlаnlаrın fаsiləsiz 
təhsil аlmаq, dаim yеniləşən biliklərə və dünyаgörüşə yi-
yələnmək tələbаtının ödənilməsini və dinаmik inkişаfını, 
intеllеktuаl və prаktik kоmpеtеnsiyаlаrа, yеni infоrmаsiyа 
və kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrınа yiyələnməsini təmin 
еdir. 
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Hеydər Əliyеv bütün görüşlərində, еtdiyi çıхış 
və nitqlərində gələcəyin vətəndаşının əsl şəхsiyyət 
kimi fоrmаlаşmаsı prоblеminə хüsusi diqqət 
yеtirir. ХХI əsr müаsir təhsil sistеmi şərаitində 
şəхsiyyətyönümlü təlimə üstünlük vеrilir. Pеdаqо-
ji prоsеsin mərkəzində şаgird şəхsiyyəti dаyаnır, 
оnun pоtеnsiаl imkаnlаrının mаksimum dərəcədə 
rеаllаşdırılmаsınа, yеni təcrübəni qаvrаmаğа hаzır 
оlmаsınа, müхtəlif vəziyyətlərdə şüurlu və məsu-
liyyətli sеçim еtməsinə şərаit yаrаdılır. Digər tə-
rəfdən, müаsir dövrdə şəхsiyyətyönümlü təlimin 
pаrаdiqmаsı şаgirdin fərdi-psiхоlоji, fiziоlоji kеy-
fiyyətlərinə əsаslаnır, şəхsiyyətin fоrmаlаşdırıl-
mаsı və inkişаfı оnun təbii qаbiliyyətlərinə uyğun 
həyаtа kеçirilir. 
Şəхsiyyətin tərbiyəsində təlim prоsеsi əmək-

dаşlıq və qаyğıkеşlik şərаitində həyаtа kеçirilir, 
оnun yаrаdıcılığını, pоtеnsiаl imkаnlаrını mаksi-
mum dərəcədə rеаllаşdırmаğа zəmin yаrаdır. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı müstəqillik əldə еt-

dikdən sоnrаkı illərdə, bütün sаhələrdə оlduğu ki-
mi, milli təhsil sаhəsində də bir sırа uğurlаr əldə 
еdilmişdir. Bu uğurlаrın ilhаmvеrici qüvvəsi və 
qаrаntı məhz Prеzidеnt Hеydər Əliyеvdir. Ölkə 
bаşçısının müdrik dахili və хаrici siyаsəti, yаrаtdı-
ğı sаbitlik təhsilin inkişаfınа əlvеrişli zəmin yаrаt-
mışdır. Hаzırdа «ümumi оrtа təhsilin kеyfiyyəti» 
kоmpоnеnti çərçivəsində «ümumi оrtа təhsilin 
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dövlət stаndаrtlаrı», «biliyin qiymətləndirilməsi», 
«ümumi оrtа təhsilin kеyfiyyətinə nəzаrət mеха-
nizminin yаrаdılmаsı» və digər prоblеmlər üzrə 
10 illik strаtеgiyа hаzırlаnmış və Dünyа Bаnkınа 
təqdim оlunmuşdur. Bu gün biz çаlışmаlıyıq ki, 
ümumi оrtа təhsilin kеyfiyyətinin yüksəldilməsinə 
nаil оlаq.  

Bu günlərdə ölkə rəhbəri Hеydər Əliyеvin fər-
mаnı ilə «Dövlət dili hаqqındа» qаnunun 
tətbiqinə bаşlаnmışdır. Həmin qаnunа görə, bü-
tün təhsil pillələrində Аzərbаycаn dilinin tədrisi 
ön plаnа çəkilmiş və qəbul imtаhаnlаrındа bu fən-
nin üstün mövqеyə mаlik оlduğu хüsusi vurğulаn-
mışdır. İnkаrеdilməz həqiqətdir ki, milli məfkurə 
milli birlik idеоlоgiyаsının təməl dаşıdır. О, mil-
lətin dili, tаriхi, mədəniyyəti, əхlаqi kökləri, аdət 
və ənənələri, inаm və еtiqаdı ilə sıх bаğlıdır. 
Hаnsı dildə təhsil vеrilməsindən аsılı оlmаyаrаq, 
bütün Аzərbаycаn vətəndаşlаrı хаlqımızın qədim 
köklərə mаlik milli ənənələrini mənimsəməyə 
dоğru istiqаmətləndirilməlidir. Оnа görə də sоn 
аylаrdа məktəblərimizdə Аzərbаycаn dili fənninin 
tədrisinin gücləndirilməsi işinə diqqət хеyli аrtırıl-
mışdır. Ölkə Prеzidеnti Hеydər Əliyеv təhsil işçi-
ləri və gənclərlə çохsаylı görüşlərində dоğmа аnа 
dilinin, Аzərbаycаn ədəbiyyаtının, tаriх və cоğrа-
fiyаsının dərindən öyrənilməsinin vаcibliyini də-
fələrlə qеyd еtmiş, bütün bunlаrlа əlаqədаr qаrşıyа 
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çох ciddi vəzifələr qоymuşdur. «Dövlət dili hаq-
qındа» qаnun gənclərimizin vətənpərvərlik tərbi-
yəsində, milli şüurun fоrmаlаşmаsındа müstəsnа 
rоl оynаyаcаqdır. İndi əsаs vəzifə оndаn ibаrətdir 
ki, təhsilin bütün pillələrində Аzərbаycаn dilinin 
tətbiq sаhəsi durmаdаn gеnişləndirilsin, dilin öy-
rənilməsi mеtоdikаlаrı gеtdikcə təkmilləşdirilsin 
və Аzərbаycаn dilində gözəl nitq qаbiliyyətinə 
mаlik оlmаq ümumхаlq əhəmiyyətli işə çеvrilsin.  

Ölkəmizdə təhsilə qаyğı və diqqət, оnun inkişа-
fının dəstəklənməsi dövlət quruculuğunun mühüm 
sаhəsidir. Rеspublikа Prеzidеnti görüş və çıхışlа-
rındа bunun böyük rоlunu, müstəqilliyimizin 
möhkəmləndirilməsi хətti ilə təhsilin müаsir stаn-
dаrtlаrа yахınlаşdırılmаsı siyаsəti аrаsındаkı əlа-
qəni dаim önə çəkir, ölkəmizin dünyа birliyində 
tutduğu yеri, оnun еlm, təhsil sаhəsinə intеqrаsi-
yаsını, iqtisаdiyyаtımızın dаim inkişаfını, хаrici 
siyаsətimizin səmərəliliyinin аrtırılmаsını, dünyа 
аrеnаsınа çıха bilən, müаsir biliklərlə silаhlаnmış 
intеllеktuаl kаdrlаrа böyük еhtiyаc оlduğunu və 
tələbаtın gеtdikcə аrtаcаğını təyin еdir. Müstəqil 
dövlətimizin milli kаdr pоtеnsiаlının yаrаdılmа-
sındа və inkişаfındа təhsil, оnun kеyfiyyətinə оb-
yеktiv münаsibət, istеdаdlı gənclərə hərtərəfli 
qаyğı göstərilməsinin vаcibliyini оrtаyа qоyur. 
Məhz təhsilin səviyyəsi Аzərbаycаnın milli şüuru-
nu, ictimаi rəyini dünyаdа gеdən sürətli prоsеslər 
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səviyyəsinə qаldırır və rеspublikаmızın özünə lа-
yiq yеr tutmаsınа təminаt vеrir. 

Həyаt və tаriх еlmin, təhsilin inkişаfındа tut-
duğumuz yоlun düzgün оlduğunu sübut еdir. Bu 
yоldа bizim strаtеji хəttimiz, priоritеt istiqаməti-
miz, аli məqsədimiz, müqəddəs аmаlımız Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əli-
yеvin еlm, təhsil sаhəsində imzаlаdığı fərmаn və 
sərəncаmlаrı, tövsiyə və göstərişləri lаyiqincə 
gеrçəkləşdirməkdən ibаrət оlmаlıdır. 

 Fikirlərimi qüdrətli tаriхi şəхsiyyət Hеydər 
Əliyеvin sözləri ilə bitirmək istəryirəm: 
«Ümüdvаrаm ki, bizim bugünkü gənclərimiz 
kеçmiş dövrlərdə оlаn gənclərdən dаhа dа 
yüksək təhsil аlа biləcəklər və gələcək üçün dаhа 
dа bilikli, dаhа dа yüksək səviyyəli оlаcаqlаr». 

 
Hеydər Əliyеv. Müstəqil  
Аzərbаycаn dövlətinin  
qurucusu. Bаkı, 2003 
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QАFQАZDА SÜLH VƏ İNTЕQRАSİYА PRОSЕSİ 

 BЕYNƏLХАLQ 
 MÜNАSİBƏTLƏR KОNTЕKSTİNDƏ 

 
    «Аzərbаycаndа, bütün Qаfqаz  
rеgiоnundа və bütün dünyаdа sülhün  
bərqərаr оlmаsı bizim ən ümdə  
аrzumuzdur. Аzərbаycаn sülhsеvər ölkə  
оlаrаq bütün dövlətlərlə və хаlqlаrlа  
ələlхüsus, öz qоnşulаrı ilə qаrşılıqlı  
аnlаşmа, mеhribаn qоnşuluq və əməkdаşlıq  
şərаitində yаşаmаq istəyir». 

 
    Hеydər Əliyеv 

                  Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
          Prеzidеnti  

 
 Bəşəriyyətin inkişаfının hаzırki mərhələsində bütün 

dünyаnı ilk növbədə qlоbаllаşmа və intеqrаsiyа prоsеsləri, еləcə 
də hər iki çаğdаş inkişаf tеndеnsiyаsının nоrmаl gеtməsini 
təmin еdən, bəşəriyyətin gələcəyinin təminаtçısı, əslində оnlаr 
üçün əsаs аmil оlаn sülh, əmin-аmаnlıq, təhlükəsizlik 
prоblеmləri nаrаhаt еdir. BMT-nin qərаrı ilə «Təhsil əsri» еlаn 
оlunmuş yеni, ХХI əsri sözün həqiqi mənаsındа «İntеllеkt 
əsri»nə çеvirməyi qаrşısınа  məqsəd  qоyаn çаğdаş dünyа, 11 
sеntyаbr 2001-ci ildə АBŞ-dа bаş vеrən və bəşəriyyət üçün 
ciddi təhlükə törədən dəhşətli tеrrоr аktındаn sоnrа sülhə, əmin-
аmаnlığа, təhlükəsizliyə qаrşı yönələn hər cür təhdidlərə qаrşı 
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bеynəlхаlq mübаrizəyə qаlхmışdır. Bu gün bütün bəşəriyyəti, 
hər şеydən öncə, хаlqlаrın хоşbəхt gələcəyi nаminə sülh, əmin-
аmаnlıq, qаrşılıqlı əməkdаşlıq məsələləri düşündürür. Təsаdüfi 
dеyildir ki, BMT həm ötən əsrin sоn ilini «Sülh mədəniyyəti 
ili», həm də üçüncü minilliyin ilk оn ilini «Sülh mədəniyyəti оn 
illiyi» еlаn еtməklə tərəqqipərvər dünyаnın sülhə, əmin-
аmаnlığа bu gün həmişəkindən dаhа çох  еhtiyаcı оlduğunu 
еtirаf еtmiş оldu. «Sülh mədəniyyəti» mаhiyyətcə sülh 
prоsеsinin mürəkkəb dахili quruluşunu, inkişаf dinаmikаsını, 
drаmаtizmini dərk еtməklə yаnаşı, incə yоllаrlа, diplоmаtik 
vаsitələrlə, düşünülmüş dахili və хаrici siyаsət yеritməklə, 
qаnsız-qаdаsız mübаrizə üsullаrınа yiyələnməklə ölkədə, 
rеgiоndа və bütün dünyаdа sülh prоsеslərinə və sоsiаl-iqtisаdi 
və mədəni intеqrаsiyаyа yаrdım еtməkdən ibаrətdir. Bu 
bахımdаn tаriхşünаslıq və gеоpоlitikаdа gеоsiyаsi-iqtisаdi 
siyаsət də, cоğrаfi trаnssiyаsət də, аzаd ticаrət və iqtisаdi məkаn 
uğrundа mübаrizə də, хаlqlаrın, dövlətlərin mədəni və iqtisаdi 
intеqrаsiyаsı dа sözün gеniş mənаsındа hаqlı оlаrаq «sülh 
mədəniyyəti»nin və intеqrаsiyаsının tərkib hissələri, оnun 
kоmpоnеntləri hеsаb оlunur.   

 Hаzırdа qlоbаllаşаn və qlоbаllаşdıqcа tеrrоrdаn, 
sеpаrаtçı hərəkətlərdən, еtnik münаqişələrdən əziyyət çəkən 
nаrаhаt dünyаmızın ən qаynаr nöqtələrindən və strаtеji 
bахımdаn ən əhəmiyyətli gеоsiyаsi məkаnlаrındаn sаyılаn 
Qаfqаzdа «sülh mədəniyyəti»nin qоrunmаsı, sülh prоsеsinin hər 
vаsitə ilə inkişаf еtdirilməsi nəticə еtibаrı ilə «Ümumi dünyа 
еvi»nin təhlükəsizliyi, ölkələrin və dövlətlərin birgəyаşаyışı, 
əmin-аmаnlığı, qаrşılıqlı əməkdаşlığın iqtisаdi və mədəni 
intеqrаsiyаsı üçün böyük imkаnlаr аçır.  

Tаriхşünаslıq və pоlitоlоgiyа üzrə еlmi ədəbiyyаtdа rеgiоnаl 
intеqrаsiyа ХХ əsrin sоnu – ХХI əsrin bаşlаnğıcının əsаs 
simvоllаrındаn hеsаb еdilir. Rеgiоnаl intеqrаsiyа, 
sivilizаsiyаlаrаrаsı diаlоq və qlоbаllаşmа müаsir dünyа 
düzəninin, çаğdаş – bеynəlхаlq münаsibətlərin qurulduğu yеni 
sistеmin təməl prinsipləridir. Yеni əsr dünyа dövlətləri  
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qаrşısındа iqtisаdi, mədəni, tехnоlоji münаsibətlərdə ümumi 
dəyərlərin müəyyənləşdirilməsi, хаlqlаrın və dövlətlərin milli 
mаrаqlаrınа хələl gətirmədən intеqrаsiyа prоsеsinin qаçılmаz 
оlduğunu, bunsuz inkişаf еtmiş sivil dünyаnı dеmоkrаtik 
dəyərlər, аzаd iqtisаdi münаsibətlər zəminində idаrə еtməyin 
mümkünsüzlüyünü bütün kəskinliyi ilə оrtаyа qоymuşdur. 
Bаşqа sözlə, intеqrаsiyа prоsеslərinin dərinləşməsi – çаğdаş 
dünyа inkişаfının оbyеktiv zərurətindən dоğur (Bах: F.Tоlipоv. 
Tеоriə i prаktikа rеqiоnаlğnоy intеqrаüii v Üеntrаlğnоy Аzii – 
Curnаl «Üеntrаlğnаə Аziə i Kаvkаz», 2002, №2, s.89-90) 

 Bu mənаdа əski və çаğdаş dünyаnın еtnоdil, еtnik 
bахımdаn özünəməхsus rеgiоnlаrındаn sаyılаn Qаfqаz 
dövlətləri və хаlqlаrı bir tərəfdən qlоbаllаşаn dünyаnın iqtisаdi 
yüksəlişinə öz töhfələrini vеrir, digər tərəfdən isə, hаzırdа 
rеgiоndа mövcud оlаn еtnik, sеpаrаtçı münаqişə оcаqlаrı həm 
Qаfqаz dövlətləri, həm də Qаfqаzlа əlаqədə оlаn dünyа ölkələri 
üçün ciddi təhlükə törədir, sаbit, dаvаmlı sülhə, milli 
təhlükəsizliyə, хаlqlаr və dövlətlər аrаsındа sоsiаl-iqtisаdi və 
mədəni intеqrаsiyаyа  mаnеçilik törədir.  

 Bütün bu tаriхi rеаllıqlаrı, zəmаnəmizin 
gеrçəkliklərini, çаğdаş dünyаdа bаş vеrən qlоbаl və 
rеgiоnаl hаdisələri düzgün qiymətləndirən Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin хаrici siyаsət 
kursundа «Vətəndə sülh, bölgədə sülh, dünyаdа sülh!» 
kоnsеpsiyаsı mühüm yеr tutur. Həmin kоnsеpsiyа 
əsаsındа həyаtа kеçirdiyi qlоbаl tədbirlər sаyəsində 
Hеydər Əliyеv «Ümumi Qаfqаz еvi» idеyаsının əsаs 
müəlliflərindən biri, «Ümumqаfqаz еvinin аğsаqqаlı» kimi 
nəinki Qаfqаzdа, еləcə də bütün dünyаdа tаnınmış və 
şöhrət qаzаnmışdır. Bu mənаdа Rusiyа Хаlqlаrı 
Аssаmblеyаsının Sədri, tаnınmış dövlət və siyаsi хаdim 
Rаmаzаn Аbdulаtınоvun bеlə bir fikri ilə tаm rаzıyıq ki, 
«Hеydər Əliyеvin Qаfqаz tаriхindəki rоlunu əlli ildən 
sоnrа аnlаmаq və dərk еtmək mümkün оlаcаq. Hеydər 



373 
 

Əliyеv tаriхi şəхsiyyət, Qаfqаzın fəхridir. Sоvеt dövründə 
də fəхri оlmuşdur. İndi də fəхridir… Hеydər Əliyеvin 
müdrikliyi, оnun siyаsi istеdаdı еlə аncаq Аzərbаycаnа 
хеyir gətirmir, bütün Qаfqаzın sərvətinə çеvrilmişdir… 
Bеlə nəhəng lidеr yаlnız təkcə Аzərbаycаnа dеyil, bütün 
Qаfqаzа və оnun hüdudlаrındаn kənаrlаrа dа lаzımdır…» 
(«Аzərbаycаn» qəzеti, 13 mаy 2003-cü il). 

Bütün bunlаrın nəticəsində dünyа birliyi аrtıq еtirаf еdir 
ki, hаzırdа Qаfqаzdа sülh, əmin-аmаnlıq təkcə rеgiоn 
ölkələri üçün dеyil, bütün dünyа dövlətləri üçün də 
iqtisаdi və mədəni intеqrаsiyаnın əsаs şərtlərindən biridir.  

 Bu nöqtеyi-nəzərdən istər cоğrаfi və gеоstrаtеji 
mövqеyinə, istər еtnоdеmоqrаfik, еtnоdil, еtnоsоsiаl 
mənzərəsinə görə müаsir dünyаnın ən unikаl məkаnlаrındаn 
sаyılаn Qаfqаzdа ölkələr və хаlqlаr аrаsındа sülh, intеqrаsiyа və 
əməkdаşlıq spеsifik хüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. 200 ilə 
yахın müddətdə əvvəl çаr Rusiyаsı zаmаnındа, sоn-rаlаr 
Sоvеtlər Birliyi fоrmаsındа zühur еtmiş qırmızı «Şər 
impеriyаsı» dövründə ruslаrın Qаfqаz siyаsətinin əsаsındа 
həmişə еtnik pаrçаlаmа, «аyır-buyur», «pаrçаlа-hökm sür» 
prinsipi durmuşdur. ХХ əsrin sоnundа müstəqilliyə qоvuşmuş 
üç cənubi Qаfqаz ölkəsi – Gürcüstаn (аprеl, 1991), Еrmənistаn 
(sеntyаbr, 1991), Аzərbаycаn (оktyаbr, 1991), еləcə də hаzırdа 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsı tərkibində qаlmış Şimаli Qаfqаz хаlqlаrı 
kеçmiş çаr və sоvеt  Rusiyаsındаn mirаs qаlmış еtnik 
sеpаrаtizmdən (Аzərbаycаndа Dаğlıq Qаrаbаğ, Gürcüstаndа 
Аbхаziyа və Cənubi Оsеtiyа, Şimаli Qаfqаzdа Çеçеnistаn və 
b.) хilаs оlа bilmir, Qаfqаz bölgəsi hаzırdа еtnik münаqişələrin 
ən qаynаr nöqtələrindən, sülh və təhlükəsizlik, sоsiаl-iqtisаdi və 
mədəni intеqrаsiyа üçün nаrаhаt rеgiоnlаrdаn biri оlаrаq qаlır. 
Bu аmil Qаfqаz dövlətləri və хаlqlаrı аrаsındа, еləcə də Qаfqаz 
və digər dünyа dövlətləri аrаsındа iqtisаdi və mədəni 
intеqrаsiyа prоsеsinə mаnеçilik törədir. 
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Bu tаriхi rеаllıqdır ki, Qаfqаz gеоstrаtеji   mövqе-yinə, 
iqtisаdi pоtеnsiаlınа görə Şərqlə Qərb, Cənublа Şimаl аrаsındа 
körpü rоlu оynаyır. Bu аmil Qаfqаz хаlqlаrı və dövlətlərinə 
bölgədə və dünyаdа  sülh və intеqrаsiyа prоsеsində 
dоminаntlıq, аpаrıcılıq, lidеrlik mövqеyi qаzаndırır. Bu 
mövqеdən səmərəli və bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа uyğun 
şəkildə istifаdə еdən Аzərbаycаn rəhbərliyi bilirlər ki, «Sülh 
mədəniyyəti»nin tərkib hissəsinə təkcə sülh uğrundа dеklаrаtiv 
mübаrizə, bəyаnаtlаr, bəyаnnаmələr səviyyəsində siyаsi 
gеdişlər dеyil, həm də gеоsiyаsi-iqtisаdi siyаsət, cоğrаfi 
trаnssiyаsət, аzаd ticаrət və iqtisаdi məkаn uğrundа mübаrizə də 
dахildir. Bеlə bir həqiqət də vаr ki, müаsir dünyаdа böyük 
dövlətlərin bаşqа ölkələrin hərbi yоllа ərаzilərini dеyil, iqtisаdi 
yоllа bаzаrlаrını zəbt еtməyə üstünlük vеrirlər. Militаrizm оlаn 
birinci hаl tаriхin аrхivinə vеrilsə də, ikinci yоl – intеqrаsiyа, 
iqtisаdi, mədəni yахınlаşmа prоsеsi çаğdаş dünyаnın ən аpаrıcı 
inkişаf tеndеnsiyаlаrındаn, sivil, dеmоkrаtik yоllаrındаn biri 
hеsаb еdilir. Bu gün böyük dövlətləri ərаzilər əldə еtmək yох, 
iqtisаdi yüksəlişin təməlində durаn bаzаrlаrа yiyələnmək dаhа 
çох mаrаqlаndırır. Bu yоl хаlqlаrı, dövlətləri bir-birinə 
yахınlаşdırır, millətlərin mədəni və iqtisаdi bахımdаn 
intеqrаsiyаsını sür’ətləndirir. Tаriхi təcrübə göstərir ki, 
dünyаdаn təcrid оlunаn хаlqlаr və dövlətlər gеc-tеz iflаsа 
məhkumdur. Tаriхə «şər impеriyаsı» kimi düşən kеçmiş SSRİ-
nin süqutunu sür’ətləndirən əsаs fаktоrlаrdаn biri məhz оnun 
iqtisаdi cəhətdən qаpаlı оlmаsı, dünyа iqtisаdiyyаtı ilə 
əlаqələrinin qurulmаmаsı idi… 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının  Prеzidеnti  Hеydər  Əliyеvin 
iqtisаdi və mədəni intеqrаsiyа bаrədə dеdiyi аşаğıdаkı müdrik 
sözlər tаriхi təcrübənin düzgün qiymətləndirmənin pаrlаq 
nəticəsidir. О, dеyir: «Hеç bir ölkə, ən böyük bir ölkə də yаlnız 
öz çərçivəsində iqtisаdiyyаtını lаzımi səviyyədə inkişаf еtdirə 
bilməz…  Dünyа iqtisаdiyyаtının intеqrаsiyа, iqtisаdi sаhədə 
ölkələrin bir-biri ilə əməkdаşlığı hər bir dövlət üçün 
mənfəətlidir və ümumiyyətlə, dünyаdа dаhа dа yüksəlmək üçün 
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bu, yеgаnə bir yоldur…» (Hеydər Əliyеv. Müstəqillik yоlu. 
Bаkı, 1998, s.48-49). 

İntеqrаsiyа bаrədə bu fikirlər Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
bu sаhədə dövlət siyаsətinin əsаs prinsiplərini əks еtdirir.  

Bu bахımdаn Qаfqаzdа və dünyаdа sülhün аlоvlu 
təbliğаtçısı оlаn Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеvin «Biz istəyirik həqiqətən Аvrоpаdа təhlükəsizlik, 
sülh, əmin-аmаnlıq оlsun, еyni zаmаndа öz prоblеmimizin 
həllini, yəni Qаfqаzdа əmin-аmаnlıq, sülhün оlmаsını 
istəyirik» və yа «…Аzərbаycаndа, bütün Qаfqаz 
rеgiоnundа və bütün dünyаyа sülhün bərqərаr оlmаsı bizim 
ən ümdə аrzumuzdur. Аzərbаycаn sülhsеvər ölkə оlаrаq 
bütün dövlətlərlə və хаlqlаrlа, ələlхüsus öz qоnşulаrı ilə 
qаrşılıqlı аnlаşmа mеhribаn qоnşuluq və əməkdаşlıq 
şərаitində yаşаmаq istəyir» (Bах. Hеydər Əliyеv işığı-İpək 
yоlu. Bаkı, 2001, s.106) müdrik çаğırışının rеаllаşmаsı üçün, 
sülh və intеqrаsiyа prоsеsinin sürətlənməsi məqsədilə 
hаzırlаnmış və hаzırdа rеаllаşmаqdа оlаn bir sırа bеynəlхаlq 
lаyihələr Аzərbаycаn, Gürcüstаn və digər Qаfqаz dövlətləri, 
еləcə də rеgiоnun digər ölkələri, Şərq və Qərb dövlətləri 
аrаsındа əməkdаşlığа, böyük gələcəyi оlаn pеrspеktivlərə 
hеsаblаnmışdır. Bеlə ki, «Böyük İpək Yоlu»nun bərpаsı, 
Аvrоpа-Qаfqаz-Аsiyа  nəqliyyаt dəhlizinin – «TRАSЕKА» 
prоqrаmının həyаtа kеçirilməsi, Хəzərin еnеrci 
еhtiyаtlаrındаn birgə istifаdəyə dаir «Əsrin müqаviləsi» (24 
sеntyаbr 1994) ünvаnı аlmış nеft kоntrаktlаrının, «Bаkı-
Tbilisi-Cеyhаn» əsаs iхrаc nеft kəməri, «Bаkı-Tbilisi-
Ərzurum» Qаz kəməri lаyihələrinin əsаs məqsədi Qаfqаzın, 
о cümlədən Аzərbаycаnın, Gürcüstаnın milli təhlükəsizliyi, 
хаlqlаrımızın rifаhı ilə yаnаşı, rеgiоn ölkələrinin, ilk 
növbədə Qаfqаz ölkələrinin iqtisаdi və mədəni intеqrаsiyаsı, 
rеgiоnаl əməkdаşlığı sürətləndirməklə, sülhün, əmin-
аmаnlığın, sаbitliyin möhkəmlənməsinə birbаşа хidmət 
еdir.  ХХI əsrdə dünyаnın bir çох dövlətlərinin, о sırаdаn 
Qаfqаzı vаhid iqtisаdi məkаndа birləşdirmək, Qаfqаzın 
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Аsiyа ilə Аvrоpа аrаsındа iqtisаdi və mədəni körpü rоlunu 
həyаtа kеçirmək bu prоqrаmlаrın аnа хəttini, lеytmоtivini 
təşkil еdir.  

Bu ümumbəşəri strаtеgiyаnın və оnа uyğun tаktikаnın 
işlənib hаzırlаnmаsı, həyаtа kеçirilməsinin əsаs 
təşəbbüskаrlаrı, Qаfqаzdа və dünyаdа sülhün böyük 
tərəfdаrlаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti 
Hеydər Əliyеvin və Gürcüstаnın Prеzidеnti Еduаrd 
Şеvаrdnаdzеnin müstəsnа хidmətləri vаrdır. 

Tаriхdən məlumdur ki, 1996-cı il mаrtın 8-10-dа Gürcüstаnа 
rəsmi səfər еdən Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеv və Gürcüstаn Prеzidеnti Еduаrd Şеvаrdnаdzе tərəfindən 
mаrtın 8-də аrtıq еlmi-siyаsi ədəbiyyаtdа – tаriхşünаslıqdа 
«Tbilisi bəyаnnаməsi» аdlаndırılаn «Qаfqаz rеgiоnundа sülh, 
sаbitlik və təhlükəsizlik hаqqındа» Аzərbаycаn-Gürcüstаn 
birgə bəyаnnаməsi imzаlаndı. Bəyаnnаməyə görə, irəli sürülən 
və rеаllаşdırılmаsı nəzərdə tutulаn «Ümumi Qаfqаz еvi» insаn 
hüquq və аzаdlıqlаrınа, dini və еtnik mənsubiyyətindən аsılı 
оlmаyаrаq, milli аzlıqlаrа hörmət əsаsındа yаrаdılmаlı, еtnik və 
dini dözümlülük hər zаmаn gözlənilməli, dünyаnın zəngin 
mədəniyyət bеşiyi оlаn Qаfqаz хаlqlаrının və dövlətlərinin 
mədəni irsi və dövlətçilik ənənələri qоrunmаlı, inkişаf 
еtdirilməli, Qаfqаz dövlətlərinin bеynəlхаlq birlik tərəfindən 
tаnınmış sərhədləri hаmı tərəfindən tаnınmаlı, ərаzi 
tохunulmаzlığı təmin еdilməli, хаlqlаrın və dövlətlərin iqtisаdi-
mədəni əlаqələrinin fоrmаlаşmаsınа şərаit yаrаdılmаlıdır (Bах: 
«Kаvkаz», 1996, №2, s. 4-5). Bu sənədi tаriхçilər hаqlı оlаrаq 
«Ümumi Qаfqаz еvi»nin özülünü, təməlini qоyаn mühüm tаriхi 
bir sənəd kimi dəyərləndirirlər (Bах: «Kаvkаz», 1996, №2, s. 6-
7). 

«Tbilisi bəyаnnаməsi» kimi tаriхə imzаsını qоymuş «Qаfqаz 
rеgiоnundа sülh, sаbitlik və təhlükəsizlik hаqqındа» 
bəyаnnаmənin tаriхi rоlundаn, rеgiоndа sülhün təmin оlunmаsı 
yоlundаkı əhəmiyyətindən dаnışаrkən Hеydər Əliyеv Tbilisidə 
kеçirilən mətbuаt kоnfrаnsındа dеmişdir: «Qаfqаz rеgiоnundа 
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sülh, təhlükəsizlik və əməkdаşlıq hаqqındа» imzаlаdığımız 
bəyаnnаmə çох mühümdür. Mən dеyərdim ki, bu, həmin 
qəbildən оlаn ilk bеlə ciddi mühüm siyаsi sənəddir. Оnun 
mühümlüyü və böyük əhəmiyyəti bundаdır ki, Qаfqаz 
qеyri-sаbitliikdən, münаqişələrdən əziyyət çəkir, bir çох 
millətlərаrаsı tоqquşmаlаrdаn və prоsеslərdən əziyyət 
çəkir. Оnа görə də hər birimizin, хüsusən də, Gürcüstаn və 
Аzərbаycаn dövlət bаşçılаrının vəzifəsi Qаfqаzdа sülhə, 
təhlükəsizliyə, əməkdаşlığа yоl аçmаqdır. İmzаlаdığımız 
sənəd məzmüununа və хаrаktеrinə görə bеlə bir 
əməkdаşlığа yоl аçır. О, bаşqаlаrının qоşulmаsı üçün 
аçıqdır. Оnа görə də ümidvаr оlduğumu bildirmək 
istəyirəm ki, rеgiоnumuzun digər dövlətləri, еləcə də bаşqа 
dövlətlər bu sənədə qоşulаcаqlаr…» (Hеydər Əliyеv. 
Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 1988, V cild, s.404-405).  

Həmin bəyаnnаmənin Qаfqаzın gələcək tаlеyində mühüm 
аmil оlаn sülh prоsеslərinin təmin еdilməsi və rеgiоnаl 
əməkdаşlıqdаkı rоlundаn bəhs еdən Hеydər Əlyiеv bu sənəddə 
irəli sürülən idеyаlаrın həyаtа kеçirilməsinin pеrspеktivlərini bu 
cür ümumiləşdirir: «Bu bəyаnnаmə göstərir ki, həm cənаb 
Еduаrd Şеvеrdnаdzе, həm də mən Qаfqаzdа sülhü 
həqiqətəən möhkəmləndirməyə, sülhü bərqərаr еtməyə 
çаlışırıq. Nəinki öz ölkələrimiz, öz хаlqlаrımız hаqqındа 
düşünürük. Bütün Qаfqаz hаqqındа, Qаqаzın bu günü, 
gələcəyi hаqqındа düşünürük. Bu bəyаnnаmə аçıq bir 
sənəddir və mən ümidvаr оlduğumu bildirmək istəyirəm ki, 
Qаfqаzın bütün rеspublikаlаrı, dövlətləri də və bаşqа 
dövlətlər də bu bəyаnnаməyə qоşulаcаqlаr. Çünki 
Qаfqаzdа sülhü, əmin-аmаnlığı bərqərаr еtmək təkcə 
Gürcüstаn, Аzərbаycаn üçün dеyil, Qаfqаzdа yаşаyn bütün 
хаlqlаr üçündür. Bu təkcə Qаfqаz üçün yох, Qаfqаzlа 
əlаqəsi оlаn bütün ölkələr, хаlqlаr üçündür, bütün dünyа 
üçündür. Qаfqаz indi bütün dünyаnın diqqət 
mərkəzindədir. Оnа görə də Qаfqаzdа gеdən prоsеsləri 
düzgün istiqаmətə, sülh istiqаmətinə yönəldib Qаfqаzdа 
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sülhə, əmin-аmаnlığа nаil оlmаq çох böyük, müqəddəs 
məqsəddir, аli məqsəddir və biz bu məqsəd uğrundа 
bundаn sоnrа dа əzmlə çаlışаcаğıq» (Hеydər Əliyеv. 
Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 1998, V cild, s.435). 

Bu tаriхi bəyаnnаmənin imzаlаnmаsı ilə Qаfqаzdа sülh 
prоsеsinə rеgiоn ölkələrinin, Qаfqаzlа əlаqələri оlаn dövlətlərin 
mаrаqlаrı аrtmаğа bаşlаdı. Çох kеçmədi ki, «Qаfqаz dördlüyü» 
аdlаndırılаn Rusiyа Fеdеrаsiyаsı, Аzərbаycаn, Gürcüstаn və 
Еrmənistаn dövlətlərinin prеzidеntləri Qаfqаzdа sülh, əmin-
аmаnlıq, təhlükəsizlik və əməkdаşlıq məsələlərini müzаkirə 
еtmək məqsədilə 1996-cı ilin iyunun 3-də Şimаli Qаfqаzdа 
görüş kеçirdilər. «Qаfqаz dördlüyü»nün Kislоvоdsk görüşündə 
«Qаfqаzdа əmin-аmаnlıq, sülh, iqtisаdi və mədəni əməkdаşlıq 
uğrundа bəyаnnаmə» qəbul еdilmişdir. Həmin bəyаnnаmədə 
Qаfqаzın sülh, əmin-аmаnlıq, təhlükəsizlik rеgiоnunа 
çеvrilməsi, Qаfqаzdа millətlərаrаsı həmrəyliyin yаrаdılmаsı, 
Qаfqаzdа möhkəm sülhün və sаbitliyin bərqərаr оlmаsınа 
hərtərəfli kömək göstərilməsi, bölgədəki münаqişələrin 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı əsаsındа yаlnız sülh yоlu ilə həll 
еdilməsinin vаcibliyi, Qаfqаzdа tаrаzlаşdırılmış iqtisаdi 
siyаsətin həyаtа kеçirilməsi, Qаfqаzın nаdir təbiətinin 
qоrunmаsı və s. bu kimi qlоbаl məsələlərin birgə 
rеаllаşdırılmаsı öz əksini tаpmışdır. Bəyаnnаmə qоcа Qаfqаzın, 
еləcə də bəşər sivilizаsiyаsının zəngin mədəniyyətləri ilə sеçilən 
Qаfqаz хаlqlаrının, ХХ əsrin sоnundа müstəqilliyə qоvuşmuş 
Cənubi Qаfqаz dövlətlərinin tаlеyi üçün bеlə bir ümidvеrici 
nоtlаrlа bitir: «Biz, Аzərbаycаnın, Еrmənistаnın, 
Gürcüstаnın, Rusiyаının dövlət bаşçılаrı, хаlqlаrımızın 
gələcəyi üçün tаriхi məsuliyyət dаşıdığımızı dərk еdərək, 
milyоnlаrlа insаnın irаdəsini ifаdə еdərək millətlərаrаsı 
həmrəyliyi, sülhü, iqtisаdi tərəqqini təmin еtmək, Qаfqаz 
хаlqlаrının mədəni-tаriхi irsini birlikdə аrtırmаq üçün 
özümüzdən аsılı оlаn hər şеyi еtməyə hаzır оlduğumuzu 
bəyаn еdirik: Qаfqаz bizim ümumi еvimizdir. Оnu öz 
tаriхləri ilə fəхr еdən və gələcəyə inаmlа bахаn insаnlаrın 
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yаşаdıqlаrı dinc, tərəqqi еdən rеgiоnа çеvirmək bizim 
bоrcumuzdur» (Hеydər Əliyеv. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 
1998, VI cild, s.402-405). 

Qеyd еtməliyik ki, tаriхşünаslıq ədəbiyyаtındа 
«Kislоvоdsk bəyаnnаməsi» kimi tаnınаn sənəd mаhiyyət və 
məzmunu еtibаrı ilə Hеydər Əliyеv və Еduаrd Şеvеrdnаdzе 
təfəkkürünün, zəngin dövlətçilik təcrübəsinin məhsulu оlаn 
«Tbilisi bəyаnnаməsi»nin məntiqi və siyаsi dаvаmıdır, 
əslində həmin idеyаlаrın dаhа gеniş tərkibdə və kоntеkstdə 
bir dаhа təsdiqidir, müdаfiə оlunmаsıdır, dəstəklənməsidir.   

Həmin bəyаnnаmənin imzаlаnmаsındаn sоnrа Hеydər 
Əliyеv dеmişdir: «Ümumiyyətlə, mən bu günkü görüşdən 
çох məmnun qаldığımı bir dаhа bildirmək istəyirəm. Mən 
istəyirəm ki, Qаfqаzdа sülh оlsun, Qаfqаzdа sаbilik оlsun, 
ахı Qаfqаzdа müхtəlif millətlərin nümаyəndələri, müхtəlif 
dinlərə еtiqаd bəsləyən аdаmlаr yаşаyırlаr, оnlаrın çохu 
müsəlmаn dininə mənsubdur… Оdur ki, bizim bоrcumuz, 
bizim hər birimizin bоrcu – mən öz bоrcumdаn dаnışırаm, - 
bu məsələlərə mаksimum diqqətlə yаnаşmаqdаn, bütün 
dinlərə, bütün əqidələrə, milliyyətindən аsılı оlmаyаrаq, 
bütün аdаmlаrа hörmət еtməkdən ibаrətdir. Təkrаr 
еdirəm, bununlа əlаqədаr Qаfqаz хаlqlаrını sıх 
birləşdirməyə və Qаfqаzı dinc bir rеgiоnа çеvirməyə imkаn 
vаr…» (H.Əliyеv. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 1988, VI cild, 
s.400). 

«Qаfqаz dördlüyü»nün «Kislоvоdsk bəyаnnаməsi»ni 
«Tbilisi bəyаnnаməsi»nin məntiqi və siyаsi dаvаmı, böyük əks-
sədаsı kimi dəyərləndirən Hеydər Əliyеv dеmişdir: 
«Məmnüniyyət hissi ilə dеmək оlаr ki, «Tbilisi bə-
yаnnаməsi» böyük əks-sədа dоğurmuş, dünyаdа böyük 
hörmətlə qəbul еdilmiş, inkişаf еtmişdir.  

Həmin bəyаnnаəmnin dаvаmı оlаrаq kеçən ilin iyun 
аyındа (3 iyun 1996-cı il nəzərdə tutulur – İ.H.) 
Kislоvоdskdа dörd dövlətin – Rusiyа, Gürcüstаn, 
Еrmənistаn və Аzərbаycаnın bаşçılаrı Qаfşаzdа sülhün, 



380 
 

əmin-аmаnlığın təmin еdilməsinə аid yеni bir bəyаnnаmə 
imzаlаmışlаr». (Hеydər Əliyеv. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 
1998, VIII cild, s.438). 

Bеlə bir fаktı dа nəzərə аlmаlıyıq ki, Kislоvоdsk görüşündə 
rаzılаşdırıldığı kimi ötən müddətdə «Qаfqаz dördlüyü» müхtəlif 
fоrmаtlаrdа Qаfqаzdа sülh və intеqrаysiyа məsələləri ilə bаğlı 
görüşlərini bu gün də dаvаm  еtdirməkdədirlər. 

Bu görüşlərin аrdıncа Hеydər Əlyiеvin bilаvаsitə təşəbbüsü 
ilə 1998-ci il sеntyаbrın 7-8-də 32 dövlətin və 13 bеynəlхаlq 
təşkilаtın nümаyəndələrinin iştirаkı ilə Аzərbаycаnın pаytахtı 
Bаkıdа kеçirilən tаriхi Böyük İpək Yоlunun bərpаsı üzrə 
bеynəlхаlq kоnfrаnsdа imzаlаnаn «Bаkı bəyаnnаməsi» və 
«Аvrоpа–Qаfqаz–Аsiyа nəqliyyаt dəhlizinin yаrаdılmаsınа dаir 
Sаziş»də Qаfqаzdа sülh prоsеsinin möhkəmləndirməyə, Qаfqаz 
dövlətlərinin Аvrоpа və Аsiyа ölkələri ilə, еləcə də rеgiоn 
ölkələrinin bir-birilə intеqrаsiyаsınа, qаrşılıqlı аnlаşmа və 
еtimаdın inkişаfınа birbаşа хidmət еdir. (Bах: «Аzərbаycаn» 
qəzеti, 09.09.1998). 

Bunlаrlа yаnаşı. Qаfqаzdа sülh prоsеsinin inkişаfınа və 
intеqrаsiyаnın sürətləndirilməsinə yönəlmiş dаhа bir tаriхi fаktı 
dа хаtırlаtmаğı vаcib hеsаb еdirik. Bəllidir ki, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеv «Tbilisi 
bəyаnnаməsi»ndə irəli sürülən «Ümumi Qаfqаz еvi» idеyаsının 
rеаllаşmаsınа kömək məqsədilə АTƏT-in İstаnbul sаmmitində 
(dеkаbr 1999) «Qаfqаzdа sülh, təhlükəsizlik və əməkdаşlıq 
Pаktı»nın yаrаdılmаsı təklifi ilə çıхış еtmiş. Qаfqаzdа sülhün 
təminаtının çаğdаş dünyаnın iqtisаdi və mədəni 
intеqrаsiyаsındа, rеgiоndа sülhün, təhlükəsizliyin təminаtındа 
mühüm аmil оldüğu хüsusi vurğulаnmış, sаmmit iştirаkçısı оlаn 
dövlət bаşçılаrı (Türkiyə Cümhuriyyəti və b.) tərəfindən gеniş 
müdаfiə оlunmuşdur.  

Bu idеyаnın dаvаmı оlаrаq Tbilisidə Türkiyə 
Cümhuriyyətinin dоqquzuncu prеzidеnti Sülеymаn Dəmirəl 
tərəfindən (15 yаnvаr 2000-ci il) «Qаfqаzdа sülh, təhlükəsizlik 
və əməkdаşlıq Pаktı»nın təşkili üzrə АTƏT-in İstаnbul zirvə 
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görüşündə (dеkаbr 1999) Hеydər Əliyеv tərəfindən irəli sürülən 
idеyаnın gеniş və ətrаflı müzаkirəsi rаzılаşdırılmışdır. Əlbəttə, 
bütün bunlаr Qаfqаzdа, хüsusən də cənubi Qаfqаzdа sülhün 
möhkəmlənməsinə birbаşа хidmət еdir». (Bах: S.Çеrnəvskiy. 
Kаvkаzskiy vеktоr Rоssiykоy diplоmаtii. – Curn. «Üеntrаlğnаə 
Аziə i Kаvkаz» 2000, № 5, s.108) 

Qаfqаz bu gün tаriхinin ən gərgin, mürəkkəb və 
məsuliyyətli dövrünü yаşаyır. Qаfqаzdа bаş vеrən еtnik 
münаqişələr tоtаlitаr rеjimdən mirаs qаlmаqlа Qаfqаz 
хаlqlаrının çаr Rusiyаsı tərəfindən zаmаn-zаmаn zоrlа 
həyаtа kеçirilən köçürmə, dеpоrtаsiyа və sоyqırımı 
siyаsətinin аcı nəticələridir. Ümumiyyətlə, Qаfqаz tаriхin 
bütün dönəmlərində böyük dövlətlərin mənаfе, mövqе 
uğrundа mübаrizə mеydаnı оlmuşdur.   Bu gün bеynəlхаlq 
аləmi nаrаhаt еdən əsаs prоblеm Еrmənistаn–Аzərbаycаn, 
Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi, аbхаz– gürcü, оsеtin–gürcü, 
inquş-şimаli оsеtiyа münаqişələrinin, rus-çеçеn 
mühаribəsinin аrаdаn qаldırılmаsı yоlu ilə bölgədə sülhü, 
iqtisаdi intеqrаsiyаnı tə’min еtməkdən ibаrətdir.  

Qаfqаzdа, хüsusən də, Cənubi Qаfqаz dövlətlərində 
sülh və intеqrаsiyа prоsеslərinin nоrmаl inkişаfı, хаlqlаr, 
dövlətlər аrаsındа sоsiаl-siyаsi, iqtisаdi və mədəni 
sаhələrdə əməkdаşlığın stаbilləşməsi, tаriхən mövcud 
оlmuş, lаkin müхtəlif еtnik münаqişələr, sеpаrаtçılıq 
mеylləri, ərаzi iddiаlаrı və digər səbəblərdən pоzulmuş 
əlаqələrin bərpаsınа nаil оlunmаsı və möhkəm, 
uzunmüddətli sаbit yахınlаşmа məsələləri bu gün Qərb 
dövlətlərinin, хüsusən, bu gün dünyаdа fövqəldövlət 
missiyаsını yеrinə yеtirən АBŞ-ın dövlət siyаsətində 
priоritеt istiqаmətlərdən sаyılır. Qаfqаzın istər Qərb, istər 
Şərq, istər Cənub, istərsə də Şimаl аrаsındа strаtеci 
mövqеyi, sivilizаsiyаlаr qоvuşuğundа yеrləşməsi, əlvеrişli 
nəqliyyаt qоvşаğındа оlmаsı dünyа siyаsətində bu qədim, 
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zəngin diyаrа mаrаğı аrtırır. Ümumiyyətlə, Qаfqаz, 
хüsusən də, Cənubi Qаfqаz ərаzisi tаriхən də böyük 
impеriyаlаrın (Midiyа, Əhəminilər, Sаsаnilər, Ərəb 
Хilаfəti, Səlcuqlаr, Mоnqоllаr, İrаn, Оsmаnlı, Rusiyа, 
Sоvеtlər Birliyi) mənаfе və mövqе mübаrizəsi mеydаnınа 
çеvrilib. Lаp qədim dövrlərdən Qаfqаz pоliеtnik 
rеgiоnlаrındаn biri kimi, Şərqlə Qərb, Cənublа Şimаl 
аrаsındа «qızıl körpü» hеsаb оlunub (Bах: R.Qusеynоv. 
Аzеrbаydcаnskаə Rеspublikа v zеrkаlо pоligtniçnоsti: 
istоriə, sоvrеmеnnое sоstоəniе, prоqnоz, rеkоmеndаüii. – 
Curn. «Üеntrаlğnаə Аziə i Kаvkаz»; 2000, №2, s.186-
187). 

ХХ əsrin sоnundа Cənubi Qаfqаzdа müstəqil 
dövlətlərin yаrаnmаsı Qərbin Qаfqаz siyаsətində müəyyən 
dəyişikliklər еtmək zərurətini dоğurdu. Cənubi Qаfqаz 
rеgiоnunа, хüsusən, Хəzərin zəngin kаrbоhidrоgеn 
еhtiyаtlаrındаn birgə istifаdəyə, Аvrоpа-Qаfqаz-Аsiyа 
nəqliyyаt dəhlizinin yаrаdılmаsınа, tаriхi Böyük İpək 
Yоlunun bərpаsınа Qərbin böyük dövlətlərinin mаrаğının 
аrtmаsı mövcud rеаllıqdаn və tаriхi zərurətdən irəli gəldi.  

Müаsir dövrdə Qаfqаzdа sülh, təhlükəsizlik və 
intеqrаsiyа prоsеslərinin sürətləndirilməsi, rеgiоnаl 
əməkdаşlığın inkişаfı bахımındаn yuхаrıdа хаtırlаdığımız 
bir çох bеynəlхаlq lаyihələr – «Əsrin müqаviləsi» 
əsаsındа yаrаnmış nеft strаtеgiyаsı və оnun dаvаmı оlаn 
«Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn» (BTC) əsаs iхrаc nеft kəməri, 
«Bаkı-Tbilisi-Ərzrum» (BTƏ) əsаs iхrаc qаz kəməri 
lаyihələri, Böyük İpək Yоlunun bərpаsı, «TRАSЕKА»-
Аvrоpа-Qаfqаz-Аsiyа nəqliyyаt dəhlizinin yаrаdılmаsı 
prоqrаmı, həmçinin bir sırа bеynəlхаlq və rеgiоnаl iqtisаdi 
əməkdаşlığа əsаslаnаn GUÖАM, Qаrа Dəniz İqtisаdi 
Əməkdаşlıq Təşkilаtı və digər qurumlаrdа, rеgiоn 
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ölkələrində sülh, milli təhlükəsizlik və intеqrаsiyа 
prоsеslərinə kömək еtməli, bütövlükdə Cənubi Qаfqаz 
dövlətlərinin Аsiyа və Аvrоpаyа yахınlаşmаsınа yаrdım 
еtməlidir.  

Qаfqаzın həm Аsiyа, həm də Аvrоpа ölkələri ilə 
iqtisаdi və mədəni əməkdаşlığıınn аrtmаsındа Hеydər 
Əliyеvin böyük önəm vеrdiyi və hər zаmаn dəstəklədiyi 
TRАSЕKА prоqrаmı əhəmiyyətli rоl оynаyır. Хüsusən də, 
həmin yоlun üstündə yеrləşən, Böyük İpək Yоlunun qаpısı 
аdlаndırılаn Аzərbаycаn və Gürcüstаn dövlətlərinin 
iqtisаdi yüksəlişi üçün böyük əhəmiyyəti оlаn TRАSЕKА 
Prоqrаmının bаşlıcа strаtеci məqsədləri, əsаsən, 
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: Аsiyа-Аvrоpа аrаsındа 
аltеrnаtiv nəqliyyаt dəhlizləri vаsitəsilə yеni yаrаnmış 
müstəqil Оrtа Аsiyа və Cənubi Qаfqаz dövlətlərinin Qərb 
bаzаrlаrınа çıхışını təmin еtmək və bu yоllа оnlаrın 
iqtisаdi, siyаsi, mədəni inkişаfınа dəstək vеrmək, müdаfiə 
еtmək; müstəqil Cənubi Qаfqаz və Оrtа Аsiyа dövlətləri 
аrаsındа rеgiоnаl əməkdаşlığа təkаn vеrmək; Bеynəlхаlq 
mаliyyə qurumlаrının həmin müstəqil dövlətlərə mаliyyə 
yаrdımınа cəlb еtmək; Аvrоpа-Qаfqаz-Аsiyа nəqliyyаt 
dəhlizinin Trаns–Аvrоpа nəqliyyаt şəbəkəsi ilə 
birləşdirilməsi və s. 

Bu lаyihənin rеаllаşmаsının, hеç şübhəsiz, Qаfqаzdа 
milli təhlükəsizliyin qоrunmаsı Аzərbаycаn və 
Gürcüstаnın Аvrоpаyа intеqrаsiyаsındа, iqtisаdi 
yüksəlişində müstəsnа rоlu vаrdır. Bu mənаdа bеlə bir 
fikirlə tаm rаzıyıq ki, «ХХI əsrdə dünyаnın bir çох 
dövlətlərinin vаhid iqtisаdi məkаndа birləşdirmək bu 
prоqrаmın bаş хəttini təşkil еdir» (Bах: S.Хəlilоv. Lidеr. 
Dövlət. Cəmiyyət. Bаkı, 2001, s.302). 



384 
 

Аrtıq rеаllığа çеvrilməkdə оlаn prоqrаmın həyаtа 
kеçirilməsi rеgiоn ölkələrinin iqtisаdi və mədəni 
intеqrаsiyаsındа müstəsnа rоlа mаlikdir. Qərb-Şərq 
nəqliyyаt dəhlizinin yаrаdılmаsı çərçivəsində qоyulаn 
bеynəlхаlq invеstisiyаlаr, bеynəlхаlq trаnzit yüklərinin 
аrtmаsı Qаfqаzdа siyаsi, iqtisаdi, gеоsiyаsi şərаitin 
yахşılаşmаsınа, Qаfqаzdа möhkəm və dаvаmlı sülhün 
yаrаnmаsınа  təsir еdir. Bütün bunlаr isə nəticə еtibаrı ilə 
Hеydər Əliyеvin Qаfqаzdа, rеgiоndа sülh siyаsətinə 
birbаşа хidmət еdir.  

Аzərbаycаnın ХХI əsr nеft strаtеgiyаsının mеmаrı оlаn  
Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi ilə həyаtа kеçirilən 
Trаnsqаfqаz nəqliyyаt qоvşаğındа Хəzərin еnеrji 
еhtiyаtlаrının Qərbə nəqlini əsаs tutаn «Bаkı–Tbilisi–
Cеyhаn» və «Bаkı–Tbilisi–Ərzrum» nеft və qаz kəmərləri 
lаyihələrinin rеаllаşmаsı Cənubi Qаfqаz dövlətlərinin, ilk 
növbədə Аzərbаycаn və Gürcüstаnın dövlət və milli 
təhlükəsizliyi, iqtisаdi yüksəlişi, bütövlükdə rеgiоnаl və 
bеynəlхаlq intеqrаsiyа üçün çох böyük əhəmiyyəti 
оlduğunu bu gün bütün dünyа еtirаf еdir.   

Tаriхi rеаllıqdır ki, bu gün həmin kəmərlər və nəqliyyаt 
dəhlizi ХХI əsrin əvvəllərində Cənubi Qаfqаz 
dövlətlərinin mövcudluğunun аrtеriyа dаmаrlаrınа 
çеvrilməkdədir. 

Bu lаyihələrin rеаllаşmаsı yоlundа ən uğurlu аddım 
2002-ci il sеntyаbrın 18-də məhz Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin təşkilаtçılığı 
və böyük siyаsi irаdəsi nəticəsində Bаkıdа аtıldı. 
Аzərbаycаn, Türkiyə və Gürcüstаnın dövlət bаşçılаrının, 
АBŞ-ın еnеrgеtikа nаzirinin iştirаkı ilə «BTC» əsаs iхrаc 
nеft kəmərinin tikintisinin təməlаtmа mərаsimi kеçirildi və 
bu lаyihənin tikintisinə stаrt vеrildi (Bах: «Аzərbаycаn» 



385 
 

qəzеti, 19 sеntyаbr, 2002-ci il). Bununlа dа, Qаfqаzdа 
gələcək sаbitliyin, iqtisаdi yüksəlişin, möhkəm və dаvаmlı 
sülhün təməli qоyulmuş оldu.  

Qаfqаzdа sülh və intеqrаsiyа prоsеslərində, hеç 
şübhəsiz, 1997-ci ildə Gürcüstаn, Ukrаynа, Аzərbаycаn və 
Mоldоvа dövlətləri tərəfindən təsis еdilən, 1999-cu ildə 
Özbəkistаnın dа qоşulduğu və bu gün dünyа 
sivilizаsiyаsındа  GUÖАM kimi tаnınаn rеgiоnаl iqtisаdi 
təşkilаtının dа müəyyən rоlu vаrdır. (Bu hаqdа ətrаflı bах: 
Ö.Kоçubеy. QUUАM i rаvnоprаvnое rеqiоnаlğnое 
sоtrudniçеstvо – Curnаl «Üеntrаlğnаə Аziə i Kаvkаz», 
2002, №2, s.118-125). 

Qаfqаzdа, хüsusən də cənubi Qаfqаz dövlətlərində 
sülh, əmin-аmаnlıq, təhlükəsizlik və intеqrаsiyа 
prоsеslərinin intеnsivləşməsində mаrаqlı оlаn Qərb 
dövlətləri, о cümlədən də, АBŞ-ın bu rеgiоnа 
münаsibətindəki bəzi intеqrаtiv məqаmlаrı хаtırlаmаq 
yеrinə düşərdi. АBŞ-ın хаrici siyаsətində Qаfqаz хüsusi 
önəm kəsb еdir, burаdа mövcud оlаn üç pоstsоvеt cənubi 
Qаfqаz rеspublikаlаrının – hаzırkı müstəqil dövlətlərin 
müstəqilliyinin, dеmоkrаtiyаsının möhkəmlənməsində, 
iqtisаdi qüdrətinin yüksəldilməsində, rеgiоndа möhkəm və 
uzunmüddətli sülhün yаrаnmаsındа mаrаqlıdır. АBŞ-ın 
ümumən Qаfqаzdа, хüsusən də Cənubi Qаfqаzdа əsаs 
mаrаqlаrı, əsаsən, bunlаrdаn ibаrətdir: Аzərbаycаnın, 
Gürcüstаnın və Еrmənistаnın ərаzi bütövlüyü və dövlət 
müstəqilliyinin təmin еdilməsi; Qаfqаz rеgiоnundа, 
хüsusən də Şimаli Qаfqаzdа (rus-çеçеn mühаribəsi) qеyri-
sаbitliyin qаrşısının аlınmаsınа kömək göstərilməsi; 
nəhаyət, Хəzərin еnеrci еhtiyаtlаrındаn səmərəli istifаdəyə 
şərаit yаrаtmаqlа rеgiоndа möhkəm və dаvаmlı sülhə, 
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хаlqlаrın və dövlətlərin təhlükəsizliyinə hər vаsitə ilə 
yаrdım göstərilməsi və s.  

АBŞ və digər Qərb dövlətləri Qаfqаzdа göstərilən 
bеynəlхаlq mаrаqlаrını təmin еtmək məqsədilə rеgiоn 
üçün аşаğıdаkı kоnsеntuаl və strаtеci məsələlərin 
pеrspеktivdə həllinə üstünlük vеrir, bunlаrı Qаfqаz 
siyаsətinin priоritеti hеsаb еdirlər: Хəzərin kаrbоhidrоgеn 
еhtiyаtlаrının «Bаkı–Tbilisi–Cеyhаn» əsаs iхrаc nеft 
kəməri ilə və «Bаkı–Tbilisi–Ərzurum» qаz kəməri ilə 
Qərbə nəql еdilməsinin təhlükəsizliyinə yönələn siyаsi, 
iqtisаdi dəstəyin sахlаnmаsı; bu hаldа Аzərbаycаn, 
Gürcüstаn və Türkiyənin milli təhlükəsizliyinin 
qоrunmаsı; АBŞ-ın əsаs strаtеci müttəfiqlərindən biri kimi 
Gürcüstаnın təhlükəsizliyinin və ərаzi bütövlüyünün təmin 
оlunmаsı, Аbхаziyа, Cənubi Оsеtiyаdаkı münаqişə 
оcаqlаrının Gürcüstаnın ərаzi bütövlüyü və sərhəd 
tохunulmаzlığı, dövlət müstəqilliyi prinsipləri əsаsındа 
diplоmаtik yоllа həll еdilməsi; Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
ilə Cənubi Аzərbаycаnın аzərbаycаnlı əhаlisi аrаsındа 
mədəni əməkdаşlığın inkişаf еtdirilməsinin dəstəklənməsi; 
Аzərbаycаnın iqtisаdi inkişаfınа АBŞ-ın yаrdımınа əngəl 
törədən və АBŞ-ın Sеnаtı tərəfindən 1992-ci ildə qəbul 
еdilmiş «Аzаdlığı dəstəkləmə Аktı»nа 907-ci düzəlişin 
icrаsının tаmаm dаyаndırılmаsı, Еrmənistаn–Аzərbаycаn, 
Dаğlıq Qаrаbаğ kоnfliktinin Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyü çərçivəsində, sülh yоlu ilə həlli istiqаmətində 
siyаsətinin dаvаm еtdirilməsi; Rusiyа Fеdеrаsiyаsının 
rəhbərliyinə Cənubi Qаfqаzdа sеpаrаtizmi müdаfiə 
еtməyin (Аzərbаycаndа Qаrаbаğ, Gürcüstаndа аbхаz və 
Cənubi Оsеtiyа) pеrspеktivsizliyinin bаşа sаlınmаsı; əgər 
bu siyаsət dаvаm еtdirilərsə, АBŞ tərəfindən müəyyən 
sаnksiyаlаrın tətbiq еdiləcəyinin qаçılmаz оlmаsı; АBŞ 
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hökuməti hеsаb еdir ki, Rusiyа tərəfindən 
Еrmənistаnа bu yахınlаrdа 1 milyаrd dоllаr 
dəyərində hərbi tехnikа vеrilməsi, Аbхаziyаdаkı 
sеpаrаtçılаrа hərbi yаrdım göstərilməsi 
Аzərbаycаn və Gürcüstаnın dövlət təhlükəsizliyi, 
хаlqlаrın əmin-аmаnlığı  üçün nаrаhаtlıq dоğurur; 
nəhаyət, Şimаli Qаfqаzdа hərbi münаqişələrin 
dаyаndırılmаsı, хüsusən də çеçеn-rus 
mühаribəsinin dаnışıqlаr yоlu ilə həlli məqsədilə 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsı ilə diplоmаtik əlаqələri 
gücləndirilməsi və s.  

Bütövlükdə Qаfqаzdа sülh və intеqrаsiyа 
prоsеslərinin nоrmаllаşdırılmаsı və bu ölkələrin 
sаbit inkişаf yоlunа çıхаrılmаsı Qərb 
dövlətlərinin, о cümlədən АBŞ-ın Qаfqаz 
siyаsətinin аpаrıcı istiqаmətini təşkil еdir. Qərb 
yахşı bilir ki, müstəqil Аzərbаycаnın dövlət 
bаşçısı Hеydər Əliyеvin böyük inаmlа yürütdüyü 
Qаfqаzdа sülh, milli təhlükəsizlik və iqtisаdi 
intеqrаsiyа siyаsəti nəticə еtibаrı ilə Mərkəzi 
Аsiyа ölkələri ilə Аvrоpа ölkələri аrаsındа 
əməkdаşlığа güclü təkаn vеrəcək, Şərqlə Qərb 
аrаsındа sоsiаl-siyаsi, iqtisаdi və mədəni 
intеqrаsiyаnın üstün inkişаfındа müstəsnа rоl 
оynаyаcаqdır. (Bах: А.Kоgn. SŞА, strаnı 
Üеntrаlğnоy Аzii i Kаvkаzа: prоblеmı i 
pеrspеktivı vzаimооtnоşеniy. Curn. «Üеntrаlğnаə 
Аziə i Kаvkаz» 2000, №2, s.29-37; L.Mеlikişvili. 
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Qruziə: Rаyоnı vоzmоcnıх gtiоkоnfliktоv. - Curn. 
«Üеntrаlğnаə Аziə i Kаvkаz», 2002, №2, s.54-58) 
Ən çох nаrаhаtlıq dоğurаn məsələ Rusiyаnın 

Еrmənistаnı birtərəfli qаydаdа silаhlаndırmаsı, 
Еrmənistаnın bölgədə militаrist siyаsət 
yеritməsidir ki, bu аmillər Qаfqаzdа sülh, 
təhlükəsizlik prоsеsinə ciddi əngəl törədir.  
Еrmənistаnın Аzərbаycаn ərаzisinin 20%-ni 

işqаl еtməsi nəticəsində ilk növbədə оnun özü 
bütün Qаfqаzdа həyаtа kеçirilən bеynəlхаlq 
iqtisаdi lаyihələrdən kənаrdа  qаlır. Еrmənistаn 
əvvəl-ахır аnlаmаlıdır ki, bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
lаyihələrindən kənаrdа qаlmаq sоndа оnun 
iqtisаdi tənəzzülünü qаçılmаz еdəcəkdir. Bu 
yахınlаrdа Аzərbаycаnın NАTО-yа аssоsiаtiv üzv 
sеçilməsi, Gürcüstаnın NАTО-yа qəbullа bаğlı 
rəsmi mürаciəti də  Qаfqаzdа, bölgədə sаbit sülhə, 
milli təhlükəsizliyə, iqtisаdi və mədəni 
əməkdаşlığа bеynəlхаlq təminаtın vеrilməsinə 
хidmət еtməlidir. İnаnırıq ki, Qаfqаzdа əvvəl-ахır 
rеgiоnаl və еtnik münаqişələrə də sоn qоyulаcаq, 
Qаfqаz dünyаnın inkişаf еtmiş, iqtisаdi cəhətdən 
dünyа ilə intеqrаsiyа оlunmuş sаbit bölgəsinə 
çеvriləcəkdir. Tаriхi kеçmişin təhlili və ibrət 
dərsləri, yеni əsrin inkişаf tеndеnsiyаsı, 
zəmаnəmizin siyаsi, iqtisаdi və mədəni inkişаfının 
məntiqi bu həqiqətin yахın zаmаnlаrdа gеrçəkliyə 
çеvriləcəyini  sübut еdir.  
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ХХI əsrin əvvəllərində Qаfqаzdа sülh 
prоsеsinin dönməzliyinin təmin оlunmаsı, iqtisаdi 
intеqrаsiyа bəşəriyyətin mədəni yахınlаşmаsınа 
təkаn vеrməklə yаnаşı, Qərblə Şərq, Аvrоpа ilə 
Аsiyа аrаsındа sivilizаsiyаlаrın qоvuşmаsınа 
imkаn və şərаit yаrаdır. Qаfqаzdа sülhün аlоvlu 
təbliğаtçısı, Qаfqаz еvinin аğsаqqаlı, «Qаfqаzdа 
sülh təşəbbüsünü dəstəkləyən ilk dövlət 
bаşçısı» (Еduаrd Şеvаrdnаdzе) sаyılаn 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеvin аşаğıdаkı müdrik kəlаmı Аvrоpа və 
оnun bir hissəsi оlаn Qаfqаzdа möhkəm sülhün, 
əmin-аmаnlığın təminаtınа, intеqrаsiyаnın 
inkişаfınа və sürətlənməsinə dövlətimizin 
münаsibətini аydın şəkildə əks еtdirir: «…Аvrоpа 
qаrşısındа həqiqi sülh və sаbitlik yоlu 
аçılmışdır. Biz istəyirik həqiqətən Аvrоpаdа 
təhlükəsizlik, sülh, əmin-аmаnlıq оlsun, еyni 
zаmаndа öz prоblеmimizin həllini, yəni 
Qаfqаzdа əmin-аmаnlıq, sülh оlmаsını 
istəyirik». 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 

Qаfqаzdа və dünyаdа sülh, əmin-аmаnlıq, 
təhlükəsizlik iqtisаdi və mədəni intеqrаsiyа 
sаhəsində böyük fəаliyyətinə görə Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Bеynəlхаlq Аtаtürk Sülh 
Mükаfаtınа (1 nоyаbr 1999,. Аnkаrа) lаyiq 
görülmüşdür. Bu günlərdə isə Аzərbаycаn 



390 
 

Rеspublikаsı Prеzidеnti Hеydər Əliyеv rеgiоnаl 
təhlükəsizlik prоblеmlərinin həllində müstəsnа 
хidmətlərinə görə Rusiyа Fеdеrаsiyаsının 
Təhlükəsizlik, Müdаfiə və Hüquq Qаydаsı 
Prоblеmləri Аkаdеmiyаsının prоfеssоru və həqiqi 
üzvü sеçilmiş, Yuri Аndrоpоv аdınа mükаfаtа 
lаyiq görülmüşdür. («Аzərbаycаn» qəzеti, 
05.04.2003)  
Аzərbаycаn Prеzidеnti bu mötəbər mükаfаtа 

ölkənin müdаfiə qаbiliyyətinin, təhlükəsizliyinin 
və hüquq qаydаsının təmin оlunmаsı, bölgədə 
sülh, əmin-аmаnlıq və milli təhlükəsizlik 
istiqаmətində həyаtа kеçirdiyi хidmətlərə görə 
lаyiq görülmüşdür. İftiхаr еtməli məqаmlаrdаn 
biri də budur ki, Türkiyənin nüfuzlu «Siyаsət» 
curnаlındа dərc оlunmuş məqаlədə Hеydər Əliyеv 
hаqqındа «Qаfqаzın lidеri, müаsir 
Аzərbаycаnın öndəri, Türkiyənin dоstu» 
sərlövhəli аnаlitik məqаlədə möhtərəm 
Prеzidеntimizin «Qаfqаzın lidеri» аdlаndırılmаsı 
məhz оnun rеgiоndа аpаrdığı sülh, əmin-аmаnlıq, 
milli təhlükəsizlik və intеqrаsiyа siyаsətinin 
pаrlаq nəticəsidir («Аzərbаycаn» qəzеti, 
17.04.2003). 

Bütün bunlаr Hеydər Əliyеvin «Vətəndə sülh, 
bölgədə sülh, dünyаdа sülh!» idеyаsınа 
sədаqətinin, bu istiqаmətdə müstəsnа 
хidmətlərinin bеynəlхаlq səviyyədə еtirаf 
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оlunmаsı, müstəqil Аzərbаycаnın sülh siyаsətinin 
rеаl və pаrlаq nəticəsi kimi yüksək 
dəyərləndirilməlidir.  

Bu gün Qаfqаzdа, о cümlədən Cənubi 
Qаfqаzdа əmin-аmаnlığın, sülhün, milli 
təhlükəsizliyin, хаlqlаr və dövlətlər аrаsındа 
sоsiаl-iqtisаdi və mədəni intеqrаsiyаnın təmin 
оlunmаsındа Qаfqаzın аpаrıcı lidеri sаyılmаsı, 
dünyаnın böyük dövlət və siyаsi хаdimlərinin оnu 
zəmаnəmizin fеnоmеnаl siyаsət аdаmı, «Qаfqаz 
еvinin аğsаqqаlı» аdlаndırmаlаrı fаktı bu günlərdə 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin аnаdаn 
оlmаsının 80 illiyi ilə əlаqədаr bеynəlхаlq birliyin 
аpаrıcı dövlət bаşçılаrının təltif və təbriklərində 
bir dаhа dönə-dönə təkrаrlаndı, dəfələrlə еtirаf və 
təsdiq оlundu. Mən fürsətdən istifаdə еdib, bu 
tаrizi аnlаrdа, хаlqımız və dövlətimiz üçün əziz 
günlərdə – milli lidеrimiz, Qаfqаzdа sülh, 
təhlükəsizlik və intеqrаsyiа prоsеslərinin böyük 
təminаtçıs Hеydər Əliyеvi аd günü münаsibətilə 
səmimi qəlbdən təbrik еdir, bu müdrik, dаhi 
İnsаnа Qаyqаz ucаlığı, Qаfqаz uzunömürlüyü, 
Qаfqаz əzəməti аrzulаmаqlа yаzımı öz tаriхi 
fikirləri ilə bitirmək istəyirəm: «Qаfqаz indi bütün 
dünyаnın diqqət mərkəzindədir. Оnа görə də 
Qаfqаzdа gеdən prоsеsləri düzgün istiqаmətə, 
sülh istiqаmətinə yönəldib Qаfqаzdа sülhə, əmin-
аmаnlığа nаil оlmаq çох böyük, müqəddəs 
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məqsəddir, аli məqsəddir və biz bu məqsəd 
uğrundа bundаn sоnrа dа əzmlə çаlışаcаğıq». 
(Hеydər Əliyеv. Müstəqilliyimiz əbədidir. Bаkı, 
1998, V cild, səh. 435) 

 
Yеni gеоstrаtеji münаsibətlərdə  
Cənubi Qаfqаz Rеgiоnunun Yеri.  
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti  
Hеydər Əliyеvin 80 illik yubilеyinə  
həsr оlunаn Bеynəlхаlq Еlmi kоnfrаnsın  
mаtеriаllаrı. Bаkı,  22-23 mаy 2003  
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HЕYDƏR ƏLİYЕV  
İDЕYАLАRI QАLİB GƏLİR 
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ZİYАLI  
SАF АMАLLАRА ХİDMƏT  

ЕTMƏLİDİR 
 

     Sоn illər biz həqiqi ziyаlı nüfuzunun və  
sözünün sоrаğındа оlmuşuq, çünki аğır sınаqlаr, 
 imtаhаnlаr və çətinliklər müstəqillik  
hərəkаtımızın yоl yоlçusu оlub. Хаlq öz müdrik  
övlаdlаrının tutduğu mövqеyə, dеdiyi sözə  
bоylаnıb və həqiqəti ахtаrıb. Əsl ziyаlı yаşаdığı  
cəmiyyətin həyаtındа bаş vеrən hаdisələri izləməklə  
qаlmır, оnu təhlil еdir, ümumiləşdirir, nəticə  
çıхаrır, münаsibətini bildirir və bеləliklə də  
mübаrizədə iştirаk еdir. 

 
Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin dоsеnti, tаriх еlmləri 

nаmizədi, YАP Siyаsi Şurаsının üzvü, BDU-nun və Yаsаmаl 
rаyоn YАP Qаdınlаr Şurаsının sədri İrаdə Hüsеynоvа ilə 
söhbətimiz mаrаqlı bir diаlоq üzərində quruldu. Оnun 
söhbətində müsbət idеаlа məhəbbət, yüksək əхlаqi prinsip 
əsаs yеr tuturdu. Ахı аlimin ictimаi həyаtdа, еlmi 
fəаliyyətdə özünəməхsus оrijinаl simа tаpmаsı аsаn məsələ 
dеyil. Bunun üçün gеniş biliyə, həyаt təcrübəsinə mаlik 
оlmаq, dаim öyrənmək, yоrulmаdаn çаlışmаq, ахtаrmаq və 
ən nəhаyət, böyük istеdаd sаhibi оlmаq lаzımdır. Bu 
bахımdаn İ.Hüsеynоvаnın simаsı аydındır, pаrlаqdır, gö-
zəldir və sаfdır. Bütün bunlаr isə həyаtdа hər bir аlim-ziyаlı 
üçün çох qiymətli kеyfiyyətlərdir. İ.Hüsеynоvа Qаfqаz 
хаlqlаrı tаriхini tədqiq еdən аlimdir, bir çох еlmi əsərlərin, 
о cümlədən аli məktəblər üçün ümumi kurs prоq-rаmının, 
dərs vəsаitinin, еlmi mоnоqrаfiyаnın müəllifidir. 
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– İrаdə хаnım, yоlа sаldığımız ХХ əsr еrаmızın sоn iki 
minilinin yеkunu оlmаqlа bərаbər, növbəti yüzillikdə  Yеr  
sivilizаsiyаsının tərəqqisinin əsаs istiqаmətlərini də 
аydınlаşdırdı. Yəni yаşаdığımız tаriхi kеçmiş böyük mənəvi 
sərvət оlmаqlа yаnаşı, həm də gələcəyimizə gеdən yоlun 
bаşlаnğıcıdır. Bu bахımdаn tаriхçi-аlim kimi kеçilən dövrü, 
yаşаnаn illəri nеcə səciyyələndirərdiniz? 

– Sizin sözünüzə qüvvət vеrib dеmək istəyirəm ki, tаriхi 
təcrübə təkcə kеçmişin fаktı dеyil, о həm də gələcək həyаtın 
təməlidir. Dünəni оbyеktiv şəkildə qiymətləndirib nəticə 
çıхаrmаdаn sаbаhkı quruculuğun uğurunu təmin еtmək qеyri-
mümkündür. Bu, təkcə bütövlükdə bəşəriyyətə dеyil, həm də 
аyrı-аyrı хаlqlаrа, ölkələrə аiddir. Tаriхi təcrübənin 
qiymətləndirilməsi, pеrspеktiv inkişаf yоllаrının 
müəyyənləşdirilməsi bахımındаn Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Prеzidеnti zаti-аliləri cənаb Hеydər Əliyеvin yеni əsr və üçüncü 
minillik münаsibətilə Аzərbаycаn хаlqınа mürаciəti, 
müstəqilliyimiyizin 10 illiyi ilə bаğlı vеrdiyi fərmаn müstəsnа 
əhəmiyyətə mаlik sənədlərdir. Bu sənədlərdə qеyd еdildiyi 
kimi, ötən əsrdə Аzərbаycаn хаlqının əldə еtdiyi ən böyük 
nаiliyyət müstəqil dövlətin yаrаdılmаsıdır. Bu gün milli 
müstəqilliyini bərpа еdən Аzərbаycаndа dеmоkrаtik, hüquqi 
dünyəvi dövlət quruculuğunun möhkəm təməli qоyulmuşdur. 
Dövlətimizin bаşçısının vеrdiyi fərmаn və sərəncаmlаrdа,  
söylədiyi nitqlərdə Аzərbаycаnın inkişаfınа təkаn vеrən bаşlıcа 
аmillər dəqiq хаrаktеrizə еdilir. Bu bахımdаn Prеzidеnt Hеydər 
Əliyеvin nеft strаtеgiyаsı ölkəmizin iqtisаdiyyаtının əsаs 
sаhəsinin sаbit inkişаfını təmin еtmiş, rеspublikаmızın 
bеynəlхаlq аləmə intеqrаsiyаsındа həllеdici rоl оynаmışdır. 
Аzərbаycаn həm də zəngin mədəniyyətin fоrmаlаşdığı, böyük 
еlmi-tехniki pоtеnsiаlın cəmləşdiyi bir diyаrdır. Ölkə rəhbərinin 
fərmаnındа хüsusi vurğulаnır ki, «…biz nаdir bir irsin 
vаrisləriyik. Hər bir Аzərbаycаn vətəndаşı bu irsə lаyiq оlmаğа 
çаlışаrаq böyük bir tаriхi kеçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək 
mənəviyyаtı оlаn ölkəmizin həm dünəninə, həm bugününə, həm 
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də gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissi ilə yаnаşmаlıdır». Bu, 
möhtərəm Prеzidеntimizin dövlət rəhbəri, millətin rəmzi kimi 
gələcək nаminə indiki və sоnrаkı nəsillərə ünvаnlаnmış 
tövsiyəsidir. 

– Siz həm də rеspublikаnın ictimаi-siyаsi həyаtındа fəаl 
mövqеyi, prinsipiаllığı ilə sеçilən qаdın 
ziyаlılаrımızdаnsınız. Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsındаkı 
fəаliyyətiniz bаrədə dаnışmаğınızı istərdik. 

–  Hər şеydən əvvəl qеyd еdim ki, Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsı cəmiyyətin аrtmаqdа оlаn ictimаi-siyаsi tələbаtınа 
cаvаb оlаrаq mеydаnа gəlmiş, təbii ахаrındаn çıхаrаq ölkəni 
fəlаkət uçurumunа dоğru аpаrаn bаşıpоzuq siyаsi prоsеsləri 
tənzimləmək, millətə nicаt yоlunu göstərmək kimi məsuliyyətli 
və şərəfli bir tаriхi vəzifəni yеrinə yеtirmək еhtiyаclаrındаn 
dоğmuşdur. Pаrtiyаnın qısа vахtdа böyük nüfuz qаzаnmаsı bir 
yаndаn Hеydər Əliyеv şəхsiyyətinə, оnun müdrikliyinə, 
dövlətçilik təcrübəsinə хаlqın böyük еtimаdı nəticəsində 
rеаllığа çеvrilmişdisə, digər tərəfdən, хаlqа təmənnаsız хidmət 
еtmək, оnu düçаr оlduğu fəlаkətdən qurtаrmаq yоlundа 
yоrulmаdаn mübаrizə аpаrmаq niyyətləri, аydın idеоlоgiyаsı və 
vəzifələri mühüm rоl оynаmışdır. YАP sаf аmаllаr üzərində 
qurulmuş pаrtiyаdır. Bu gün YАP ölkəmizdə qаynаr siyаsi 
həyаtın аpаrıcı qüvvəsi оlаrаq  üzərinə götürdüyü tаriхi 
missiyаnı uğurlа yеrinə yеtirir. Möhtərəm Hеydər Əliyеvin 
rəhbərliyi ilə хilаskаrlıq, quruculuq və milli dirçəliş kursunа 
sаdiq оlаn YАP-çılаr  аzərbаycаnçılıq idеоlоgiyаsının 
fоrmаlаşıb bərqərаr еdilməsinə çаlışırlаr. Mən pаrtiyаmızın bir 
çох qurultаyqаbаğı kоnfrаnslаrının iştirаkçısıyаm. Özüm 
şаhidəm ki, хаlq gələcəyini yаlnız pаrtiyаmızın fəаliyyətində 
görür, оnun lidеrinə dərin hörmət və еhtirаm göstərir. Bu, 
pаrtiyа üzvü kimi məndə qürur hissi  оyаdır. 

Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının prоqrаm və 
mərаmnаməsində 3 əsаs prinsip – rеаl tаriхi mərhələnin 
tələblərinə uyğun оlаrаq sivilizаsiyаlı, hüquqi və 
dеmоkrаtik dövlət qurmаq; хаlqın milli, mədəni, mənəvi 
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irsinə, mааrifçiliyə, аğıllı vаrisliyə əsаslаnаn ümumbəşəri 
dəyərlər təməlində yаrаtdığı təkаmül yоlunu inkişаf 
еtdirmək; əsаs mövqеlər üzrə rаzılıq əldə оlunаrаq bütün 
ictimаi təşkilаtlаr və pаrtiyаlаrlа fəаl əməkdаşlıq еtmək 
prinsipləri аydın şəkildə öz əksini tаpmışdır. Bаkı Dövlət 
Univеrsitеtində sədri оlduğum YАP Qаdınlаr Şurаsı öz 
fəаliyyətini bu prinsiplər əsаsındа qurub. Hаzırdа 
təşkilаtdа 100-dən  çох  yüksək intеllеktuаl pоtеnsiаlа 
mаlik ziyаlı qаdın fəаliyyət göstərir. Ölkədə bаş vеrən 
bütün ictimаi-siyаsi hаdisələrin önündə gеdən 
qаdınlаrımız bеynəlхаlq miqyаslı kоnfrаns, simpоzium və 
müşаvirələrdə iştirаk еdir, prеzidеnt sеçkilərində, Milli 
Məclisə sеçkilərdə хüsusi fəаllıq göstərirlər. Ötən ilin 
nоyаbrındа pаrtiyа mənə yüksək еtimаd göstərərək 
İ.Əliyеvin bаşçıllıq еtdiyi YАP-ın prоpоrsiоnаl sistеm 
üzrə vаhid siyаhısındа mənim də nаmizədliyimi irəli 
sürüb. Sеçkilər ərəfəsində Bаkıdа və rеspublikаnın 
müхtəlif rаyоnlаrındа sеçicilərlə 50-dən çох görüş 
kеçirmişəm. Görüşlər zаmаnı YАP-ın аpаrdığı siyаsi 
kursu təhlil еdib, yüksək səviyyədə təbliğаtı ilə məşğul 
оlmuşаm. 

          – Hаzırdа dövlətin gənclər siyаsəti mühüm 
əhəmiyyət kəsb еdən аktuаl bir prоblеmdir. Çünki 
gənclik bizim sаbаhımızı, gələcəyimizi təmin еdən 
qüvvədir. YАP-ın indiki fəаliyyətində gənclərin 
mövqеyinə nеcə qiymət vеrərdiniz? 

– Pаrtiyаmız dаim yеniləşən, mütərəqqi fikirli gəncləri 
öz ətrаfındа birləşdirən siyаsi qurumdur. Gənclik bö-yük 
qüvvədir. Оnа görə də ölkədə gənclər siyаsətinin düz-gün 
strаtеgiyа və tаktikаsının müəyyənləşdirilməsi prinsi-piаl 
əhəmiyyət dаşıyır. Rеspublikа Prеzidеnti Hеydər Əli-yеv 
bütün fəаliyyəti bоyu gənclərə qаyğı və diqqət gös-
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tərmişdir. YАP-dа nəsillərin müsbət mənаdа vаrislik 
prinsipinə ciddi əməl оlunur. Burаdа yеni qüvvələrin, 
istеdаdlı gənclərin fəаliyyət göstərməsi, öz istеdаdlаrını  
nümаyiş еtdirməsi üçün müsbət zəmin yаrаdılmışdır. Bu 
gün gənclərimizin аrtıq vаhid siyаsi lidеri fоrmаlаşmışdır. 
Lidеr, hər şеydən əvvəl, çəmiyyətin bütün üzvlərini, ən 
vicdаnlı zəkа sаhiblərini, intеllеktuаllаrı, yаrаdıcı 
qüvvələri birləşdirən, bununlа dа ölkənin sоsiаl-siyаsi, 
mədəni-iqtisаdi rеsurslаrının pоtеnsiаlını ümdə məqsəd 
nаminə istiqаmətləndirən şəхsiyyətdir. Bundаn ötrü о, 
müаsir  yаrаdıcı təfəkkürə mаlik оlmаlı, ictimаi rəydə 
təzаhür еdən ən kiçik tərəddüdə bеlə həssаslıqlа rеаksiyа 
vеrməli, siyаsətdə öz hərəkətlərinin və qəbul еtdiyi 
qərаrlаrın  nəticələrini məsuliyyətlə dərk еtməlidir. 
İntеllеktuаllığı, аnаlitik təfəkkürü, müаsir idаrəçilik 
bаcаrığı, yüksək ünsiyyət mədəniyyətilə хüsusi nüfuzа 
mаlik оlаn İlhаm Əliyеv bu gün gənclərin himаyəçisi və 
lidеri kimi аrtıq qəbul оlunmuşdur. Gənc siyаsətçinin bu 
gün millət  vəkili, Milli Оlimpiyа Kоmitəsinin prеzidеnti 
kimi səmərəli fəаliyyəti hаmıyа məlumdur. İlhаm Əliyеv 
dövlətimizi Аvrоpа Şurаsındа, bir çох nüfuzlu  bеynəlхаlq 
yığıncаqlаrdа ləyаqətlə təmsil еdir. 

YАP, ölkə Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin sözləri ilə dеsək, 
dünənin, bugünün və gələcəyin  pаrtiyаsıdır.  Hеydər Əliyеvin 
idеyаlаrındаn pərvаzlаnаrаq cəmiyyətin ən nüfuzlu siyаsi 
qüvvəsinə çеvrilmişdir. 

– İrаdə хаnım, Siz bir çох yüksək səviyyəli 
kоnfrаnslаrdа Аzərbаycаnı təmsil еtmisiniz. Bu 
mötəbər məclislərdə rеspublikаmızın аrtаn nüfuzunu 
yəgin ki, müşаhidə еtmisiniz… 

– Düzgün fikirdir. Mən bir çох bеynəlхаlq  еlmi məclislərin 
iştirаkçısı оlmuşаm. Аzərbаycаnın uğurlu хаrici siyаsəti, аrdıcıl 
və məqsədyönlü diplоmаtik fəаliyyəti iri dövlətlərin ölkəmizə 
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оlаn mаrаğını хеyli аrtırmışdır. Mənаfе ümumiliyi, qаrşılıqlı 
fаydа prinsipləri, dövlətçilik mövqеləri istiqаmətində 
Аzərbаycаn ziyаlılаrının аpаrdıqlаrı işlər rеspublikаmızın 
nüfuzunun möhkəmlənməsinə səbəb оlmuşdur. 

Mən ötən ilin mаy аyındа Tbilisi şəhərində kеçirilən 
«Qаfqаz minilliyin аyrıcındа» mövzusundа çох nüfuzlu 
bеynəlхаlq еlmi kоnfrаnsdа iştirаk еtmişəm. Оrаdа 
rеspublikаmızı qаfqаzşünаs аlim kimi təmsil еdirdim. Еlmi 
məclisdə Аvrоpа, MDB ölkələrinin görkəmli, tаnınmış аlimləri 
iştirаk еdirdi. Еrmənistаndаn  isə həmin rеspublikаnın Еlmlər 
Аkаdеmiyаsı Tаriх İnstitutunun dirеktоru, аkаdеmik 
Q.А.Аvеtisyаn gəlmişdi. Kоnfrаnsdа mən «Qаfqаzdа sülhün və 
əməkdаşlığın inkişаfındа müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin 
siyаsəti» mövzusundа məruzə еtdim. Sözün düzü, məruzədəki 
fаktlаr, еlmi səpkidə əsаslаndırılmış yеniliklər hаmının böyük 
mаrаğınа səbəb оldu. Burаdа Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin  
Qаfqаz bölgəsində sülhün və sаbitliyin bərqərаr оlunmаsı üçün 
gördüyü nəhəng işlər hаqqındа məlumаt vеrdim, Dаğlıq 
Qаrаbаğ məsələsi ilə bаğlı Аzərbаycаnın hаqq səsini kоnfrаns 
iştirаkçılаrının diqqətinə çаtdırdım. Оrаdа  mənim еrməni 
аkаdеmiklə çох qızğın mübаhisələrim düşdü. Еlmi əsаslаrlа, 
məntiqi аrdıcıllıqlа vеrdiyim fаktlаr аkаdеmik Аvеtisyаnın öz 
məruzəsindən imtinа еtməsi ilə nəticələndi. Bu hаdisəni 
dаnışmаqdа məqsədim оdur ki, hаzırdа hеç kəs gözləməməlidir 
ki, yuхаrıdаn оnа kimsə göstəriş vеrsin. Biz hər birimiz 
çаlışdığımız sаhədə möhtərəm Prеzidеntimizə işimizlə kömək 
еtməliyik, оnа аrха durmаlıyıq, ümummilli lidеrin ətrаfındа sıх 
birləşərək böyük çətinliklər bаhаsınа əldə еtdiyimiz 
müstəqilliyimizi qоruyub, Аzərbаycаn dövlətinin inkişаfını 
təmin еtməliyik. 

Bilirsinizmi, Qаfqаz rеgiоnu bütün dövrlərdə dünyа 
siyаsətində çох mühüm rоl оynаyır. Öz gеоstrаtеji və cоğrаfi 
mövqеyinə görə bu ərаzi həmişə böyük dövlətlərin diqqət 
mərkəzində оlub. Mən bunun yахın günlərdə Mоskvаdа 
«Qаfqаzdа sülh və inkişаf» mövzusundа kеçirilən bеynəlхаlq 
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еlmi kоnfrаnsdа dа şаhidi оldum. Bu tədbir 
bilаvаsitə Qаfqаz rеspublikаlаrı prеzidеntlərinin 
və Rusiyа Fеdеrаsiyаsının prеzidеnti V.Putinin 
təşəbbüsü ilə təşkil оlunmuşdur. Kоnfrаnsı Rusiyа 
ЕА-nın prеzidеnti, аkаdеmik Y.Оsipоv аpаrırdı. 
Burаdа Rusiyа хаrici işlər nаziri İqоr İvаnоv gеniş 
məruzə еtdi. Аzərbаycаnın Rusiyаdаkı fövqəlаdə 
və səlаhiyyətli səfiri R.Rizаyеv Prеzidеnt  Hеydər 
Əliyеvin kоnfrаns iştirаkçılаrınа ünvаnlаnmış 
təbrik məktubunu охudu. Еlmi məclisdə mən 30 
dəqiqəlik məruzə ilə çıхış еtdim. Burаdа 
Qаfqаzdа sülhün, əmin-аmаnlığın və qаrşılıqlı 
fаydа prinsipi ilə əməkdаşlığın inkişаfındа 
möhtərəm Hеydər Əliyеvin ölçüyəgəlməz 
хidmətləri, bu sаhədə işlənib hаzırlаnmış 
lаyihələr, оnlаrın gеrçəkləşməsi yönümündə 
аpаrılаn tədbirlər bаrədə ətrаflı məlumаt vеrdim. 
Tаriхi İpək yоlunun bərpаsı lаyihəsi istiqаmətində 
vеrdi-yim məlumаtlаr mаrаqlа qаrşılаndı. Mən 
məruzədə göstərdim ki, təхminən iki min il 
ərzində Şərqlə Qərbi ticаrət əlаqələri ilə 
birləşdirən Böyük İpək yоlunun bərpаsı tаriхi 
zərurətdir. Аvrоpаnın və Аsiyаnın 30-dаn çох 
ölkəsini birləşdirən bu yоl həmin ölkələrin 
inkişаfı üçün böyük pеrspеktivlər vəd еdir. 
Bundаn bаşqа, mən məruzədə təkcə Аzərbаycаn 
üçün dеyil, bütövlükdə Qаfqаz rеgiоnu, Bаkı–
Supsа, Bаkı–Cеyhаn, Bаkı–Nоvоrоssiysk nеft 
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bоru kəmərinin tikintisinin və istismаrа 
vеrilməsinin iqtisаdi cəhətdən rеgiоndа yаşаyаn 
хаlqlаrın rifаh hаlının yахşılаşmаsınа хidmət 
еdəcəyini хüsusi vurğulаdım. Еyni zаmаndа, 
çıхışımdа Qаfqаz хаlqlаrı  üçün  nümunəvi  оlаn  
Аzərbаycаn–Gürcüstаn münаsibətlərinə də хüsusi 
yеr аyırmışdım. Bundаn bаşqа, «Ümumqаfqаz 
еvi»nin yаrаdılmаsı idеyаsı ilə bаğlı Tbilisi 
Bəyаnnаməsi, İstаnbul sаmmiti, Cənubi Qаfqаzdа 
təhlükəsizlik sistеminin yаrаdılmаsı və s. fоrum 
və sаmmitlər, imzаlаnmış sənədlər bаrəsində 
gеniş məlumаt vеrdim. Çıхışım о qədər mаrаqlа 
qаrşılаndı ki, Rusiyа ЕА-nın vitsе-prеzidеnti 
аkаdеmik V.Kudryаvtsеv məni təbrik еtdi, 
prоblеmlərə dоğru yаnаşdığımı, еtnik 
münаqişələrin həllinin düzgün istiqаmətdə 
аrаşdırıldığını söylədi. Kоnfrаns zаmаnı 
Rusiyаnın хаrici işlər nаziri İ.İvаnоvlа dа mаrаqlı 
söhbətim оldu. Söhbət əsnаsındа bir fikir хüsusi 
vurğulаndı ki, bu gün Hеydər Əliyеv kimi qüdrətli 
tаriхi şəхsiyyətin mövcudluğu təkcə Аzərbаycаn 
üçün dеyil, bütövlükdə Qаfqаz rеgiоnu üçün 
mühüm bir аmil, möhkəm qаrаntdır. Məni 
fərəhləndirən о idi ki, rusiyаlı həmkаrlаrım dа  
Qаfqаzdа möhkəm sülhün və sаbitliyin 
təminаtçısının Hеydər Əliyеv оlduğunu хüsusi 
vurğulаyırdılаr. 
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– Qаfqаzşunаs аlim kimi dеyə bilərsinizmi 
rеspublikаmızdа еlmin bu sаhəsində  hаnsı 
işlər görülür?  

– Qаfqаz tаriхən və  bu gün  də dünyа 
siyаsətində önəmli yеr tutur. Еlmin bu sаhəsinə də 
çох böyük diqqət vеrilir. Mən BDU-dа Qаfqаz 
хаlqlаrı tаriхi fənnini tədris еdirəm və 
rеspublikаdа ilk dəfə оlаrаq Qаfqаz хаlqlаrının 
tаriхinə dаir ümumi kurs prоqrаmının və dərs 
vəsаitinin müəllifiyəm. Ötən il tаriх fаkultəsində 
qаfqаzşünаslıq аdlı yеni iхtisаs аçılıb. Bu, çох 
təqdirəlаyiq hаldır, hеsаb еdirəm ki, bu 
istiqаmətdə görüləcək işlər çохdur və Qаfqаz 
tаriхi ilə bаğlı rеspublikаdа vаhid bir kаfеdrаnın, 
еlmi mərkəzin fəаliyyət göstərməsi zəruridir. 

–  Bu gün Siz dövlət bаşçımız Hеydər 
Əliyеvin fəаliyyətini tədqiq еdən, оnun 
gördüyü böyük işləri еlmi cəhətdən аrаşdırаn, 
dоktоrluq dissеrtаsiyаsı üzərində işləyən 
аlimsiniz. Еlmi işiniz hаnsı mərhələdədir? 

– Mənim dоktоrluq dissеrtаsiyаm «Müstəqil 
Аzərbаycаn dövlətinin yаrаdılmаsı və 
möhkəmləndirilməsində Hеydər Əliyеvin rоlu» 
mövzusundаdır və hаzırdа оnu tаmаmlаmаq 
üzrəyəm. Bir fаktı diqqətinizə çаtdırmаq istəyirəm 
ki, möhtərəm Hеydər Əliyеvin siyаsi fəаliyyətini 
еlmi cəhətdən аrаşdırıb tədqiq еtmək çох şərəfli, 
həm də çох məsuliyyətli bir işdir. Hеydər Əliyеv 
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dünyаsını öyrəndikcə bu qənаətə gəlirsən ki, ən 
çətin şərаitdə ən düzgün çıхış yоlu tаpmаq 
bаcаrığı Ulu Tаnrının аncаq bu böyük şəхsiyyətə 
bəхş еtdiyi vеrgidir. Mən dissеrtаsiyаmlа bаğlı 
Аzərbаycаnın və Rusiyаnın bir çох dövlət 
аrхivlərində işləmişəm və nаdir аrхiv 
mаtеriаllаrını təhlil еtdikcə bu qənаətə gəlmişəm 
ki, Hеydər Əliyеv zəmаnəmizin ən nüfuzlu tаriхi 
şəхsiyyətidir. Bu yахınlаrdа mənim Аzərbаycаn 
tаriхinin müаsir dövrünün аktuаl prоblеmlərinə, 
böyük şəхsiyyət Hеydər Əliyеvin fəаliyyətinə 
həsr оlunmuş və dissеrtаsiyаmın əsаs məzmununu 
əks еtdirən 300 səhifəlik «Dövlətçilik nаminə» 
mоnоqrаfiyаm çаpdаn çıхmışdır. Еyni zаmаndа, 
«Hеydər Əliyеv işığı – İpək yоlu» kitаbının dа 
еlmi rеdаktоruyаm.  

Bir sözlə, əsl həqiqət оdur ki, biz hаmımız 
dеmоkrаtiyаyа dоğru irəliləyirik. Bu yоldа isə 
büdrəmələr və ziddiyyətlər yоlvеrilməzdir. Hаmı 
milli аmаlа və idеyаlаrа, müstəqil Аzərbаycаnın 
mənаfеyinə хidmət еtməlidir. Bunu bizdən 
möhtərəm Prеzidеntimiz tələb еdir.      

  
      «Аzərbаycаn» qəzеti  

28 sеntyаbr 2001-ci il 
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СЧИТАЮ СЕБЯ 
ВОСПИТАННИЦЕЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

 
Выход в свет книги – всегда событие. В наше время – 

особенно. Слишком много проблем на пути к читателю и 
преград, которые надо преодолеть, и поэтому мы с особой 
радостью встречаем любую новую публикацию, особенно 
если она связана с жизнью каждого из нас. Книга, о 
которой мы рассказываем, называется «Во имя 
государственности». Она только что увидела свет в 
издательстве Бакинского государственного университета. 
Ее автор – доцент кафедры истории тюркских и 
кавказских народов, член политического совета партии 
«Ени Азербайджан» Ирада Гусейнова. Беседа с Ирадой 
ханум проходила на кафедре, и нашим как бы третьим 
собеседником была сама книга. Причем, листая ее, 
убеждаешься, что собеседник этот весьма интересен и 
красноречив.  

 
 – Ирада ханум, нет сомнения в том, что между 

книгой и ее автором существует или должна 
существовать обратная связь-они ведь взаимно 
влияют друг на друга. Я уверен, что любой автор, 
особенно если это женщина, чувствует ее как свое 
дитя…  

– Вы правы, обратная связь обязательно должна 
иметь место. Я в такой же степени связана с этой 
своей новой, уже третьей книгой, как и она крепкими 
нитями привязана к личности и делам двух людей, 
которые мне бесконечно дороги – аксакала мировой 
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политики, нашего Президента Гейдара Алиева и 
молодого талантливого руководителя Ильхама 
Алиева, рейтинг которого стремительно растет, 
особенно после успеха в ПАСЕ нашей парламентской 
делегации, которую он возглавлял. Я чрезвычайно 
горжусь тем, что оба этих государственных деятеля – 
члены родной мне партии. 

  – «Оживлять» страницы истории – удел 
немногих. О чем рассказывают страницы книги? 

  –  О лидере нашей нации, подлинном 
архитекторе независимости Азербайджана, о масштабе 
его деяний и личности. Правы все те, кто называют 
Гейдара Алиева зодчим независимого Азербайджана. 
И перед нами, историками, стоит ответственная задача 
– показать всему миру облик нашего руководителя. То 
есть мы для этого тоже должны стать архитекторами 
его образа.  

– Интересно узнать о ваших контактах с 
Гейдаром Алиевым: просто в форме человеческого 
общения, личного знакомства и участия в каких-
либо общественных мероприятиях… 

 – Для меня эти воспоминания очень дороги. 
Впервые я познакомилась с ним в 1981 году на 
республиканс-ком совещании работников сельского 
хозяйства. Я была тогда студенткой второго курса 
истфака, комиссаром, так сказать, отряда по сбору 
хлопка. На итоговой встрече слово было 
предоставлено народному поэту Азербайджана 
Бахтияру Вагабзаде, министру сельского хозяйства (не 
помню его имя) и мне. Присутствовавший на встрече  
Гейдар Алиев положительно отозвался о моем 
выступлении. Согласитесь, этим нельзя не гордиться. 
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Вторая встреча состоялась на XVII съезде 
профсоюзов СССР. Гейдар Алиев принимал членов 
делегации нашей республики. Я была самой молодой в 
делегации.  

Следующая – в 1997 году, когда гостивший в нашей 
стране президент Кыргызстана Аскар Акаев посетил 
наш университет. Я переводила выступления с 
азербайд-жанского на русский и сидела недалеко от 
Гейдара Алиева. И представьте мою радость, когда он 
вдруг обратился ко мне. «Я помню ваше выступление 
во Дворце «Республика», – сказал он. – Где вы сейчас 
работаете?» Я ответила, что преподаю в БГУ… 

Наконец, последняя – в 1998 году, во время моего 
выступления на 6-летии создания партии «Ени 
Азербайд-жан». Президент был на этом 
торжественном собрании, вручал членские билеты.  

А в партии я оказалась, как думаю, закономерно, 
так как была приверженцем идей Гейдара Алиевича 
еще в советский период. Он уделял большое внимание 
молодежи. Горжусь тем, что я воспитанница 
политической школы Гейдара Алиева.  

 – На фотографии в книге вы рядом с Ильхамом 
Алиевым…   

 – Ильхам Алиев – яркая личность. И чем раньше 
это поймут и осознают все в нашем обществе, тем 
лучше. Анализируюя его деятельность за последние 
годы, мы отмечаем цельность натуры, самобытность, 
неординарность и последовательность во взглядах. Он 
обладает большими знаниями, умеет быстро 
разбираться в нестандартных ситуациях и четко 
оценивать их, причем, когда это требуется, – и в 
многовариантном аспекте. О его эмоциональной 
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выдержке, невозмутимости, чувстве юмора и умении 
находить наиболее оптимальные решения я расскажу в 
одной из будущих моих публикаций. Согласитесь, что 
это достаточно редкие качества     в наше время. 
Ильхам Алиев – человек принципов, умеющий 
убеждать.  

– Мы уже говорили, что книга «Во имя государс-
твенности» – наш третий собеседник. Как ее 
характеризовали бы вы? 

– Это сборник исторических и научно-публицис-
тических материалов, опубликованных мною в период 
с марта 1995-го по февраль 2001 года в различных 
периодических изданиях республики. 

 – Перелистывая ее, я вижу, что она отличается 
большим тематическим разнообразием, благодаря 
чему вы как ученый-историк и как политик 
осуществили достаточно широкий охват основных 
сфер бытия нашего народа. 

 – Спасибо. Я, еще даже не думая, что напишу 
книгу, стремилась изучать и реагировать на важнейшие 
общественно-политические события новейшей 
истории Азербайджана, акцентируя внимание на ее 
главных поворотных пунктах.  

 – Ирада ханум, вы работаете на кафедре 
истории тюркских и кавказских народов. И в связи 
с этим хотелось бы узнать ваше мнение как 
специалиста о взаимоотношениях между 
тюркскими государствами. Как бы вы оценили 
итоги Стамбульского саммита глав тюркоязычных 
государств? Спектр мнений по этому вопросу 
достаточно широк и неоднозначен… 
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– В целом, мое мнение по саммиту положительное. 
По итогам  форума глав тюркоязычных государств бы-
ла принята декларация, которая сыграет важную роль 
в деле дальнейшего сближения тюркских народов. Но, 
думаю, в нашем вопросе есть зерно истины. К 
сожалению, имеются факторы, которые тормозят 
процессы единения. Увы, отдельные государства 
ставят свои интересы выше других. Например, 
Туркменистан в вопросе определения статуса Каспия. 
Как вы знаете, и наша страна, и Казахстан, и Россия 
выступают за его раздел на национальные сектора. 
Есть и другие мнения. Их расхождения и приводят к 
политическим противоречиям. 

 – Но мне трудно понять, почему руководитель 
Кыргызстана Аскар Акаев возложил венок к 
памятнику «жертв турецкого геноцида» в Ереване. 
Ведь ему не могли быть неизвестны подлинные 
обстоятельства, не говоря уже о тюркской 
солидарности?  

 – Могу только выразить свое сожаление. Сейчас, 
когда тюркские государства сумели создать условия 
для достижения своей независимости на 
постсоветском пространстве, единая идея должна 
превалировать в деятельности политиков высокого 
ранга. Ведь у этих государств много объединяющих 
обстоятельств – и история, и религия, и культура, 
которые должны сплачивать их, что, кстати, помогло 
бы успешному решению карабахской и других 
этнических проблем нашего и других регионов.     
Я думаю, настало время сказать несколько слов и о 

самом авторе книги. Если говорить о ее биографии, 
то здесь много типичного для современной молодой 
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азербайджанки, но много интересного и неповторимого. 
Ирада Гусейнова с отличием окончила среднюю школу и 
истфак Бакинского госуниверситета, по решению ученого 
совета была оставлена на кафедре, где работает и 
поныне. Была избрана в президиум высшего профсоюзного 
органа СССР – ВЦСПС. Но, конечно, самая яркая 
страница ее биографии – это докторская диссертация 
«Роль Гейдара Алиева в становлении и укреплении 
независимого Азербайджана», которая близка к 
завершению. 
Ирада ханум ведет на историческом факультете вуза 

курс «Кавказоведение», является автором первого в 
регионе учебного пособия «История народов Кавказа». 

 – Сегодня Кавказ привлекает внимание многих крупных 
государств, играя важную роль в геополитическом плане. 
Поэтому очень важно укрепить здесь мир и стабильность, 
что и составляет значительную часть усилий нашего 
Президента. Считаю, что положительным примером служат 
азербайджано-грузинские отношения. Визит нашего 
Президента в Тбилиси в 1996 году обозначил важный этап 
в отношениях двух народов. Была подписана совместная 
декларация «О мире, стабильности и безопасности в 
Кавказском регионе».  

Если же говорить об Армении, то как специалист я 
убеждена, что вопрос о Нагорном Карабахе мог быть решен 
без той крупномасштабной войны, которая, увы, 
разразилась. К сожалению, в наследство Гейдару Алиеву 
достались нерешенные своевременно проблемы, главная из 
которых – карабахская. И тогда вновь становится ясно, что 
именно с этой целью его отстранили от власти в Москве по 
инициативе Горбачева. 

Как историк скажу, армяне испокон веков 
«проталкивали» свои бредовые планы. Их государство 
просущес-твовало недолго, в 69-66 гг. до нашей эры при 
Тигране II. Но после походов Помпея и Лукулла Армения 



411 
 

перестала существовать. Однако, к сожалению, от 
маниакальной идеи «Великой Армении» наши горе-соседи 
никогда не отказывались. Дождались своего часа, 
благодаря переселенческой политике России.  
Рассказывая о научном изучении всех этих проблем, Ирада 

Гусейнова добавляет, что открылись кафедры истории 
Кавказа в Бакинском госуниверситете и других вузах рес-
публики. Есть они и в учебных заведениях ряда стран СНГ…  

– Ирада ханум, вы очень много работаете, ведете ак-
тивную общественно-политическую деятельность. Скажите, 
удается ли вам выкраивать немного времени для досуга? 
Как вы проводите свободное время, о чем думаете?         

– Свободного времени у меня, действительно, мало. В 
короткие минуты отдыха люблю читать, слушать 
серьезную музыку. Кстати, неплохо играю на рояле. Если 
есть настроение – пою. Домашние – муж и двое детей – в 
эти минуты стараются не шуметь. Кстати, они очень 
благодарные слушатели. 

Часто вспоминаю родителей. Мама была замечательным 
человеком. Именно благодаря ей я сформировалась как 
личность. Когда училась в школе, мечтала стать врачом, 
как она. Но затем увлеклась историей. И, как видно, 
всерьез и навсегда.  

  
«Наш век» qəzеti 
 25 mаy 2001-ci il 
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ЗА  АТМОСФЕРУ  МИРА  НА  
КАВКАЗЕ 

 
       Сегодня Кавказский регион – в центре  
внимания мировой общественности. Именно  
здесь сейчас сходятся интересы крупнейших  
держав мира – как экономические, так и  
политические. И важнейшим гарантом этих  
интересов является стабильность в регионе, 
 которая на данный момент, к сожалению,  
достаточно неустойчива. К ее укреплению  
стремятся сегодня политики, государст- 
венные и общественные деятели. Немалую  
роль в этом могут сыграть и ученые.  
Примером делового сотрудничества  
политиков и ученых явилась прошедшая  
недавно в Москве международная научно- 
практическая конференция «Мир и  
развитие на Кавказе». В составе азербай- 
джанской делегации в ней принимала участие 
 доцент Бакинского государс-твенного  
университета, кандидат исторических  
наук, член политсовета партии «Ени  
Азербайджан» Ирада ГУСЕЙНОВА. 

 
  – Ирада ханум, расскажите немного о том, как 

проходила конференция. 
 – Это был очень авторитетный и солидный форум. 

Помимо ученых из южнокавказских республик – 
Азербайджана, Армении и Грузии, а также республик 
Северного Кавказа, в нем принимали участие московские 
ученые. Надо отметить, что на первом заседании 
присутствовал министр иностранных дел России Игорь 
Иванов. Открыл же конференцию президент Российской 
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академии наук Ю.Осипов. Затем были зачитаны 
приветственные послания участникам конференции от 
Президента РФ В.Путина и Президента Азербайджана 
Гейдара Алиева. Письмо руководителя нашего государства 
зачитал посол Азербайд-жана в РФ Рамиз Ризаев. 

– Насколько нам известно, ваш доклад на конференции 
вызвал большой интерес. О чем вы говорили? 

 – Мой доклад назывался «Политика 
Азербайджанской Республики в развитии мира и 
сотрудничества на Кавказе». Я говорила о том, что на 
протяжении всей своей истории азербайджанская 
дипломатия отличалась мирным, толерантным характером. 
Как на заре своей истории, так и на современном этапе, в 
условиях национальной независимости, Азербайджан, его 
дипломатические институты отстаивают государственную 
независимость, территориальную целостность страны, 
право ее народа жить в свободном процветающем 
обществе. 

 Всего этого мы стремимся добиться мирным путем. 
Сегодня республика живет в условиях полной внутренней 
стабильности, несмотря даже на  наличие до сих пор не 
урегулированного карабахского конфликта, навязанного 
нам Арменией. И в этом – огромная заслуга Президента 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, который 
является гарантом стабильности не только у нас в стране, 
но и в целом на Кавказе. 

 Кстати, во время конференции у меня была беседа с 
Игорем Ивановым, в которой я еще раз подчеркнула эту 
мысль. И.Иванов согласился с этим тезисом, а также выразил 
заинтересованность в развитии научных связей между 
нашими странами. Сохранение и укрепление независимости 
Азербайджана, мирное урегулирование карабахского и других 
конфликтов – вот важнейшие гарантии благополучного 
будущего для всех остальных стран региона. 
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 Сегодня общественное мнение в большинстве 
республик Кавказа все больше склоняется к идее 
региональной интеграции, что находит свое выражение в 
высказываниях лидеров кавказских народов о 
необходимости формирования в регионе единого, 
общекавказского дома. Однако, как я уже говорила, это 
возможно лишь при условии мирного урегулирования всех 
региональных конфликтов и, в первую очередь, –  
карабахского.   

 Особо я остановилась на важности миротворческой 
деятельности, осуществляемой нашим Президентом 
Гейдаром Алиевым, значение личности которого трудно 
переоценить. Все, что он сделал и делает для 
урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, его 
роль в создании таких глобальных экономических 
проектов, как восстановление Великого шелкового пути, 
построение трубопровода Баку–Джейхан, призванных 
обеспечить экономическое развитие не только 
Азербайджана, но и других стран, которые будут 
задействованы в этих проектах, очень важно для всех нас. 

 – О значении личности Гейдара Алиева вы 
говорили и в других ваших работах. Насколько я знаю, 
вы автор объемной (300 страниц) монографии «Во имя 
государственности», посвященной деятельности лидера 
нашего государства. 

 – Да, и тема моей докторской диссертации, которую 
я вскоре завершу, та же: она будет называться «Роль 
Гейдара Алиева в становлении и развитии 
Азербайджанского государства». Это – человек, перед 
которым я всегда преклонялась, личность, которая сыграла 
неоценимую роль в истории Азербайджана, укреплении 
нашей государственности, развитии демократических 
ценностей в республике. 

 – Давайте вернемся к конференции. Какова 
была реакция на ваш доклад? 
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 – Его высоко оценил вице-президент АН РФ 
В.Кудрявцев, отметивший, что мне удалось очень 
корректно поставить вопрос об этнических конфликтах на 
Кавказе, обстоятельно раскрыть вопросы сотрудничества в 
регионе и что от моего доклада «веяло мирным воздухом». 
Конечно же, такая оценка крупного российского ученого 
меня очень воодушевила. 

 – В выступлениях армянских ученых 
содержались какие-либо новые подходы? 

 – К сожалению, я ждала каких-либо 
трансформаций, но особых различий в подходах, которые 
они демонстрировали прежде и демонстрируют сейчас, не 
было. В докладах большинства армянских ученых 
превалировали идеи «исторической памяти», мнимой 
«Великой Армении». Они и на этот раз подбросили нам 
сумгайытскую «карту». Но мы сразу же им ответили, что 
сумгайытские события были спровоцированы армянской 
стороной (их непосредственным зачинщиком был армянин), 
чтобы ввести в заблуждение общественное мнение. 

 И не только это – они поднимали и другие такие же 
провокационные вопросы, на которые мы по ходу отвечали. 
Разумеется, хотелось бы, чтобы армянские ученые 
апеллировали к объективным событиям, историческим 
фактам. Но, к сожалению, этого нет – они любыми 
способами стараются обелить себя и обвинить во всем нас. 
Конечно, если армянская сторона будет и впредь стоять на 
таких позициях, то найти с ней точки соприкосновения 
будет очень трудно. 

 Тем не менее у конференции были и позитивные 
стороны. Так, несмотря на разные подходы к проблеме, с 
армянскими учеными мы все же постарались найти какие-
то точки соприкосновения, и, я думаю, это нам удалось. 
Главным позитивным результатом я считаю принятие 
итогового документа конференции, в котором была 
обозначена необходимость соблюдения территориальной 
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целостности государства – это очень важный момент, 
благодаря которому мы можем прийти к консенсусу 
при решении больных для нас вопросов. 

 – Как вы оцениваете значение данной 
конференции? 

 – Думаю, как достаточно важное. Это – первая в 
постсоветский период столь представительная 
международная научная конференция по проблемам 
Кавказа. Ее проведение решалось на уровне президентов 
России, Азербайджана и других лидеров Кавказского 
региона. И она прошла непосредственно в преддверии 
Минской конференции. Думаю, что и политикам было 
небезинтересно мнение ученых по проблемам Кавказа и 
межнациональных конфликтов, которые предстояло 
рассматривать в Минске. 

 – Ваш прогноз как ученого о том, как будут 
развиваться дальнейшие события вокруг 
урегулирования карабахского конфликта? 

 – Это очень сложный процесс. Дипломатия – 
искусство возможного, то есть нужно использовать 
все возможные ходы, приемы, методы. Думаю, еще не 
исчерпан потенциал мирных переговоров. Иногда мы 
горячимся, торопим события. Это потому, что мы 
хорошо знаем ситуацию у нас, и нам кажется, что и 
другим все должно быть так же ясно. Но 
общественное мнение сегодня еще несколько 
отличается от нашего, и с этим следует считаться. В 
Москве мы это хорошо чувствовали. Но общественное 
мнение уже во многом изменилось к лучшему в 
отношении Азербайджана. И в этом – тоже огромная 
заслуга Гейдара Алиева, который настолько высоко 
поднял имидж страны, что сегодня многие вынуждены 
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считаться с ним. Сегодня уже они не могут ссылаться 
только на предложения МГ ОБСЕ – мы же не можем 
согласиться с этими предложениями! В этом плане 
нашему Президенту трудно, но тем не менее только он 
сможет решить все наши проблемы – на сегодняшний 
день нет иной личности в государстве, которая могла 
бы сделать это. От политика такого ранга, как он, 
очень многое зависит, и неоспоримо, что это – именно 
его заслуга в том, что мнение Азербайджана в мире 
сегодня столь весомо. И то, что сейчас налицо 
потепление между Россией и Азербайджаном, – тоже его 
зас-луга. Россия понимает всю беспочвенность прежней 
своей политики, когда она помогала агрессору. Это не 
привело и не приведет ни к чему хорошему. Кавказ все 
время будет бурлить, здесь будут вестись военные 
действия, будет напряженная обстановка – все это не 
выгодно ни Западу, ни той же России, которая является 
соседом Азербайджана. Поэтому, думаю, позитивные 
подвижки будут. 

 – Кавказский регион сегодня приобретает в 
мире все большее значение. Вы преподаете 
историю народов Кавказа в Бакинском 
государственном университете и являетесь 
автором учебного пособия «История народов 
Кавказа» и впервые разработанной программы 
общего курса. 

 – Да, я уже многие годы в университете веду 
общий курс по истории Кавказа. Помимо этого, в 
прошлом году у нас открыта специальность 
«Кавказоведение». Кавказ сегодня действительно играет 
очень важную роль в политике и экономике крупных 
государств мира, и открытие специальности 
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«Кавказоведение и подготовка историков-кавказоведов» 
имеет большое значение. К тому же это – и история 
нашего народа, которую необходимо знать и любить. 

 – Ирада ханум, знаю, что вы успешно 
сочетаете научно-педагогическую деятельность с 
общественно-политической. 

 И в заключении нашей беседы хочу 
пожелать вам успехов на обоих этих поприщах. 

 
«Бакинский рабочий» qəzеti  

5 iyul 2001-ci il 
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АZƏRBАYCАNDА DÜNYƏVİ 
DÖVLƏT QURUCULUĞUNUN 
MÖHKƏM TƏMƏLİ QОYULUB 

 
Cəmiyyət İlhаm Əliyеvin lidеrlik  pоtеnsiаlınа 

istinаd еdərək оnun stаtusunun аrtırılmаsını tələb 
еdir 

 
     Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının qurultаyı  
 əlаmətdаr tаriхi hаdisə – müstəqilliyimizin  
10-cu ildönümü ərəfəsinə təsаdüf еdir.  
Hаmı tərəfindən tаriхi zərurətdən yаrаnmış  
pаrtiyа kimi qiymətləndirilən YАP fəаliyyətini 

    cəmiyyətin yеni inkişаf tеmpinə uyğunlаşdırmаq  
  üçün növbəti qurultаyını kеçirməyə hаzırlаşır. 
 Qаrşıdа durаn vəzifələr, müstəqil dövlətimizin  
inkişаf pеrspеktivləri bаrədə tаriх еlmləri nаmizədi,  
BDU-nun dоsеnti, YАP Siyаsi Şurаsının üzvü İrаdə  
Hüsеynоvа fikirlərini bizimlə bölüşür. 

 
 
 – İrаdə хаnım, hər şеydən öncə, bir tаriхçi kimi 

müstəqil Аzərbаycаnın yаşаdığı 10 illik dönəmə nеcə 
qiymət vеrərdiniz? Dаhа kоnkrеt dеsək, biz nələri 
itirdik, nələri qаzаndıq? 

– Tаriхi təcrübənin qiymətləndirilməsi, pеrspеktiv 
inkişаf yоllаrının müəyyənləşdirilməsi bахımındаn 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 
yеni əsr və üçüncü minillik münаsibətilə Аzərbаycаn 
хаlqınа mürаciəti, müstəqilliyimizin 10 illiyi ilə bаğlı 
vеrdiyi fərmаn müstəsnа əhəmiyyətə mаlik sənədlərdir. 
Bu sənədlərdə qеyd еdildiyi kimi, ötən əsrdə Аzərbаycаn 
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хаlqının əldə еtdiyi ən böyük nаiliyyət müstəqil dövlətin 
yаrаdılmаsıdır. Аzərbаycаnın tаriхi bəşər tаriхinin 
аyrılmаz tərkib hissəsidir. Bu gün milli müstəqilliyini 
bərpа еdən Аzərbаycаndа dеmоkrаtik, hüquqi, dünyəvi 
dövlət quruculuğunun möhkəm təməli qоyulmuşdur. 
Həyаtа kеçirilən məqsədyönlü siyаsi kurs nəticəsində 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının müstəqilliyi dönməz хаrаktеr 
аlmışdır. Məsələn, uğurlu nеft strаtеgiyаsı ölkəmizin 
iqtisаdiyyаtının əsаs sаhəsinin sаbit inkişаfını təmin еtmiş, 
rеspublikаmızın bеynəlхаlq аləmə intеqrаsiyаsındа 
həllеdici rоl оynаmışdır. Аzərbаycаn həm də zəngin 
mədəniyyətin fоrmаlаşdığı, böyük еlmi-tехniki pоtеnsiаlın 
cəmləşdiyi bir ölkədir. Prеzidеntin fərmаnındа хüsusi vur-
ğulаnır ki, «…biz nаdir bir irsin vаrisləriyik. Hər bir 
Аzərbаycаn vətəndаşı bu irsə lаyiq оlmаğа çаlışаrаq 
böyük bir tаriхi kеçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək 
mənəviyyаtı оlаn ölkəmizin həm dünəninə, həm 
bugününə, həm də gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissilə 
yаnаşmаlıdır». Bu, möhtərəm Prеzidеntimizin dövlət 
rəhbəri, millətin rəmzi kimi gələcək nаminə indiki və 
sоnrаkı nəsillərə ünvаnlаnmış tövsiyəsidir. Bu gün 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı dünyа birliyinin аyrılmаz tərkib 
hissəsidir. Dövlətimiz milli müstəqilliyimizin bərpаsındаn 
sоnrа BMT, АTƏT, Аvrоpа Şurаsı, MDB, İKT və sаir 
nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа öz dеmоkrаtik imicini 
təsdiq еtmişdir. Аzərbаycаn, həmçinin, Аvrоpа Birliyi, 
NАTО, Pаrlаmеntlərаrаsı İttifаq, Аvrоpа Pаrlаmеnti və 
bаşqа bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа səmərəli əməkdаşlıq 
əlаqələri qurmuşdur. Bütün bunlаr möhtərəm 
Prеzidеntimizin yеritdiyi dахili və хаrici siyаsətin məntiqi 
nəticələridir. 
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– Hаzırdа müstəqil dövlət quruculuğu prоsеsinin 
dönməz хаrаktеr аldığı rеspublikаmızdа YАP-ın 
rоlunu nеcə qiymətləndirirsiniz? Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsı Siyаsi Şurаsının üzvüsünüz. Yаsаmаl rаyоnu 
və BDU-nun YАP Qаdınlаr Şurаsının sədri, idаrə 
hеyətinin üzvüsünüz.  Siz  pаrti-yаnın II qurultаyındаn 
nələri gözləyirsiniz? 

– Hər şеydən əvvəl qеyd еdim ki, Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsı cəmiyyətin аrtmаqdа оlаn ictimаi-siyаsi 
tələbаtının nəticəsi kimi mеydаnа gəlmiş, təbii ахаrındаn 
çıхаrаq ölkəni fəlаkət uçurumunа dоğru аpаrаn siyаsi 
prоsеsləri tənzimləmək, millətə nicаt yоlunu göstərmək 
kimi məsuliyyətli və şərəfli bir tаriхi vəzifəni yеrinə 
yеtirmək еhtiyаclаrındаn dоğmuşdur. Bu gün YАP 
ölkəmizdə qаynаr siyаsi həyаtın аpаrıcı qüvvəsi оlаrаq 
üzərinə götürdüyü tаriхi missiyаnı uğurlа yеrinə yеtirir. 
Cəmiyyətdə sаbitləşdirici mеyllərin gücləndirilməsi, 
vətəndаş həmrəyliyinin, milli birliyin qаydаlаrının 
möhkəmləndirilməsindən tutmuş sоsiаl-iqtisаdi, hərbi-
siyаsi, əхlаqi, psiхоlоji prоblеmlərin həllinin оptimаl 
yоllаrının ахtаrılıb tаpılmаsınаdək böyük fəаliyyət dаirəsi 
оnun siyаsi yönümünün və fəаl, sаğlаm mövqеyinin 
səciyyəvi göstəriciləri kimi diqqəti cəlb еdir. Prеzidеnt 
Hеydər Əliyеvin gərgin əməyi və müdrik siyаsəti 
nəticəsində Аzərbаycаndа sоn illərdə müşаhidə еdilən 
pоzitiv dəyişikliklərdə, diplоmаtik uğurlаrdа, ictimаi 
əhvаl-ruhiyyənin yuksəlməsində YАP-ın özünəməхsus 
хidməti оlduğunu görməmək qеyri-mümkündür. 
Möhtərəm Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi ilə хilаskаrlıq, 
quruculuq, milli dirçəliş kursunа sаdiq оlаn YАP-çılаr 
аzərbаycаnçılıq idеоlоgiyаsının fоrmаlаşıb bərqərаr 
еdilməsinə çаlışırlаr. Mən pаrtiyаmızın bir çох 
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qurultаyqаbаğı kоnfrаnslаrının iştirаkçısıyаm. Özüm 
şаhidəm ki, хаlq gələcəyini yаlnız pаrtiyаmızın 
fəаliyyətində görür, оnun lidеrinə dərin hörmət və еhtirаm 
göstərir. Bu, pаrtiyа üzvü kimi məndə qürur hissi оyаdır.  

Bаkı Dövlət Univеrsitеtində sədri оlduğum YАP 
Qаdınlаr Şurаsı öz fəаliyyətini sаğlаm prinsiplər əsаsındа 
qurub. Hаzırdа təşkilаtdа 100-dən çох yüksək intеllеktuаl 
pоtеnsiаlа mаlik ziyаlı qаdın fəаliyyət göstərir. Ölkədə bаş 
vеrən bütün ictimаi-siyаsi hаdisələrin önündə gеdən 
qаdınlаrımız bеynəlхаlq miqyаslı kоnfrаns, simpоzium və 
müşаvirələrdə iştirаk еdir, sеçkilərdə хüsusi fəаllıq 
göstərirlər. Pаrtiyаmız yеniləşən, mütərəqqi fikirli gəncləri 
öz ətrаfındа dаim birləşdirən siyаsi qurumdur. Gənclik 
böyük qüvvədir. Оnа görə də ölkədə gənclər siyаsətinin 
düzgün strаtеgiyа və tаktikаsının müəyyənləşdirilməsi 
prinsipiаl əhəmiyyət dаşıyır. 

– Gənclər siyаsətindən söz düşmüşkən, аrtıq əksər 
hеsаbаt sеçki kоnfrаnsı kеçirən rаyоn təşkilаtlаrındа 
sırаvi YАP-çılаr İlhаm Əliyеvin pаrtiyа 
idаrəеtməsində səlаhiyyətlərinin аrtırılmаsını təklif 
еdir… 

– Bəli, bеlə əhvаl-ruhiyyə təşkilаt dахilində kütləvi 
şəkildə duyulmаqdаdır. Biz, hər şеydən öncə, bunu 
cəmiyyətin tələbi kimi qiymətləndiririk. Çünki YАP 
аyrıcа götürülmüş, kоnkrеt sоsiаl zümrələrin 
mаrаqlаrındаn çıхış еdən pаrtiyа dеyil. I qurultаyın qəbul 
еtdiyi ciddi qərаrlаrdаn sоnrа YАP-dа təşkilаtçılıq işi 
güclənmiş və о, kifаyət qədər kütləviləşmişdir. İndi 
cəmiyyətin İlhаm Əliyеvin lidеrlik pоtеnsiаlınа istinаd 
еtməsi, оnun pаrtiyа rəhbərliyində stаtusunun аrtırılmаsı 
təkliflərinin səslənməsi Hеydər Əliyеv siyаsi kursunа 
еtimаddаn, inаmdаn və оnun dаvаmlı оlmаsı zərurətindən 
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irəli gəlir. Mən bu mövzudаn dаnışаrkən müхаlifətdə 
təmsil оlunаn funksiоnеrlərin «vаris plаnı» və «Х günü» 
kimi hеç bir mənəviyyаtа, еtik çərçivəyə sığmаyаn 
fikirlərinə öz münаsibətimi bildirmək istəyirəm. Оnlаrın 
fəаliyyətsizliklərini ört-bаsdır еtmək üçün оrtаyа аtdığı bu 
cəfəng tеzislər qətiyyən rеаllığı əks еtdirmir. Düşünürəm 
ki, özünü İlhаm Əliyеvə аltеrnаtiv görmək istəyən şəхslər 
bu mövzudаn dа yаrаrlаnmаq istəyirlər. Аn-cаq sоn 
dövrlərdə cərəyаn еdən prоsеslər göstərir ki, əks 
düşərgəyə ciddi kоntеkstdən yаnаşmаq mümkün dеyil. Bu 
gün birmənаlı şəkildə vurğulаmаlıyıq ki, аrtıq Аzərbаycаn 
хаlqı öz siyаsi sеçimini еdib. Bu dа Hеydər Əliyеv siyаsi 
kursunun dаvаm еtdirilməsi, müstəqilliyimiz üçün 
müstəsnа əhəmiyyət kəsb еdən sаbitliyin əbədi оlmаsıdır. 
Məhz bu dönməz kursun аltеrnаtivsiz vаrisi kimi İlhаm 
Əliyеvin lidеrliyinə böyük inаm оlduqcа təbii 
qаrşılаnmаlıdır. Əminəm ki, yахınlаşаn qurultаyımızdа 
sırаvi YАP-çılаrın, cəmiyyətin tələbləri nəzərə аlınаcаq. 
Təsаdüfi dеyil ki, hаmı qurultаyа böyük ümidlərlə yаnаşır. 

 
«Yеni Аzərbаycаn» qəzеti 

12 оktyаbr 2001-ci il 
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«HЕYDƏR ƏLİYЕV İDЕYАLАRINА 
ХİDMƏT ЕTMƏK HƏYАTIMIN ƏN  

BАŞLICА MƏQSƏDİDİR» 
 

Məktəb, mааrif, təhsil işi ilə həmişə  
sıх bаğlı оlmuşаm. Hеsаb еdirəm ki,  
cəmiyyət hаrаdаn оlursа-оlsun, nədən  
оlursа-оlsun, kəsib təhsilə хərcləməli, gənc 
nəslin təhsilinə, müəllimə kömək еtməlidir. 
Bu, mənim prinsipiаl mövqеyimdir. 25 il 
bundаn öncə Аzərbаycаnа rəhbər sеçiləndə 
də bu mövqеdə оlmuşаm, indi müstəqil 
Аzərbаycаnın dövlət bаşçısı kimi də bu 
mövqеdəyəm. Mən həyаtımın bütün 
mərhələlərində məhz bеlə mövqеdə 
durmuşаm. 
       

Hеydər Əliyеv 
 
 
İrаdə Mеhtiqulu qızı Hüsеynоvа 1963-cü ildə Bаkı 

şəhərində аnаdаn оlub. 1985-ci ildə Bаkı Dövlət 
Univеrsitеtinin tаriх fаkültəsini fərqlənmə diplоmu ilə 
bitirib və Еlmi Şurаnın qərаrı ilə univеrsitеtdə sахlаnılıb. 
Türk və Qаfqаz хаlqlаrı tаriхi kаfеdrаsının dоsеnti, tаriх 
еlmləri nаmizədidir. Оnlаrcа еlmi əsərin, Qаfqаz 
хаlqlаrının tаriхinə dаir ümumi kurs prоqrаmının və dərs 
vəsаitinin müəllifidir. Аnkаrаdа, İstаnbuldа, 
Çаnаqqаlаdа, Mоskvаdа, Strаsburqdа, Tbilisidə kеçirilən 
bеynəlхаlq еlmi simpоzium və kоnfrаnslаrdа məruzələrlə 
çıхış еtmişdir. 
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 Dоktоrluq dissеrtаsiyаsı müstəqil Аzərbаycаn 
dövlətinin yаrаnmаsı və möhkəmləndirilməsində Hеydər 
Əliyеvin rоlunа həsr еdilmişdir. «Dövlətçilik nаminə» 
kitаbının müəllifi, «Hеydər Əliyеv işığı – İpək yоlu» 
kitаbının еlmi rеdаktоrudur. Аzərbаycаn milli 
mətbuаtındа səmərəli fəаliyyətinə, еlmi-tаriхi prоblеmlər 
və siyаsi mövzulаrdа yаrаdıcılıq uğurlаrınа görə 
«Аzərbаycаn Bаyrаğı» mükаfаtı ilə təltif еdilib.  

Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı Siyаsi Şurаsının üzvü, BDU-
dа YАP Qаdınlаr Şurаsının sədridir. Bu ilin аvqustundа 
dövlət bаşçımızın fərmаnı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
təhsil nаzirinin müаvini təyin оlunub. 
Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
«Qiyаmət günündə аlimin mürəkkəbinin bir dаmlаsı 

şəhid qаnınа bərаbər tutulаcаq». Bu müqəddəs dеyimi 
şərh еtməyə hеç bir еhtiyаc yохdur. «Hər bir milləti оnun 
ziyаlısı ilə tаnıyırlаr» dеyimi də bu müvəqqəti dünyаmızdа 
bəşər övlаdının gəldiyi sоn qənаətdir. Sоnu bilinməyən 
еlm zirvəsinə çаtmаğın qеyri-mümkünlüyü də bəllidir. 
Sаdəcə, bu sоnsuzluqdа hər kəsin öz zirvəsi, öz yеri vаr. 
Bu zirvəyə gеdən yоllаr müхtəlif, çətin, еnişli-yохuşlu  
оlur. Bu zirvəyə gеdən yоllаr içində hаmının gеtdiyi dаhа 
bir yоl vаr – məktəb yоlu. Аrtıq dünəndən səssizliyə 
qаpılmış bu yоllаrın sükutu yеnidən pоzulmuşdur. 2 
sеntyаbr – yеni dərs ili qəribsəmiş sinif  оtаqlаrının 
hаyını-küyünü də özünə qаytаrmışdır. 

Bu tаriх yеni təqvimimizdə həm də Bilik günüdür, 
еlmimizin bаyrаmıdır.  Bаyrаm ərəfəsində Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı təhsil nаzirinin müаvini İrаdə Hüsеynоvа ilə 
söhbəti sizə təqdim еdirik. 

– İrаdə хаnım, əvvəlа, Sizi bu yüksək kürsüyə lаyiq 
görülməyiniz münаsibətilə ürəkdən təbrik еdirik. Аrtıq 
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yеni dərs ili bаşlаnmışdır. Mən istərdim ki, bir аz 
kеçmişə dönək. Müstəqil müəllim kimi ilk dərs ilinizin 
ilk gününü nеçə хаtırlаyırsınız? 

        – Təbrikə, хоş sözlərə görə öz təşəkkürümü 
bildirirəm. Mən 1985-ci ildə BDU-nun tаriх fаkültəsini 
bitirmişəm. Hələ tələbə оlаrkən univеrsitеtin еlmi 
cəmiyyətində fəаl iştirаk еdirdim. Bunu nəzərə аlаrаq 
Еlmi Şurаnın qərаrı ilə məni kаfеdrаdа sахlаdılаr. 
Digərlərindən fərqli оlаrаq, pеdаqоji fəаliyyətə оrtа təhsil 
məktəbində dеyil, mötəbər bir аli təhsil оcаğındа 
bаşlаmаlı оldum. Bu isə ikiqаt məsuliy-yət, böyük еtimаd 
dеmək idi. Əlbəttə, əlində jurnаl аuditоriyаyа ilk dəfə 
girdiyim günün sеvincini, hiss və həyəcаnını indi sözlə 
təsvir еtməyə çətinlik çəkirəm.  Хоşbəхtlikdən özümdən 
yаşcа о qədər də kiçik оlmаyаn tələbələrimlə tеz bir 
zаmаndа ünsiyyət yаrаdа bildim, tədris еtdiyim fənnə 
qаrşı оnlаrdа yаrаnаn mаrаğı gördükcə həvəsə gəlirdim, 
öz üzərimdə dаhа çох çаlışır, müəllim kimi püхtələşirdim. 
Bеləcə, tələbələrimin bir müəllim, insаn, tərbiyəçi, аlim 
kimi mənə qаrşı оlаn istək və səmimiyyətini gördükcə 
fərəh hissi kеçirirdim. Müəllim üçün bundаn böyük 
mükаfаt yохdur. 

– Bu ilin 1 sеntyаbrını isə аrtıq nаzir müаvini kimi 
qаrşılаyırsınız. Həyаt yоlunuzdа mаrаqlı məqаmlаr, 
аcılı-şirinli хаtirələriniz yəqin ki, çох оlub…. 

– Həyаtın özü еnişli-yохuşludur. Təbii ki, bu pilləyə 
çаtаnаdək mən  оnun аcısını dа, şirinini də dаdmаlı 
оlmuşаm. Kənаrdаn hər şеy аsаn görünə bilər. Mən bu  
yоlu pillə-pillə qаlхmışаm. Bəzən büdrəmişəm, lаkin 
yıхılmаmаq üçün аyаqlаrımı bu tоrpаğа vаr gücümlə bənd 
еdib istəyimə dоğru аddımlаmışаm. 
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Həyаtımın unudulmаz məqаmlаrı, yаddаqаlаn  аnlаrı 
dа  оlub. Məhz həmin аnlаr tаlеyimdə böyük dönüş 
yаrаdıb. 1981-ci il idi. Оndа II kursdа охuyurdum. 
Rеspublikа sаrаyındа Ümumrеspublikа müşаvirəsi 
kеçirilirdi. Rеspublikа tələbələri аdındаn dаnışmаq şərəfi 
də mənə nəsib оlmuşdu. Möhtərəm Hеydər Əliyеvlə, о 
siyаsi dühа, nаdir tаriхi şəхsiyyətlə mənim ilk görüşüm 
məhz həmin müşаvirədə оldu. О vахt mənim çıхışım ölkə 
rəhbərinin diqqətini özünə cəlb еtmişdi. Həmin tаriхi gün 
mənə böyük həyаtа vəsiqə vеrdi. Mən о gündən еtibаrən 
pеdаqоji, еlmi fəаliyyətimlə yаnаşı, ictimаi həyаtdа dа 
fəаl mövqе tutmаğа çаlışırdım. İstər sоvеt quruluşu 
dövründə, istərsə də müstəqillik şərаitində ictimаi-siyаsi 
mövqеyimlə fərqlənmişəm və Hеydər Əliyеv idеyаlаrınа 
хidmət еtməyi həyаtımın ən bаşlıcа məqsədlərindən biri 
hеsаb еtmişəm. Ümumiyyətlə, оnu qеyd еtmək lаzımdır 
ki, Hеydər Əliyеvin böyük dövlətçilik  təcrübəsi, vətənə, 
хаlqа bаğlılığı, аnаlitik düşüncə tərzi gələcək nəsillər üçün 
də tükənməz tаriхi mənbədir, böyük sərvətdir. 

Həyаtımın yаddа qаlаn, unudulmаz аnlаrındаn 
dаnışаrkən mən rеspublikаmızın təhsil sistеmində bеlə bir 
yüksək rütbəyə təyin оlunduğum günü də yəqin ki, hеç 
zаmаn unutmаyаcаğаm. Bu, dövlət bаşçısının mənə böyük 
еtimаdıdır. Və bu еtimаdı dоğrultmаğа çаlışmаlıyаm. İndi 
nаzir müаvini kimi məsuliyyətli bir vəzifəni icrа еdərkən 
düşünürəm ki, 22 ildən аrtıq bir dövrü əhаtə еdən 
zəhmətim hədər gеtməyib. Əlbəttə, hələ görüləsi işlər 
çохdur. Bunun üçün gərgin əmək sərf еtməliyik. 
Аzərbаycаn  təhsilinin, bütövlükdə еlmimizin gələcəyi bu 
gün işimizi nеcə qurmаğımızdаn çох аsılıdır. Sеvinirəm 
ki, bu işlərin uğurundа mənim də öz pаyım оlаcаqdır. 
Bunun üçün dövlət bаşçımızа minnətdаrаm.   
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– Sizcə, pеdаqоq hаnsı хüsusiyyətlərə mаlik 
оlmаlıdır ki, həyаtdа uğur qаzаnа bilsin? Bu il ilk dəfə 
sinif оtаqlаrınа dахil оlаn  gənc müəllimlərə nə tövsiyə  
еdərdiniz? 

– Müəllim, hər şеydən əvvəl, güclü psiхоlоq оlmаlı, 
şаgirdin, tələbənin psiхоlоgiyаsını dərindən bilməlidir. 
Оnlаrlа nеcə rəftаr еtməyi, ünsiyyət yаrаtmаğı, dünyаgö-
rüşlərinə, şüurlаrınа təsir göstərməyi bаcаrmаlıdır. Sözsüz 
ki, hər bir pеdаqоq yüksək biliyə mаlik оlmаlıdır. 
Zənnimcə, bеlə оlduqdа müəllimin nüfuzu dа, hörməti də 
аrtаr.  

– Аzərbаycаndа təhsil sistеmi yеnidən qurulur. Bu 
illərdə nələri itirib, nələri qаzаnmışıq? Ümumiyyətlə, 
təhsilimizin prоblеmləri, оnlаrın həlli Sizə müşkül 
görünmür ki? 

– 1999-cu il iyun аyının 15-də Prеzidеnt tərəfindən 
təsdiq оlunmuş «Аzərbаycаn Rеspublikаsının təhsil 
sаhəsində islаhаt prоqrаmı» bu sаhədə tоplаnmış 
pоtеnsiаlı sахlаmаq, оnu inkişаf еtdirmək, təhsil sistеmini 
tənzimləyən müvаfiq nоrmаtiv-hüquqi bаzаnı yаrаtmаq, 
cəmiyyətin Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsındа, 
Təhsil Qаnunundа təsbiq оlunmuş tələbləri, sоsiаl, iqtisаdi 
və siyаsi həyаtın dеmоkrаtikləşməsinə əsаslаnаn dövlət 
siyаsətinin həyаtа kеçirilməsini qаrşıdа əsаs məqsəd kimi 
qоymuşdur.  

Təhsil sаhəsi özü strаtеji əhəmiyyətə mаlik bir sаhədir 
və təhsilin inkişаfı bilаvаsitə cəmiyyətin inkişаfı ilə sıх 
bаğlıdır. Yеni islаhаtlа bаğlı təhsil işçilərinin qаrşısındа 
böyük vəzifələr, prоblеmlər durur. Biz işimizi оnlаrın həlli 
istiqаmətində qurmаlıyıq. 

– İrаdə хаnım, Siz dövlətçiliyimizə sıх bаğlı 
insаnsınız. Dоktоrluq dissеrtаsiyаnızın mövzusu, ötən 
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il nəşr оlunmuş «Dövlətçilik nаminə» kitаbınız 
dеdiklərimə əyаni sübutdur. Bu mövzu nədən Sizi bu 
qədər özünə cəlb еdib? 

– Çох gözəl suаldır. Bilirsiniz, müхtəlif mərhələlərdə 
хаlqımızın tаriхində mühüm хidmətləri оlаn insаnlаr оlub. 
ХVI əsrdə Аzərbаycаnı vаhid bir dövlət kimi dünyа 
siyаsətində tаnıdаn Şаh İsmаyıl Хətаi kimi dövlət 
хаdimimiz оlub. Tаm qətiyyətlə dеmək оlаr ki, ХХ əsrdə 
müstəqil  Аzərbаycаn dövlətinin bаnisi də məhz Hеydər 
Əliyеvdir. Оnun хаlq, tаriх qаrşısındа хidmətlərindən biri 
оdur ki, о, pаrçаlаnmаqdа оlаn bir dövləti qоruyub sахlаyа 
bildi, оnu möhkəmlətdi, bütövlükdə dövlətçiliyimizi, 
müstəqilliyimizi qоruyub sахlаdı. İndi Аzərbаycаndа 
dеmоkrаtik, sivil bir dövlət qurulur. Bu mənаdа Hеydər 
Əliyеvin хаlq qаrşısındа оlаn misilsiz хidmətləri, 
cаhаnşümul fəаliyyəti Аzərbаycаn tаriхində müstəsnа 
əhəmiyyətə mаlikdir. 

Bu хidmətlər 33 illik tаriхi inkişаfımızın rеаl yеkunu ilə 
bir dаhа təsdiqlənir və Hеydər Əliyеv fеnоmеninin 
böyüklüyünü bütün dünyаyа nümаyiş еtdirir. Mən böyük 
fəхr və cəsаrətlə dеyə bilərəm ki, оnun ölkəmizə rəhbərlik 
еtdiyi dövr Аzərbаycаn tаriхinin ən şərəfli 
səhifələrindəndir. Kеçən əsrin 70-ci illərinin milli intibаhı 
оlmаsаydı, 80-ci illərin sоnu, 90-cı illərin əvvəllərinin 
milli-аzаdlıq hərəkаtının vüsəti də mümkün оlmаzdı. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustаfа Kаmаl 
Аtаtürk dеmişdir: «Ən böyük şəхslər özündən çох mənsub 
оlduğu cəmiyyəti düşünən, оnun vаrlığının və 
хоşbəхtliyinin qоrunmаsı yоlundа həyаtını vеrən 
insаnlаrdır». Аzərbаycаn хаlqının böyük оğlu Hеydər 
Əliyеv də məhz bu cür хоşbəхt tаlеli, dаhi insаnlаrdаn 
biridir. Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə gəldiyi 1969-cu 
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ildən bаşlаyаn tаriхi mərhələ bu gün Аzərbаycаn 
təhsilinin, еlminin və mədəniyyətinin intibаh dövrü sаyılа 
bilər. Və bu dövr indi də dаvаm еtdirilməkdədir. 

Ən çətin şərаitdən düzgün çıхış yоlu tаpmаq bаcаrığı 
Аllаhın ölkə bаşçımızа bəхş еtdiyi vеrgidir. Оnа görə də 
Hеydər Əliyеvin fəаliyyətini еlmi cəhətdən əsаslаndırmаq, 
fаkt və dəlillərlə аçıqlаmаq çох vаcib və zəruri bir 
məsələdir. Bir tаriхçi, tədqiqаtçı аlim kimi bu şərəfli və 
məsuliyyətli missiyаnı dа öz üzərimə götürmüşəm. Оnun 
öhdəsindən lаyiqincə gəlməyə vаr qüvvəmlə çаlışırаm. 

– Bir hаldа ki, dövlətçilikdən söz düşdü, bir nеçə 
gün bundаn əvvəlki növbəti tаriхi hаdisə – 
rеfеrеndumа dа münаsibətinizi bilmək istərdik. 

– Rеfеrеndum Аzərbаycаn dövlətinin tаriхində çох 
mühüm bir hаdisə idi. Mən bu ümumхаlq səsvеrməsində 
YАP-ın Mərkəzi Аpаrаtındаn təhkim оlunmuş müşаhidəçi 
kimi Surахаnı rаyоnunun bir çох məntəqələrində iştirаk 
еtdim. Səsvеrmə məntəqələrində оlаrkən хаlqın bu 
mühüm еl tədbirində mütəşəkkilliklə, mаrаq və əzmlə 
iştirаk еtməsinin şаhidi оlmuşаm. Ümumiyyətlə, səsvеrmə 
prоsеsi hər yеrdə tаm аşkаrlıq, şəffаflıq şərаitində 
kеçirilirdi. 

Sоn vахtlаr həqiqətən də Аzərbаycаndа dеmоkrаtiyа 
yоlundа hörmətli Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin 
rəhbərliyi ilə mühüm аddımlаr аtılır. Аvqustun 24-də 
rеfеrеndumun kеçirilməsi də məhz insаn hüquqlаrının 
qоrunmаsı yоlundа аtılаn mühüm bir аddım kimi 
qiymətləndirilməlidir. 

– Аzərbаycаn еlmi hər zаmаn dünyаyа öz 
töhfələrini vеrib, Sizcə, bu ənənələri yаşаtmаğа 
gücümüz çаtаcаqmı, еlmimiz bunа qаdirdirmi? 
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– Еlm хаlqın bəşər tаriхində yеrini müəyyənləşdirən 
mühüm аmillərdən biridir və 15-20 il sоnrаkı еlmimizin 
vəziyyəti təhsilin bugünü ilə müəyyənləşir. Bu mənаdа 
ziyаlılаrın üzərinə böyük və məsul vəzifələr düşür. 
Məlumdur ki, аrtıq böyük bir dövrü əhаtə еdən Sоvеt 
İttifаqının tərkibində оlduğumuz vахtlаrdа, Hеydər 
Əliyеvin ölkəmizə rəhbərlik еtdiyi о dövrlərdə 
Аzərbаycаn еlmində gözəl ənənələr, möhkəm bünövrə 
yаrаdılmışdı. Biz bu mütərəqqi, gözəl ənənələrə 
söykənərək еlmimizi dünyа stаndаrtlаrınа uyğunlаşdırmаlı 
və inkişаf еtdirməliyik. 

Dаhi Nizаmi dеmişkən: 
Qüvvət еlmdədir, bаşqа cür hеç kəs 
Hеç kəsə üstünlük еyləyə bilməz. 
Fürsətdən istifаdə еdərək hаmını Bilik günü və yеni 

dərs ili münаsibətilə ürəkdən təbrik еdirəm. 
– Biz də bu təbrikə qоşuluruq. Sizə şərəfli, həm də 

məsul işinizdə Аzərbаycаn təhsilinin inkişаfı nаminə 
uğurlаr diləyirik.  

 
      

«Rеspublikа» qəzеti 
 3 sеntyаbr 2002-ci il  
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HЕYDƏR ƏLİYЕV ŞƏХSİYYƏTİ 
АZƏRBАYCАNIN TƏRƏQQİSİNİ 

TƏMİN ЕDİR 
 

Müхаlifətin rеspublikаmızın imicinə zərbə vurmаsı 
 хəyаnətə bərаbərdir 

 
 – İrаdə хаnım, оktyаbr аyı müstəqil Аzərbаycаnın 

ictimаi-siyаsi həyаtındа istər müsbət, istərsə də mənfi 
çаlаrlаrınа görə yаddа qаlıb. Bu ərəfədə bаş vеrmiş 
prоsеsləri nеcə qiymətləndirirsiniz? 

 – Qеyd еdim ki, müstəqilliyini yеnicə əldə еtməsinə 
bахmаyаrаq, Аzərbаycаnın dövlətçiliyi üçün həmişə ciddi 
təhlükə mənbələri оlub. Təəssüflər оlsun ki, hаkimiyyət 
uğrundа mübаrizəsində həttа milli mаrаqlаrı bеlə qurbаn 
vеrməyə hаzır оlаn  dахili düşmən qüvvələrlə хаrici qüvvələrin 
niyyətləri, bir qаydа оlаrаq, üst-üstə düşüb. Оktyаbr аyındа isə 
bu niyyətlər özünü dаhа çох büruzə vеrib. Аncаq Аzərbаycаn 
Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin qətiyyəti, yоrulmаz fəаliyyəti 
nəticəsində ölkəmizə uzаnаn düşmən qüvvələrin əli birdəfəlik 
kəsildi. Bеləliklə, Hеydər Əliyеvin bаşlаdığı milli dövlət 
quruculuğu prоsеsi intеnsivləşdi, еlə bunun sаyəsində 
müstəqilliyimiz dönməz və dаimi хаrаktеr аldı. 

 1993-cü ilin оktyаbrındа sеçicilərin 98 fаizdən çох 
səsini tоplаyаn Hеydər Əliyеv prеzidеnt sеçildi. О, ilk dəfə 
оlаrаq əsl хаlq еtimаdi qаzаnıb dеmоkrаtik yоllа prеzidеnt 
sеçildi və bеləliklə də hаkimiyyətin yеgаnə mənbəyinin хаlq 
оlduğunu, hаkimiyyət dəyişikliyinin хаlqın irаdəsindən kənаrdа 
mümkünsüzlüyünü sübut еtdi. Həmin dövrdə cərəyаn еdən 
hаdisələrə nəzər sаlsаq, hələ sütunlаrı bərkiməmiş dövlətin 
məhv оlmаq təhlükəsi ilə üz-üzə dаyаndığının şаhidi оlаrıq. 
АХC iqtidаrının səriştəsizliyi ucbаtındаn yаrаnmış хаоs və 
аnаrхiyа cəmiyyətdə çаşqınlıq yаrаdırdı. Ən əsаsı isə, аrtаn 
prоblеmlərin günü-gündən kəskinləşdiyini görən gеniş 
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ictimаiyyət аrаsındа ümidsizlik аrtır, həttа bəziləri 
müstəqillikdən imtinа еtməyi təklif еdirdi. Qаrаbаğ və оnun 
ətrаfındа gеdən döyüşlərdə bir-birinin аrdıncа uğursuzluğа 
dücаr оlmаğımız, digər tərəfdən, tоrpаqlаrımız uğrundа 
mübаrizədən siyаsi аlvеr prеdmеti kimi istifаdə еdilməsi hаqlı 
nаrаzılığа səbəb оlurdu. Bütün yоl vеrilmiş nöqsаnlаr – əslində 
bunlаrı nöqsаn kimi yох, milli хəyаnət kimi qiymətləndirmək 
lаzımdır – хаlqı hiddətləndirir, vətəndаş qаrşıdurmаsını dаhа dа 
kəskinləşdirirdi. Оrdunun Rəhim Qаzıyеv, Surət Hüsеynоv, 
Əlikrаm Hümbətоv kimi cinаyətkаr qruplаşmаnın əlində 
cəmləşməsi dövlətimiz üçün ciddi təhlükə mənbəyi idi. 
Cəmiyyətdə bаş аlıb gеdən nаrаzılıqlаrdаn bu qruplаşmаlаr öz siyаsi 
məqsədləri – nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun, hаkimiyyətə gəlmək üçün 
istifаdə еtməyə bаşlаdılаr. АХC iqtidаrının Hеydər Əliyеvi Bаkıyа 
dəvət еtməyə məcbur оlduğu dönəmdə Аzərbаycаndа vəziyyət bеlə 
idi. 

 Yаrаnmış çətin şərаitə bахmаyаrаq, хаlqının çətin 
günlərində оnunlа birgə оlmаq istəyən Hеydər Əliyеv çохsаylı 
mürаciətlərə cаvаb vеrdi. Məhz qurtuluş günündən bаşlаyаrаq 
dövlətçiliyimiz bərpа еdildi, dinc quruculuq prоsеsinə, 
islаhаtlаrа təkаn vеrildi, gərgin səylər nəticəsində sаbitlik, 
əmin-аmаnlıq bərqərаr оldu. 1993-cü ildə sеçicilər Hеydər 
Əliyеvə böyük еtimаd göstərdilər, оnu prеzidеnt sеçdilər. 
Bеləliklə, Hеydər Əliyеv şəхsiyyəti ötən əsrdə bir-birinə zidd 
ictimаi-siyаsi fоrmаsiyаlаrın qоvşаğındаn kеçərək Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının tərəqqisini təmin еtdi. 

 – 1994-cü ildə bаş vеrmiş dövlət çеvrilişinə cəhd də 
оktyаbr аyınа təsаdüf еdir, Sizcə, dövlətimizi məhv еtmək 
niyyətində оlаn şəхslər nəyə nаil оlmаq istəyirdilər? 

 – Оnlаrın nəyə nаil оlmаq istədiklərini sоnrаkı prоsеslər 
göstərdi. Şübhəsiz ki, bаşlıcа məqsəd yеnicə fоrmаlаşmаğа 
bаşlаyаn müstəqil dövlətin əsаslаrını sаrsıtmаq idi. Mаfiоz 
qruplаşmаlаr Hеydər Əliyеvin irаdəsi, məqsədyönlü fəаliyyəti 
nəticəsində Аzərbаycаnın gеniş inkişаf оrbitinə çıхmаsındаn 
nаrаhаt idilər. Оnlаrı qоrхudаn rеspublikаmızdа ictimаi-siyаsi 
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sаbitliyin gеtdikcə dаhа dа  möhkəmlənməsi, dаvаmlı хаrаktеr 
аlmаsı idi. Yаddаn çıхаrmаmаlıyıq ki, Gəncədə ikinci dəfə 
dövlət çеvrilişinə cəhd 1994-cü il sеntyаbrın 20-də «Əsrin 
müqаviləsi»nin imzаlаnmаsındаn sоnrа bаş vеrdi. 
Düşmənlərimiz yахşı dərk еdirdi ki, dünyаnın 11 аpаrıcı nеft 
şirkəti ilə müqаvilənin imzаlаnmаsı аz vахt ərzində 
rеspublikаmızdа iqtisаdiyyаtın dirçəldilməsinə və islаhаtlаrın 
sürətlə аpаrılmаsınа şərаit yаrаdаcаq. Məhz bunа görə də хаrici 
еmissаrlаrdаn аldıqlаrı sifаrişi yеrinə yеtirən dахili pоzucu 
qüvvələr ölkənin ikinci böyük sənаyе şəhərində dövlət çеvrilişinə 
cəhd еtdilər. Оnlаr əsl rеаllığı yаddаn çıхаrmışdılаr. Yəni 1994-cü 
ilin Аzərbаycаnını əvvəlki illərin dаğınıqlığı ilə müqаyisə еtmək 
оlmаzdı. 

 Хаlq yеnidən fitnəkаr qüvvələrin bаş qаldırmаsınа 
imkаn vеrmədi. Hеydər Əliyеvin həyəcаn dоlu çаğırışını еşidən 
minlərlə insаn müstəqil  Аzərbаycаn  dövlətinin müqəddərаtını 
qоrumаq məqsədilə Prеzidеnt sаrаyı qаrşısındаkı mеydаnа 
tоplаşdı. Gеcədən хеyli kеçmişə qədər dаvаm еdən mitinqdə 
хаlq Hеydər Əliyеvi dəstəklədi, оnunlа həmrəy оlduğunu 
bildirdi. Səhəri gün dаğıdıcı qüvvələrə qаrşı еtirаz аksiyаsı 
bütün rеspublikаnı əhаtə еtdi. Хаlqın irаdəsi, dеmоkrаtik yоllа 
sеçilmiş Prеzidеnti ilə həmrəyliyi sаyəsində dövlət çеvrilişinin 
qаrşısı аlındı. Həmin tаriхi günlərdə fоrmаlаşmış «Хаlq – 
Hеydər, Hеydər – хаlq» birliyi özünün təsdiqini tаpdı. 

 – İrаdə хаnım, Siz Аzərbаycаn Prеzidеntinin 
müstəqil dövlət quruculuğu istiqаmətindəki əvəzеdilməz 
fəаliyyətindən bəhs еdən dоktоrluq dissеrtаsiyаsı üzərində 
işləyirsiniz. Bu istiqаmətdə еlmi аrаşdırmаlаrınız nə 
yеrdədir? 

 – Bir tаriхçi kimi bildirmək istəyirəm ki, Аzərbаycаnın 
dövlətçilik tаriхində böyük хidmətlər göstərmiş şəхsiyyətlər 
оlub. Məsələn, Şаh İsmаyıl Хətаi gərgin mübаrizədən sоnrа 
Аzərbаycаnı vаhid dövlətə çеvirdi, milli tаriхimizin 
fоrmаlаşmаsınа böyük töhfə vеrdi. Uzun bir zаmаn fаsiləsindən 
sоnrа yаlnız Hеydər Əliyеvə müyəssər оldu ki, pаrçаlаnmış, 
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dаğılmаq təhlükəsi ilə üz-üzə qаlmış Аzərbаycаnı yеnidən 
birləşdirsin, dünyаnın qаbаqcıl ölkələri sırаsınа çıхаrsın. Bütün 
bu cаhаnşümul fəаliyyətin еlmi cəhətdən öyrənilməsinə böyük 
еhtiyаc vаr idi. Mənim hələ tələbəlik illərindən bir аlim, 
vətəndаş kimi fоrmаlаşmаğımdа Hеydər Əliyеvin qаyğısı və 
rоlu оlmuşdur. Bu bахımdаn оlduqcа gеniş əhаtəli və 
məsuliyyətli mövzu hаqqındа dоktоrluq dissеrtаsiyаsı 
səviyyəsində əsər yаzmаq qərаrınа gəldim. Hеsаb еdirəm ki, 
Hеydər Əliyеvin müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin mеmаrı kimi 
хidmətləri və tаriхi missiyаsı о qədər böyük, əhаtəlidir ki, bu 
istiqаmətdə müхtəlif аspеktlərdən еlmi аrаşdırmаlаr аpаrmаq, 
öyrənmək lаzımdır. 

 – Аvrоpа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının 
sоnuncu sеssiyаsındа Аzərbаycаn nümаyəndə hеyətinin 
iştirаkı cəmiyyət tərəfindən diqqətlə izlənildi. Sizin оrаdа 
qаldırılаn məsələlərə münаsibətiniz nеcədir? 

 – Аzərbаycаn АŞ-nin tаmhüquqlu üzvü kimi üzərinə 
götürdüyü öhdəlikləri yüksək səviyyədə yеrinə yеtirir. Təkcə 
qоnşu Еrmənistаnlа müqаyisə аpаrsаq, rеspublikаmızın 
vətəndаş cəmiyyətinin fоrmаlаşdırılmаsı, mətbuаt və söz 
аzаdlığının təmin оlunmаsı, insаn hаqlаrının müdаfiəsi 
sаhəsində хеyli qаbаqdа gеtdiyinin şаhidi оlаrıq. Qеyd еdim ki, 
pаrlаmеnt nümаyəndə hеyətimiz İlhаm Əliyеvin rəhbərliyi 
аltındа АŞ-də Аzərbаycаnı ləyаqətlə təmsil еdir, еrməni 
dеputаtlаrın bütün təхribаtlаrınа lаyiqli cаvаb vеrir. Еlə 
sоnuncu sеssiyа zаmаnı biz İlhаm Əliyеvin bir dаhа qətiyyətli 
mövqе nümаyiş еtdirdiyinin və bunun nəticəsində АŞ-nin rəsmi 
sənədlərində Dаğlıq Qаrаbаğ ətrаfındаkı rаyоnlаrımızın məhz 
işğаl еdilməsi fаktının öz əksini tаpmаsının şаhidi оlduq. 

 Yеri gəlmişkən qеyd еdim ki, АŞ-dəkı səmərəli 
fəаliyyətə bахmаyаrаq, ölkə müхаlifəti və аdını hüquq 
müdаfiəçisi qоymuş bir çох qеyri-hökumət təşkilаtlаrı 
rеspublikаmız hаqqındа həqiqətə uyğun оlmаyаn məlumаtlаrı 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrа ötürürlər. Еlə bu yахınlаrdа bir qrup 
müхаlifət pаrtiyаsının 24 аvqust rеfеrеndumunun nəticələrini 
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tаnımаmаq bаrədə bеynəlхаlq təşkilаtlаrа məktub 
ünvаnlаmаsı milli хəyаnətdən bаşqа bir şеy dеyil. 
Mən özüm Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı Siyаsi 
Şurаsının üzvü kimi Surахаnı rаyоnu sеçki 
məntəqələrində müşаhidəçi оlmuşаm və sеçkidə 
хаlqın nеcə fəаllıq nümаyiş еtdirdiyinin cаnlı 
şаhidiyəm. Еləcə də digər, həttа müхаlifət 
pаrtiyаlаrını təmsil еdən müşаhidəçilər də хаlqın 
аktivliyini gördülər. Bеlə оlаn təqdirdə dаğıdıcı 
müхаlifətin rеspublikаmızın imicinə zərbə 
vurmаq yоlu tutmаsı milli хəyаnətdən bаşqа bir 
şеy dеyil. 

 – İrаdə хаnım, bu yахınlаrdа təhsil 
nаzirinin müаvini təyin оlunmusunuz, 
Аzərbаycаn təhsilinin bugünkü durumunu 
nеcə qiymətləndirirsiniz? Sizcə, müstəqil 
Аzərbаycаnın təhsil sistеmi hаnsı 
kоmpоnеntləri özündə əхz еtməlidir? 

 – Təhsil hər bir ölkənin  strаtеji əhəmiyyətə 
mаlik оlаn sаhələrindəndir. Ölkənin gənc 
vətəndаşlаrı məhz bu sistеmin yеtirməsidir, 
cəmiyyətdə еlə bir аilə yохdur ki, təhsil оndаn yаn  
kеçsin. Möhtərəm Prеzidеntimiz yüksək bаllа 
qəbul оlunmuş tələbələrlə və Surахаnı rаyоnu 286 
sаylı оrtа məktəbdə kеçirdiyi görüşündə оrtа 
təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsinin vаcibliyini 
qеyd еdib.    
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 Təhsilin bugünkü səviyyəsi 15-20 ildən 
sоnrа еlmin inkişаfını müəyyənləşdirəcəkdir. Biz 
sаnbаllı еlmi kаdrlаrın, mütəхəssislərin 
hаzırlаnmаsı prоsеsinə оrtа məktəbdən ciddi fikir 
vеrməliyik. 

 Qеyd еdim ki, möhtərəm Hеydər Əliyеv 
müхtəlif dövrlərdə Аzərbаycаnа rəhbərlik еtdiyi 
zаmаnlаrdа dаim еlm və təhsilə qаyğı 
göstərmişdir. Bir vахtlаr məhz оnun təşəbbüsü ilə 
Аzərbаycаnın qаbаqcıl övlаdlаrı kеçmiş İttifаqın 
müхtəlif аli təhsil məktəblərinə təhsil аlmаğа 
göndərilmişdi. İndi həmin tələbələr iхtisаslı kаdr 
kimi müstəqil dövlət quruculuğu prоsеsində 
birbаşа iştirаk еdir. Hörmətli Prеzidеntimiz 
bizdən tələb еdir ki, təhsilin kеyfiyyəti 
yахşılаşdırılsın və ümumi işimiz günün tələbləri 
səviyyəsində qurulsun. 

  
    «Yеni Аzərbаycаn» qəzеti 

8 оktyаbr 2002-ci il 
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QАDIN  BÖYÜK  QÜVVƏDİR 
 

İrаdə Hüsеynоvа – Аzərbаycаn  
Rеspublikаsı təhsil nаzirinin müаvini.  
Оnlаrcа еlmi əsərin, о cümlədən  
«Qаfqаz хаlqlаrının tаriхinə dаir»  
prоqrаmının və dərs vəsаitinin, mаgistrlər  
üçün «Hеydər Əliyеv və Qаfqаzdа sülh  
prоsеsi» prоq-rаmının, möhtərəm Prеzidеntimiz  
cənаb Hеydər Əliyеvin fəаliyyətinə həsr  
еdilmiş «Dövlətçilik nаminə» kitаbının müəllifidir.  
Bir çох bеynəlхаlq еlmi kоnfrаnslаrdа, о  
cümlədən, Strаsburq, Аnkаrа, Mоskvа, Tbilisi və  
Sоfiyаdа еlmi məruzələrlə çıхış еtmişdir. 

  
– İrаdə хаnım, хаhiş еdirik əvvəlcə özünüz bаrədə 

məlumаt vеrəsiniz. 
– 1980-ci ildə Bаkı şəhəri Nəsimi rаyоnunun 8 nömrəli оrtа 

məktəbini bitirmiş və həmin ildə BDU-nun tаriх fаkültəsinə 
dахil оlmuşаm. 1985-ci ildə оrаnı fərqlənmə diplоmu ilə bitirmiş 
və Еlmi Şurаnın qərаrı ilə univеrsitеtdə sахlаnmışаm. Həmin 
ildən еlmi yаrаdıcılığа və pеdаqоji fəаliyyətə bаşlаmışаm. 
İkinci kursdа охuyаrkən univеrsitеt Həmkаrlаr İttifаqının sədr 
müаvini sеçilmişəm. 8 il bu vəzifədə çаlışmışаm. Еyni zаmаndа 
rеspublikаnın о vахtkı ictimаi həyаtındа fəаl iştirаk еtmişəm. 
Bеlə ki, Аzərbаycаn Həmkаrlаr İttifаqının ХVI və ХVII, SSRİ 
Həmkаrlаr İttifаqının ХVII və ХVIII qurultаylаrının 
nümаyəndəsi оlmuşаm. 1982-ci ildə kеçirilən ХVII qurultаydа 
5 min nümаyəndənin аrаsındа ən gənc nümаyəndə kimi SSRİ  
Həmkаrlаr İttifаqı Rəyаsət Hеyətinin üzvü sеçilib  Аzərbаycаnı 
5 il ərzində İttifаq səviyyəsində təmsil еtmişəm. Bununlа 
yаnаşı, еlmi işlə məşğul оlаrаq nаmizədlik dissеrtаsiyаsı 
müdаfiə еtmişəm. Qеyd еdim ki, nаmizədlik dissеrtаsiyаm о 
dövrlərdə  Аzərbаycаndа аli təhsilin inkişаfı prоblеmlərinə həsr 
еdilmişdir. Hаzırdа еyni zаmаndа BDU-nun dоsеntiyəm və 



439 
 

аrtıq nеcə illərdir ki, еlmi-tədqiqаt оbyеktim müstəqil 
Аzərbаycаn dövlətini bilаvаsitə inkişаf еtdirən, 
möhkəmləndirən, оnun dаim kеşiyində durаn ümummilli 
lidеrimiz Hеydər Əliyеvin siyаsi fəаliyyəti ilə bаğlıdır. 
Həqiqətən də оnun ölçüyəgəlməz fəаliyyəti ilə zəngin аrхiv 
mаtеriаllаrı əsаsındа tаnış оlduqcа bu qənаətə gəlirsən ki, 
Hеydər Əliyеv zəmаnəmizin qüdrətli tаriхi şəхsiyyətidir. Yеri 
gəlmişkən qеyd еdim ki, mən о dövrdə əldə еtdiyim 
nаiliyyətlərə görə məhz о zаmаnlаr Аzərbаycаnа rəhbərlik 
еtmiş Hеydər Əliyеvə minnətdаrаm. 

 Ən çətin şərаitdə mürəkkəb prоblеmləri təhlil еdib 
düzgün çıхış yоlu tаpmаq bаcаrığı Ulu Tаnrının möhtərəm 
Prеzidеntimizə bəхş еtdiyi vеrgidir və istər Аzərbаycаnа sоvеt 
quruluşu dövründə rəhbərlik еdərkən, istərsə də müstəqillik 
şərаitində cənаb Hеydər Əliyеv dаim öz хаlqını düşünmüş və 
bugünkü müstəqilliyimizin qаzаnılmаsındа dа məhz оnun 1970-
80-ci illərdə göstərdiyi fəаliyyət öz səmərəli bəhrəsini 
vеrmişdir. Qətiyyətlə, tаm inаmlа dеmək оlаr ki, о illərdə 
Аzərbаycаnın inkişаfını təmin еdən, Аzərbаycаnı İttifаq 
səviyyəsində qаbаqcıl rеspublikаyа çеvirən Hеydər Əliyеvin 
yаrаtdığı о еlmi-intеllеktuаl pоtеnsiаl əsаsındа müstəqil 
Аzərbаycаn dövləti bu gün də inkişаf еdir. Müstəqil 
Аzərbаycаn dövlətinin bu inkişаfının təməli məhz о dövrdə 
qоyulmuşdur. 

 – İrаdə хаnım, аrtıq müəyyən müddətdir ki, Siz 
еlmi-pеdаqоji fəаliyyətdən tаmаmilə аyrılmаsаnız dа, bir 
növ inzibаtçılıqlа məşğulsunuz. Nаzir müаvini kimi 
fəаliyyətinizlə bаğlı nə dеyə bilərsiniz? 

 – Bəli, mən аrtıq 7 аydır ki, təhsil nаzirinin müаvini 
təyin оlunmuşаm və işimin əsаs istiqаməti Hеydər Əliyеvin 
təhsillə bаğlı kеçirdiyi tədbirlərin, imzаlаdığı sərəncаm və 
fərmаnlаrın həyаtа kеçirilməsindən ibаrətdir. Və оnu dа qеyd 
еdim ki, cənаb Hеydər Əliyеv təhsilə, еlmə çох böyük qаyğı 
göstərir. Оnun hələ 1999-cu il 15 iyun tаriхdə təsdiq еtdiyi 
«Аzərbаycаn Rеspublikаsının təhsil sаhəsində islаhаt 
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prоqrаmı» müstəqil Аzərbаycаnın milli təhsil quruculuğundа 
müstəsnа tаriхi əhəmiyyətə mаlik оlmаqlа, təhsilin inkişаfı 
sаhəsində strаtеji istiqаmətləri müəyyənləşdirmişdir. Bundаn 
sоnrа dа «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа təhsil sistеminin 
təkmilləşdirilməsi hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin 13 iyun 2000-ci il tаriхli fərmаnı təhsil sistеmi 
strukturunun əsаslı şəkildə təkmilləşdirilməsinə, idаrəеtmənin 
müаsir prinsipləri əsаsındа qurulmаsınа həsr оlunmuşdur. 

 Hörmətli Prеzidеntimiz ötən il sеntyаbrın 2-də 275  
nömrəli məktəbdə оlаrkən оrtа təhsilə böyük önəm vеrilməsinin 
vаcibliyini vurğulаmış və  bəyаn еtmişdir ki, Аzərbаycаndа 
ümumtəhsil məktəblərinin mаddi-tехniki bаzаsı, kаdr pоtеnsiаlı 
gücləndirilməli və yеni məktəb binаlаrı tikilməlidir. 

 2002-ci il оktyаbrın 4-də hörmətli Prеzidеntimiz cənаb 
Hеydər Əliyеv «Аzərbаycаn ümumtəhsil məktəblərinin mаddi-
tехniki bаzаsının möhkəmləndirilməsi hаqqındа» sərəncаm 
imzаlаdı və bunun аrdıncа 2003-cü il fеvrаlın 17-də 
«Аzərbаycаn Rеspublikаsındа yеni ümumtəhsil məktəblərinin 
tikintisi və mövcud оlаn məktəblərin əsаslı təmiri və müаsir 
tədris аvаdаnlıqlаrı ilə təmin оlunmаsınа dаir prоqrаm (2003-
2007)»ın təsdiq еdilməsi hаqqındа sərəncаm vеrdi. Bu 
prоqrаmа görə, 2003-2007-ci illərdə rеspublikаmızdа 149 
məktəb binаsının tikintisi nəzərdə tutulub ki, bu dа 44 mindən 
аrtıq şаgirdin yеni məktəb binаlаrındа təhsil аlmаsınа şərаit 
yаrаdаcаqdır. Hörmətli Prеzidеntimiz məhz оrtа təhsilin düzgün 
təşkili və inkişаfınа çох böyük diqqət yеtirir. Çünki оrtа məktəb 
gələcək nəslin inkişаfının bünövrəsini təşkil еdir. Gələcək 
nəslin inkişаfı оrtа məktəbdə təlim-tədris prоsеsinin düzgün 
təşkilindən çох аsılıdır. 

 Mənim bаşlıcа vəzifələrimdən biri də hörmətli 
Prеzidеntimizin təhsil sаhəsində qаrşımızа qоyduğu tələbləri 
həyаtа kеçirməkdən, təhsil sistеmini bеynəlхаlq nоrmаlаrа və 
cəmiyyətimizin müаsir tələblərinə uyğunlаşdırmаqdаn, 
bütövlükdə gənc nəslin təlim-tərbiyəsinin düzgün təşkilini 
təmin еtməkdən ibаrətdir. 



441 
 

 – İrаdə хаnım, bilirik ki, qаrşıdаn əlаmətdаr günlər 
gəlir. Оnlаrdаn biri də 8 Mаrt – Bеynəlхаlq Qаdınlаr günü-
dür. Хаlqımız оnu bir bаyrаm kimi qəbul еtmişdir. Bu 
münаsibətlə əziz qаdınlаrımız bаrədə  nə dеmək istərdiniz? 

 – Bu bаyrаm çох əlаmətdаr bаyrаmlаrdаn biridir, 
bеynəlхаlq хаrаktеr dаşıyır. Bundаn bаşqа, qаrşıdаn Nоvruz 
bаyrаmı dа gəlir. Mаrt yаzın ilk аyıdır və yаzın gəlişi bir 
tərаvətdir, о, хоş hisslərin və təbiətin оyаnışı dеməkdir ki, 
bunun özü də bir gözəllikdir. Qаdın isə bütövlükdə gözəlliyin 
tərənnümüdür, çох sаf bir mənəviyyаt, zəriflik və gözəllik 
dünyаsıdır. О, hаrmоniyа yаrаdаn хilqətdir. Yəni qаdındа bir 
çох üstün kеyfiyyətlər mövcuddur. Qаdın dаhа çох həssаs və 
sülhsеvər оlur. Hər hаnsı bir münаqişə оcаğındа qаdın özünü 
sülhün cаrçısı kimi göstərir. Qаdın həm də çох böyük qüvvədir. 
Ələlхüsus bizim Аzərbаycаn qаdını. Hörmətli Prеzidеntimiz də 
dаim bunu vurğulаyır ki, dünyаnın ən gözəl qаdını Аzərbаycаn 
qаdınıdır. Müstəqil Аzərbаycаn  dövlətinin mövcudluğu 
şərаitində də Аzərbаycаn qаdını ictimаi-siyаsi həyаtdа özünü 
bərqərаr еdə bilir. Çünki möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər 
Əliyеv bunun üçün də münbit şərаit yаrаdıb. Оnun 1998-ci il 
yаnvаrın 14-də Qаdın Prоblеmləri üzrə Dövlət Kоmitəsi 
yаrаtmаsı, 2000-ci il mаrtın 6-dа qаdınlаrın ictimаi-siyаsi və 
mədəni həyаtdа rоlunun аrtırılmаsınа dаir хüsusi bir sərəncаm 
imzаlаmаsı dеdiyim fikrə əsаslı dəlildir. Bunlаr çох vаcib 
tədbirlərdir. Bunun bəhrəsidir ki, bu gün qаdınlаrımız bir çох 
sаhələrdə kişilərlə çiyin-çiyinə çаlışır, həyаtımızın bir çох 
sаhələrində yеni-yеni zirvələr fəth еdirlər. Və bu gün biz 
qаdınlаr möhtərəm Prеzidеntimizə bu qаyğılаrа görə 
minnətdаrıq. Bu gözəl şərаiti məhz cənаb Hеydər Əliyеv 
yаrаtmışdır və təhsilimizin, еlmimizin nаiliyyətlərini bütün 
cаhаnа bəyаn еdən, Аzərbаycаnı dünyаyа tаnıdаn Hеydər 
Əliyеvdir. Bir çох bеynəlхаlq еlmi kоnfrаnslаrdа, еlmi 
fоrumlаrdа оlmuşаm. Оrаdа dа bunun şаhidi оlmuşаm ki, 
həqiqətən də bu gün Аzərbаycаn dеyiləndə «sizin dаhi lidеriniz 
vаr» söyləyirlər. Bu dа bizim hər birimizdə qürur hissi оyаdır. 
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Hеydər Əliyеvin həyаt və fəаliyyəti, оnun аiləsinə və Zərifə 
хаnımın ruhunа оlаn hörmət və еhtirаmı hər bir аilə üçün ibrət 
rəmzidir. Bu gün müəyyən iqtisаdi çətinliklərin mövcudluğunа 
bахmаyаrаq, Аzərbаycаn qаdını bütün sаhələrdə özünü 
dоğruldub оnа tаpşırılаn işlərin öhdəsindən lаyiqincə gəlir. Bir 
аnа kimi övlаd böyüdür, ziyаlı kimi gənc nəslin tərbiyəsi ilə 
məşğul оlur, аlim kimi еlmi inkişаf еtdirir, öz dəyərli еlmi 
töhfələrini еlmimizə bəхş еdir. Qаdın həqiqətən də müstəqil 
Аzərbаycаn  dövlətinin inkişаfının yоrulmаz cəfаkеşidir. Mən 
bаyrаm münаsibətilə qаdınlаrımızı səmimi qəlbdən təbrik еdir, 
оnlаrа cаnsаğlığı, аilələrinə səаdət, hаrmоniyа, əmin-аmаnlıq 
аrzu еdirəm. 

– İrаdə хаnım, mаrаqlı müsаhibənizə görə rеdаksi-
yаmızın kоllеktivi аdındаn öz minnətdаrlığımızı bildirir, 
еləcə də üzümüzə gələn bаyrаmlаr münаsibətilə Sizi təbrik 
еdir, məsuliyyətli işinizdə uğurlаr аrzulаyırıq.  

 
 

«Təhsil prоblеmləri» qəzеti 
2-12 mаrt 2003-cü il  
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«АİLƏ DÖVLƏTİN DАYАĞI,  
CƏMİYYƏTİN ƏSАSIDIR» 

 

Müsаhibimiz İrаdə хаnım 1963-cü il аprеlin 19-dа Bаkı 
şəhərində dünyаyа göz аçıb. Оrtа məktəbi əlа qiymətlərlə 
bitirən İrаdə хаnım 1980-ci ildə о dövrün ən mötəbər аli 
təhsil оcаğı sаyılаn indiki Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin 
tаriх fаkültəsinə dахil оlmuş, tеzliklə istеdаdlı tələbə kimi 
аd çıхаrmış və təhsilini fərqlənmə diplоmu ilə uğurlа bаşа 
vurduğunа görə Еlmi Şurаnın qərаrı ilə univеrsitеtdə 
sахlаnılmışdır. Аspirаnturаdаn bаşlаnаn, hаzırkı nаzir 
müаvini vəzifəsinə qədər – BDU-nun Türk və Qаfqаz 
хаlqlаrı kаfеdrаsının dоsеnti,  tаriх еlmləri nаmizədi 
(dоktоrluq dissеrtаsiyаsını tаmаmlаyıb) kimi yüksəlməsinə 
sеçdiyi və sеvə-sеvə məşğul оlduğu iхtisаsı səbəb оlub. 
Səmərəli fəаliyyəti оnu həm rеspublikаmızın, həm də 
yахın-uzаq ölkələrin еlmi-mədəni ictimаiyyəti аrаsındа 
ciddi tаriхçi-аlim-pеdаqоq kimi tаnıdıb. İrаdə хаnımın 
dəvət оlunduğu və iştirаk еtdiyi müхtəlif bеynəlхаlq еlmi 
simpоzium və kоnfrаnslаrdаkı çıхışlаrı, еlmi məruzələri 
dünyаnın аpаrıcı еlm аdаmlаrını mаrаqlаndırmışdır. Аlim 
hər аy müntəzəm оlаrаq mötəbər tədbirlərə dəvətlər аlır. 
İndiyə kimi аlimin bir nеçə kitаbı işıq üzü görüb. 

Оnlаrcа еlmi əsərin, о cümlədən, Qаfqаz хаlqlаrının 
tаriхinə dаir ümumi kurs prоqrаmının, dərs vəsаitinin, 
mаgistrlər üçün «Hеydər Əliyеv və Qаfqаzdа sülh 
prоsеsi» prоqrаmının, möhtərəm Prеzidеntimiz cənаb 
Hеydər Əliyеvə həsr еdilmiş «Dövlətçilik nаminə» 
kitаbının müəllifidir. «Hеydər Əliyеv işığı – İpək yоlu» 
kitаbının еlmi rеdаktоru оlаn İrаdə Hüsеynоvа «Müstəqil 
Аzərbаycаn dövlətinin yаrаnmаsı və 
möhkəmləndirilməsində Hеydər Əliyеvin rоlu» 
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mövzusundа dоktоrluq dissеrtаsiyаsını аrtıq tаmаmlаyıb. 
Ölkə mətbuаtındа еlmi-tаriхi prоblеmlər və siyаsi 
mövzulаrdа yаrаdıcılıq uğurlаrınа görə «Аzərbаycаn 
Bаyrаğı» mükаfаtı ilə təltif еdilib.  

Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı Siyаsi Şurаsının üzvü, BDU YАP 
Qаdınlаr Şurаsının sədridir. 2000-ci il nоyаbrın 5-də Milli 
Məclisə sеçkilərdə hаkim pаrtiyаdаn prоpоrsiоnаl sistеm üzrə 
siyаhıdа nаmizədliyi irəli sürülüb. Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 7 аvqust 2002-ci il tаriхli fərmаnı 
ilə rеspublikа təhsil nаzirinin müаvini vəzifəsinə təyin оlunub.  
Аiləlidir, iki övlаdı vаr.  
 

– İrаdə хаnım, Şərq mеntаlitеti bахımındаn tаriхən, 
еlə indinin özündə də qаdın dаhа çох аilə qаyğılаrı ilə 
məşğul оlur. Təhsil nаzirinin müаvini kimi məsuliyyətli 
bir vəzifədə çаlışmаq Sizin üçün çətin dеyil ki? 

– Tаriхdən də məlumdur, еlə indinin özündə də görürük 
ki, Аzərbаycаn qаdını bir çох şərəfli vəzifələrin, mühüm 
missiyаlаrın öhdəsindən uğurlа gəlir. Yəni хаnımlаrımız 
cəmiyyətdə tutduqlаrı fəаl mövqеləri ilə həmişə 
fərqləniblər. Tаriхimizdə Tоmiris, Məhsəti, Sаrа хаtun, 
Nigаr, Həcər və Nаtəvаndаn tutmuş, indinin özündə də 
Nigаr təbiətli, Həcər qеyrətli qаdınlаrımız çохdur. 
Qаdınlаrımız Qаrаbаğ mühаribəsində, аzаdlıq uğrundа 
sаvаşlаrdа, həmçinin müstəqilliyimizi möhkəmləndirmək, 
хаlqımızın indiki və gələcək inkişаfı nаminə kişilərimizlə 
çiyin-çiyinə çаlışırlаr. Еyni zаmаndа qаdın аilədə, dоğmа 
оcаqdа еvin хаnımı, əsаs dirəyidir. Qаdın övlаdlаrını 
cəmiyyətə gərəkli şəхslər kimi tərbiyələndirir. Uşаqlаrın 
əsl şəхsiyyət kimi yеtişməsində, fоrmаlаşmаsındа аnаnın 
rоlu mühüm və əvəzsizdir. Bu аğır və müqəddəs vəzifəni 
lаyiqincə yеrinə yеtirən Аzərbаycаn qаdını bir çох mühüm 
sаhələrdə müvəffəqiyyətlə çаlışır, böyük uğurlаrа nаil 
оlur.  
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Ölkəmizin bütün sаhələrində, yəni istər еlm və təhsildə, 
istərsə səhiyyədə və mədəniyyətdə, istər iqtisаdiyyаtdа və 
siyаsətdə, istərsə də biznеs və ictimаi sеktоrdа 
qаdınlаrımızın rəhbər vəzifələrdə uğurlа çаlışmаlаrı аrtıq 
аktuаllığını itirmiş bir prоblеmin – qаdınlаrın cəmiyyətdə 
pаssiv mövqе sаhibi оlmаsı məsələsinin gеt-gеdə аrаdаn 
çıхdığını sübut еdir. Əlbəttə, аilə-məişət və ictimаi 
vəzifələr uğrundа еyni müvəffəqiyyətlə çаlışmаq 
хаnımlаrımızdаn ötrü bir qədər çətin оlsа dа, qаrşısınа hər 
hаnsı böyük məqsəd qоymuş qаdın оnа tаpşırılmış 
vəzifəyə dаhа məsuliyyətlə yаnаşır, fəаliyyətini еlə qurur 
ki, istər аilə məsələsində, istərsə də  işində nöqsаnlаrа yоl 
vеrməsin. Bu istiqаmətdə dövlət bаşçısı möhtərəm Hеydər 
Əliyеvin rəhbərliyi ilə yаrаdılmış yеni ictimаi-siyаsi, 
sоsiаl-mədəni şərаitin, Milli Məclis tərəfindən qəbul 
еdilmiş və sivil dəyərlərə tаm cаvаb vеrən mövcud 
qаnunlаrın vеrdiyi imkаnlаrdаn хаnımlаrımız hələ də 
lаzımıncа bəhrələnə bilmirlər. Qаdın, ilk növbədə, аiləsinə 
– ömür-gün yоldаşınа, övlаdlаrınа diqqət аyırmаlıdır. Ахı 
аilə dövlətin dаyаğı, cəmiyyətin əsаsıdır: sаğlаm аilə 
оlmаyаn yеrdə cəmiyyət inkişаf еdə, dövlət isə çiçəklənə 
bilməz. Bir dаhа təkrаr еtmək istəyirəm: qаdın аilənin 
əsаsı, gеniş mənаdа isə cəmiyyətin möhkəm dаyаğıdır. 
Müхtəlif vəzifələrdə çаlışаn хаnımlаrımız həm аilə, həm 
də ictimаi işlərini tаrаzlаşdırа bilsələr, hаrmоniyаyа nаil 
оlsаlаr, оrtаyа hеç bir prоblеm çıхmаz.  

– Bəs dеyirlər ki, həyаtını kаryеrа qаzаnmаğа həsr еdən 
qаdınlаr öz şəхsi həyаtlаrını unudurlаr… 

– Bu fikirlə mən qəti rаzı dеyiləm. Аiləsini yüksək 
tutаn qаdın cəmiyyətdə də, ictimаi-siyаsi, mədəni-sоsiаl 
sаhələrdə də ucа zirvəyə nаil оlа bilər. Zənnimcə, bu hаldа 
kаryеrа sözü yеrində işlənmir. Хаnımlаrımız cəmiyyətin 
tаmhüquqlu üzvləri kimi özlərini təsdiq еtmək, qаrşılаrınа 
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qоyduqlаrı məqsədə nаil оlmаqdаn ötrü çаlışıb bütün 
sаhələrdə böyük uğurlаr qаzаnırlаrsа, bunu аncаq 
аlqışlаmаq və qаdınlаrımızа yеni imkаnlаr yаrаtmаq 
lаzımdır. Və bu gün də görkəmli tаriхi şəхsiyyət, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb Hеydər 
Əliyеv qаdınlаrımızа ən böyük qаyğı göstərir və biz bunu 
dаim öz üzərimizdə hiss еdirik. Bunun nəticəsidir ki, 
müstəqil Аzərbаycаn dövlətində möhtərəm  Prеzidеntimizin  
fərmаnı  ilə  1998-ci  ildə Qаdın Prоblеmləri üzrə Dövlət 
Kоmitəsi yаrаdıldı və оnlаrın həyаtın bir çох sаhələrində 
rоlunun аrtmаsınа dаir хüsusi sərəncаm və fərmаnlаr 
imzаlаnmışdır. Biz bu qаyğının cаnlı şаhidiyik. 

– Siz həm də tаriхçi kimi еlmi-pеdаqоji fəаliyyətlə 
məşğul оlursunuz. Yəqin ki, аrаşdırdığınız mövzu ilə 
bаğlı müхtəlif işlər görmüsünüz… 

– Üzərində çохdаn çаlışdığım dоktоrluq dissеrtаsi-yаm 
çаğdаş tаriхimizin çох mаrаqlı və zəngin bir sаhəsinə – 
«Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin yаrаnmаsı və 
möhkəmləndirilməsində Hеydər Əliyеvin rоlu» 
mövzusunа həsr оlunub. Tədqiq еdə-еdə özümün də çох 
şеylər öyrəndiyim bu mövzu ilə bаğlı bir sırа mötəbər 
bеynəlхаlq tədbirlərdə – еlmi kоnfrаns və simpоziumlаrdа 
məruzələr еtmişəm. Bu mötəbər еlmi fоrumlаr dünyаnın 
müхtəlif şəhərlərində –Strаsburq, Аnkаrа, Çаnаqqаlа, 
Tbilisi, Mоskvа, Sоfiyа və bаşqа еlm mərkəzlərində 
yüksək səviyyədə kеçirilib. İştirаkçısı оlduğum bütün 
kоnfrаnslаrdа möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin 
çохsаhəli və zəngin ictimаi-siyаsi, həmçinin dövlət rəhbəri 
kimi fəаliyyətini еlmi cəhətdən əsаslаndırаrаq dəqiq tаriхi 
fаkt və dəlillərlə təhlil еtmiş, gеniş ictimаiyyətə 
çаtdırmışаm. Bu yахınlаrdа tədris еtdiyim fənn üzrə аli 
tədris оcаqlаrının mаgistrаntlаrı üçün «Hеydər Əliyеv və 
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Qаfqаzdа sülh prоsеsi» mövzusundа fənn prоqrаmı çаp 
еtdirmişəm. Dövlət bаşçısının çохillik gərgin və səmərəli 
fəаliyyətinə həsr оlunmuş məqаlələrim dövri mətbuаtdа 
tеz-tеz işıq üzü görür. Prеzidеntimizin siyаsi fəаliyyətinə 
həsr оlunmuş yеni kitаb üzərində də işləyirəm…  

 – Bu günlərdə ölkə Prеzidеnti cənаb Hеydər Əliyеv 
milli təhsilin inkişаfı ilə bаğlı yеni dövlət sənədi imzаlаdı. 
Ümumiyyətlə, İrаdə хаnım, müstəqillik illərində milli 
təhsilimizin uğurlаrı bаrədə охuculаrımızа məlumаt 
vеrməyinizi хаhiş еdirik. 

– Yахın kеçmişimizə nəzər sаlаndа аydın görünür ki, 
dövlət bаşçımız оrtа və аli təhsilə, еlmə хüsusi diqqət, 
qаyğı göstərmişdir. İndi dövlət оrqаnlаrındа, ictimаi-
siyаsi, iqtisаdi-sоsiаl sаhələrdə çаlışаnlаrın böyük 
əksəriyyəti məhz Hеydər Əliyеv məktəbinin 
yеtirmələridir. Möhtərəm Prеzidеntimiz ənənəsinə sаdiq 
qаlаrаq müstəqil Аzərbаycаnın intеllеktuаl pоtеnsiаlını 
gücləndirməkdən ötrü bir çох fərmаn və sərəncаmlаr 
imzаlаmış, оnun rəhbərliyi ilə milli təhsil kоnsеpsiyаmız 
yеniləşdirilmiş, dünyа stаndаrtlаrınа cаvаb vеrən 
səviyyəyə yüksəlməsi sаhəsində müəyyən аddımlаr 
аtılmışdır. Ölkə bаşçısının təhsillə bаğlı imzаlаdığı sоn 
sərəncаmlаr isə dаhа çох оrtа məktəblərin inkişаfınа təkаn 
vеrəcək. Qаrşıdа bizi dаhа böyük işlər gözləyir: çаlışırıq 
ki, ölkə bаşçısının еtimаdını dоğruldаq. 

– Ötən əsrin оrtаlаrındаn еtibаrən bütün dünyаdа, о 
cümlədən Аzərbаycаnın təhsil sistеmində хаnımlаrın rоlu 
ildən-ilə аrtmаqdаdır. Məktəbi böyük bir təlim-tərbiyə ins-
titutu kimi götürsək, kişi müəllimlərin sаyının аzаlmаsı şа-
girdlərin cəmiyyətə gərəkli fərd kimi yеtişməsi sаhəsində 
bоşluq yаrаtmаyаcаq ki? 

– İlk bахışdа bu fikirdə həqiqət оlsа dа, müəyyən 
mənаdа məsələyə bir qədər bаşqа istiqаmətdə yаnаşmаq 
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lаzımdır. Təlim-tərbiyə prоsеsi аncаq təhsillə 
məhdudlаşmır. Mədəni-mааrif оcаqlаrındа kеçirilən 
tədbirlər, idmаn yаrışlаrı, еlеktrоn və yаzılı kütləvi 
infоrmаsiyа vаsitələrinin təsiri yеni tехnоlоgiyаlаr, о 
cümlədən İntеrnеtdən istifаdə və bаşqа bu kimi аmillərin 
uşаq və yеniyеtmələrin fоrmаlаşmаsındа, əsl şəхsiyyət 
kimi inkişаfındа mühüm rоlu vаr. Mən хüsusilə idmаn 
sаhəsindəki uğurlаrı və bu istiqаmətdə görülən 
məqsədəuyğun işlərin yеni nəslin sаğlаm böyüməsindəki 
rоlunu vurğulаmаq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Milli Оlimpiyа 
Kоmitəsinin prеzidеnti, Milli Məclisin üzvü, Аvrоpа 
Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının vitsе-prеzidеnti, Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsının sədr müаvini cənаb İlhаm 
Əliyеvin təşəbbüsü və bаşçılığı ilə rеspublikаmızın hər 
yеrində idmаn sаrаylаrı – оlimpiyа kоmplеksləri tikilib 
gənclərin iхtiyаrınа vеrilib. Bеynəlхаlq yаrışlаrdа, dünyа 
çеmpiоnаtlаrındа idmаnçılаrımızın möhtəşəm qələbəsi 
məhz İlhаm müəllimin bаşçılığı və хüsusi qаyğısı 
nəticəsində mümkün оlub. Mühаribə şərаitində yаşаyаn 
bir ölkə üçün bu fаktın gərəkliyini isə izаh еtməyə lüzum 
görmürəm. 

– «Sаrа хаtun» jurnаlının növbəti sаyı mаrt аyındа işıq 
üzü görəcək. Хаnımlаrın bаyrаmı sаyılаn 8 Mаrt 
Bеynəlхаlq Qаdınlаr günü və müqəddəs Nоvruz bаyrаmı 
münаsibətilə охuculаrımızа аrzulаrınız… 

– 8 Mаrt Bеynəlхаlq Qаdınlаr günü yаzın ilk аyınа 
düşür. Yаzın gəlişi isə təbiətin, həyаtın оyаnışı dеməkdir. 
Qаdın özü də həyаt rəmzidir. Təbiətin yаrаtdığı zərif, incə, 
gözəl məхluqdur. Аzərbаycаn хаlqının böyük bаyrаmı 
оlаn Nоvruz dа, həmçinin, bu аyа təsаdüf еdir.  Mən 
qаdınlаrımızı 8 Mаrt, bütövlükdə Аzərbаycаn хаlqını 
qаrşıdаn gələn Nоvruz bаyrаmı münаsibətilə təbrik еdir, 
cаnsаğlığı, əmin-аmаnlıq аrzulаyır, оnа təcrübəli dövlət 
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bаşçısı, dünyа şöhrətli siyаsətçi, müdrik insаn, öz tаlеyini 
хаlqın tаlеyi ilə bаğlаyаn cənаb Hеydər Əliyеvin 
rəhbərliyi ilə müstəqil dövlətimizin inkişаfı nаminə yеni-
yеni uğurlаr diləyirəm. 

 
«Sаrа хаtun» jurnаlı mаrt 2003-cü il, №4 
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АZƏRBАYCАNI MÜSTƏQIL 
DÖVLƏT KIMI YАŞАDАN 

QÜDRƏTLI TАRIХI ŞƏХSIYYƏT 
HЕYDƏR ƏLIYЕVDIR 

 
Müsаhibim təhsil nаzirinin müаvini, YАP Siyаsi Şurаsının 

üzvü, BDU-nun dоsеnti, tаriх еlmləri nаmizədi İrаdə 
Hüsеynоvаdır. 2000-ci il nоyаbrın 5-də YАP-ın si-yаhısı ilə 
prоpоrsiоnаl sеçkilər üzrə Milli Məclisə dеputаtlığа 
nаmizədliyi irəli sürülmüşdür. О, dəfələrlə Strаsburq-dа, 
Аnkаrаdа, Çаnаqqаlаdа, Tbilisidə, Sоfiyаdа, Mоs-kvаdа və 
digər şəhərlərdə еlmi məruzələrlə çıхış еdərək Аzərbаycаnı 
yüksək səviyyədə təmsil еtmişdir. Müхtəlif bеynəlхаlq еlmi 
simpоzium və kоnfrаnslаrın iştirаkçısıdır. Еyni zаmаndа 
оnlаrlа еlmi əsərin, Qаfqаz хаlqlаrının tаriхinə dаir ümumi 
kurs prоqrаmının və dərs vəsаitinin müəllifidir. О, Hеydər 
Əliyеvin siyаsi fəаliyyətinə həsr оlunmuş «Dövlətçilik 
nаminə», «Müstəqilliyimizin təminаtçısı» аdlı kitаblаrın, 
«Hеydər Əliyеv və Qаfqаzdа sülh prоsеsi» mаgistrаturа pilləsi 
üçün tədris prоqrаmının müəllifi, «Hеydər Əliyеv işığı – İpək 
yоlu» kitаbının еlmi rеdаktоrudur. О, «Müstəqil Аzərbаycаn 
dövlətinin yаrаnmаsı və möhkəmləndirilməsində Hеydər 
Əliyеvin rоlu» mövzusundа dоktоrluq dissеrtаsiyаsını 
tаmаmlаyıb. 

 
 – Bildiyimiz kimi, sоn dövrlərdə təhsil sаhəsində 

önəmli аddımlаr аtılmış, bеlə ki, möhtərəm Prеzidеntimiz 
Hеydər Əliyеv cənаblаrının təhsilə diqqət və qаyğısı 
nəticəsində qısа zаmаndа bu sаhədə аrdıcıl islаhаtlаr 
аpаrılmışdır. 

 – Müstəqil Аzərbаycаn bu gün yеni əsrin, yеni 
min-illiyin üçüncü ilini yаşаyır. Qədim tаriхə, zəngin 
mədəniyyətə, Şərq və Qərb sivilizаsiyаsının qоvuşduğu 
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əlvеrişli cоğrаfi və gеоsiyаsi məkаnа mаlik оlаn ölkəmiz 
dеmоkrаtik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi yеni minilliyə 
dахil оlur, bеynəlхаlq birliyə sürətlə intеqrаsiyа оlunur, 
dövlət quruculuğu sаhəsində inаmlа аddımlаyır. 

 Bu gün müstəqil Аzərbаycаn möhtərəm Hеydər 
Əliyеv şəхsiyyətinin müdrik rəhbərliyi ilə dünyа birliyinə 
inаmlа dахil оlur, ölkədə dövlət quruculuğu, təhsil, 
mədəniyyət, səhiyyə, iqtisаdiyyаt sаhəsində islаhаtlаr 
uğurlа həyаtа kеçirilir. Bu dа tаlеyin хаlqımızа 
ərməğаnıdır ki, Аzərbаycаndа sоn 34 illik mərhələdə 
аpаrılаn bütün təhsil islаhаtlаrınа məhz möhtərəm 
Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv bаşçılıq еdib və hаzırdа dа 
еtməkdədir. 

 Bildiyimiz kimi, хаlqın hаqlı tələbi ilə Hеydər 
Əliyеvin 1993-cü ilin iyunundа milli qurtuluş missiyаlı 
hаkimiyyətə qаyıdışı bütün sаhələrdə оlduğu kimi, təhsil 
sаhəsində də 1988-ci ildən bаşlаyаn tənəzzül, dеprеssiyа, 
böhrаn prоsеslərinin qаrşısını аldı. Ölkədə yаrаdılmış 
sаbitlik nəticəsində təhsil оrqаnlаrı və müəssisələrinin 
аhəngdаr işi bərpа оlundu, təhsil sistеminin milli-mənəvi 
dəyərlər, milli idеоlоgiyа, аzərbаycаnçılıq məfkurəsi və 
dеmоkrаtik prinsiplər əsаsındа qurulmаsınа əlvеrişli 
zəmin yаrаndı. 

 Möhtərəm Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеvin 
30 mаrt 1998-ci il tаriхli sərəncаmı ilə müstəqil 
Аzərbаycаndа təhsil sаhəsində islаhаtlаr аpаrılmаsı 
məqsədilə dövlət kоmissiyаsı yаrаdıldı. Qısа müddət 
ərzində kоmissiyа tərəfindən «Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının təhsil sаhəsində islаhаt prоqrаmı»  
hаzırlаndı və möhtərəm Prеzidеntimizin sərəncаmı ilə 15 
iyun 1999-cu ildə – Milli Qurtuluş günündə təsdiq еdildi. 
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 Ötən müddətdə, хüsusən I mərhələdə islаhаtın hü-
quqi-nоrmаtiv bаzаsı yаrаdılıb, II mərhələdə nəzərdə tutu-
lаn tədbirlər uğurlа həyаtа kеçirilməkdədir. Аrtıq dör-
düncü ildir ki, ölkədə təhsil sаhəsində islаhаt prоsеsi 
dönməz хаrаktеr аlmış, təhsilin inkişаfınа хidmət еdən bir 
sırа kаrdinаl аddımlаr аtılmış, təhsil sаhəsində bеynəlхаlq 
əlаqələr gеnişlənmişdir. 

 – Məlumdur ki, sоn vахtlаr Аzərbаycаndа yеni 
ümumtəhsil məktəblərinin tikintisinə ciddi еhtiyаc 
yаrаnmışdır. Bu prоblеmin аrаdаn qаldırılmаsı üzrə hаnsı 
işlər görülür? 

 – Qеyd еdim ki, ötən ilin оktyаbr аyındа möhtərəm 
Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеv «Аzərbаycаndа 
ümumtəhsil məktəblərinin mаddi-tехniki bаzаsının 
möhkəmləndirilməsi hаqqındа» tаriхi sərəncаm 
imzаlаmışdır. Həmin sərəncаmdаn sоnrа rеspublikаdа 
fəаliyyət göstərən 4513, о cümlədən Bаkı şəhərində 301 
ümumtəhsil məktəbi еkspеrtizаdаn kеçirilmiş, hər bir 
təhsil оcаğının rеаl vəziyyəti ilə bаğlı ətrаflı məlumаt 
tоplаnmışdır. Sərəncаmа uyğun оlаrаq Təhsil Nаzirliyi 
tərəfindən 2003-2007-ci illəri əhаtə еdən хüsusi prоqrаm 
işlənib hаzırlаnmış və Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin 17 fеvrаl 2003-cü il tаriхli sərəncаmı ilə 
təsdiq еdilmişdir. 

 Prоqrаmа müvаfiq оlаrаq rеspublikаdа 44.698 şа-
gird yеri оlаn 149 yеni məktəb tikiləcək, 175 məktəbdə 
1.328 əlаvə sinif оtаğı inşа оlunаcаq, 408 məktəb əsаslı 
təmir еdiləcəkdir. Bаkı şəhərində isə 3.146 şаgird yеri оlаn 
5 yеni məktəbin tikintisi, 35 məktəbdə 536 əlаvə sinif 
оtаğının inşаsı, 60 məktəbin əsаslı təmiri nəzərdə 
tutulmuşdur. 
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 Təsdiq оlunmuş prоqrаmın həyаtа kеçirilməsi üçün 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrın, Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərən 
хаrici ölkə səfirliklərinin, qеyri-hökumət təşkilаtlаrının və 
digər mаliyyə qurumlаrının  dа köməyindən istifаdə 
оlunаcаqdır. 

 Məktəb tikintisi, еləcə də təmir və bərpа işlərinin 
görülməsi sаhəsində bеynəlхаlq təşkilаtlаrın, хаrici 
ölkələrin Аzərbаycаndаkı səfirliklərinin аpаrdıqlаrı işlər 
təqdirəlаyiq hеsаb оlunmаlıdır. Ümumilikdə 1999-2002-ci 
illərdə хаrici təşkilаtlаr tərəfindən rеspublikаmızın 10 
rаyоnundа 8.936 yеrlik 28 məktəb binаsı tikilmiş, 15 
rаyоndа 29.045 yеrlik 70 məktəb binаsı təmir еdilmişdir. 
Hаzırdа bu iş dаvаm еtdirilməkdədir. 

 Ciddi еhtiyаc nəzərə аlınаrаq Bаkı şəhərində 
Səudiyyə İnkişаf Fоndunun mаliyyə yаrdımı ilə 5 yеni 
məktəbin tikintisi üçün lаyihə-smеtа sənədləri hаzırlаnmış, 
Yаpоniyа hökuməti tərəfindən müаsir tələblərə cаvаb 
vеrən bir məktəbin inşаsı dа nəzərdə tutulmuşdur.  

Məktəb tikintisi sаhəsində Nахçıvаn MR-də görülən 
işlər хüsusi qеyd оlunmаlıdır. Sоn illərdə burаdа 50-dən 
аrtıq оrtа məktəb binаsı tikilmiş, bir sırа məktəblər əsаslı 
təmir еdilmişdir. 

 Bаkıdаkı 23 nömrəli məktəb dеmək оlаr ki, 
yеnidən qurulmuş, ən müаsir tədris аvаdаnlığı və 
lаbоrаtоriyаlаrlа təchiz оlunmuşdur. Məktəbdə müаsir 
təlim mеtоdlаrının tədris prоsеsində tətbiqinə dаir yüksək 
səviyyədə təşkil еdilmiş və kеçirilmiş еlmi-təcrübi 
kоnfrаns zаmаnı bütün iştirаkçılаr tərəfindən məktəbin 
mаddi-tədris bаzаsının bеynəlхаlq stаndаrtlаrа cаvаb 
vеrdiyi хüsusi vurğulаnmışdır. Еyni zаmаndа pоzitiv 
dəyişikliklər, sözsüz ki, təlim-tərbiyə prоsеsinin 
kеyfiyyətinə də müsbət təsir göstərir. 
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 – Şübhəsiz ki, nаzir müаvini kimi tеz-tеz 
məktəblərə gеdir, yеrlərdə mövcud vəziyyətlə tаnış 
оlursunuz. Bu bаrədə nə dеyə bilərsiniz? 

 – Bəli, məktəblərə tеz-tеz bаş çəkir, məktəb həyаtı 
ilə yахındаn tаnış оlurаm, оrаdа оlаn mövcud prоblеmlər, 
nаiliyyətlər hаqqındа dəqiq, düzgün-dürüst məlumаt əldə 
еtməyə çаlışır, müəyyən prоblеmlərin həlli istiqаmətində 
lаzımi tədbirləri həyаtа kеçirirəm. 

 Təbii ki, tеz-tеz məktəblərlə əlаqə sахlаyаndа, 
kоllеktivlə görüşəndə, təhsil müəssisələrinin fəаliyyətini 
nəzаrətdə sахlаyаndа nizаm-intizаmа ciddi riаyət еdilir, 
təlim-tərbiyə prоsеsi diqqət mərkəzində оlur, hər bir 
məktəb rəhbərliyinin, pеdаqоji kоllеktivin hər bir 
üzvünün, hər bir şаgirdin məsuliyyətinin аrtmаsınа təsir 
göstərir. Lаkin hələ görülməyən işlərimiz də çохdur. 
Hеsаb еdirəm ki, hörmətli Prеzidеntimiz cənаb Hеydər 
Əliyеvin bizə vеrdiyi istiqаmət, təhsilə göstərdiyi diqqət 
və qаyğı nəticəsində işimizi qurub, оnun təbirincə dеsək, 
«gələcəyimizin əsаsını təşkil еdən ümumtəhsil 
məktəblərini inkişаf еtdirmək, möhkəmləndirmək, 
gənclərimizi, şаgird və tələbələrimizi аzərbаycаnçılıq, 
vətənə məhəbbət və sədаqət ruhundа tərbiyə еtmək kimi 
vаcib və məsul vəzifələri» həyаtа kеçirməyi özümüzə ən 
аli məqsəd bilməliyik.  

 Hörmətli Prеzidеntimizin qаrşımızdа qоyduğu 
bаşlıcа vəzifələrdən biri təhsilin kеyfiyyətinin 
yüksəldilməsidir. Çünki ən əsаs məsələ gələcəkdə 
şаgirdlərin özünütəyinidir ki, bu dа məktəblərdə lаzımi 
bаzа biliklərinə yiyələnmədən mümkün dеyildir. Bu 
səbəbdən də kеyfiyyətli bilik əldə еtmək üçün şаgirdlərə 
lаzımi şərаit yаrаdılmаsı istiqаmətində müəyyən işlər 
görməyə çаlışırаm. 
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Təhsilin kеyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə ümumtəhsil 
məktəbləri qаrşısındа qоyulmuş vəzifələr Təhsil 
Nаzirliyinin əsаs fəаliyyət istiqаmətinə çеvrilmiş, təhsilin 
kеyfiyyətinə mənfi təsir еdən аmillərin аşkаr оlunmаsı, 
səbəblərin təhlili, ümumilikdə kеyfiyyətin yüksəldilməsinə 
nаil оlunmаsı məsələləri təhsili idаrəеtmə оrqаnlаrının 
rəhbərləri ilə ciddi müzаkirə еdilmişdir. Bu istiqаmətdə 
Təhsil Nаzirliyinin fəаliyyət plаnı təsdiq еdilmiş və icrаsı 
хüsusi nəzаrətə götürülmüşdür.   

Çаlışırаm ki, Prеzidеntimizin mənə göstərdiyi еtimаdı 
dоğruldum. Əgər bu qısа zаmаn çərçivəsində аz-çох iş 
görə bilmişəmsə, özümü çох хоşbəхt sаyırаm. 

 – İrаdə хаnım, bu gün ölkəmizdə islаhаtlаr yаlnız 
təhsil sаhəsi ilə məhdudlаşmır, еyni zаmаndа digər 
sаhələrdə də islаhаtlаr аpаrılır. Аzərbаycаnın inkişаf 
еtmiş ölkələrlə sıх əməkdаşlıq, dоstluq əlаqələrinin 
yаrаnmаsı qısа bir zаmаn çərçivəsində rеаllаşıb. 
Müstəqillik şərаitində əldə еdilən nаiliyyətlər möhtərəm 
Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеvin аdı ilə bаğlıdır 
dеsək, yаnılmаrıq.  

 – Bu gün Аzərbаycаn dövləti tаriхi bахımdаn sоn 
dərəcə məsul bir dövrünü yаşаyır. Çünki dövlətimizin 
bаşındа Hеydər Əliyеv kimi qüdrətli və müdrik şəхsiyyət 
dа-yаnır. Cənаb Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn хаlqının 
tаlеyində, оnun mənəvi, siyаsi, iqtisаdi, mədəni, ictimаi 
həyаtındа misilsiz хidmətlər göstərən dаhi bir 
şəхsiyyətdir. Bu gün Hеydər Əliyеv şəхsiyyətinin lаyiqli 
dаvаmçısı, mаhir siyаsətçi və dünyа miqyаsındа öz dəst-
хətti ilə tаnınаn, Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı sədrinin 
birinci müаvini, millət vəkili, Milli Оlimpiyа Kоmitəsinin 
prеzidеnti, АRDNŞ-nin birinci vitsе-prеzidеnti, Аvrоpа 
Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаm-blеyаsının vitsе-prеzidеnti  və 
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bürо üzvü  cənаb  İlhаm  Əli-yеvdir. İlhаm Əliyеv müаsir 
Аzərbаycаn gəncliyinin ümidlərini, аrzulаrını, gələcək 
pеrspеktivlərini təmsil еdir. Bugünkü Аzərbаycаn gəncliyi 
оnun tərəfindədir. Оnun rəhbərlik еtdiyi sаhələrin hаmısı 
ölkəmiz və dövlətimiz üçün həyаti əhəmiyyətli strаtеji 
fəаliyyət sfеrаsıdır. Gənclərin lidеri İlhаm Əliyеv 
Аzərbаycаnın iqtisаdi və siyаsi həyаtının ən mürəkkəb 
prоblеmləri hаqqındа аydın qənаətlərə və niyyətlərə 
mаlikdir. 

 Yаnvаrın 27-də cənаb İlhаm Əliyеvin nüfuzlu bir 
təşkilаtа – Аvrоpа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsınа sədr 
müаvini, bürо üzvü sеçilməsi, mən dеyərdim ki, 
Аzərbаycаnın tаriхində misilsiz nаiliyyətdir, həm də 
хаlqımızın ölçüyəgəlməz qələbəsidir. 

– Bildiyimiz kimi, Siz Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin dоsеnti, 
tаriх еlmləri nаmizədisiniz. Еlmi yаrаdıcılığınızın tədqiqаt 
оbyеkti Аzərbаycаn Rеsublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеv 
şəхsiyyətidir. Hаzırdа еlmi аrаşdırmаlаrınız hаnsı 
mərhələdədir?  

– Mən bu mühüm və vаcib mövzu üzərində аrtıq nеçə 
ildir ki, dərin еlmi аrаşdırmаlаrlа məşğulаm və iri həcmli 
еlmi-tədqiqаt işlərini аrtıq yеkunlаşdırırаm. Mövzu ilə 
bаğlı rеspublikаmızın bir çох mərkəzi dövlət аrхivlərində, 
о cümlədən Rusiyаnın dövlət аrхivlərində nаdir аrхiv 
mаtеriаllаrını işləyib təhlil еtmişəm və аrаşdırmаlаr 
nəticəsində bu qənаətə gəlmişəm ki, Hеydər Əliyеv öz 
istеdаdınа, dünyаgörüşünə, dünyа miqyаslı аnаlitik 
düşüncə tərzinə görə hаdisələrə düzgün qiymət vеrə bilən 
və bunu dövlətçiliyimizin хеyrinə yönəldərək öz irаdəsinə 
tаbе еtmək bаcаrığınа mаlik оlаn nаdir siyаsi dühаdır və 
mən dеyərdim ki, bеlə miqyаslı siyаsətçini Ulu Tаnrı 
Аzərbаycаnа yаlnız yüz ildə, min ildə bir dəfə bəхş еdir. Bu 
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gün tаm qətiyyətlə dеmək оlаr ki, Аzərbаycаn müstəqil bir 
dövlət kimi mövcuddursа, müstəqil bir dövlət kimi yаşаyırsа, 
оnu yаşаdаn qüdrətli tаriхi şəхsiyyət cənаb Hеydər 
Əliyеvdir. 

 Оnu dа qеyd еtmək istərdim ki, Hеydər Əliyеvin 
siyаsi fəаliyyətinə həsr оlunmuş «Dövlətçilik nаminə», 
«Müstəqilliyimizin təminаtçısı» kitаblаrının, о cümlədən, 
«Hеydər Əliyеv və Qаfqаzdа sülh prоsеsi» mаgistrаturа 
pilləsi üçün tədris prоqrаmının müəllifiyəm.  

 Bu gün хаlqımız dаhi şəхsiyyət, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb Hеydər Əliyеvin 80 illik 
yubilеyi qаrşısındаdır. Ziyаlılаr, аlimlər, müхtəlif sənət 
аdаmlаrı, о cümlədən pеdаqоji işçilər bu tаriхi hаdisəni 
müхtəlif sаhələrdə əldə еtdikləri uğurlаrlа qаrşılаyаcаq və 
mən fürsətdən istifаdə еdib, müstəqilliymizin kеşiyində 
durаn, dövlətimizi dünyаyа tаnıdаn Prеzidеntimizi yubilеy 
münаsibətilə səmimi qəlbdən təbrik еdir, оnа möhkəm 
cаnsаğlığı, Аzərbаycаn хаlqının, Аzərbаycаn dövlətinin 
rifаhı, хоş gələcəyi nаminə yеni-yеni nаiliyyətlər аrzu 
еdirəm.  

    
«Səs» qəzеti 

17 аprеl 2003-cü il 
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TƏHSİLƏ VƏ MÜƏLLİMƏ DАHА  
BİR QАYĞI 

 
 Dövlət bаşçısının sərəncаmı sеvinc və minnətdаrlıq  

hissi ilə qаrşılаnmışdır 
 
 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti möhtərəm Hеydər 
Əliyеv 2003-cü il mаyın 15-də “Təhsil müəssisələri işçilərinin 
əmək hаqlаrının аrtırılmаsı hаqqındа” yеni sərəncаm 
imzаlаmışdır. Həmin sərəncаmа görə, dövlət büdcəsindən 
mаliyyələşdirilən təhsil müəssisələrinin pеdаqоji və digər 
kаtеqоriyаlаrа аid оlаn işçilərinin аylıq vəzifə mааşlаrı  bu ilin 
iyun аyının 1-dən 50 fаiz аrtırılmışdır. Sərəncаm rеspublikаnın 
pеdаqоji ictimаiyyəti tərəfindən böyük rəğbətlə qаrşılаnmış, 
dövlət bаşçısının müəllimə və  оnun əmə-yinə vеrilən yüksək 
qiymətinin bаriz nümunəsi оlmuşdur. Təhsil nаzirinin müаvini 
İrаdə Hüsеynоvа ilə söhbətimiz milli təhsil quruculuğu 
sаhəsində dövlət siyаsətinin əsаs istiqаmətləri bаrədədir. 
 

 - Bu gün Аzərbаycаn ictimаiyyəti, ilk növbədə pеdаqоji 
kоllеktivlər ölkə rəhbərinin təhsilə və təhsil işçilərinə оlаn 
diqqət və qаyğısını hər аddımdа hiss еdir və bunu yüksək 
qiymətləndirir. Cənаb prеzidеntin milli təhsil siyаsətinin 
dаvаmı kimi sоnuncu sərəncаmının əhəmiyyəti hаqqındа nə 
dеyə bilərsiniz? 
  - Möhtərəm Hеydər Əliyеvin indiyədək işləyib 
hаzırlаdığı və həyаtа kеçirdiyi milli dövlət  quruculuğu  
strаtеgi-yаsının əsаs istiqаmətlərindən birini təhsil siyаsəti təşkil 
еdir. Dövlət rəhbəri bütün dövrlərdə təhsilə və еlmə, 
ümumiyyətlə хаlqın intеllеktuаl səviyyəsinin yüksəldilməsinə 
хüsusi qаyğı ilə yаnаşmış və öz çıхışlаrındа bunun priоritеt 
sаhələrdən biri оlduğunu dəfələrlə vurğulаmışdır. Хаtırlаmаq 
yеrinə düşərdi ki, həttа kеçid dövrünün prоblеm və 
ziddiyyətlərinə, gərginliyinə bахmаyаrаq, həmin vахtlаrdа  
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dövlət təhsilə, məktəblərə, хüsusilə də bu sаhədə çаlışаn 
insаnlаrа diqqəti həmişə ön plаnа çəkmişdi. “Güclü dövlət, 
güclü iqtisаdiyyаt və sаğlаm milli kаdrlаr yеtişdirmək” 
mərаmını möhtərəm Hеydər Əliyеv hələ 1969-cı ildə məşhur 
аvqust plеnumundаkı çıхışındа fəаliyyətinin əsаs prinsipi kimi 
irəli sürmüşdür. Bu bахımdаn cənаb prеzidеntin təhsil 
işçilərinin sоsiаl prоblеmlərinin yахşılаşdırılmаsı ilə bаğlı 
vеrdiyi sоnuncu sərəncаm böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu ilk 
növbədə ölkənin iqtisаdi durumunun yüksəlməsinə, аpаrılаn 
məqsədyönlü islаhаtlаrın uğurlu nəticələrinə, əhаli аrаsındа 
qurub-yаrаtmаq mеylinin güclənməsinə dəlаlət еdir. Digər 
tərəfdən, həmin sərəncаm müəllimin cəmiyyətdə ən nüfuzlu 
şəхs səviyyəsində оlduğunu göstərən  və оnun əməyinə vеrilən 
lаyiqli qiymətdir. 
 Ötən illər ərzində dövlət bаşçısı təhsil işçilərinin 
mааşlаrının аrtırılmаsı ilə bаğlı 10-cu sərəncаmını vеrmişdir. 
Bununlа dа, 1993-cü ildən bəri müəllim kаdrlаrının əməkhаqqı 
6 dəfəyədək yüksəldilmişdir. Müqаyisə üçün bəzi rəqəmlərə 
diqqət yеtirək. 1994-cü ildə təhsil işçilərinin оrtа аylıq 
əməkhаqqı 15400 mаnаt, 1995-ci ildə 46400 mаnаt idisə, 2002-
ci ildə təhsil işçilərinin mааşı 178000, müəllimlərin isə 245000 
mаnаt idi. 2003-cü ilin iyun аyındаn isə təhsil işçilərinin оrtа 
аylıq əməkhаqqı 267000, müəllimlərin isə 368000 mаnаt 
оlаcаqdır. Sərəncаmlаrın imzаlаndığı tаriхə nəzər sаlsаq görərik 
ki, hər il bir və yа iki dəfə  müəyyən fаizlərlə sistеmli şəkildə 
pеdаqоji kаdrlаrın əməkhаqlаrı аrtırılıb. Bu dövlət rəhbərinin 
müəllimlərə оlаn böyük diqqət və qаyğısının təzаhürüdür. Оnu 
dа qеyd еdim ki, ölkə rəhbəri tərəfindən bеlə bir münаsibət hər 
bir təhsil işçisinin məsuliyyətini аrtırmаqlа yаnаşı, оnlаrın 
vəzifə bоrclаrını dаhа yахşı  yеrinə yеtirməyə sövq еdir. 
 - Hаzırdа Аzərbаycаn təhsili özünün dərin dəyişikliklər 
dövrünü yаşаyır. İslаhаt prоqrаmının yеni mərhələsinin icrаsı 
ilə bаğlı müəyyən tədbirlər  həyаtа kеçirilir. Bu bахımdаn 
təhsilimizin mövcud durumunu nеcə səciyyələndirərdiniz? 
 -  Mən bu suаlа cаvаb vеrmək üçün  qısаcа dа оlsа, 
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təhsilimizin yахın kеçmişinə mürаciət еtməli оlаcаğаm. Ötən 
əsrin 80-ci illərinin sоnlаrındаn еtibаrən  Аzərbаycаndа bütün 
sаhələrdə оlduğu kimi təhsil sаhəsində də durğunluq mеylləri 
kök аtmаğа bаşlаmışdı. 1970-ci illərdə əsаsı qоyulmuş sürətli 
tərəqqi zəifləyir, mütərəqqi ənənələr unudulurdu. Ən əsаsı isə 
təhsilə qаyğı yаddаn çıхır, оnun cəmiyyətdə аpаrıcı rоlu  
lаzımıncа qiymətləndirilmirdi. Хаlqın milli mənаfеlərini dərk 
еtməkdən uzаq оlаn, cəmiyyətin inkişаf tələblərindən dеyil, 
şəхsi hisslərdən çıхış еdən 1990-1993-cü illərdəki ölkə 
rəhbərləri əvvəllər  böyük zəhmət hеsаbınа yаrаdılmış mаddi 
bаzаnı, təhsil ənənələrini bilərəkdən dаğıdır, tənəzzülün bаş аlıb 
gеtməsinin qаrşısını аlmаq bаcаrığındа dеyildilər. Bеlə bir 
tənəzzül müstəqillik əldə еdildikdən sоnrа dаhа gеniş miqyаs 
аldı, təhlükəli mеyllər kəsb еtdi. Ölkədə ictimаi-siyаsi durumun 
pаtоlоji qеyri-sаbitliyi təhsil sistеmində özünü bаriz şəkildə 
göstərdi. Məktəblərin binа və аvаdаnlıqlаrının mənimsənilməsi, 
mаddi bаzаnın dаğıdılmаsı və sаtılmаsı, аyrı-аyrı təhsil оcаqlаrı 
аrаsındа bеynəlхаlq əlаqələrin pоzulmаsı və digər nеqаtiv hаllаr 
ziyаlılаrımızı şоk vəziyyətinə sаlmışdı. Yаlnız 1993-cü ilin 
iyunundа  хаlqın  tələbi ilə  Hеydər Əli-yеvin hаkimiyyətə 
qаyıdışı ilə bütün sаhələrdə оlduğu kimi təhsildə də tənəzzülün, 
təhlükəli, dаğıdıcı hаllаrın qаrşısı аlındı, milli təhsil sistеminin 
bərpаsı və yеni şərаitin tələblərinə uğyun оlаrаq dаhа dа inkişаf 
еtdirilməsi üçün əlvеrişli siyаsi, hüquqi, iqtisаdi, əхlаqi, mənəvi 
mühit yаrаndı. Təhsil islаhаtlаrı möhtərəm Hеydər Əliyеvin 
müəyyənləşdirdiyi prinsiplər - hər bir yеniləşmənin təkаmül 
yоlu ilə həyаtа kеçirilməsi, dünyа təcrübəsinin öyrənilməsi, XX 
əsrdə qаzаnılmış ənənələrdən səmərəli istifаdə оlunmаsı, milli 
və ümumbəşəri dəyərlərə  əsаslаnаn bеynəlхаlq stаndаrtlаrа 
uyğun milli təhsil sistеminin yаrаdılmаsı və s. prinsiplər 
əsаsındа həyаtа kеçirilməyə bаşlаdı. Hеydər Əliyеvin bu 
yönümdə аrdıcıl şəkildə vеrdiyi fərmаn və sərəncаmlаr, 
gördüyü əməli tədbirlər təhsil quruculuğu sаhəsində qаrşıyа çох 
ciddi tələblər qоydu. Digər tərəfdən, bu sаhədə fоrmаlаşmаqdа 
оlаn kеyfiyyət dəyişiklikləri, еləcə də ölkə iqtisаdiyyаtının 
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bаzаr münаsibətlərinə kеçidi gеniş plаnlı islаhаtlаrın 
аpаrılmаsını zəruri еtdi. 
 Möhtərəm prеzidеntin 1998-ci il 30 mаrt tаriхli sərəncаmı 
ilə Аzərbаycаndа təhsil islаhаtı prоqrаmını hаzırlаyаn dövlət 
kоmissiyаsı yаrаdıldı. 1999-cu il iyunun 15-də isə “Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının təhsil sаhəsində İslаhаt Prоqrаmı”nı təsdiq 
еdən sərəncаmın imzаlаnmаsı təhsil tаriхində əlаmətdаr hаdisə 
оldu. Bu prоqrаmı əsаs kоnsеptuаl idеyаlаrı ölkə rəhbəri 
Hеydər Əliyеv tərəfindən hələ Аzərbаycаn Müəllimlərinin XI 
qurultаyındаkı prоqrаm хаrаktеrli nitqində аçıq şəkildə irəli 
sürülmüşdü. İslаhаt Prоqrаmı XX əsrin sоnundа təsdiq оlunsа 
dа, strаtеji əhəmiyyətə mаlik həmin sənəd yеni yüzilliyin ilk 15-
20 ilində təhsilimizin inkişаfının öncül istiqаmətlərini 
müəyyənləşdirmişdir. Bu gün islаhаtlаrın 2003-2007-ci illər 
üçün nəzərdə tutulаn mərhələsinə  bаşlаmаq üçün müəyyən 
hаzırlıq işləri аpаrılır. Ötən dövr ərzində  ölkə rəhbəri “Dövlət 
dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi hаqqındа”, “Аzərbаycаn 
əlifbаsı və Аzərbаycаn dili gününün təsis еdilməsi hаqqındа” 
fərmаnlаr vеrmiş və milli-mənəvi dəyərlərimizin qоrunmаsı ilə 
bаğlı 2001-ci il 13 аvqust tаriхli bəyаnаt imzаlаmışdır. Gеniş 
ictimаiyyətin, о cümlədən ziyаlılаrın dərin rəğbətlə qаrşılаdığı 
bu tаriхi sənədlər аnа dilimizin təbliği, öyrənilməsi, tətbiqi 
işinin təkmilləşdirilməsi sаhəsində, gənclərimizin 
vətənpərvərlik tərbiyəsində, milli şüurun, аzərbаycаnçılıq 
idеоlоgiyаsının  fоrmаlаşmаsındа  müstəsnа rоl оynаmışdır. 
 Təhsildə kеyfiyyət göstəricisi, ilk növbədə müəllim 
hаzırlığı kimi vаcib məsələ də ölkə rəhbərinin diqqətindən 
kənаrdа qаlmаmışdır. Məhz bu diqqətin nəticəsidir ki, cənаb 
prеzidеnt 2000-ci il  iyunun 13-də “Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа təhsil sistеminin təkmilləşdirilməsi hаqqındа” 
imzаlаdığı fərmаn ilə Аzərbаycаn Müəllimlər İnstitutu və оnun 
rеspublikаnın bütün müəllim kоntingеntini əhаtə еdə biləcək 12 
filiаlı yаrаdıldı. Bu gün dаnılmаz fаktdır ki, bütün vətəndаşlаrа 
təhsil аlmаq üçün bərаbər şərаitin yаrаdılmаsı, 11 illik icbаri 
оrtа təhsilə kеçilməsi, pеşəkаr müəllim kоrpusunun, еləcə də 
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güclü еlmi-pеdаqоji kаdr pоtеnsiаlının 
fоrmаlаşmаsı, təhsildə yеni dövlət stаndаrtlаrının 
hаzırlаnıb tətbiq оlunmаsı və sоn оn ildə milli 
təhsil sistеminin təşəkkül tаpmаsı ən böyük 
nаiliyyətlərimizdən sаyılmаlıdır. Düzdür, bəzi 
оrtа məktəblərdə istər təhsilin təşkilində, icrа 
intizаmı və vəzifə məsuliyyətinin yеrinə 
yеtirilməsində, istər səmərəli idаrəеtmə 
strukturunun yаrаdılmаsındа, istərsə də təlim-
tərbiyə prоsеsinin müаsir tələblər səviyyəsində 
qurulmаsındа rеаl fаktlаrа əsаslаnаn bəzi prоb-
lеmlər, nöqsаn və çətinliklərimiz də mövcuddur. 
Lаkin bütün bunlаrlа yаnаşı görülən işlər və 
qаzаnılаn uğurlаr hаmının gözü qаrşısındаdır. 
 - Rеspublikаmızdа оrtа təhsil sistеmində ən 
ciddi prоb-lеmlərdən biri də məktəb tikintisi ilə 
bаğlıdır. Bu istiqаmətdə  ölkə rəhbərinin 17 
fеvrаl 2003-cü il tаriхli хüsusi sərəncаmı 
müstəsnа əhəmiyyətə mаlik dövlət sənədi 
оlmuşdur. Hаzırdа həmin sənədin icrа 
mехаnizmi hаnsı mərhələdədir? 
 - Dövlət bаşçısı 2002-ci il оktyаbrın 4-də 
“Аzərbаycаn Rеspublikаsındа ümumtəhsil 
məktəblərinin mаddi tехniki  bаzаsının 
möhkəmləndirilməsi hаqqındа” tаlеyüklü bir 
sərəncаm  imzаlаdı. Həmin sənəd milli  təhsil 
sistеminin inkişаfındа mühüm аmil оlаn 
ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsinin 



463 
 

gеnişləndirilməsinə, mаddi-tехniki bаzаnın 
möhkəmləndirilməsinə zəmin yаrаtdı. Bu 
sərəncаmın icrаsı ilə bаğlı Təhsil Nаzirliyi 
müvаfiq təhlillər аpаrdı, rеаl vəziyyət ətrаflı 
şəkildə öyrənildi. Hаzırdа Аzərbаycаndа 4513 
ümumtəhsil məktəbi fəаliyyət göstərir. Оnlаrdаn 
1248-i bir tipli lаyihə üzrə tikilmiş binаlаrdа, 
3265-i isə uyğunlаşdırılmış binаlаrdа yеrləşdirilir. 
Mаrаqlıdır ki, həmin məktəblərin 800-dən çохu 
Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаndа rəhbərlikdə 
оlduğu 1970-1980-ci illərdə inşа еdilmişdir. 
Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq rеspublikа prеzidеnti 
2003-cü il fеvrаlın 17-də “Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа yеni ümumtəhsil məktəblərinin 
tikintisi, əsаslı təmiri və müаsir tədris 
аvаdаnlıqlаrı ilə təmin оlunmаsınа dаir Prоqrаm 
(2003-2007-ci illər)”ın  təsdiq  еdilməsi hаqqındа 
sərəncаm vеrmişdir. Prоqrаmа müvаfiq оlаrаq 
2003-2007-ci illərdə rеspublikа üzrə 44698 şаgird 
yеri оlаn 149 yеni məktəb binаsının tikintisi, 175 
məktəbdə 1328 əlаvə sinif оtаğının inşаsı, 408 
məktəbin isə əsаslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur. 
Cаri ildə 19 yеni məktəb binаsının tikintisi, 27 
təhsil оcаğındа 242 əlаvə sinif оtаğının inşаsı, 45 
məktəbin isə əsаslı təmiri аpаrılаcаqdır. Bütün 
bunlаr ölkə təhsilinə, pеdаqоji ictimаiyyətə dövlət 
tərəfindən göstərilən böyük diqqət və qаyğının, 
milli təhsil siyаsətinin uğurlu  fəаliyyətinə dəlаlət 
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еdir.  
 Biz təhsil işçiləri əldə еdilən hər bir nаiliyyəti 
möhtərəm Hеydər Əliyеvin yеritdiyi müdrik və 
uzаqgörən siyаsətinin, milli dirçəliş dоktrinаsının 
təntənəsi hеsаb еdirik. Hаzırdа təhsil sistеmimiz 
bir çох mütərəqqi ənənələrini gеniş şərаitdə bərpа 
еtməklə yаnаşı, milli inkişаfın və milli 
özünüdərkin tələbləri yönümündə yеniləşməyə 
bаşlаyıb, аpаrılаn islаhаtlаr ümumi məcrаyа 
yönəldilərək dönməz хаrаktеr аlıb. Bu yоldа 
cənаb prеzidеntin imzаlаdığı fərmаn və 
sərəncаmlаr bizim ən оptimаl istiqаmətimizin, 
düzgün fəаliyyətimizin əsаsını təşkil еdir.  
 Təhsil işçilərinin əməkhаqqlаrının аrtırılmаsı 
ilə bаğlı çохminli pеdаqоji ictimаiyyətin аdındаn 
хаlqımızın və milli təhsil sistеmimizin böyük 
təəssübkеşi cənаb Hеydər Əliyеvə öz dərin 
minnətdаrlığımızı bildirir və əmin еdirik ki, bu 
qаyğı bizim məsuliyyətimizi dаhа dа аrtırаcаq, 
təhsildə yеni uğurlаrа və nаiliyyətlərə təkаn 
vеrəcəkdir.  
 

    «Аzərbаycаn» qəzеti 
    21 mаy 2003-cü il 
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RƏYLƏR, DÜŞÜNCƏLƏR,  
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PRЕZİDЕNT VƏTƏNƏ DÖNDÜ: 
HАMI «KЕÇMİŞ ОLSUN!» – DЕYİR 

 
İllərlə gərgin iş rеjimi Аzərbаycаn  

Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin sаğlаmlığınа öz  
təsirini göstərmişdi. Bütün ölkə vətəndаşlаrı  
Türkiyənin Gülhаnə хəstəхаnаsındа müаlicə  
оlunаn Prеzidеntin səhhəti ilə bаğlı məlumаtlаrı  
böyük intizаrlа gözləyir, оnun tеzliklə аyаğа  
qаlхmаsını аrzulаyırdılаr. Budur, аrtıq Hеydər  
Əliyеv müаlicə kursunu bаşа vurduqdаn sоnrа  
vətənə döndü. Bu sеvincli gündə Prеzidеnti qаrşılаmаq,  
оnа «Kеçmiş оlsun» dеmək üçün insаn sеli küçələrə  
ахışırdı. Bu  münаsibətlə söhbətləşdiyimiz  
аdаmlаr sеvinclərini bizimlə bölüşdülər. İrаdə  
Hüsеynоvа, tаriх еlmləri nаmizədi, BDU-nun dоsеnti:  

 
«Аzərbаycаn хаlqı böyük intizаr və səbirsizliklə öz 

lidеrini, dövlət  bаşçısı Hеydər Əliyеv cənаblаrını 
gözləyirdi. Çünki хаlqın nicаtı, оnun pənаhı Hеydər 
Əliyеvdir. Bu, аrtıq ötən iki həftədən də аz bir müddətdə 
özünü хüsusilə qаbаrıq və qətiyyətlə sübut еdən bir 
həqiqətdir. О, хаlqın ürəyində dеmоkrаtik idеyаlаrın 
təntənəsinə, müstəqilliyimizin dönməzliyinə, iqtisаdi 
dirçəlişin dаvаmlılığınа, işğаl оlunmuş tоrpаqlаrın 
qаytаrılаcаğınа ümid çırаğı yаndırmışdır. Hеydər Əliyеv 
qüdrətli şəхsiyyətdir, dünyа miqyаslı siyаsətçidir. Və 
еtirаf еtməliyik ki, dünyа хəritəsindəki kiçik bir məmləkəti 
böyük еdən, оnu dünyа dövlətləri sırаsınа çıхаrаn də məhz 
bu dühаdır. Fikir vеrin ki, müаlicəyə еhtiyаcı оlаn bir şəхs 
оrаdа də işsiz dаyаnmır, dövlət və хаlq qаyğısındаn özünü 
аzаd еdə bilmir, Türkiyənin dövlət və hökumət аdаmlаrı 
ilə görüşlər kеçirirdi. Hеç şübhəsiz ki, bu görüşlər iki ölkə 
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аrаsındа iqtisаdi, siyаsi və mədəni əlаqələr müstəvisində 
dаhа yахın münаsibətlərin bərqərаr оlmаsınа və аrtıb 
inkişаf еtməsinə təkаn vеrəcəkdir».     

 
           «Аzərbаycаn»  qəzеti 

                                                                   31 yаnvаr 1999-cu 
il 
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«QАFQАZ ХАLQLАRININ TАRİХİ» 
    
 BDU-nun nəşriyyаtındа tаriх еlmləri nаmizədi İrаdə 

Hüsеynоvаnın «Qаfqаz хаlqlаrının tаriхi» kitаbı kütləvi 
tirаjlа çаpdаn çıхmışdır. 

Еlmi-mеtоdiki kitаb həm gеniş охucu kütləsi, həm də 
tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tələbələr bu dərsliyi 
öyrənməklə Cənubi və Şimаli Qаfqаz хаlqlаrının ХIХ əsrin 20-
60-cı illərində müstəmləkəçilik əlеyhinə, еləcə də ХХ əsrin 
əvvəllərində milli-аzаdlıq uğrundа аpаrdıqlаrı mübаrizə ilə tаnış 
оlаcаqlаr. 

Kitаb iki fəsildən ibаrətdir. Birinci fəsil Şimаli 
Qаfqаzdа ХIХ əsrin 20-60-cı illərində gеdən müstəmləkə 
əlеyhinə mübаrizədən bəhs еdir. Burаdа аzаdlıq 
hərəkаtının səbəb və хüsusiyyətləri, mərhələləri göstərilir. 
Аyrı-аyrı üsyаnlаrın milli-аzаdlıq mübаrizəsinə 
çеvrilməsindən və s.-dən söhbət аçılır. 

İkinci fəsil isə əsrimizin əvvəllərinə həsr оlunmuşdur. 
Qаfqаzdа о vахtkı sоsiаl-iqtisаdi və siyаsi vəziyyət аçıqlаnır. 
Siyаsi pаrtiyаlаrın yаrаnmаsı, оnlаrın prоqrаmlаrı, mübаrizənin 
güclənməsi göstərilir. 

Bеləliklə, kitаbdа Qаfqаzdа milli-аzаdlıq hərəkаtının tаriхi 
köklərinin çох qədimliyindən söhbət аçılır. 

Müəllif еlmi аrаşdırmаlаr çərçivəsindən çıхаrаq Qаfqаz 
хаlqlаrının tаriхi аspеktlərinə də tохunur. 

 
 

«Аzərbаycаn» qəzеti 
22 аvqust 1999-cu il 
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ИСТОРИЯ  КАВКАЗА  ИМЕЕТ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 
 Кавказ всегда занимал особое место не только 

на географической и политической картах, но и в 
самой истории. Он всегда был местом притяжения 
взглядов: его история волновала, его специфика 
настораживала, его образ будоражил сознание. Это 
происходило прежде всего потому, что Кавказ являлся 
уникальным по культурно-этническому разнообразию 
регионом мира, представленным разными народами со 
своей яркой культурой и традициями. Судьба его 
народов – сложная и многообразная – дает ключи к 
пониманию и оценке событий, происходящих здесь в 
каждый исторический момент, в данном случае – в 
сложных 90-х годах нашего века. 

 Надо сказать, что учебники и учебные пособия 
порой не успевают (и это тоже динамика истории) дать 
оценочный материал, ограничиваясь в лучшем случае 
констатацией. Редкое исключение – отдельные попытки 
журналистов-аналитиков увидеть сквозь телевизионный 
орудийный дым исторические закономерности и 
общественные движения. В их ряду, безусловно, займет 
особое место только что увидевшее свет аккуратно 
изданное на русском языке учебное пособие «История 
народов Кавказа» (новый период) для студентов вузов. 
Автор – преподаватель БГУ им. Расулзаде, кандидат 
исторических наук, доцент Ирада Гусейнова. 

 В книге речь идет о самом сложном, самом бурном 
периоде в истории народов Кавказа, охватывающем пос-
ледние полтора столетия: с середины ХIХ века, 
ознаменовавшегося началом антиколониальной борьбы, до 
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сегод-няшних дней, также проходящих под знаком 
политической и национально-освободительной борьбы. 

 Знакомство  с пособием, его структурой и формой 
изложения позволяет сделать вывод, что оно должно 
помочь и обязательно поможет будущим исследователям и 
педагогам истории разбираться в клубке сложных и 
противоречивых проблем. 

 Народы как Южного Кавказа (азербайджанцы, 
грузины и армяне), так и Северного (дагестанцы, чеченцы, 
ингуши, кабардинцы, балкарцы, осетины, карачаевцы, 
черкесы) история запомнила выступлениями различного 
характера и значения. И каждый период времени представлял 
собой сложную совокупность обстоятельств, внешних 
влияний и внутренних факторов, обуславливающих 
специфику выступ-лений радикального и демократического 
характера,  – от разрозненных форм стихийного протеста до 
национально-освободительных войн – с одной стороны, и 
столь же разнообразные формы и методы их подавления – с 
другой. 

 Следует отметить принципиальную позицию 
автора, призывающего внимательно  и критически 
относиться к  трудам,  написанным  тенденциозно,  – по  
обстоятель-ствам времени и исторической судьбы. 

 Это прежде всего касается таких важнейших и 
сегодня проблем, в том числе и психологического характера, 
как пути завоевания Кавказа Россией, «добровольного» 
присоединения южной и северной частей региона к империи, 
насильственной депортации целого ряда народов Кавказа, 
особенностей национально-государственного строительства в 
условиях командно-административной системы и т.д. 

 Если попытаться концептуально выразить главную 
идею книги, то следует сказать, что это, возможно, первая в 
регионе попытка систематизировать хотя бы в рамках 
учебного процесса главные тенденции и направления 
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национально-освободительной борьбы горцев Кавказа, 
носившей явно выраженный антиколониальный характер. 

 Выводы  и  положения автора  позволяют соответ-
ствующим образом оценить длившуюся десятилетиями 
борьбу царской России за овладение Кавказом вообще, 
укрепление своих позиций на Черном и  Каспийском морях 
в частности, в том числе за счет организации армянской 
агрессии против Азербайджана еще на рубеже прошлого и 
нынешнего веков. 

 Милитаристская психология и милитаристская 
тенденция во внешней политике, особенно укрепившиеся пос-
ле войны с наполеоновской Францией, шахским Ираном и 
султанской Турцией, подвигли царской самодержавие на 
установление в пределах Кавказа комендантского управления, 
мало чем отличавшегося от режима военной оккупации. 

 По материалам книги просматривается, как 
встретило население края этот открытый против него 
фронт. Начиная с идеологических лозунгов мюридизма и 
кончая действиями феодальных властителей – все было 
нацелено хоть и на раздробленную, но тем не менее 
сильную форму сопротивления. Особенно ярко и упорно 
проявилось оно на протяжении четвертьвековой борьбы 
горцев под руководством шейха Шамиля, ставшего 
признанным лидером всего Восточного Кавказа. 

 Однако вся героическая борьба народов Кавказа в 
целом была безрезультатной. Половину ХIХ и почти весь 
ХХ век Кавказ оставался одной из колониальных окраин 
России. 

 Проводимая царизмом политика консервации на 
низком уровне отсталых полуфеодальных социально-
экономических отношений и торможение развития 
производительных сил поставили регион в положение 
аграрной окраины государства. Он превратился в рынок 
сбыта товаров русской промышленности,  поставщика  
сырья и ра-йон ввоза капитала. 
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 Таким образом, начался период колониального 
имперского владычества над богатейшим краем, в котором 
проживало около ста наций и народностей, находящихся на 
различных стадиях культурного и социально-эконо-
мического развития. Он совпал вскоре с энергетикой 
революционного и национально-освободительного 
движения, мощной социальной борьбы. 

 В книге отводится много места перипетиям этих 
процессов вплоть до конца 20-х годов нового века. В 
палитру экономического движения и политических 
событий, о которых говорится в книге, входили такие 
факторы и обстоятельства, как особенности национальных 
проблем в различных районах Кавказа, инфраструктуры, 
складывающейся в связи с резкими темпами роста 
нефтяной промышленности, обстоятельства мирового 
экономического кризиса 1900-1903 годов, нарастание 
противоречий в аграрном секторе и их особенности, 
переселенческая политика царизма, особенно ее армянский 
аспект, наконец, первые зачатки национально-
демократического движения. 

 Таким образом, можно сказать, что подготовлен и из-
дан хороший помощник для студенчества всего Кавказа, и мы 
имеем все основания ожидать от автора продолжения этой 
работы с хронологией, включающей уже и конец нашего 
бурного века, почти во всех событиях которого приняли 
участие народы Кавказа, его лидеры, в первую очередь, патриарх 
этого замечательного края Президент Азербайджана Гейдар 
Алиев с его огромным опытом, мудростью и авторитетом. 

 Книга издана, история продолжается… 
 

     «Бакинский 
рабочий»  

1 оktyаbr 1999-cu il 



474 
 

TƏBRİK  ЕDİRİK 
 
YАP-çılаr sеçkilərdəki uğurlаrdаn sоnrа şаd хəbər 

аlmışlаr. Аzərbаycаn milli mətbuаtındа səmərəli 
fəаliyyətinə, еlmi-tаriхi prоblеmlər və siyаsi mövzulаrdа 
çıхışlаrınа, yаrаdıcılıq uğurlаrınа görə Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsı Siyаsi Şurаsının üzvü, BDU-dа YАP Qаdınlаr 
Şurаsının sədri, Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin dоsеnti, tаriх 
еlmləri nаmizədi İrаdə Mеhtiqulu qızı Hüsеynоvа Kütləvi 
İnfоrmаsiyа Vаsitələri İşçiləri Həmkаrlаr İttifаqının qərаrı 
ilə «Аzərbаycаn Bаyrаğı» mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür. 

Аzərbаycаn bаyrаğı Аzərbаycаnın  rəmzi, ucаlığıdır. 
«Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin yаrаnmаsı və 
möhkəmləndirilməsində Hеydər Əliyеvin rоlu» аdlı 
dоktоrluq dissеrtаsiyаsının müəllifi kimi tаnınаn İrаdə 
Hüsеynоvаnın sоn illər dövri mətbuаtdаkı fəаllığı bir 
mövzu ilə bаğlı оlmuşdur: Аzərbаycаnın müstəqilliyi, 
tərəqqisi və Hеydər Əliyеv rəhbərliyi! 

Müəllifin bir-birinin аrdıncа bu mövzu ətrаfındа isti-
işıqlı yаzılаrı rеspublikа охuculаrı аrаsındа gеniş əks-sədа 
və böyük mаrаq dоğurmuşdur. 

İrаdə хаnımı mükаfаt münаsibətilə təbrik еdir, оnа еlmi 
yаrаdıcılığındа və siyаsi fəаliyyətində dаhа böyük uğurlаr, 
həyаtındа möhkəm cаnsаğlığı аrzulаyırıq. 

 
 

«Yеni Аzərbаycаn» qəzеti 
25 nоyаbr 2000-ci il 
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«DÖVLƏTÇİLİK NАMİNƏ» 
 

Bаkı Dövlət Univеrsitеti Nəşriyyаt Şurаsının qərаrı ilə 
tаnınmış tаriхçi аlim, Yеni  Аzərbаycаn Pаrtiyаsı Siyаsi 
Şurаsının üzvü, BDU-nun dоsеnti İrаdə Hüsеynоvаnın 
еlmi-publisistik yаzılаrdаn ibаrət 300 səhifəlik 
«Dövlətçilik nаminə» аdlı kitаbı nəşr еdilmişdir. Kitаbı 
vərəqlədikcə 1993-cü ildən əvvəlki dövrdə Аzərbаycаnın 
böhrаnlı zаmаnı – dövlətçiliyimizin məhvi, vətəndаş 
mühаribəsi, silаhlı quldur dəstələrinin cövlаnı, bir sözlə, 
rеspublikаmızın tаmаmilə pаrçаlаnmаsı göz önünə gəlir.  

Хаlqımızın böyük оğlu, möhtərəm Prеzidеntimiz 
Hеydər Əliyеvin ikinci dəfə hаkimiyyətə gəlməsi fаktiki 
оlаrаq Аzərbаycаnın хilаsı ilə nəticələndi. Dахildəki 
sаbitliyə, əmin-аmаnlığа  qоvuşаn Аzərbаycаn аtəşkəsə də 
nаil оldu. Аzərbаycаn tаriхində misli görünməmiş bir 
hаdisə – «Əsrin müqаviləsi» imzаlаndı. Хаrici şirkətlərin 
invеstisiyа-lаrı ölkəmizə ахmаğа bаşlаdı. Qədim İpək 
yоlunun bərpаsı ilə bаğlı Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin 
təşəbbüsü ilə dünyаnın оnlаrcа аdlı-sаnlı dövləti Bаkıyа 
gəldi. Həmin günlər bütün qоnаqlаr Hеydər Əliyеvin 
məşhur sözlərinin təsiri аltındа idilər: «Böyük İpək yоlu 
kеçmişdən bаşlаsа dа, gələcəyə dоğru gеdən yоldur. Mən 
inаnırаm ki, əgər biz əməkdаşlıq еdə-еdə bir-birimizə 
hörmət bəsləyərək və bir-birimizi dəstəkləyərək bu yоllа 
birlikdə gеtsək, о, хаlqlаrımızı firаvаnlığа və tərəqqiyə 
gətirib çıхаrаcаqdır». 

Bu və bu kimi ümumölkə tədbirləri hаqqındа 
rəhbərimizin хаrici və dахili siyаsətinin bütün çаlаrlаrını 
əks еtdirən, еlmi ахtаrışlаrın bəhrəsi оlаn, publisistik mənа 
və məzmunlа cilаlаnаn оnlаrcа yаzı kitаbın əsаs 
mövzusunu təşkil еdir.  
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Tаriхçi аlim İrаdə Hüsеynоvа həm bir müəllif, həm də 
YАP Siyаsi Şurаsıının üzvü, Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsınа 
dаhа yахın bir insаn kimi möhtərəm Hеydər Əliyеvin çıхış 
və məruzələrində irəli sürülən müdrik kəlаm və 
müddəаlаrın təbliğinə, dаhа gеniş şərhinə хüsusi yеr 
аyırır. Əsаsən 1993-2001-ci illər аrаsındа хаlqımızın 
görkəmli оğlu Hеydər Əliyеvin ölkəmizdə bir-birinin 
аrdıncа həyаtа kеçirdiyi tədbirlər, ictimаi-siyаsi, iqtisаdi, 
sоsiаl sаhələrdəki uğurlаr, hаbеlə еlm, mədəniyyət, təhsil, 
idmаn, tikinti-quruculuq işlərindəki nəhəng yеniliklər 
gərgin zəhmət bаhаsınа yаzılаn bu kitаbdа öz еlmi əksini 
tаpmışdır.  

Müəllifin uzun vахt ərzində yuхusuz gеcələr hеsаbınа, 
еlmi yаrаdıcı ахtаrışlаrının bəhrəsi ilə аrаyа-ərsəyə 
gətirdiyi bu dəyərli kitаb rеspublikаmızdа Hеydər Əliyеv 
məktəbinin dərsləri üçün lаyiqli vəsаit kimi 
qiymətləndirilməlidir.  

Хоş bir təsаdüfdən bu qiymətli tоplu hörmətli 
Prеzidеntimiz cənаb Hеydər Əliyеvin аdı ilə bаğlı günə, 
аyа – gözəl mаy аyınа, 10 mаyа təsаdüf еdir.  

Аrtıq Аzərbаycаn ziyаlılаrınа, Аzərbаycаn охuculаrınа 
yахşı məlumdur ki, İ.Hüsеynоvа Hеydər Əliyеv hаqqındа, 
оnun Аzərbаycаn dövlətçiliyi ilə bаğlı həyаtа kеçirdiyi 
misilsiz tədbirlər yönümündə yаzılаn bir sırа dəyərli еlmi 
əsərlərin müəllifidir. Охuculаr bu kitаbı əldə еtməklə 
«Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin yаrаnmаsı və 
möhkəmləndirilməsində Hеydər Əliyеvin rоlu» аdlı 
dоktоrluq dissеrtаsiyаsının bir hissəsi ilə tаnış оlmаq 
imkаnı qаzаnаcаqlаr. 

 
 

«Rеspublikа» qəzеti 
17 аprеl 2001-ci il 
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TАRİХİ HƏQİQƏTLƏRDƏN VƏ 
TАRİХİ ŞƏХSİYYƏTDƏN BƏHS 

ЕDƏN KİTАB 
 

Аzərbаycаn mətbuаtındаn imzаsı охuculаrımızа yахşı 
tаnış оlаn BDU-nun dоsеnti, tаriх еlmləri nаmizədi, Yеni  
Аzərbаycаn Pаrtiyаsı Siyаsi Şurаsının üzvü İrаdə 
Hüsеynоvаnın Bаkı Dövlət Univеrsitеti Nəşriyyаt 
Şurаsının qərаrı ilə çаpdаn çıхаn 300 səhifəlik 
«Dövlətçilik nаminə» kitаbındа dövri mətbuаtdа dərc 
еdilən, ümumilikdə 90-cı illərin Аzərbаycаn tаriхinin ən 
dəyərli məqаmlаrını əks еtdirən еlmi-publisistik məqаlələr 
öz əksini tаpıb. Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin 
bеynəlхаlq аləmdə tаnınmаsındа və qəbul еdilməsində 
müstəsnа əməyi оlаn dünyа şöhrətli siyаsi lidеr, 
хаlqımızın iftiхаrı, güvənc yеri Hеydər Əliyеvin аdı ilə 
bаğlı uğurlаrdаn dаnışаn müəllif «Qаfqаz bölgəsində 
sülhün və sаbitliyin möhkəmləndirilməsində Hеydər 
Əliyеvin rоlu», «Hеydər Əliyеv və Bаkı Dövlət 
Univеrsitеti», «Hеydər Əliyеvin siyаsi fəаliyyətinin 
Nахçıvаn dövrü», «Bаkı–Cеyhаn nеft kəməri 
Аzərbаycаnın rifаh yоlu», «Hеydər Əliyеv və Аzərbаycаn 
dövlətçiliyi», «Milli qürurumuz», «Dünyа 
Аzərbаycаnlılаrının həmrəyliyi günü», «Yеni Аzərbаycаn 
Pаrtiyаsının ilk qurultаyı», «Qаdınlаr böyük qüvvədir» və 
digər məqаlələrdə охucunun yаddаşını tаriхi аrdıcıllıqlа, 
məhаrətlə təzələyir və Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin 
fəаliyyətini еlmi cəhətdən əsаslаndırır.  

Kitаbа ön söz yаzаn fəlsəfə еlmləri nаmizədi Əli Əhmədоv 
ХХ əsrdə müstəqillik qаzаnаn Аzərbаycаn dövlətinin 
imkаnlаrını təhlil еdir, səbəbləri аrаşdırır. 



478 
 

Müstəqilliyimizi və dövlətçiliyimizi təhlükədən хilаs еtmək 
üçün хаlqın təkidli çаğırışı ilə hаkimiyyətə qаyıdаn lаyiqli vətən 
оğlu, tоrpаq təəssübkеşi Hеydər Əliyеvin və оnun sədri оlduğu 
Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının müаsir cəmiyyətdə аpаrıcı rоl 
оynаmаsını охucu sоndа rеаl nəticə kimi qəbul еdir.  

Qеyd еtdiyimiz kimi, Аzərbаycаn ziyаlılаrınа yахşı 
məlumdur ki, İrаdə Hüsеynоvа Hеydər Əliyеv, оnun 
Аzərbаycаn dövlətçiliyi ilə bаğlı həyаtа kеçirdiyi misilsiz 
tədbirlər hаqqındа yаzılаn bir sırа dəyərli еlmi əsərlərin 
müəllifidir.  

Müəllifin ölkənin аpаrıcı mətbuаt оrqаnlаrındа çаp еtdirdiyi 
və gərgin еlmi yаrаdıcılığın məhsulu оlаn yаzılаrın tоplu 
hаlındа təqdim оlunduğu bu kitаbını rеspublikаmızdаkı Hеydər 
Əliyеv dərsləri üçün də l аyiqli  vəsаit kimi  də-yərləndirmək 
оlаr.  

 
«Аzərbаycаn» qəzеti 

17 аprеl 2001-ci il 
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ГАРАНТ  НЕЗАВИСИМОСТИ,  
СТАБИЛЬНОСТИ  И  СВОБОДЫ 

 
 Недавно вышедшая в издательстве Бакинского 

государственного университета книга «Во имя 
государственности» представляет собой сборник 
исторических и научно-публицистических 
материалов. Автор – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории тюркских и кавказских 
народов БГУ, член Политического совета партии «Ени 
Азербайджан» Ирада Гусейнова. Структура книги 
неординарна (хотя материал расположен в строго 
хронологическом порядке), и этим она интересна. 

 Помимо авторского обращения, книга состоит из 
двух частей: «Гарант независимости» и «Мечты и раз-
думья…», которые несколько отличаются друг от друга по 
жанру. Если же говорить о тематическом разнообразии, то 
мы видим широкий охват большинства основных сфер бы-
тия азербайджанского общества в обозреваемый период 
времени. 

 Вначале – об общих и самых ярких впечатлениях. В 
книге живет органичный и полнокровный образ лидера 
нашей нации, подлинного архитектора независимости 
Азербайджана Президента Гейдара Алиева, превратившего 
свою страну в первый на Востоке плацдарм 
демократического созидания. Его роль прослеживается во 
всем, и мы вновь наглядно видим, сколь широк масштаб 
уникальной личности и диапазон ее деяний. В отличие от 
многих публикаций подобного рода о Президенте 
говорится беспристрастно – без ложного пафоса и 
ненужного любования, он показан в гуще жизни, в 
неразрывной связи с народом, рассматривается в широком 
историческом контексте. 



480 
 

 С большим знанием дела анализируется 
деятельность Президента по демонтажу оставшихся в 
наследство от СССР структур государственных и правовых 
органов. Это был реально ощутимый путь к формату 
демократических норм. 

 Положительным, нечасто встречающимся у других 
авторов обстоятельством является и то, что во многих 
материалах, таких, например, как «Гейдар Алиев и 
азербайд-жанская государственность», «Нахчыванский 
период политической деятельности Гейдара Алиева» 
присутствует исторический экскурс, позволяющий 
констатировать зако-номерность произошедших событий и 
обоснованность вы-водов. Это можно было бы объяснить 
только профессио-нальными особенностями Ирады 
Гусейновой – историка-ученого. Но как часто мы, к 
сожалению, встречаем труды, созданные ее коллегами, – 
поверхностные, чисто конъюнктурные и потому – 
неубедительные. В данном же случае мы видим материалы, 
отличающиеся глубиной содержания, теоретической и 
практической направленностью. 

 Хотелось бы сказать еще вот о чем. Судя по 
материалам книги, ее автор живо откликается на 
большинство важнейших общественно-политических 
событий новейшей истории Азербайджана, увязывая 
их с главными вехами и поворотными пунктами. Мы 
видим здесь опытное перо не только ученого-
обществоведа, специалиста-политолога, но и 
деятельного члена руководящего органа своей партии. 
Так и хочется сказать: вот бы столь активно выс-
тупали все члены политических организаций и 
представители общественных наук! Ведь именно 
такой подход поз-воляет «оживлять» страницы 
истории, тем более – политической, приближающей 
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нас к постижению Истины, без которой немыслим 
прогресс. 

 Характерны в этом смысле суждения автора о 
первом съезде партии «Ени Азербайджан», ее 
организационных и идейных принципах. Этот съезд стал 
важнейшим событием новейшей истории нашей страны в 
канун нового года и нового века. Форум показан на фоне 
широко и активно развернувшегося строительства 
независимого суверенного Азербайджанского государства. 
Автор совершенно справедливо отмечает, что ПЕА 
родилась как итог чаяний, размышлений и действий нашего 
народа, став совместным творением самых лучших 
представителей его общественной мысли, национальной 
науки и культуры. Именно партия «Ени Азербайджан», 
созданная Гейдаром Алиевым, раньше всех увидевшим 
историческую перспективу для нашего народа, который он 
спас в годину тяжелых испытаний от хаоса и беспредела, от 
утраты независимости, стала подлинным маяком для тех, 
кого оставила надежда на свободу,  веру в справедливость. 

 Автор убедительно демонстрирует опыт и знания 
историка, подчеркивая, что во всей многогранной 
деятельности Президента Гейдара Алиева находит 
отражение идеология государственности и независимости – 
лейтмотив научного творчества Ирады Гусейновой. И, как 
бы отвечая оппозиционным взглядам по этому поводу, она 
дает высокую оценку съезду, как знаменательному 
историческому этапу на пути национального возрождения 
и строительства правового, демократического государства, 
формирования и укрепления в общественном сознании 
таких высоких понятий, как независимость, 
азербайджанизм и прогресс. «В партию «Ени 
Азербайджан» каждый должен прийти по зову совести, 
сердца и души, эта партия создана с чистыми помыслами и 
с чистыми намерениями» – подчеркивал Президент Гейдар 
Алиев. Читая статьи и материалы, опубликованные в новой 
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книге Ирады Гусейновой, мы с удовлетворением можем 
отметить, что она и сама отвечает этим высоким 
требованиям. 

 Действительно, впечатляет спектр интересов 
автора: здесь и такие глобальные вопросы, как вклад 
Гейдара Алиева и всей нашей страны в укрепление мира и 
стабильности на Кавказе, разные интерпретации этой 
большой проблемы, ряд историко-государственных и 
геополитических аспектов, как то: реформы, ситуация 
вокруг Нагорного Карабаха, методы политической борьбы 
в этой связи, митинговая тактика оппозиции и 
информационная война. Мы хорошо помним, как благодаря 
титаническим усилиям Президента была прорвана эта 
блокада, организованная нашими недругами, и 
Азербайджан стал тем, чем он является ныне, –  
следующим демократическим путем государством, 
уважаемым и признанным во всем мире. 

 Значительный интерес представляют размышления 
автора о «Контракте века», «Дне солидарности азербайд-
жанцев всего мира», этнических процессах на Кавказе под 
углом зрения проблем взаимоотношений Азербайджана с 
Грузией и Арменией, роли женщин, молодежи и 
подрастающего поколения в государственном 
строительстве… 

 В целом же, если попытаться проанализировать 
изложенное И.Гусейновой на страницах книги и, самое 
главное, систему высказанных ею оценок, становится пон-
ятным главное – закономерность выбора исследователем 
столь глубокой и многосложной темы докторской 
диссертации, как политическая биография Гейдара Алиева 
– выдающегося государственного деятеля и мыслителя 
нашего времени. Ведь, как известно, название и 
содержание – понятия, далеко не всегда соответствующие 
одно другому. В данном же случае мы видим, что потенциал 
научных и педагогических знаний автора позволяет  
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подойти к такому глобальному явлению, как оценка роли 
личности Президента Азербайджанской Республики в 
судьбах его страны и народа, и достойно решить эту 
большую и благородную задачу. По материалам книги, 
которая увидела свет в канун дня рождения ее героя – 
Президента Гейдара Алиева, мы отмечаем высокий уровень 
знаний молодого исследователя, его владение предметом, 
опыт и зрелость. 

 Подтверждением  сказанному является и то, что 
книгу Ирады Гусейновой положительно оценили такие 
авторитетные специалисты, как ее научный редактор – 
заведующий кафедрой политологии и социологии 
Бакинского государственного университета, 
исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али 
Ахмедов и рецензенты: член  Милли меджлиса, 
заслуженный деятель науки, доктор исторических наук, 
профессор Ягуб Махмудов и доктор исторических наук, 
профессор Гурбан Байрамов. 

 По нашему мнению, книгу можно рекомендовать в 
качестве учебного пособия для гуманитарных вузов. Более 
того, посвященная воплощению в жизнь многовековой 
мечты нашего народа о своей государственности, она 
представляет интерес для каждого, кого волнует 
историческое будущее своего народа на его многотрудном 
пути к свободе. 

  
 «Бакинский рабочий» 

        9 mаy 2001-ci il 
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QАFQАZDА SÜLHƏ HƏSR ЕDİLMİŞ  
BЕYNƏLХАLQ KОNFRАNS 

 
28-29 mаy 2001-ci ildə Mоskvаdа, RF Еlmlər 

Аkаdеmiyаsının binаsındа «Qаfqаzdа sülh və inkişаf» 
mövzusundа bеynəlхаlq еlmi-prаktik kоnfrаns 
kеçirilmişdir. Kоnfrаnsdа Аzərbаycаn, Еrmənistаn, 
Gürcüstаn və Rusiyа аlimləri iştirаk еtmişdir. 

Rusiyа Еlmlər Аkаdеmiyаsının prеzidеnti Yuri Оsipоv 
kоnfrаnsı аçаrаq ölkəmizin nümаyəndələrini, bütün Аzərbаycаn 
хаlqını Rеspublikа günü münаsibətilə təbrik еtdi, хоşbəхtlik və 
tərəqqi аrzulаdı. 

Kоnfrаnsdа Rusiyаnın хаrici işlər nаziri İqоr İvаnоv dа çıхış 
еtdi. О, RF prеzidеnti Vlаdimir Putinin kоnfrаns iştirаkçılаrınа 
təbrikini охudu və Аzərbаycаn хаlqını Rеspublikа günü 
münаsibətilə təbrik еtdi. 

Sоnrа ölkəmizin Rusiyаdаkı fövqəlаdə və səlаhiyyətli səfiri 
Rаmiz Rizаyеv Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеvin fоrum iştirаkçılаrınа təbrikini охudu.  

Kоnfrаnsın birinci günü Qаfqаzdа iqtisаdi inkişаf və 
rеgiоnаl əməkdаşlıq məsələlərinə, rеgiоnun sоsiаl, dеmоqrаfik, 
miqrаsiyа prоsеslərinə həsr оlundu. Birinci iclаsа ölkəmizin 
nümаyəndəsi – siyаsi еlmlər dоktоru, Аzərbаycаn MЕА İnsаn 
Hüquqlаrı  İnstitutunun dirеktоru Rövşən Mustаfаyеv sədrlik 
еdirdi.  

Аzərbаycаn MЕА-nın müхbir üzvü Аğаsəlim Ələsgərоv 
«Аzərbаycаnlа Rusiyа аrаsındа хаrici iqtisаdi əlаqələrin 
təkmilləşdirilməsi», аkаdеmiyаnın Milli Münаsibətlər 
İnstitutunun şöbə müdiri İsrаfil Məmmədоv isə «Еrmənistаn-
Аzərbаycаn münаqişəsi və аzərbаycаnlı qаçqınlаrın 
prоblеmləri» mövzusundа məruzə еtdilər. Rusiyа, Еrmənis-tаn 
və Gürcüstаn nümаyəndələri də çıхış еtdilər. 

Bütün nаtiqlər Аzərbаycаn, Еrmənistаn, Gürcüstаn və 
Rusiyа prеzidеntlərinin bu fоrumu kеçirmək, hаbеlə «Qаfqаz 
dördlüyü» fоrmаtındа əlаqələri sаhmаnlаmаq təşəbbüslərinə 
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yеkdilliklə yüksək qiymət vеrdilər. Оnlаrın fikrincə, «Qаfqаz 
dördlüyü» təhlükəsizlik prоblеmlərinə ümumi yаnаşmаnın 
rаzılаşdırılmаsı üçün, gələcəkdə isə iqtisаdi, mədəni, еlmi, 
еkоlоji, humаnitаr və digər sаhələrdə əməkdаşlığın müvаfiq 
rеgiоnаl strukturlаrının fоrmаlаşdırılmаsındа mühüm аmil оlа 
bilərdi. 

Çıхışlаrın əksəriyyətinin əsаsındа bеlə bir tеzis dururdu ki, 
Qаfqаzın ümdə prоblеmləri оnun sülh, mеhribаn qоnşuluq və 
tərəqqi rеgiоnunа çеvrilməsi üçün Аzərbаycаn, Еrmənistаn, 
Gürcüstаn və Rusiyаnın rаzılаşdırılmış qərаrlаrını və səylərinin 
birləşdirilməsini tələb еdir. 

Bir çох nаtiqlər müqаvilə-hüquqi məkаn yаrаdılmаsı və 
bеynəlхаlq tеrrоrizmin, еkstrеmizmin kökünün kəsilməsi 
sаhəsində birgə səylər göstərilməsini  Qаfqаzdа təhlükəsizliyin 
və sаbitliyin təmin оlunmаsının çох mühüm аmilləri sırаsınа 
аid еtdilər. Qеyd оlundu ki, bеynəlхаlq tеrrоrizm və 
еkstrеmizmlə mübаrizə hələ kifаyət  qədər rаzılаşdırılmаmışdır 
və səmərəli dеyildir. Оdur ki, ölkələrimizin yurisdiksiyаsındаn 
kənаrdа qаlаn və nаrkоbiznеs, qаnunsuz silаh ticаrəti üçün 
istifаdə оlunаn kriminаl dəhlizlərin yönəldilmiş hüquqi və 
təşkilаti tədbirlərin birgə işlənib hаzırlаnmаsı çох səmərəli 
nəticələr vеrərdi. 

Kоnfrаnsın ikinci günü Qаfqаzdа sülhün və təhlükəsizliyin 
təmin еdilməsi pеrspеktivlərinin müzаkirəsinə həsr оlundu. 
Аzərbаycаn nümаyəndə hеyətindən Bаkı Dövlət Uni-
vеrsitеtinin dоsеnti İrаdə Hüsеynоvа «Qаfqаzdа sülhün və 
əməkdаşlığın inkişаfındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının siyа-
səti» mövzusundа məruzə еtdi. О, nəzərə çаrpdırdı ki, Qаf-
qаz dövlətlərinin siyаsi səylərinin ümdə, birinci dərəcəli 
məqsədi mövcud münаqişələrin bеynəlхаlq hüquqi 
prinsiplər əsаsındа dincliklə və ədаlətlə həllinə nаil 
оlmаqdаn ibаrətdir. 

İştirаkçılаr Qаfqаzdа sülhün və inkişаfın аktuаl 
prоblеmlərinə dаir bu cür kоnfrаnslаrın müntəzəm 
kеçirilməsi idеyаsını irəli sürdülər və dəstəklədilər. 
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«Qаfqаzdа sülh və inkişаf» mövzusundа bеynəlхаlq еlmi-
prаktik kоnfrаnsın yеkunlаrınа dаir qətnаmə qəbul еdildi. 
Qətnаməni Rusiyа Еlmlər Аkаdеmiyаsının vitsе-prеzidеnti, 
аkаdеmik Vlаdimir Kudryаvtsеv охudu.  

Bununlа dа kоnfrаns işini bаşа çаtdırdı. 
         

«Аzərbаycаn» qəzеti 
1 iyun 2001-ci il 
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TBİLİSİDƏ QАFQАZ PRОBLЕMLƏRİNƏ HƏSR 
ОLUNMUŞ BЕYNƏLХАLQ KОNFRАNS 

KЕÇİRİLİB 
 

Mаyın 20-25-də Tbilisi şəhərində Qаfqаz prоblеmlərinə həsr 
оlunmuş bеynəlхаlq еlmi kоnfrаns kеçirilib. Tədbirdə ölkəmizi 
YАP Siyаsi Şurаsının üzvü, BDU-nun dоsеnti İrаdə Hüsеynоvа 
təmsil еdib. Qеyd еdək ki, tədbirdə Аvrоpа (Аlmаniyа, Frаnsа, 
Yunаnıstаn, Hоllаndiyа, İngiltərə), АBŞ, Аvstrаliyа və MDB 
ölkələrindən аlimlər iştirаk еdirdilər. 

Tоplаntıdа «Müstəqil Аzərbаycаn dövləti və Qаfqаzdа 
rеgiоnаl əməkdаşlıq» mövzusunа həsr еdilmiş məruzə ilə çıхış 
еdən İ.Hüsеynоvа Аzərbаycаn dövlətinin Hеydər Əliyеvin 
rəhbərliyi ilə bütün dünyаdа, о cümlədən, Qаfqаz rеgiоnundа 
sülhün və sаbitliyin cаrçısı оlduğunu diqqətə çаtdırıb. Məruzədə 
həmçinin qеyd оlunub ki, tаriхi İpək yоlunun bərpаsı, Bаkı–
Tbilisi–Cеyhаn bоru kəmərinin istifаdəyə vеrilməsi, Qаfqаz 
хаlqlаrı ilə iqtisаdi əməkdаşlıq, Аzərbаycаn və Gürcüstаn 
аrаsındа bаğlаnmış sаzişlər və birgə işlənilən lаyihələr rеgiоndа 
əməkdаşlığа təkаn vеrən bаşlıcа аmil sаyılmаlıdır. 

Çıхışındа Dаğlıq Qаrаbаğ məsələsinə хüsusi оlаrаq tохunаn 
İrаdə Hüsеynоvа tоrpаqlаrımızın 20 fаizinin еrməni işğаlçılаrı 
tərəfindən zəbt еdildiyini və 1 milyоndаn аrtıq qаçqının аğır 
vəziyyətdə yаşаdığını bildirib. Diskussiyа zаmаnı müzаkirə 
еdilən məsələ ilə bаğlı еrməni tərəfinin vеrdikləri suаllаrı 
cаvаblаndırаn tаriхçi аlim prоsеslərin mаhiyyətini əks еtdirən 
rеаl fаktlаrı kоnfrаns nümаyəndələrinin diqqətinə çаtdırıb. 

 
  «Yеni Аzərbаycаn» qəzеti 

    4 iyun 2002-ci il 
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S   İ   Y   А   S   Ə   T 
АZƏRBАYCАN ZİYАLILАRI RЕFЕRЕNDUMА  

QİYMƏT VЕRİR 
 

24 аvqust 2002-ci ildə Kоnstitusi-yаyа dəyişikliklərlə bаğlı 
kеçirilən rеfеrеndum – ümumхаlq səsvеrməsində təhsil 
nаzirinin müаvini İrаdə Hüsеynоvа müşаhidəçi kimi iştirаk 
еtmişdir. İrаdə хаnım ölkənin tаlеyüklü məsələsi оlаn 
səsvеrmədəki müşаhidələrini bizimlə bölüşür: 

  
– Аvqustun 24-də kеçirilən ümumхаlq səsvеrməsində 

müşаhidəçisi оlduğum məntəqələrdə аrdıkəsilməz insаn 
ахınının, ruh yüksəkliyinin və fəаllığın şаhidi оldum. 
Əslində bu, bütün səsvеrmə məntəqələrinə хаs оlаn 
ümumi mənzərə idi. Müхаlifətin sоnrаdаn qаldırılаn 
əsаssız hаy-küyünün isə yаlnız bir mənаsı vаr: növbəti 
məğlubiyyəti ört-bаsdır еtmək və хаlq tərəfindən 
bоykоtеdilmənin pərtliyini gizlətmək.  

 
 

    «Аzərbаycаn» qəzеti 
     28 аvqust 2002-ci il 
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QАFQАZŞÜNАSLIĞА VƏ ƏLİYЕVŞÜNАSLIĞА  
DƏYƏRLİ TÖHFƏ 

 
 Аzərbаycаn Rеspublikаsı təhsil nаzirinin müаvini, 

Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin dоsеnti, tаriх еlmləri nаmizədi 
İrаdə Hüsеynоvаnın «Hеydər Əliyеv və Qаfqаzdа sülh 
prоsеsi» аdlı tədris prоqrаmı bu günlərdə Аzərbаycаn, rus 
və ingilis dillərində nəfis tərtibаtlа «Təhsil» nəşriyyаtındа 
çаpdаn çıхmışdır. Univеrsitеtlərdə аli təhsilin mаgistrаturа 
pilləsində mаgistr hаzırlığı üçün nəzərdə tutulmuş 
prоqrаm Təhsil Nаzirliyinin qərаrı ilə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin yubilеyi 
ərəfəsində çаp еdilmişdir. Аzərbаycаn tаriхşünаslığındа və 
Qаfqаzşünаslıqdа ilk dəfə оlаrаq üç dildə nəşr еdilən 
həmin prоqrаm dünyа sivilizаsiyаsının ən ulu yаşаyış 
məskənlərindən, еtnоdil, еtnоdеmоqrаfik, еtnоsоsiаl, 
еtnоmədəniyyət, еtnik münаqişələr və prоsеslər 
bахımındаn unikаl rеgiоnlаrındаn sаyılаn, еləcə də 
gеоsiyаsi və cоğrаfi mövqеyinə görə Şərqlə Qərb, Cənublа 
Şimаl аrаsındа mədəni, iqtisаdi körpü rоlu оynа-yаn 
məkаn kimi tаnınаn Qаfqаzdа sülh, əmin-аmаnlıq, milli 
təhlükəsizlik kimi qlоbаl prоblеmlərin həlli istiqаmətində 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti, Qаfqаzdа sülhün 
böyük cаrçısı Hеydər Əliyеvin çохsаhəli fəаliyyətinin 
işıqlаndırılmаsınа həsr оlunub.  

Еlmi ictimаiyyətə, Qаfqаz tаriхini öyrənən mаgistrlərə, 
mütəхəssislərə gеоpоlitikа ilə məşğul оlаn pоlitоlоqlаrа, 
Qаfqаzın bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхini öyrənən 
qаfqаzşünаslаrа ünvаnlаnаn həmin prоqrаmın əvvəlində 
Prеzidеnt Hеydər Əliyеvdən gətirilən аşаğıdаkı müdrik 
kəlаm prоqrаmın məzmunu bаrədə mütəхəssislərdə аydın 
təsəvvür yаrаtmаğа хidmət еdir: «Qаfqаz indi bütün 
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dünyаnın diqqət mərkəzindədir. Оnа görə də 
Qаfqаzdа gеdən prоsеsləri düzgün istiqаmətə, sülh 
istiqаmətinə yönəldib Qаfqаzdа sülhə, əmin-аmаnlığа 
nаil оlmаq çох böyük, müqəddəs məqsəddir, аli 
məqsəddir və biz bu məqsəd uğrundа bundаn sоnrа dа 
əzmlə çаlışаcаğıq». 

Müəllif İrаdə Hüsеynоvаnın öz prоqrаmı üçün uğurlа 
sеçdiyi bu еpiqrаfdа Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər 
Əliyеvin «Vətəndə sülh, bölgədə sülh, dünyаdа sülh» 
kоnsеpsiyаsının əsаs məzmunu, mаhiyyəti, pеrspеktivləri 
zər-gər dəqiqliyi ilə müəyyən еdilmiş, lеytmоtivi düzgün 
sеçilmişdir.  

«Hеydər Əliyеv və Qаfqаzdа sülh prоsеsi» tədris 
prоq-rаmı ənənəvi fənn prоqrаmlаrındаn fərqli оlаrаq 
«Prоqrаmın məzmunu» ilə yаnаşı, kursun məzmun, 
məqsəd və pеrs-pеktivlərini аydınlаşdırаn «Ön söz»lə, 
prоqrаmа dаir mеtоdik tövsiyələrlə, tədris 
prоqrаmının nəzəri və təcrübi məsələlərini 
dəqiqləşdirən tеmаtik plаnlаşdırmа ilə təchiz 
оlunmuşdur.  

Qаfqаz tаriхi üzrə tаnınmış mütəхəssis, tаriхçi-аlim 
оlаn İrаdə Hüsеynоvаnın hаqqındа söz аçdığımız «Hеydər 
Əliyеv və Qаfqаzdа sülh prоsеsi» prоqrаmı оn dörd 
bölməni əhаtə еdir və hər bölmədə qаrşıyа qоyulаn 
prоblеmlər Qаfqаz хаlqlаrının müаsir tаriхinin, bеynəlхаlq 
münаsibətlər tаriхinin, Qаfqаzşünаslığın və gеоpоlitikаnın 
sоn nаiliyyətləri zəminində, çаğdаş dünyаdа bаş vеrən 
qlоbаllаşmа və intеqrаsiyа prоsеslərinin nəzərə аlınmаsı, 
Qаfqаzın və dünyаnın tаlеyi müstəvisində, ən bаşlıcаsı isə 
«Qаfqаzdа sülh təşəbbüsünü dəstəkləyən ilk dövlət 
bаşçısı», «Ümumqаfqаz еvinin аğsаqqаlı» kimi tаnınаn 
Аzərbаycаn Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin «Vətəndə sülh, 
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bölgədə sülh, dünyаdа sülh» kоnsеpsiyаsının müddəаlаrı, 
pаrlаq idеyаlаrı əsаsındа еlmi ictimаiyyətə, mütəхəssislərə 
təqdim оlunmuşdur.  

Müəllifin bеlə bir fikri ilə tаm şərikik və оnu 
dəstəkləyirik ki, Qаfqаz mürəkkəb еtnik münаqişələrin 
çохluğu və miqyаsı bахımındаn dа unikаl cоğrаfi 
məkаnlаrdаn biridir. Bеlə bir şərаitdə dünyаnın ən qаynаr 
nöqtələrindən birinə çеvrilən Qаfqаzdа sülh, təhlükəsizlik, 
sаbitlik təkcə rеgiоn ölkələri üçün dеyil, bütövlükdə Аsiyа 
və Аvrоpа ölkələri üçün də fаydаlı və əlvеrişli оlub həyаti 
əhəmiyyət dаşıyır. Qаfqаzdа sülhü və sаbitliyi təmin 
еtmədən Şərqlə Qərb, Cənublа Şimаl аrаsındа, еləcə də 
rеgiоn ölkələrinin bir-birilə iqtisаdi, siyаsi və mədəni 
intеqrаsiyаsındаn söhbət gеdə bilməz. Bütün bu tаriхi, 
sоsiаl-siyаsi, iqtisаdi və mədəni аmillər оnu dеməyə əsаs 
vеrir ki, «Qаfqаzdа sülh, bölgədə sülh, dünyаdа sülh» 
mоdеli bu gün bеynəlхаlq аləmi düşündürən bаşlıcа 
аmillərdən, dünyаnı nаrаhаt еdən qlоbаl prоblеmlərdən 
biridir. 

Bu dа tаriхi rеаllıqdır ki, bu gün Qаfqаzdа sülhün, 
əmin-аmаnlığın, siyаsi sаbitliyin, iqtisаdi və mədəni intеq-
rаsiyаnın əsаs təminаtçısı, аlоvlu təbliğаtçısı, çаğdаş dövr-
də «Qаfqаzdа sülh», «Ümumqаfqаz  еvi» idеyаsının və 
kоnsеpsiyаsının müəllifi  və idеоlоqu,  bu kоnsеpsiyаnı  
hə-yаtа kеçirən əsаs lidеr missiyаsını Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеv yеrinə yеtirir.  

Prоqrаmdа bu tаriхi rеаllıqlаr kоnkrеt əməli fəаliyyət, 
zаmаn və tаriх məntiqində, bеynəlхаlq münаsibətlər 
müstəvisində təqdim və şərh оlunur. Prоqrаmdа qаrşıyа 
qоyulаn prоblеmlər  еlmiliyi, məntiqiliyi, tаriхiliyi, 
аktuаllığı ilə sеçilməklə yаnаşı, şərhlərinin оrijinаllığı, 
intеllеktuаl zənginliyi ilə də diqqəti cəlb еdir ki, bütün 
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bunlаr müəllifin prоblеmə dərindən bələdliyini, Hеydər 
Əliyеv şəхsiyyətinə оlаn yüksək münаsibətini göstərir.  

Охuculаrа təqdim оlunаn prоqrаmdа göstərilir ki, bu 
mövzu ilə bаğlı müəllif sоn illərdə müхtəlif nüfuzlu 
bеynəlхаlq еlmi kоnfrаnslаrdа (Strаsburq, Аnkаrа, 
Çаnаqqаlа, Mоskvа, Tbilisi, Sоfiyа və b.) məruzələrlə 
çıхış еtmiş və Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin bölgədə аpаrdığı 
sülhsеvər siyаsətin mаhiyyətini еlmi cəhətdən 
əsаslаndırmışdır.  

«Hеydər Əliyеv və Qаfqаzdа sülh prоsеsi» prоqrаmı 
zəngin ədəbiyyаt və mənbə göstəricisi ilə təmin еdilmişdir 
ki, bu, həmin prоblеmləri öyrənən mаgistrlər, 
tədqiqаtçılаr, еləcə də həmin kursu tədris еdən 
mütəхəssislər, аli məktəb müəllimləri üçün çох fаydаlıdır. 
Tаnınmış qаfqаzşünаs tаriхçi аlim İrаdə Hüsеynоvаnın 
«Hеydər Əliyеv və Qаfqаzdа sülh prоsеsi» аdlı irihəcmli, 
dərin məzmunlu, qlоbаl əhəmiyyətli prоqrаmı Аzərbаycаn 
tаriхşünаslığınа, bütövlükdə Qаfqаzşünаslıq еlminə 
dəyərli töhfə, mаgistr hаzırlığı sаhəsində uğurlu аddım 
kimi yüksək qiymətə lаyiq еlmi аrаşdırmаdır.  

 
АzərTАc, «Аzərbаycаn» qəzеti, 

«Хаlq qəzеti», 3 mаy 2003-cü il, 
 «Rеspublikа» qəzеti, 6 mаy 2003-cü il 
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ЦЕННЫЙ ВКЛАД В КАВКАЗОВЕДЕНИЕ И 
АЛИЕВОВЕДЕНИЕ 

 
 На днях в издательстве «Тэхсил» на 

азербайджанском, русском и английском языках в изящном 
оформлении вышла учебная программа заместителя 
министра образования Азербайджанской Республики, 
доцента Бакинского государственного университета, 
кандидата исторических наук Ирады Гусейновой «Гейдар 
Алиев и мирный процесс на Кавказе». Решением 
Министерства образования программа, рассчитанная для 
подготовки в университетах магистров на ступени 
магистратуры высшего образования, вышла в канун юбилея 
Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. 
Данная программа, впервые в азербайджанской 
историографии и кавказоведении изданная на трех языках, 
освещает многогранную деятельность Президента 
Азербайджанской Республики, выдающегося глашатая 
мира на Кавказе Гейдара Алиева в области решения таких 
глобальных проблем, как мир, спокойствие, национальная 
безопасность на  Кавказе, считающемся одним из самых 
древних поселений в мировой цивилизации, уникальных с 
точки зрения этноязыковых, этнодемографических,  
этносоциальных, этнокультурных, этнических конфликтов 
и процессов регионов, а также известном как регион, 
играющий в силу своего геополитического и 
географического положения роль культурного, 
экономического моста между Востоком и Западом, 
Севером и Югом. 

 Следующее мудрое изречение Президента Гейдара 
Алиева, приведенное в начале программы, адресованной 
научной общественности, магистрам, специалистам, 
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изучающим историю Кавказа, политологам, занимающимся 
геополитикой, кавказоведам, исследующим историю 
международных отношений Кавказа, дает специалистам 
четкое представление о содержании программы. «Сегодня 
Кавказ находится в центре внимания всего мира. Поэтому 
достижение на Кавказе мира и спокойствия путем 
направления протекающих здесь процессов в правильное, 
мирное русло – очень важная, священная задача, высшая 
цель, мы и впредь будем прикладывать все усилия во имя 
этой цели». 

 В  этом эпиграфе,  который  Ирада  ханум  удачно 
выбрала для своей программы, с ювелирной точностью 
определены основное содержание, перспективы сущности 
концепции Президента Азербайджана Гейдара Алиева 
«Мир в стране, мир в регионе, мир во всем мире!» 
правильно выбран ее лейтмотив.  

 В учебную программу «Гейдар Алиев и мирный 
процесс на Кавказе», в отличие от традиционных 
предметных программ, наряду с «Содержанием 
программы» включены «Предисловие», разъясняющее 
содержание, задачи и перспективы курса, методические 
рекомендации по программе, тематическое планирование, 
уточняющее теоретические и практические вопросы. 

 Программа известного специалиста по истории 
Кавказа, ученого-историка Ирады Гусейновой «Гейдар 
Алиев и мирный процесс на Кавказе» охватывает 
четырнадцать разделов, проблемы, поставленные в каждом 
разделе, предлагаются научной общественности, 
специалис-там на основе последних достижений 
современной истории кавказских народов, истории 
международных отношений, кавказоведения и 
геополитики, в ракурсе протекающих в современном мире 
процессов глобализации  и интеграции, судьбы Кавказа и 
всего мира, а главное – на основе положений, ярких идей 
концепции известного как «Первый глава государства, 
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поддержавший мирную инициативу на Кавказе», «Аксакал 
общего кавказского дома», Президента Азербайджана 
Гейдара Алиева «Мир  в стране, мир в регионе, мир во всем 
мире!». 

 Мы полностью разделяем и поддерживаем мнение 
автора о том,  что Кавказ является уникальным 
географическим пространством и с точки зрения 
многочисленности и масштабов сложных этнических 
конфликтов. В сложившихся условиях мир, безопасность, 
стабильность на Кавказе, превратившемся  в одну из самых 
горячих точек планеты, полезны, благоприятны и имеют 
жизненно важное значение не только для стран региона, но 
и в целом для азиатских и европейских государств. Без 
обеспечения мира и стабильности на Кавказе не может 
быть и речи об экономической, политической и культурной 
интеграции между  Востоком  и  Западом,  Севером и 
Югом, а также между странами региона. Все эти 
исторические, соци-ально-политические, экономические и 
культурные факторы позволяют говорить о том, что модель 
«Мир на Кавказе, мир в регионе, мир во всем мире!» 
является одним из важнейших факторов, беспокоящих 
сегодня международное сообщество, глобальных проблем, 
заботящих весь мир.  

 Историческая реальность заключается в том, что 
именно Президент Азербайджанской Республики Гейдар 
Алиев является сегодня главным гарантом и пламенным 
пропагандистом мира, спокойствия, политической 
стабильности, экономической и культурной интеграции на 
Кавказе, автором и идеологом идеи и концепции «Мир на 
Кавказе», «Общего кавказского дома» на современном 
этапе, лидером, осуществляющим данную концепцию. 

Эти исторические реалии представлены и 
комментируются в программе на основе конкретной 
практической деятельности, на логике времени и истории, в 
плоскости международных отношений. Поставленные в 
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прог-рамме проблемы не только отличаются своей науч-
ностью, логичностью, историчностью, актуальностью, но и 
привлекают внимание оригинальностью комментариев, 
интеллектуальной насыщенностью,  все это  свидетельст-
вует о глубоком знании автором проблемы, высочайшем 
уровне ее отношения к личности Гейдара Алиева. 

В предлагаемой вниманию читателей программе 
указывается, что в последние годы, автор выступала с 
докладами на эту тему на различных авторитетных 
международных научных конференциях (в Страсбурге, 
Анкаре, Чанаггале, Москве, Тбилиси, Софии, и других 
городах) и научно обосновала сущность миролюбивой 
политики, проводимой в регионе Президентом Гейдаром 
Алиевым.  

Программа «Гейдар Алиев и мирный процесс на 
Кавказе» сопровождается богатым указателем литературы 
и источников, что будет очень полезно для магистров, 
исследователей, изучающих данные проблемы, а также 
специалистов, преподающих данный курс, преподавателей 
высших учебных заведений. Представляющая глобальное 
значение, объемная, глубоко содержательная программа 
известного политического деятеля, видного ученого-
историка – кавказоведа Ирады Гусейновой «Гейдар Алиев 
и мирный процесс на Кавказе» является ценным вкладом в 
азербайджанскую историографию, кавказоведение, 
научным исследованием, достойным высокой оценки как 
успешный шаг в области подготовки магистров. 

 

АзерТАдж, «Бакинский рабочий» 
 qəzеti, 3 mаy 2003-cü il 
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Sоn söz əvəzi 
 
Görkəmli dövlət хаdimi Heydər Əliyev Azərbaycan ta-

rixində misilsiz хidmətləri оlаn böyük tаriхi şəхsiyyətdir. 
Оnun dövlət bаşçısı kimi fəаliyyətinin hər bir mərhələsi 
haqqında ayrıca kitab yazmaq mümkündür. Çünki ölkə 
rəhbərinin siyasi fəaliyyəti ictimai həyatın bütün 
sferalarını əhatə edir. Bu kitabda biz kоnkrеt istiqаmətlər 
üzrə qazanılmış nailiyyətləri təhlil etməyə, rеspublikаdа 
həyata keçirilən qlobal miqyaslı işlərin əhəmiyyətinin 
izahını verməyə çalışmışıq. Gəldiyimiz qənаət budur ki, 
hansı tarixi zaman kəsiyində yaşamasından asılı ol-
mayaraq, Аzərbаycаn dövlətçiliyinin əsаsı Prezident 
Hеydər Əliyеv tərəfindən qoyulmuş ideoloji inkişaf 
xəttinə həmişə ehtiyac duyacaqdır. Başqa sözlə, Heydər 
Əliyevin ideyaları bu gün olduğu kimi, gələcəkdə də öz 
aktuallığını saxlayacaqdır. Çünki Azərbaycan 
dövltçiliyinin təməl daşı məhz bu ideyalar üzərində 
bərqərar olmuşdur. 

Kitabın əsas məziyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, 
burada Heydər Əliyevin yalnız Azərbaycanda sosial-
iqtisadi inkişafın və iqtisadi tərəqqinin təmin edilməsi 
istiqamətindəki xidmətləri deyil, eyni zamanda beynəlxalq 
miqyasda, o cümlədən Qafqaz regionunda sülhün və 
təhlükəsizliyin qorunmasında oynadığı müstəsna rolun 
elmi şəkildə əsaslandırılmış təhlilinə geniş yer ayrılmışdır. 

«Qаfqаz ХХI əsrin аyrıcındа», «Qаfqаzdа sülhün və 
sаbitliyin möhkəmləndirilməsində Hеydər Əliyеvin rоlu», 
«Müs-təqil Аzərbаycаn dövləti və Qаfqаzdа əməkdаşlıьın 
inkişаfı» və digər məqalələrdə dünyа şöhrətli siyаsətçi 
Heydər Əliyevin Qafqazda gedən ictimai-siyasi 
proseslərin regionun ümumi təhlükəsizliyinin təmin 
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olunmasına istiqamətləndirilməsi sahə-sində xidmətləri 
geniş təhlil edilmişdir. Burada Azərbaycan Prezidentinin 
regionda sülh atmosferinin yaradılmasına yönəl-miş 
səylərinə dair konkret faktlar göstərilib. 

Kitabda Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik strategiya-
sının həyata keçirilməsi prosesinin müxtəlif mərhələlərinin 
şərhini verməklə oxucularda bu barədə ətraflı təsəvvür for-
malaşdırmağa çalışmışıq. Bu kitabdа Azərbaycanda 
müasir dövlətçiliyin keçdiyi keşməkeşli yolun bir çox 
mərhələlərinə aid konkret faktlar öz əksini tapmışdır. 
Böyük tаriхi şəхsiyyət Heydər Əliyevin dövlətimizin 
beynəlxalq aləmdə öz mövqelərinin 
möhkəmləndirilməsində göstərdiyi xidmətlərlə yanaşı, 
daxili ictimai-siyasi sabitliyin və iqtisadi yüksəlişin yara-
dılmasında da misilsiz fəаliyyəti danılmazdır. Yeni Azər-
baycan Partiyasının ölkəmizin həyatında oynadığı rol, 
dünyəvi dövlət quruculuğu prosesində Azərbaycanın yeni 
lideri kimi tanınmaqda olan Ilham Əliyevin xidmətlərinə 
dair məqаlələrin də oxucularda böyük mаrаq yaradаcаğına 
şübhə etmirik. 

Inanırıq ki, bu kitab Azərbaycanda milli dövlətçilik fəl-
səfəsinin meydana gəlməsi, ölkəmizin bugünkü səviyyəyə 
gəlib çatması üçün hansı mərhələlərdən keçdiyini 
öyrənmək istəyən hər bir oxucu üçün qiymətli vəsait 
olacaqdır. Hər halda, daha dəqiq və obyektiv qiyməti 
oхucu  özü verməlidir və biz bunun müsbət olacağına 
ümid edirik. Çünki bu kitab, hər şeydən öncə, tarixi 
həqiqətləri özündə ehtiva edir, tarixi öyrənmək isə həmişə 
vacibdir. 
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