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bölümünün rəhbəri Nurlan Quliyevanın təşəbbüsü, Göygöl 

Rayon Təhsil Şöbəsinin təşkilati, www.kitabxana.net - Milli 

Virtual Kitabxananın informasiya dəstəyilə bölgə müəllim və 

şagirdlər arasında keçirilmiş “Heydər Əliyev məktəbi” adlı 

müsabiqədə qalib gəlmiş məqalələr əsasında hazırlanmış və 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik 

yubileyinə həsr olunmuşdur. 
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www.kitabxana.net 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

“Heydər Əliyev məktəbi” 

Elmi-kütləvi məqalələr toplusu 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər 

Qurumuyla  http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual 

Kitabxananın Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 

Nazirliyinin dəstəyilə gerçəkləşdirdiyi, Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş, 

“Öndərin yadigarı – intellektual-kreativ Azərbaycanımızı 

sevək…” şüarı altında keçirilən XIII Bakı Kitab Bayramı – 

Kulturoloji Tədbirlər Silsiləsi çərçivəsində gercəkləşdirilən 

Müsabiqə və kulturoloji-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə 

hazırlanıb, yayılır. 

Elektron Kitab N 01 (50 – 2013) 

Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən 

qurum: 

  Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 

Nazirliyi: 

 http://mys.gov.az 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın 
Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://mys.gov.az/
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YENI YAZARLAR VƏ SƏNƏTÇILƏR QURUMU 

 ASSOCIATION OF NEW WRITERS AND ARTIST 

 

“İntellektual, Kulturoloji və Bədii Ədəbiyyat Kitabxanası” № 07 

 

Redaksiya heyəti: Elçin Əfəndiyev, Nizami Cəfərov (sədr), Çingiz 

Əlioğlu, Nizaməddin ġəmsizadə, Aydın Xan (Əbilov) (məsul redaktor), 

Arif Əmrahoğlu, Azər Turan, Bəsti Əlibəyli (məsul katib), Elçin 

Hüseynbəyli, Səlim Babullaoğlu 

 

Bədii redaktor: Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq  

Korrektor: Günay ġıxəliyeva 

 

Nurlan Quliyeva. «HEYDƏR ƏLİYEV MƏKTƏBİ»,  Bakı-2013 

 

 

 

 İnsanlar var tarixə yazılır, insanlar var tarix yazır. 

Kitab xalqının dövlətçilik salnaməsini yazmış, həyatını 

vətəninin azadlığına, bütövlüyünə, iqtisadi-mədəni 

inkişafına həsr etmiş Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. 

 “Heydər Əliyev məktəbi” adlı kitab gözəl ailə başçısı, 

dahi İnsan və görkəmli siyasətçi  Heydər Əliyevin həyatını 

və siyasi fəaliyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

©YYSQ – “ĠKBƏK” seriyası - 2013    

 
 

 

http://www.kitabxana.net/
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Heydər Əliyev məktəbi” mövzusunda 

müsabiqə keçirilməsi haqqında 

Ə S A S N A M Ə 

1. Ümumi müddəalar 
  

1.1. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 21 

yanvar 2013-cü il tarixli 2679 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiĢ Tədbirlər Planının 1-ci bəndinin 

(Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans və 

simpoziumların, müsabiqələrin, musiqi festivallarının, 

srgilərin və idman yarışlarının keçirilməsi) icrasının 

təmin edilməsi.  

1.2. Bu Əsasnamə müəllim və Ģagirdlər arasında 

“Heydər Əliyev məktəbi” mövzusunda müsabiqə 

keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir. 

1.3. Müsabiqə Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun 

Ġdarə Heyətinin üzvü, Gəncə bölgəsi üzrə səlahiyyətli 

nümayəndəsi Quliyeva Nurlanın  təĢəbbüsü ilə həyata 

keçirilir. TəĢkilatçı Göygöl Rayon Təhsil ġöbəsi, 

Ġnformasiya dəstəyi: www.kitabxana.net - Milli Virtual 

Kitabxanadır. 

http://www.kitabxana.net/
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2. Müsabiqənin əsas məqsəd və vəzifələri 

2.1. Əsas məqsəd – ölkədə Heydər Əliyev haqqında 

fikir və təfəkkürlərinin geniĢləndirilməsi, Heydər 

Əliyev siyasi irsinin gələcək nəsillərə aĢılanması. 

2.2. Əsas vəzifələr: 

- Heydər Əliyev  irsini müəllim və Ģagirdlər 

arasında təbliğ etmək; 

- Yeni nəsil arasında Heydər Əliyev haqqında 

məlumatlandırmanı artırmaq; 

- Heydər Əliyev irsini müəllim və Ģagirdlər 

vasitəsi ilə cəmiyyətdə təbliğini təskil etmək. 

 

3. Müsabiqənin təşkili və keçirilməsi qaydaları 

3.1. Müsabiqənin təĢkili və keçirilməsi ilə bağlı 

əlaqələndirmə Göygöl Rayon Təhsil ġöbəsi və Göygöl 

rayon Ə.Məmmədov adına Üçtəpə kənd tam orta 

məktəbin müəllimi Quliyeva Nurlan tərəfindən həyata 

keçirilir. 

 

4. İştirak qaydaları 

 

4.1. Müsabiqədə müəllim və Ģagirdlər iĢtirak edə 

bilərlər. 

http://www.kitabxana.net/
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4.2. Müsabiqədə iĢtirak etmək istəyənlər Azərbaycan 

Respublikasının Göygöl Rayon Təhsil ġöbəsinə 

aĢağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

- pedaqoji məqalələr və ya esse yazı; 

- tərcümeyi hal; 

- Ģəxsiyyət vəsiqəsi və ya onu əvəz edən sənədin 

sürəti. 

(Internetlə təqdim olunan iĢlər 

quliyevanurlan@gmail.com e-poçt ünvanına 

göndərilməlidir).  

 

5. Qaliblərin müəyyən edilməsi 

 

      5.1. Qaliblərin müəyyən edilməsi üç mərhələdə 

keçirilir.  

      1) Məktəb ən yaxĢı müəllim və Ģagird iĢini 

müəyyənləĢdirib Göygöl Rayon Təhsil Ģöbəsinə təqdim 

edir.  

     2) Göygöl Rayon Təhsil ġöbəsində yaradılmıĢ 

komissiya iĢləri nəzərdən keçirir. SeçilmiĢ iĢlər Yeni 

Yazarlar və Sənətçilər Qurumuna təqdim olunur 

mailto:quliyevanurlan@gmail.com
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(Internetlə təqdim olunan iĢlər quliyevanurlan@gmail.com 

e-poçt ünvanına göndərilməlidir). 

    3) Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun idarə 

heyyəti ən yaxĢı on iĢi seçir.   

5.2. Qaliblər müəyyən edilərəkən təqdim edilmiĢ 

pedaqoji iĢlərin və esselərin elmi cəhətdən kifayət qədər 

əsaslandırılmasına, istifadə edilmiĢ ədəbiyyatın və 

mənbələrin siyahısının dəqiq göstərilməsinə, eyni 

zamanda məlumatların düzgünlüyünə xüsusi diqqət 

yetiriləcəkdir. 

 

6. Müsabiqənin qaliblərin 

mükafatlandrılması 

6.1. Müsabiqə Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun 

Ġdarə Heyətinin üzvü, Gəncə bölgəsi üzrə səlahiyyətli 

nümayəndəsi Quliyeva Nurlanın  təĢəbbüsü ilə həyata 

keçirilir. Ġnformasiya dəstəyi: www.kitabxana.net - Milli 

Virtual Kitabxanadır. 

6.2. Müsabiqədə  ilk 10 yerləri tutan iĢlər YYSQ - 

Milli Virtual Kitabxana tərəfindən elektron nəĢr 

olunacaqdır.   

Məqalələr və esselər araĢdırma xarakterli olmalı, 12 

ölçülü Times New Roman Ģriftində, 8-9 min çap iĢarəsi 

həcmində təqdim edilməlidir. 

http://www.kitabxana.net/
mailto:quliyevanurlan@gmail.com
http://www.kitabxana.net/
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Müsabiqəyə bu vaxtədək dərc olunmamıĢ yazılar 

qəbul olunur. 

Məqalələr16 aprel 2013-cü il tarixindən 30 aprel 

2013-cü il tarixinədək Göygöl Rayon Təhsil ġöbəsinə 

çap vərəqində və elektron variantda təqdim edilməli  və 

ya quliyevanurlan@gmail.com e-poçtuna 

göndərilməlidir. 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 
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M Ə Q A L Ə L Ə R 
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ÙÅÉÄƏÐ ßËÈÉÅÂ: RUHU - ÌİLLİ 

ÂÀÐËÛÜÛÌÛÇ, ÌƏÇÀÐÛ - ÀÍÄ ÉÅÐÈÌÈÇ 
 

(ÓËÓ ÞÍÄƏÐ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÑÈÉÀÑÈ-
ÊÓËÒÓÐÎËÎÆÈ ÅËÅÝÈÉÀ) 

 
Ùÿð zaman áåëÿdir: òàðèõè ìöÿééÿí åäÿí áþéöê 

øÿõñèééÿòëÿðèí ôèçèêè éîõëóüó - äöíéàëàðûíû äÿéèøìÿëÿðè 

ùå÷ äÿ îíëàðûí þëöìö ùåñàá îëóíìóð. Õàëãûìûçûí áþéöê 

ìöòÿôÿêèðëÿðèíèí - Äÿäÿ Ãîðãóäóí, Íèçàìèíèí, 

Ôöçóëèíèí, Øàù Èñìàéûë Õÿòàèíèí âÿ áàøãà òàðèõè 

øÿõñèééÿòëÿðèí ôèçèêè éîõëóüóíäàí çÿìàíÿìèçè èëëÿð, 

ÿñðëÿð àéûðñà äà, îíëàð ùÿìèøÿ áèçèìëÿäèð âÿ ìèëëè 

ðóùóìóç éàøàäûãúà, òàðèõ éàðàòìûø î èíñàíëàðûí âàðëûüûíû 

həmiĢə ùèññ åäÿúÿéèê.  

 

Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí áÿøÿðèééÿòÿ áÿõø åòäèéè ßÍ 

ÁÞÉÖÊ ØßÕÑÈÉÉßÒLßÐДßÍ БИÐИ, ñþçñöç, 

ìèëëÿòèìèçèí ôÿõðè, öìóììèëëè ëèäåð, ýþðêÿìëè ñèéàñè âÿ 

äþâëÿò õàäèìè, äÿðèí çÿêàéà, åíñèêëîïåäèê èíòåëëåêòÿ, 

òèòàíèê áàúàðûüà ìàëèê, åéíè çàìàíäà, ÷àüäàø ìèëëè 

äþâëÿò÷èëèéèìèçèí áàíèñè - äöíéàíûí íöôóçëó 

ñèéàñÿòøöíàñëàðûíûí, ïîëèòîëîãëàðûíûí Àçÿðáàéúàí 

Ðåñïóáëèêàñûíûí ìåìàðû ùåñàáëàíàí ÙÅÉÄßÐ ßËÈÐÇÀ 

îüëó ßËÈÉÅÂ èäè. 

 

Àðòûã äþðä èëäèð êè, áó áþéöê øÿõñèééÿòèí ôèçèêè éîõëóüó 

êèìè áþéöê áèð êÿäÿðè ãÿëáèìèçäÿ ýÿçäèðñÿê äÿ, Ùåéäÿð 
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ßëèéåâ ìÿíÿí ùÿìèøÿ áèçèìëÿäèð. Áó, ÿñëèíäÿ, 

öìóìõàëã ñåâýèíèí òÿçàùöðöäöð: Ùåéäÿð ßëèéåâ 

äöíéàñûíû äÿéèøÿí çàìàí õàëãûìûç þçöíöí ñåâèìëè 

þâëàäû - ìèëëè ëèäåðè èëÿ ôèçèêè âèäà ìÿðàñèìèíäÿ íöìàéèø 

åòäèðäèéè äÿðèí ùöçí, ýþç éàøëàðû o dəruni duyğuların 

əyani sübutuydu. ÁÞÉÖÊ ÀÍÄ ÉÅÐÈÌÈÇß ÷åâðèëìèø 

âÿ òåç-òåç çèéàðÿò åòäèéèìèç Ôÿõðè Õèéàáàíäàêû bu dàùè 

èíñàíûí ìÿçàðûíà hər ýöí àðäû-àðàñû êÿñèëìÿéÿí èíñàí 

ñåëè böyük sevginin rəmzi də sayıla bilər.  

 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí ãóðóá-éàðàòäûüû Àçÿðáàéúàí, ÿëáÿòòÿ, 

îíóí ôèçèêè éîõëóüóíà þéðÿøÿ áèëìèð. Èíäè äÿ õàëãûìûç 

þçöíöí áó áþéöê þâëàäûíû õàòûðëàéàíäà, îíà “Ñåâèìëè 

Ïðåçèäåíòèìèç”, “ßçèç Öìóììèëëè Ëèäåðèìèç”, “Бþéöê 

Þíäÿðèìèç”, - äåéÿ åùòèðàì âÿ ñåâýè èëÿ ìöðàúèÿò åäèð. 

Áÿëè, áó, õàëã ñåâýèñèíè - öìóìõàëã ìÿùÿááÿòè Ùåéäÿð 

ßëèéåâ þçöíöí ÿñðëÿðÿ ñûüìàéàí øÿðÿôëè þìöð éîëóéëà, 

ùÿéàòà êå÷èðòäèéè íÿùÿíý èøëÿðèéëÿ, áèð ñþçëÿ, ñàô àìàëû 

âÿ áþéöê õèäìÿòëÿðè èëÿ ãàçàíà áèëìèøäèð. 

 

...Èñòÿíèëÿí õàëãûí òàðèõèíäÿ åëÿ ìàðàãëû âÿ ìöðÿêêÿá 

äþâðÿ ðàñò ýÿëèíèð êè, òîïëóìóí î òàëåéöêëö àíûíäà ýöúëö 

øÿõñèééÿòÿ, èíòåëëåêòóàë äöøöíúÿ ñàùèáèíÿ, ìèëëè ëèäåðÿ, 

äþâëÿò õàäèìèíÿ áþéöê åùòèéàú äóéóëóð. ÕÕ ÿñðäÿ 

ìèëëÿòèìèçèí òàëåéèíÿ, ñîí ö÷-äþðä îíèëëèéèí ýåäèøàòûíà 

íÿçÿð ñàëàíäà, èëê ÿââÿë ÷àüäàø Àçÿðáàéúàíûí 

èíêèøàôûíäà áþéöê õèäìÿòëÿðè îëàí, õàëãûìûçûí éàääàøûíà 

ñèëèíìÿç èç ãîéàí, ìèëëè äþâëÿò÷èëèê ùÿðÿêàòûíûí áàøûíäà 

äóðàí áþéöê ëèäåð, Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí 

http://www.kitabxana.net/
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Öìóììèëëè Þíäÿðè Ùåéäÿð ßëèéåâèí ùÿéàò âÿ ôÿàëèééÿòè 

ýþçöìöçöí þíöíÿ ýÿëèð. Ýöíëÿð êå÷äèêúÿ, àéëàð þòöêúÿ, 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìèëëÿòèìèçèí òàðèõèíäÿ íåúÿ áþéöê áèð 

ðîë îéíàäûüûíû àéäûíúà ýþðìÿê ìöìêöíäöð.  

 

Õàëãûìûçûí âÿ ìöñòÿãèë äþâëÿòèìèçèí äöíéà èãòèñàäè-

ñèéàñè ñèñòåìèíäÿ, ìèëëÿòëÿð àèëÿñèíäÿ þçöíÿëàéèã éåð 

òóòìàñûíäàêû ðîëóíó èøûãëàíäûðìàã ãåéðè-ìöìêöí îëñà 

äà, òàðèõèìèçäÿ áó áþéöê èíñàíûí ðîëóíó þë÷ìÿê ãåéðè-

ìöìêöíäöð. Äöíéà îëàéëàðûíûí Àçÿðáàéúàíà ìÿíôè 

òÿñèðèíè ìèíèìóìà åíäèðèëìÿñèíäÿí òóòìóø, òà ãëîáàë 

áåéíÿëõàëã ïðîñåñëÿðèí ìöñáÿò òÿñèðëÿðèíèí äàùà äà 

ýöúëÿíäèðèëìÿñèíÿäÿê ãÿäÿð áèð-áèðèëÿ ñûõ ÿëàãÿäÿ îëàí 

ñèñòåìëè èúòèìàè-ìÿäÿíè, èãòèñàäè-ñèéàñè ýåäèøëÿðäÿ áþéöê 

ñèéàñÿò÷è, íÿùÿíý äþâëÿò õàäèìè êèìè Ùåéäÿð ßëèéåâèí  

ðîëó äàíûëìàçäûð. 

 

Àçÿðáàéúàí òàðèõèíäÿ ñîí éàðûì ÿñðäÿ áþéöê ùàäèñÿëÿðèí 

ÿñàñ èøòèðàê÷ûñû êèìè áþéöê áèð òàðèõè øÿõñèééÿò - 

Ïðåçèäåíò Ùåéäÿð ßëèéåâèí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüû, 

øÿõñèééÿò êèìè ýþðäöéö òàðèõè õèäìÿòëÿðè ùÿëÿ íå÷ÿ-íå÷ÿ 

éöçèë òÿäãèãàò÷ûëàðûí, òàðèõ÷èëÿðèí, àëèìëÿðèí, 

ñèéàñÿòøöíàñëàðûí âÿ êóëòóðîëîãëàðûí àðàøäûðìà ïðåäìåòè, 

òÿäãèãàò îáéåêòè îëàúàã.  

 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí òàðèõè ìèññèéàñûíûí ÿí áþéöê óüóðó 

ñàéûëàí ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí ýåò-ýåäÿ 

ýöúëÿíìÿñèíèí ÿñàñ ñÿáÿáëÿðèíè àðàøäûðàðêÿí,  éàäûìûçà 

áó áþéöê òàðèõè ñèìàíûí áöòöí ñàùÿëÿðäÿ - ìèëëè-ìÿíÿâè 
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ñàùÿäÿêè èøëÿðèíäÿí òóòìóø, äþâëÿò ãóðóúóëóüóíäàêû 

ðÿùáÿðëèéè, èãòèñàäè òÿðÿããèäÿêè çÿùìÿòè, ñîñèàë ñàáèòëèê 

âÿ äåìîêðàòèê úÿìèééÿòèí ôîðìàëàøìàñûíäàêû ðîëó, åëì, 

òÿùñèë, èíúÿñÿíÿò, ÿäÿáèééàò, öìóìèëÿøäèðñÿê, 

ìÿäÿíèééÿòûìûçûí èíêèøàôûíäàêû õèäìÿòëÿðèíè ÿùàòÿ åäÿí 

þìöð éîëóíóí õöñóñè äÿéÿðè ýþç þíöíÿ ýÿëèð. 

 

Áó ìÿíàäà Ùåéäÿð ßëèéåâè òÿê-òöê òàðèõè øÿõñèééÿòëÿ 

ìöãàéèñÿ åäÿ áèëÿðèê. Ìèëëÿòèìèçèí òàðèõèíäÿ èêè äàùè  

øÿõñèééÿòèí áþéöê ðîëó âàð: Øàù Èñìàéûë Õÿòàè âÿ 

Ùåéäÿð ßëèéåâ. Áöòöí þìðöíö Àçÿðáàéúàíûí ìèëëè 

äþâëÿò÷èëèê òÿôÿêêöðöíöí ôîðìàëàøìàñûí ñÿðô åòìèø, 

øöóðëó ùÿéàòûíû èúòèìàè-ñèéàñè, èãòèñàäè-ñîñèàë, åëìè-

ìÿäÿíè èíêèøàôûíà ÿâÿçñèç õèäìÿò ýþñòÿðìèø, òàðèõèìèçäÿ 

ìöñòÿãèë, ãöäðÿòëè äþâëÿòèí ãóðóúóëàðû, õèëàñêàðëàðû ìÿùç 

áó èêè ìèëëè ëèäåð îëóá. 

 

 Áþéöê õàëãûìûç áÿøÿðè èíêèøàôûí ìöõòÿëèô äþâðëÿðèíäÿ - 

èìïåðèéàëàð äÿáäÿ îëàíäà Õÿòàèéÿ, äåìîêðàòèê ñèâèë 

äþâëÿòÿ åùòèéàú äóéóëàíäà èñÿ Ùåéäÿð ßëèéåâÿ àðõàëàíûá 

âÿ äàéàã äóðóá. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

âÿòÿíäàøëàðû âÿ äöíéàíûí ùÿð éåðèíÿ ñÿïÿëÿíìèø 40 

ìèëéîíäàí ÷îõ ñîéäàøëàðûìûç Õÿòàèíè åùòèðàìëà éàä 

åòäèêëÿðè êèìè, öìóììèëëè ëèäåðèìèç òÿê ãÿáóë åòäèêëÿðè 

âÿ ñåâäèêëÿðè Ùåéäÿð ßëèéåâ þçöíäÿí ñîíðà ãîéóá 

ýåòäèéè Áþéöê Ìèëëè-ìÿäÿíè éîëóí, Äþâëÿò÷èëèê 

Êóðñóíóí ÿòðàôûíäà áèðëÿøèð.  
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ÕÕ ÿñðèí ìöÿééÿí äþâðöíäÿ - 1969-úö èëäÿí áàøëàéàðàã 

êè÷èê ôàñèëÿëÿðëÿ ðåñïóáëèêàìûçà ðÿùáÿðëèê åòìèø, ëàêèí 

ùÿìèøÿ öìóììèëëè ëèäåðèìèç êèìè ýöâÿíäèéèìèç Ùåéäÿð 

ßëèéåâ ùÿëÿ êå÷ìèø ÑÑÐÈ àäëàíàí íÿùÿíý áèð äþâëÿòèí 

è÷èíäÿ Àçÿðáàéúàíû ÿðèéèá èòìÿêäÿí ãîðóéà áèëìèø, 

÷àüäàø ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

áöíþâðÿñèíè  ìþùêÿìëÿíäèðìèøäèð. Ìÿùç áó óçàãýþðÿí 

öìóììèëëè ëèäåðèí ýÿðýèí ñÿéè íÿòèúÿñèíäÿ, áþéöê 

÷ÿèíëèêëÿ äÿ îëñà, áèð ÷îõ äÿùøÿòëè ùàäèñÿëÿðèí ãàðøûñû 

àëûíäû: Àçÿðáàéúàíäà íÿ òîòàë ðåïðåññèéàëàð, íÿ äÿ 

êöòëÿâè ìöùàúèðÿò áàø âåðäè. ßêñèíÿ, Èðàíäà - Ýöíåé 

Àçÿðáàéúàíäà éàøàéàí ñîéäàøëàðûìûç øèìàëà - Áàêûéà öç 

òóòóðäóëàð.   

 

Àçÿðáàéúàíà ðÿùáÿðëèê åòäèéè èëê ýöíëÿðäÿí äþâëÿò 

ìöñòÿãèëëèéèìèç ö÷öí úèääè èøëÿð ýþðÿí Ùåéäÿð ßëèéåâèí 

øÿõñè òÿøÿááöñö âÿ ðÿùáÿðëèéè èëÿ ùàçûðëàíàðàã ãÿáóë 

åäèëÿí îäþâðêö êîíñòèòóòóñèéàìûçäà äþâëÿò äèëè êèìè 

ìÿùç Àçÿðáàéúàí äèëè ãåéä îëóíäó. Ùåéäÿð ßëèéåâ 

éàëíûç áó ôàêòëà äà þç àäûíû ãûçûë ùÿðôëÿðëÿ òàðèõèìèçÿ 

ùÿêê åòìèøäèð. 

 

Àçÿðáàéúàí òàðèõèíèí äþíöø íþãòÿñèíäÿ - 1993-úö èëäÿ 

éåíèäÿí þëêÿìèçèí ðÿùáÿðëèéèíÿ ãàéûòìàüà ìÿúáóð îëàí 

áó ýöúëö ëèäåð - Ùåéäÿð ßëèéåâ þçöíöí Èíòåëëåêòóàë 

Ñèéàñè-Ôÿëñÿôè Äþâëÿò÷èëèê Ìÿêòÿáèíè éàðàòäû, õàëãûìûçûí 

òÿêèäè èëÿ Ìöñòÿãèë Ðåñïóáëèêàìûçà éåíèäÿí ðÿùáÿðëèê 

åòìÿéÿ áàøëàäû. 
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Èëê èëëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí - Ùåéäÿð ßëèéåâèí áþéöòäöéö 

øûëòàã þâëàäà áÿíçÿéèðäè. Þâëàäûíûí ÿí ÷ÿòèí àíëàðûíäà 

èñÿ àðõàëàíäûüû éåýàíÿ ãöââÿ Àòàäûð. Àçÿðáàéúàíûí 

ýöâÿíäèéè Àòà èñÿ ìÿùç Ùåéäÿð ßëèéåâ îëäó: ÿáÿñ éåðÿ 

õàëãûìûç îíó Ùåéäÿð áàáà, Ìèëëÿò Àòàñû àäëàíäûðìûð.  

 

Õàëãûí éàääàøû, ìèëëÿòèí ìþâãåéè èñÿ ùå÷ âàõò àëäàòìàç. 

Ìèëëÿòèìèçèí, ìÿäÿíèééÿòèìèçèí áþéöê ùàìèñèíèí 

ðÿùáÿðëèéè èëÿ ðåñïóáëèêàìûçäà  áàøëàéàí, áåéíÿëõàëã 

ñèâèë äÿéÿðëÿðÿ ñþéêÿíÿí àçàä âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè - 

äåìîêðàòèê äþâëÿò ãóðóúóëóüó ïðîñåñè ýöíö-ýöíäÿí 

ýåíèøëÿíèð, Ùåéäÿð ßëèéåâ ñèéàñè-ôÿëñÿôè äþâëÿò÷èëèê éîëóí 

ÿí ëàéèãëè äàâàì÷ûñû Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ òÿðÿôèíäÿí 

ïåøÿêàðúàñûíà áàúàðûãëà èíêèøàô åòäèðèëèð: ñèéàñÿò, 

èãòèñàäèééàò, áèçíåñ âÿ áàøãà ñàùÿëÿðèíäÿ àïàðûëàí 

èñëàùàòëàðëà éàíàøû, ìÿíÿâèééàò, ìÿäÿíèééÿò, èíúÿñÿíÿò 

âÿ ÿäÿáèééàòëà áàüëû ðåñïóáëèêàìûçäà áþéöê èøëÿð 

ýþðöëöð.  

 

Ãëîáàëëàøìàüà äþüðó ñöðÿò ýþòöðìöø ìöàñèð äöíéàäà 

áàø âåðÿí  áþéöê îëàéëàð, õöñóñÿí äÿ ìÿäÿíèééÿòëÿðèí 

èíòåãðàñèéàñû ïÿðäÿñè àðõàñûíäà èíòåëëåêò âÿ ìèëëè 

äöíéàýþðöøëÿðèí éàðûøû, áÿëêÿ äÿ ñàâàøû çàìàíû çÿèô 

ìÿäÿíèééÿòÿ âÿ ÿäÿáèééàòà ìàëèê õàëãëàðûí éåðè ñîí 

ñûðàäàäûð. Ùåéäÿð ßëèéåâûí óçàãýþðÿí èíòóèñèéàñû ùÿëÿ 

ÕÕ ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäàí õàëãûìûçû áó áþéöê éàðûøà 

ëàéèãèíúÿ ùàçûðëàøìàüà áàøëàìûøäûð. Éàõûí êå÷ìèøèìèøÿ 

áîéëàíñàã ýþðÿðèê êè, ùÿëÿ Ñîâåòëÿð Áèðëèéè òÿðêèáèíäÿ 

http://www.kitabxana.net/
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îëàíäà Àçÿðáàéúàíäà Ùåéäÿð ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ 

ìöñòÿãèë ìèëëè ìÿäÿíèééÿò ñèéàñÿòè àïàðûëûðäû.  

 

Þòÿí ÿñðèí 60-70-80-úû èëëÿðèíäÿ ÷îõëó ìÿäÿíè-êöòëÿâè 

îáéåêòëÿð, ìÿäÿíèééÿò ñàðàéëàðû òèêèëèð, èñòÿð ðåñïóáëèêà 

äàõèëèíäÿ, èñòÿðñÿ äÿ èòòèôàã ìÿðêÿçèíäÿ éåðëÿøÿí àëè 

òÿùñèë îúàãëàðûíäà ÷îõëó èñòåäàäëû, èíòåëëåêòóàë 

ìöòÿõÿññèñëÿð ùàçûðëàíûðäû. Ìèëëè ìÿäÿíèééÿòèí âÿ 

ÿäÿáèéàòûí, ñÿíÿòèí ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðèíèí èíòèáàù äþâðö 

ñàéûëà áèëÿúÿê î èëëÿðäÿ éàðàíàí ìÿäÿíè-ìÿíÿâè èðñ áó 

ýöí äÿ õàëãûìûçûí ÿñë èíòåëëåêòóàë ñÿðâÿòèíè  òÿøêèë åäèð. 

Ëàêèí èíäè éåíè äöíéàäà áèð ÷îõ äÿéÿðëÿð äÿéèøèëìèø, 

äþâðöí òÿëÿáëÿðèíÿ óéóí ôîðìà âÿ ìÿçìóí 

ðÿíýàðÿíýëèéè ìåéäàíà ÷ûõìûøäûð. Áó áàõûìûíäàí äà 

þëêÿìèçäÿ àïàðûëàí âÿ ãëîáàëëàøìà äþâðöíöí òÿëÿáëÿðèíÿ 

úàâàá âåðÿí äöçýöí ñèéàñÿò ìÿùç Öìóììèëëè Ëèäåðèí 

âàõòûíäà áàøëàíìûøäûð, èíäè äÿ äàâàì åòäèðèëèð. 

 

 Ùåéäÿð ßëèéåâèí áàøëàäûüû âÿ èíäè äÿ äàâàì åòäèðèëÿí 

áþéöê ñèéàñÿò þç íþâáÿñèíäÿ Ìöñòÿãèë Ðåñïóáëèêàìûçûí 

äèð÷ÿëìÿñèíÿ, èíêèøàôûíà âÿ éåíè-éåíè  óüóðëàðûí ÿëäÿ 

åäèëìÿñèíÿ òÿêàí âåðèð. Þëêÿìèçäÿ âÿ éåðëÿøäèéèìèç 

ðåýèîíäà áàø âåðÿí ãëîáàë îëàéëàð èñÿ áèçäÿ èíàì éàðàäûð 

êè, éàõûí ýÿëÿúÿêäÿ Àçÿðáàéúàí íÿèíêè Øÿðãäÿ, ùÿì äÿ 

Ãÿðáäÿ - Àâðîïàäà ðÿãàáÿòÿ äàâàìëû áèð äþâëÿòÿ 

÷åâðèëèð. Ñîí èãòèñàäè-ñèéàñè ùàäèñÿëÿð, þëêÿ äàõèëèíäÿ âÿ 

áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ ãàçàíûëàí áþéöê óüóðëàð èñÿ ñöáóò 

åäèð êè, áó éîë áó ýöíöìöçöí âÿ ýÿëúÿéèìèçèí ÿñë 

òÿìÿëèíè òÿøêèë åäèð. 
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 Áþéöê Þíäÿð âàõòûíäà ùèññ åòìèøäè êè, ÷àüäàø äöíéàäà 

ýåäÿí áöòöí ãëîáàë ïðîñåñëÿðäÿ ïëàíåòèí ñèâèë áèð áþëýÿñè 

îëàðàã Àçÿðáàéúàí áó âÿ äèýÿð ôîðìàäà èøòèðàê åòìÿñÿ, 

éàõûí ýÿëÿúÿêäÿ áèð ìèëëÿò êèìè éåð öçöíäÿí 

ñèëèíÿúÿéèê: íåúÿ êè, àíòèòåððîð êîàëèñèéàñûíûí ôÿàë öçâö 

êèìè þëêÿìèç ßôãàíûñòàíäà, Èðàãäà áÿøÿðèééÿòè áþéöê áèð 

õÿñòÿëèêäÿí áåéíÿëõàëã òåððîðèçìäÿí ñàüàëòìàã ö÷öí 

ìöáàðèçÿ àïàðûð, - Ãàðàáàü ìöíàãèøÿñèíèí äÿ éàõûí 

ýÿëÿúÿêäÿ áèçèì õåéðèìèçÿ ùÿëë îëóíàúàüûíà èíàíìàã 

èñòÿðäèê, - åëÿúÿ äÿ ñèéàñÿò âÿ áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ ýåäÿí 

ÿí ñîí ùàäèñÿëÿðäÿ èøòèðàêûìûç âàúèáäèð. 

 

 Ìèëëè òàðèõèìèçèí Ùåéäÿð ßëèéåâ ìÿðùÿëÿñè ìöñòÿãèë 

Àçÿðáàéúàíûìûçûí èíòèáàùûíà òÿêàí âåðÿí ÿí øàíëû 

ñÿùèôÿëÿðäÿíäèð. Õàëãûìûç, õöñóñÿí äÿ Ùåéäÿð ßëèéåâèí 

àðõàëàíäûüû éåíè íÿñèë áóíó ùå÷ âàõò óíóòìóð. 

 

Ìÿùç Ùåéäÿð ßëèéåâèí óçàãýþðÿí ñèéàñÿòè íÿòèúÿñèíäÿ 

ñèéàñÿòÿ âÿ èäàðÿ÷èëèê ñàùÿëÿðèíÿ éåíè íÿñëèí èíòåëëåêòóàë 

íöìàéÿíäÿëÿðè úÿëá îëóíìàüà áàøëàäû. Áó äþâðäÿ  

Ùåéäÿð ßëèéåâ èíòåëëåêòóàë ñèéàñè-ôÿëñÿôè äþâëÿò÷èëèê 

ìÿêòÿáèíèí ÿí ëàéèãëè íöìàéÿíäÿñè êèìè Èëùàì ßëèéåâ 

áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ òàíûíìàüà áàøëàäû.  Àâðîïà Øóðàñû 

Ïàðëàìåíò Àññàìáëåéàñûíûí âèòñå-ïðåçèäåíòè âÿ áöðî 

öçâö ñå÷èëÿí áó éåíè íÿñèë èíòåëëåêòóàë ñèéàñÿò÷èíè äþâëÿò 

áàø÷ûñû ñå÷ÿí ìöäðèê õàëãûìûç äöíéà ñèéàñÿò àëÿìèíäÿ 

úèääè áèð ñèéàñÿò÷è êèìè òàíûíàí Ùåéäÿð ßëèéåâÿ áèð äàùà 

åùòèðàì âÿ ìÿùÿááÿòèíè íöìàéèø åòäèðäè. 
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 Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êå÷èðèëÿí ïðåçèäåíò 

ñå÷êèëÿðèíäÿ úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí ñèéàñè ãÿëÿáÿñè ìÿùç 

Ùåéäÿð ßëèéåâ Èíòåëëåêòóàë Ñèéàñè-Ôÿëñÿôè Äþâëÿò÷èëèê 

Ìÿêòÿáèíèí áþéöê óüóðó êèìè ãàðøûëàíìàëûäûð. 

 

Õàëãûìûçûí ÕÕÛ éöçèëëèêäÿ éåíè ìèëëè ëèäåðè ìÿùç 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí ðóùóíó éàøàäàí, èíòåëëåêòèíè äàøûéàí, 

ñèéàñè-ôÿëñÿôè äþâëÿò÷èëèê éîëóíó äàâàì åòäèðÿí Èëùàì 

ßëèéåâ îëñà äà, Ïðåçèäåíòèìèçèí øÿõñèíäÿ éåíÿ äÿ Áþéöê 

Þíäÿðèìèç áèçÿ ÿñë ùÿãèãè éîëó ýþñòÿðèð... 

 

Åëÿ áþéöê øÿõñëÿð îëóð êè, îíëàðûí ùÿéàòû äà, ãÿëáëÿðäÿ 

éàøàéàí ðóùëàðû äà, éàääàøëàðà ùÿêê îëóíàí õàòèðÿëÿðè äÿ 

ìèëëè äÿéÿð âÿ ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð Ùåéäÿð ßëèéåâ 

õàëãûìûçûí ãÿëáèíäÿ âÿ éàääàøûíäà ìÿùç áó úöð 

ãàëäûüûíà ýþðÿ, îíóí Ôÿõðè Õèéàáàíäàêû ìÿçàðû áöòöí 

Àçÿðáàéúàíëûëàðûí, õöñóñÿí äÿ áèç éåíè íÿñèë 

íöìàéÿíäÿëÿðèíèí Ìöãÿääÿñ Àíä Éåðèíÿ ÷åâðèëèá... 

 

Ðóùóí øàä îëñóí, ÿçèç Óëó Þíäÿð, Ùåéäÿð Àòàìûç, áèç 

éàøàäûãúà, Àçÿðáàéúàí õàëãû äóðäóãúà, ùÿìèøÿ 

ãÿëáèìèçäÿ éàøàéàúàãñûç!!!   

          

Àéäûí ÕÀÍ (ßÁÈËÎÂ), 

 
Éåíè Éàçàðëàð âÿ Ñÿíÿò÷èëÿð Ãóðóìóíóí ñÿäðè, 

www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın 

rəhbəri, éàçû÷û-êóëòóðîëîã                        
 

http://www.kitabxana.net/
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HEYDƏR ƏLİYEV MƏKTƏBİ 

 

Görkəmli dövlət xadimi, böyük siyasətçi, istedadlı, 

gözəl bir insan kimi xatırladığım Heydər Əliyev haqqında 

yazmaq, onun 90 illik yubileyi ilə əlaqədar kitab 

hazırlamaq mənimçün həm məhsuliyyətli, həm də Ģərəfli 

iĢdir. Əminəm ki, Heydər Əliyev məktəbinin bir məzunu 

olaraq dahi Ustadın dühasının köməyilə məqsədimə nail 

olacaq, ulu öndər haqqında tədqiqatlarımı sizlərə 

çatdıracağam. 

  

AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMĠLLĠ LĠDERĠ 

HEYDƏR ƏLĠRZA OĞLU ƏLĠYEV HAQQINDA 

 

Heydər Əlirza oğlu Əliyev 

1923-cü il mayın 10-da 

Azərbaycanın Naxçıvan 

Ģəhərində anadan olmuĢdur. O, 

1939-cu ildə Naxçıvan 

Pedaqoji Texnikumunu 

bitirdikdən sonra Azərbaycan 

Sənaye Ġnstitutunun (indiki 

Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyası) memarlıq 

fakültəsində təhsil almıĢdır. 
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BaĢlanan müharibə ona təhsilini baĢa çatdırmağa imkan 

verməmiĢdir.  

1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan MSSR Xalq 

Daxili ĠĢlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq 

Komissarları Sovetində Ģöbə müdiri vəzifəsində iĢləmiĢ və 

1944-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında iĢə 

göndərilmiĢdir. Bu dövrdən təhlükəsizlik orqanları 

sistemində çalıĢan Heydər Əliyev 1964-cü ildən 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət 

Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildən 

isə sədri vəzifəsində iĢləmiĢ, general-mayor rütbəsinə 

qədər yüksəlmiĢdir. Həmin illərdə o, Leninqrad Ģəhərində 

(indiki Sankt-Peterburq) xüsusi ali təhsil almıĢ, 1957-ci 

ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix 

fakültəsini bitirmiĢdir.  

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 

1969-cu il iyul plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi 

seçilərək respublikanın rəhbəri olmuĢdur. 1982-ci ilin 

dekabrında Sovet Ġttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev 

SSRĠ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə 

təyin edilmiĢ və SSRĠ-nin rəhbərlərindən biri olmuĢdur. 

Heydər Əliyev iyirmi il ərzində SSRĠ Ali Sovetinin 

deputatı, beĢ il isə SSRĠ Ali Soveti sədrinin müavini 

olmuĢdur.  

Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Sovet Ġttifaqı 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun 
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və Ģəxsən BaĢ katib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi 

xəttə etiraz əlaməti olaraq, tutduğu vəzifələrdən istefa 

vermiĢdir.  

Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet 

qoĢunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi 

gün Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində 

bəyanatla çıxıĢ edərək, Azərbaycan xalqına qarĢı 

törədilmiĢ cinayətin təĢkilatçıları və icraçılarının 

cəzalandırılmasını tələb etmiĢdir. O, Dağlıq Qarabağda 

yaranmıĢ kəskin münaqiĢəli vəziyyətlə bağlı SSRĠ 

rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, 

1991-ci ilin iyulunda Sovet Ġttifaqı Kommunist 

Partiyasının sıralarını tərk etmiĢdir.  

1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər 

Əliyev ilk əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaĢamıĢ, 

həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat 

seçilmiĢdir. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan 

Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olmuĢdur. 

Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının 

Naxçıvan Ģəhərində keçirilmiĢ təsis qurultayında 

partiyanın sədri seçilmiĢdir.  

1993-cü ilin may-iyununda hökumət böhranının son 

dərəcə kəskinləĢməsi ilə ölkədə vətəndaĢ müharibəsinin 

baĢ verməsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi 

yarandıqda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin 

hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxdı. 

Azərbaycanın o zamankı rəhbərləri Heydər Əliyevi 
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rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur oldular. Heydər 

Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin 

sədri seçildi, iyulun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini 

həyata keçirməyə baĢladı. 

1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi 

nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçildi. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın 

yüksək fəallığı Ģəraitində keçirilən seçkilərdə səslərin 76,1 

faizini toplayaraq, yenidən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçilmiĢdir. 2003-cü il oktyabrın 15-də 

keçirilən prezident seçkilərində namizədliyinin irəli 

sürülməsinə razılıq vermiĢ Heydər Əliyev səhhətində 

yaranmıĢ problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iĢtirak 

etməkdən imtina etmiĢdir. 

Dekabrın 12-də Azərbaycanın ümummilli lideri, 

Prezident Heydər Əliyev Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının 

Klivlend Klinikasında vəfat etmiĢdir. 

Heydər Əliyev bir çox dövlət orden və medallara, 

beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüĢ, müxtəlif ölkələrin 

universitetlərinin fəxri doktoru seçilmiĢdir. 

Heydər Əliyev dörd dəfə Lenin ordeni, Qırmızı Ulduz 

ordeni və çoxlu medallarla təltif edilmiĢ, iki dəfə Sosialist 

Əməyi Qəhrəmanı adını almıĢ, bir çox xarici dövlətlərin 

orden və medalları ilə təltif olunmuĢdur. 

27 mart 1997-si il - Kiyevdə Azərbaycanın dövlət 

baĢçısına Ukraynanın ali mükafatı "Yaroslav Mudrı" 

ordeni təqdim edilmiĢdir. 
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13 aprel 1999-cu il - Prezident Heydər Əliyev 

Türkiyənin ən nüfuzlu mükafatı - "Atatürk Sülh 

Mükafatına" layiq görülmüĢdür. 

20 yanvar 2001-ci il - Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyevə Moskva Dövlət Universitetinin 

"Fəxri professoru" adı verilmiĢdir. 

3 aprel 2003-cü il - Azərbaycan Prezidenti Heydər 

Əliyev Rusiya Federasiyasının Təhlükəsizlik, Müdafiə və 

Hüquq Qaydası Problemləri Akademiyasının professoru 

və həqiqi üzvü seçilmiĢ, Y.V.Andropov adına mükafata 

layiq görülmüĢdür. 

10 may 2003-cü il - Rusiyanın yüksək mükafatı - 

Müqəddəs Apostol Andrey Pervozvannı ordeni ilə təltif 

olunması barədə Fərman imzalanmıĢdır. 

 

 

Zərifə xanım mənə xoşbəxtlik bəxş etmişdi 

Ġnsan mənəviyyat üçün yaĢamalıdır. Mənəviyyatını 

qoruyan, yaĢadan insan əbədi olacaqdır ideyası ilə yaĢayan 

görkəmli Ģəxsiyyətin uğurlarında sözsüz ki, həyatını 

bölüĢdüyü Zərifə xanım Əliyevanın böyük rolu olmuĢdur. 

Kitabı hazırlayarkən mən bu rolu böyük Ģəxsiyyətin 

səmimi sevğində gördüm, çox duyğulandım. Dahi 

Ġnsanların saf sevgisinin həmiĢəyaĢar olduğuna və ondan 

böyük Ģəxsiyyətlər doğulduğuna bir daha əmin oldum. 

 

...Gənc yaĢlarımdan mənim həyatım dövlət iĢi ilə bağlı 

olubdur. Mən bütün həyatımı buna sərf etmiĢəm və bu gün 
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də bu yolda çalıĢıram. Bu yolda mənim həmiĢə səmərəli, 

müvəffəqiyyətlə çalıĢmağımda hesab edirəm ki, ailə 

vəziyyətimin çox böyük rolu olub. Zərifə xanım kimi 

həyat yoldaĢım olduğuna və o, ailəmdə çox yüksək 

mənəvi mühit yaratdığına görə mən xoĢbəxt olmuĢam. 

Həyatımın bütün dövrlərində iĢlə məĢğul olduğuma görə 

ailə məsələlərinə fikir 

verməyə vaxtım 

olmayıb. Bunların 

hamısı Zərifə xanımın 

üzərinə düĢüb və o da 

bu vəzifəni Ģərəflə, 

sədaqətlə, çox böyük 

məharətlə yerinə 

yetirib. 

Zərifə xanım çox böyük alim olub. Mən hələ onunla 

həyat quranda o, artıq elm yolunda idi, elmlə məĢğul idi. 

Onun elmi fəaliyyəti məlumdur. O, çox istedadlı, çox 

xeyirxah, çox sadə insan idi. Mən bu barədə çox danıĢa 

bilərəm, ailəmin yaĢaması, bu günlərə çatması, 

övladlarımın tərbiyəsi üçün və həyatımda onun əvəzsiz 

rolu üçün mən bu gün Zərifə xanımın məzarı qarĢısında 

baĢ əyirəm. On il keçsə də, onu bir dəqiqə belə 

unutmuram və unutmayacağam. Mənim övladlarım da bu 

əhval-ruhiyyədədirlər. Onlar bu əhval-ruhiyyə ilə 

tərbiyələniblər, formalaĢıblar. Ona görə də bu gün bizim 

üçün müqəddəs gündür... 
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... Bu gün xoĢbəxt gündür. Çünki bu gün Zərifə xanım 

kimi böyük bir insan Yer üzünə gəlib, mənim həyatımı 

xoĢbəxt edib, mənə gözəl övladlar bəxĢ edib. Eyni 

zamanda, qəmli gündür. On il keçsə də, mən bu qəmdən 

ayrıla bilmirəm. 

  

 HEYDƏR ƏLĠYEV 

28.04.1995 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI SĠLAHLI 

QÜVVƏLƏRĠNĠN YARADILMASINDA VƏ 

ĠNKĠġAFINDA HEYDƏR ƏLĠYEĠN ROLU 

 

Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır 

və onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən 

böyük məmləkət qədər güclü olar.   

Heydər Əliyev. 

 

Azərbaycan Respublikası on il əvvəl öz dövlət 

müstəqilliyini bərpa edərkən artıq Ermənistan 

Respublikası ilə müharibə vəziyyətində idi. Tarix boyu 

Azərbaycana qarĢı ərazi iddiasında olan ermənilər onlara 

havadarlıq edən və ölkəmizi parçalamaq, onun 

müstəqilliyinə mane olmaq istəyən digər qüvvələrlə 

birlikdə torpaqlarımızın bir hissəsini iĢğal etmiĢdilər. O 

zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ģəxslər qətiyyətsizlik 

və iradsizlik nümayiĢ etdirərək Silahlı Qüvvələri yarada 

bilmədilər. 
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Ordu quruculuğunda düzgün siyasətin yeridilməməsi 

nəticəsində xalqın orduya etdiyi yardımlara, ayrı-ayrı 

döyüĢlərdə xalqımızın vətənpərvər və igid oğullarının 

düĢmənə layiqli müqavimət göstərmələrinə baxmayaraq, 

Silahlı Qüvvələr bütövlükdə uğursuzluğa düçar oldu. 

Bütün bunların nəticəsində erməni Silahlı Qüvvələri 

Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini zəbt etmiĢ, bir 

milyondan artıq vətəndaĢımızı öz yurdlarından didərgin 

salmıĢ, on minlərlə insanı məhv etmiĢdir. 

Yalnız Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə 

hakimiyyətə gəlməsi və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçilməsi vəziyyəti kökündən dəyiĢdi, 

respublikamızda ordu quruculuğu sahəsində mühüm 

tədbirlərin həyata keçirilməsinə güclü təkan verdi, 

cəbhədə vəziyyətin müsbət istiqamətdə inkiĢafına Ģərait 

yaratdı. 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması və cəbhədə 

atəĢkəsə nail olması dövlət quruculuğunun bütün 

sahələrində olduğu kimi Silahlı Qüvvələrdə də əsaslı 

islahatların aparılmasına imkan yaratdı. Silahlı 

Qüvvələrdən həyata keçirilən quruculuq iĢləri, struktur 

dəyiĢiklikləri döyüĢ əməliyyatlarının vahid rəhbərlik 

altında planlaĢdırılması, hissələrin hərb elminin tələblərinə 

uyğun idarə edilməsi, kadrların saflaĢdırılması, qoĢun 

hissələrinin təxribatçı və siyasi ünsürlərdən təmizlənməsi 

Azərbaycan ordusunu keyfiyyətcə yeniləĢdirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyevin Silahlı Qüvvələrə göstərdiyi diqqət və qayğının 
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nəticəsində ordunun mərkəzləĢdirilmiĢ maddi-texniki 

təminatı əvvəlki illərdən fərqli olaraq əhəmiyyətli 

dərəcədə yaxĢılaĢdırıldı, hərbi birləĢmə və hissələrin 

maddi-texniki, tibbi və digər vasitələrlə təmin edilməsi 

təĢkil olundu, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti nizama salındı. 

Silahlı Qüvvələrinə tələb olunan silah, hərbi texnika, 

döyüĢ sursatı, arxa xidmət əmlakı və digər maddi 

vasitələrin istehsal olunması üçün sifariĢlərin Azərbaycan 

Respublikasının sənaye müəssisələrində yerləĢdirilməsi 

ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına da təkan verdi. Orduda 

Ģəxsi heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığına, döyüĢ ruhunun 

yüksəldilməsinə diqqət artırıldı, hərbi vətənpərvərlik iĢi 

gücləndirildi. 

1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart hadisələri 

zamanı zabit və əsgələrin Vətən qarĢısında öz borclarını 

Ģərəflə yerinə yetirməsi bir daha sübut etdi ki, Ģəxsi heyət 

arasında müstəqillik amalı və hərbi anda sədaqət hissi yeni 

mənəvi-psixoloji iqlim formalaĢmıĢ, ordu hissələri artıq 

müxtəlif siyasi və cinayətkar mafioz dəstələri xidmət edən 

təxribatçılardan, cəsuslardan xeyli təmizlənmiĢdir. 

Bu sahədə əldə edilmiĢ uğurlara baxmayaraq, son 

illərdə hərbi hissələrdə nizam-intizamın 

möhkəmləndirilməsi, təlim və tərbiyənin düzgün 

qurulması istiqamətində iĢ səngiməmiĢ, onun müasir 

səviyyədə aparılması üçün müvafiq nizamnamələr, 

təlimatlar hazırlamıĢ və tətbiq edilmiĢdir. Ordu 

quruculuğunun ən müxtəlif sahələri ilə bağlı zəruri olan 
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qanunlar qəbul edilmiĢ və artıq Azərbaycan ordusunun 

mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılmıĢdır. 

Ordu quruculuğunun indiki mərhələsində Silahlı 

Qüvvələrdə aparılan islahatların əsas məqsədlərindən biri 

qoĢunların Vətənə, Azərbaycan xalqına və dövlətinə sadiq, 

yüksək hərbi hazırlığa malik zabit, gizir və miçmanlarla 

tam komplektləĢdirilməsinə nail olmaqdır. Silahlı 

Qüvvələrin Ģəxsi heyətlə komplektləĢdirilməsi Ali BaĢ 

Komandanın göstəriĢlərinə və Azərbaycan 

Respublikasının hərbi qanunvericilik aktlarının tələblərinə 

uyğun vahid plan əsasında aparılır və ardıcıl xarakter 

daĢıyır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 

sayəsində ölkəmizdə milli hərbi kadrların yetiĢdirilməsi 

üçün müasir tələblərə cavab verən hərbi təhsil sisteminin 

inkiĢafı və təkmilləĢdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli 

tədbirlər həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 

hərbi təhsil sisteminin daha da inkiĢaf etdirilməsi 

məqsədilə 1999-cu il fevralın 20-də Hərbi Akademiyanın 

yaradılması haqqında fərman imzalamıĢdır. 

Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabitləri 

həmçinin Türkiyənin, Ukraynanın, Rusiyanın, Pakistanın, 

Çinin, Almaniyanın, Böyük Britaniyanın, Ġtaliyanın, 

Rumıniyanın, Macarıstanın hərbi akademiyalarında və 

dinləmə kurslarında da təhsil alırlar. Zabitlərimizin 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında təhsil alması haqqında artıq 

razılıq əldə edilmiĢdir. 
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Silahlı Qüvvələrin Ģəxsi heyətinin sosial müdafiəsinin 

təmin edilməsi məqsədilə 1993-cü ildən baĢlayaraq, hərbi 

qulluqçuların, Müdafiə Nazirliyi sistemində iĢləyən fəhlə 

və qulluqçuların əmək haqqı artırılmıĢ, Ģəxsi heyətin tibbi, 

ərzaq və əĢya-əmlak təminatının yaxĢılaĢdırılması 

istiqamətində iĢ aparılmıĢdır. Hərbi hissələrin maddi-

texniki bazaları, əsgər yataqxanaları müasir tələblərə 

uyğun təmir edilmiĢ, Ģəxsi heyətin asudə vaxtının maraqlı 

və səmərəli təĢkili üçün texniki təbliğat vasitələrinin 

təminatına diqqət artırılmıĢdır. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərc-mərclik 

illərindəki siyasi oyunlardan və siyasi qüvvələrdən 

uzaqlaĢdırılması, onların intizamlı, mənəvi cəhətdən saf, 

yüksək peĢəkarlığı ilə seçilən kadrlarla təmin olunması, 

təchizatının yaxĢılaĢdırılması, quruculuq iĢlərinin elmi 

əsaslarla aparılması, ordunun güclənməsi, vətənimizin 

suverenliyinin və müstəqilliyinin möhkəm təminatçısına 

çevrilməsi respublika Prezidenti Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi altında aparılan iĢlərin, onun tələbkarlığının 

məntiqi nəticəsidir. 

 

Materialların yazılmasında "Azərbaycan Respublikası 

1991-2001" kitabından istifadə olunmuĢdur. 

Müəlliflər: Abdullazadə Fatma, Ələsgərov Fuad 

Əlirzayev Əli, Əsədov Əli, Həsənov Əli, Xəlilov 

Səlahəddin, Qafarov Tahir, Mahmudov Yaqub, Rəhimov 

Mayıl. 
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Kitab fəlsəfə elmləri doktoru Ramiz Mehdiyevin 

ümumi redaktəsi altında çapa hazırlanmıĢdır. 

 

 

AZƏRBAYCAN RESUBLĠKASININ ĠQTĠSADĠ 

ĠNKĠġAFINDA HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ROLU 

 

Ġqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər Ģeyə qadirdir.  

Heydər Əliyev 

 

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət 

müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz 

suveren hüquqlarını gerçəkləĢdirməyə və müstəqil siyasət 

aparmağa baĢlamıĢdır. Bu siyasətin baĢlıca istiqamətlərini 

müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi 

sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiya təĢkil etmiĢdir. 

Müstəqillik dövründən bu günə kimi ölkədə mövcud 

iqtisadi inkiĢafı iki əsas mərhələyə ayırmaq olar. Birincisi, 

1991-1995-ci illəri əhatə edən iqtisadi xaos və ya tənəzzül 

dövrü. Ġkincisi, 1996-cı ildən baĢlayaraq davam edən 

makroiqtisadi sabitlik və dinamik iqtisadi inkiĢaf dövrü. 

Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ötən qısa 

tarixi dövr ərzində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti 

nəticəsində, ağır ilkin Ģərtlərə baxmayaraq, ölkəmizin 

sosial-iqtisadi inkiĢafı və dünya təsərrüfat sisteminə 

inteqrasiyası sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə 
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olunmuĢdur. Ən böyük nailiyyət isə ondan ibarətdir ki, bu 

dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu 

prosesində iqtisadi islahatların və inkiĢafın mahiyyət 

etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli 

yaranmıĢdır. 

Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün 

1996-cı ildə Bakı-Novorossiysk, 1999-cu ildə isə Bakı-

Supsa ixrac neft kəmərlərinin istismara verilməsinə və 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inĢası ilə 

bağlı saziĢin imzalanmasına, beləliklə də ixrac 

marĢrutlarının diversifikasiyasına nail olundu. 

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 1999-cu ildə 

imzaladığı Fərmanla neft yataqlarının xarici Ģirkətlərlə 

birgə iĢlənməsindən əldə edilən mənfəət neftinin 

satıĢından daxil olan vəsaitlərin səmərəli idarə edilməsi, 

həmin vəsaitlərin prioritet sahələrin inkiĢafına və sosial-

iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilməsini təmin 

etmək üçün Dövlət Neft Fondu yaradıldı. Hazırda 

beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən Fondun fəaliyyəti və bu 

sahədə Ģəffaflığın təmin edilməsi yüksək qiymətləndirilir. 

Neft-qaz sektoru iqtisadiyyatın digər sahələrinin 

inkiĢafında lokomotiv rolunu oynadı. DüĢünülmüĢ iqtisadi 

siyasət nəticəsində makroiqtisadi sabitliyə nail olundu və 

davamlı iqtisadi artımın əsası qoyuldu, iqtisadiyyatın 

bütün sahələrində islahatlara baĢlandı, əhalinin həyat 

səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində ciddi 

addımlar atıldı. 
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Sahibkarlığı inkiĢaf etdirmək, əlveriĢli biznes və 

investisiya mühiti yaratmaqla daxili və xarici 

investisiyaları cəlb etmək, qeyri-neft sektorunun inkiĢafına 

nail olmaq bu mərhələdə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin 

səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olmuĢdur. Həyata 

keçirilmiĢ məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 

Azərbaycanda sahibkarlar təbəqəsi formalaĢmıĢ, özəl 

sektorun ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafında rolu daha da 

artmıĢdır. 

Ġqtisadiyyatda mülkiyyətin çoxnövlülüyü təmin 

olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər davamlı 

iqtisadi inkiĢafa öz müsbət nəticəsini vermiĢdir. Belə ki, 

özəlləĢdirməyə baĢlayan zaman özəl sektorun ÜDM-də 

payı faktiki olaraq 10%-dən az olmasına baxmayaraq 

hazırda onun xüsusi çəkisi 85%-ə çatmıĢdır. 

Beləliklə, Heydər Əliyev strategiyasının həyata 

keçirilməsi nəticəsində müstəqilliyin ilk illərində baĢ 

vermiĢ tənəzzülün qarĢısı uğurla alındı və 1995-ci ildən 

Azərbaycanda keçid dövrünün yeni mərhələsi – bərpa və 

dinamik inkiĢaf dövrü baĢlandı. 1995-2003-cü illər 

ərzində ümumi daxili məhsul 90,1%, dövlət büdcəsinin 

gəlirləri 3 dəfə, ölkənin valyuta ehtiyatları 85 dəfə, sənaye 

məhsulunun həcmi 25,2%, kənd təsərrüfatı istehsalının 

həcmi 53,9%, xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, 

iqtisadiyyatda məĢğul olanların orta aylıq real əmək haqqı 

5,6 dəfə artdı, inflyasiya səviyyəsi 2-3%-ə qədər endirildi, 

bütün maliyyə mənbələri hesabına iqtisadiyyata yönəlmiĢ 
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investisiyaların ümumi həcmi 20 milyard ABġ dollarını 

keçdi. 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini 

qazandıqdan sonra onun xarici iqtisadi siyasətinin mühüm 

istiqamətlərindən birini beynəlxalq maliyyə-kredit və 

iqtisadi qurumlarla əlaqələr təĢkil etmiĢdir. Ötən dövr 

ərzində bu sahədə kifayət qədər iĢ görülmüĢdür. 

Azərbaycan, demək olar ki, bütün nüfuzlu beynəlxalq 

qurumlara, o cümlədən 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta 

Fonduna, Dünya Bankına, Avropa Yenidənqurma və 

ĠnkiĢaf Bankına, Ġslam ĠnkiĢaf Bankına, 1999-cu ildə 

Asiya ĠnkiĢaf Bankına üzv qəbul olunmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham 

Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən və yeni çalarlarla 

zənginləĢdirilmiĢ sosial-iqtisadi siyasətin strateji 

məqsədləri sərbəst bazar münasibətlərinə və özünüinkiĢaf 

qabiliyyətinə malik olan sosialyönümlü, diversifikasiya 

olunmuĢ milli iqtisadiyyatın formalaĢdırılması və dünya 

təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının təmin olunmasıdır. 

Davamlı və dinamik inkiĢaf məntiqinə əsaslanan bu 

siyasətin həyata keçirilməsi nəticəsində qazanılmıĢ uğurlar 

daha da möhkəmləndirilmiĢ, bu dövrdə makroiqtisadi 

sabitlik qorunub saxlanılmıĢ, iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası, qeyri-neft sahələrinin, regionların 

inkiĢafı sürətlənmiĢ, strateji valyuta ehtiyatlarının səmərəli 

istifadəsi təmin olunmuĢ, milli valyutanın sabitliyi, bank 

sisteminin etibarlılığı artırılmıĢ, konservativ xarici 

borclanma strategiyası həyata keçirilmiĢ, sahibkarlığa 
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dövlət dəstəyi gücləndirilmiĢ, əhalinin sosial rifahı 

davamlı olaraq yaxĢılaĢmıĢdır. 

Ġqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzərdə 

tutulmuĢ tədbirlərin sistemli və ardıcıl reallaĢdırılması 

üçün dövlət baĢçısının müvafiq fərman və sərəncamları ilə 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü 

illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı”, “2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun 

azaldılması və davamlı inkiĢaf Dövlət Proqramı”, “2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 

ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramı” və bir sıra sahəvi inkiĢaf proqramları təsdiq 

edilmiĢ və uğurla icra olunur. 

 

 

ƏSRĠN MÜQAVĠLƏSĠ 

 

Azərbaycan Respublikasının siyasi və iqtisadi 

inkiĢafinda uzaqgörən siyasətçi Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə 

imzalanmıĢ “Əsrin 

müqaviləsi”nin 

böyük rolu vardır.  

Ulu öndər bu haqda 

deyir: “Əsrin 

müqaviləsi ilə 

qoyduğumuz təməl 
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XXI əsrdə Azərbaycan xalqının inkiĢafı, firəvan həyatı, 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin daha da 

möhkəmlənməsi üçün gözəl imkanlar yaradır və inanıram 

ki, XXI əsr müstəqil Azərbaycan dövləti üçün ən xoĢbəxt 

dövr olacaqdır”.  

“Əsrin müqaviləsi” çətinliklərə baxmayaraq 1994-cü il 

sentyabrın 20-də Bakıda Gülüstan sarayında Xəzərin 

Azərbaycan sektorundakı "Azəri", "Çıraq", "GünəĢli" 

yataqlarının dərin su qatlarındakı neftin birgə iĢlənməsi 

haqqında "məhsulun pay bölgüsü" tipli müqavilə 

imzalandı. Müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq 

əhəmiyyətinə görə "Əsrin müqaviləsi" adlanmıĢ, təxminən 

400 səhifə həcmində və 4 dildə öz əksini tapmıĢdıır. 

“Əsrin müqaviləsi”ndə dünyanın 8 ölkəsinin (Azərbaycan, 

ABġ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, 

Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanı) 13 ən məĢhur neft 

Ģirkəti (Amoko, BP, MakDermott, Yunokal, ARDNġ, 

LUKoyl, Statoyl, Ekson, Türkiyə Petrolları, Penzoyl, 

Ġtoçu, Remko, Delta) iĢtirak etmiĢdir. Bununla da "Yeni 

neft strategiyası" və doktrinası uğurla həyata keçirilməyə 

baĢlandı. "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildi və 12 dekabr 1994-

cü ildə qüvvəyə mindi. Ġlk dəfə hesablanmıĢ çıxarılabilən 

neft ehtiyatı 511 milyon ton olmuĢ, sonralar 

qiymətləndirici quyuların nəticələrinə görə bu ehtiyat 730 

milyon tona çatmıĢdır və bununla əlaqədar yataqların 

iĢlənilməsinə tələb olunan sərmayə xərcləri 11,5 milyard 

ABġ dolları qəbul edilmiĢdir; ümumi təmiz gəlirdən 
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Azərbaycanın payına 80%, sərmayəçilərin payına 20% 

düĢür. 

"Əsrin müqaviləsi"nin ilk günlərindən baĢlayaraq 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Ģirkəti yaradıldı və 

təsdiq olunmuĢ vahid proqram üzrə ARDNġ ilə birgə 

iĢlərə baĢlandı. Bu saziĢ sonradan dünyanın 19 ölkəsinin 

41 neft Ģirkəti ilə 30-dək saziĢin imzalanması üçün yol 

açdı. "Əsrin müqaviləsi" həm karbohidrogen ehtiyatlarının 

miqdarına, həm də qoyulan sərmayələrin həcminə görə 

dünyada bağlanan ən iri saziĢlər siyahısına daxil olmuĢdur. 

ĠmzalanmıĢ neft saziĢləri üzrə Azərbaycanın neft 

sənayesinin inkiĢafı üçün nəzərdə tutulmuĢ 64 milyard 

ABġ dolları qoyuluĢunun 57,6 milyardı dəniz yataqlarının 

mənimsənilməsinə və perspektivli strukturlarda axtarıĢ-

kəĢfiyyat iĢlərinin aparılmasına yönəldilmiĢdir. 

"Əsrin müqaviləsi"nin həyata keçirilməsinə baĢlanan 

vaxtdan Azərbaycan iqtisadiyyatında dönüĢ yarandı və 

böyük iĢlərə baĢlandı. Birinci növbədə 1995-ci ildə ilkin 

neft hasilatı layihəsi çərçivəsində Çıraq-1 özülü qərb 

standartlarına uyğun olaraq bərpa olundu və böyük 

maillikli quyuların qazılması məqsədilə bu özülün üst 

modulu modernizə edilərək yeni qazma avadanlıqları ilə 

təchiz olundu. Yeni qazma qurğusu laylara horizontal 

quyuların qazılmasına imkan verdi. Maksimal mailliklə 

qazılmıĢ A-18 (inhirafı-5500 m), A-19 (inhirafı-6300m-

dən artıq) və s. istismar quyuları böyük neft hasilatı ilə iĢə 

düĢdülər. 1997-ci ildə Çıraq yatağından neft hasilatına 

baĢlandı. 
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1999-cu ilin dekabrında Azərbaycanın "mənfəət nefti" 

ilə doldurulmuĢ ilk tanker dünya bazarlarına çıxarıldı. Bu 

neftin satıĢından əldə edilən valyuta ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmıĢ Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Fonduna daxil olur və xalqa 

fayda verir. ġimal istiqamətindəki uzunluğu 231 km, 

diametri 720 mm olan Bakı-Novorossiysk neft kəmərinin 

Azərbaycan hissəsi bərpa və inĢa edilmiĢdir və ilk dəfə 25 

oktyabr 1997-ci ildə Azərbaycan nefti Novorossiysk 

limanına (Rusiya Federasiyasına) nəql olunmuĢdur. Kəmər 

istifadəyə verilən gündən 2010-cu il aprelin 1-dək bu 

marĢrutla 30 milyon 867 min ton neft nəql edilib. 

Qərb istiqamətində uzunluğu 837 km, diametri 530 mm 

Bakı-Supsa boru kəməri inĢa edilərək, 17 aprel 1999-cu 

ildə iĢə salınmıĢdır. Ġstifadəyə verilən gündən 2010-cu il 

aprelin 1-dək Bakı-Supsa kəməri ilə 51 milyon 586 min 

ton neft nəql edilib. 1997-ci ildə respublikada neft hasilatı 

9 milyon ton idisə, 2009-ci ildə bu rəqəm 50 milyon tonu 

keçmiĢdir. 

Xəzərin böyük dərinliklərində yerləĢən sahələrdə dərin 

kəĢfiyyat quyularının qazılması məqsədilə "Dədə Qorqud" 

(keçmiĢ "Kaspmorneft") yarımdalma üzən qazma qurğusu 

təmir və modernizə edilmiĢdir və 50-475 m dəniz 

dərinliyində 7620 m dərinliyinə qədər quyu qazmaq 

imkanına malikdir. Digər qurğu "Ġstiqlal" (keçmiĢ "ġelf-

5") yarımdalma üzən qazma qurğusu təmir və modernizə 

edilərək, 50-700 m dəniz dərinliyində 7620 m dərinliyə 

qədər quyu qazmaq mümkün olmuĢdur. Modernizə 

http://www.kitabxana.net/


 Heydər Əliyev məktəbi                          39 

olunmuĢ qazma qurğularının köməyi ilə "Azəri-Çıraq-

GünəĢli" yataqlarında birgə aparılan iĢlər nəticəsində 6 

kəĢfiyyat quyusu qazıldı, bunların səhəsində sonradan neft 

ehtiyatları 30%-dən çox artırıldı. Bu qurğular 1996-cı ildə 

yaradılmıĢ "Kaspian Drillinq Kompani" müĢtərək 

müəssisənin tərkibində “ġahdəniz” və "Azəri-Çıraq-

GünəĢli" yataqlarında öz iĢlərini uğurla davam etdirirlər. 

Xarici Ģirkətlər tərəfindən Azərbaycan üçün tikilmiĢ, 

Heydər Əliyev adına "Lider" qurğusunun köməyi ilə də 

texnika-texnoloqiya sahəsində böyük irəliləyiĢlər əldə 

edilmiĢdir. 

1999-cu ilin 

noyabrında Türkiyənin 

Ġstanbul Ģəhərində 

keçirilmiĢ ATƏT-in 

Sammitində ABġ, 

Türkiyə, Azərbaycan, 

Gürcüstan, Qazaxıstan 

və Türkmənistan 

prezidentləri tərəfindən 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

(BTC) "Əsas Ġxrac Neft Kəməri"nin çəkiliĢi haqqında 

dövlətlərarası Müqavilə imzalanmıĢdır. 2002-ci il 

sentyabrın 18-də Bakıda, Səngəçal terminalında ümum-

milli liderimiz Heydər Əliyevin, Türkiyə və Gürcüstan 

prezidentlərinin iĢtirakı ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac neft 

kəmərinin təməl daĢı qoyulmuĢ və tikintisinə 

baĢlanmıĢdır. BTC-nin Azərbaycan hissəsinin Gürcüstan 
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hissəsi ilə birləĢdirilməsi 2004-cü ilin oktyabrında baĢ tut-

du. 2006-cı il iyulun 13-də isə Türkiyənin Ceyhan 

Ģəhərində XXI əsrin ən böyük enerji layihəsi olan Heydər 

Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru 

kəmərinin təntənəli açılıĢ mərasimi keçirildi. BTC istisma-

ra verilən gündən 2010-cu ilin aprel ayının 1-dək Ceyhan 

limanından 112,8 milyon ton Azərbaycan nefti dünya 

bazarlarına yola salınmıĢdır. 

Bu “əsas ixrac neft kəməri”nin texniki-iqtisadi 

əhəmiyyətindən baĢqa, onun siyasi rolu da böyükdür. Belə 

ki, bu neft kəməri dünya dövlətləri ilə Azərbaycan 

dövlətinin yeni münasibətlərinin, dünya xalqları ilə 

Azərbaycan xalqının əlaqələrinin yenidən qurulmasına 

təkan verəcək, Azərbaycanın xarici siyasətinin 

güclənməsinə və inkiĢaf etməsinə səbəb olacaqdır. 

2010-cu il mart ayının 9-da Çıraq Neft Layihəsinə 

sanksiya verilməsinə dair qətnamə imzalanmıĢ və bu 

layihəyə 6 milyard dollar yönəldilmiĢdir. Layihə 

çərçivəsində Xəzər dənizində yeni platforma - Qərbi Çıraq 

Hasilat, Qazma və YaĢayıĢ Bloklu platforma inĢa oluna-

caq. 50-dən artıq yerli Ģirkət ÇNL üzrə tikinti iĢlərində 

birbaĢa və dolayısı ilə iĢtirak edəcək. Layihənin bütün ti-

kinti və quraĢdırma iĢləri daxili qüvvələr hesabına icra 

olunacaq. Azəri-Çıraq-GünəĢli” yataqlar blokunun 15 il 

əvvəl baĢlanmıĢ iĢlənməsinin davamı olan Çıraq Neft 

Layihəsindən ilk neft haslatı 2013-cü ilə planlaĢdırılır. 

Çıraq Neft Layihəsi Azəri-Çıraq-GünəĢli yatağından 

hasilatın artırılması və ümumilikdə 360 milyon barrel 
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əlavə ehtiyatların çıxarılması üçün planlaĢdırılmıĢ bir 

layihədir. 

 

 

HEYDƏR ƏLĠYEVĠN AZƏRBAYCAN TƏHSĠLĠNĠN 

ĠNKĠġAFINDA ROLU 

 

Təhsil ölkənin beynəlxalq aləmdə rolunu müəyyən edən 

əsas amillərdən biridir. O maddi-mənəvi dəyərlərin və 

strateji gücün göstəricisidir. 

Dahi liderimiz Heydər Əliyevin təhsilə verdiyi qiyməti 

onun öz ilə ifadə etmək istəyirəm: “Təhsil millətin 

gələcəyidir. Məktəb, maarif, təhsil iĢi ilə həmiĢə sıx bağlı 

olmuĢam… Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa 

olsun, nədən olursa olsun, kəsib təhsilə xərcləməli, gənc 

nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim 

prinsipal mövqeyimdir”. Azərbaycanlı olmağı ilə fəxr 

edən, özünü sadə Azərbaycan vətəndaĢı kimi hiss edib 

müəllim adını bütün adlardan üstün tutan ulu öndər 

müəllimə həmiĢə yüksək qiymət vermiĢ və Azərbaycan 

Respublikasına rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə təhsilin 

inkiĢafı üçün bir çox yeniliklər etmiĢdir. 

Heydər Əliyev SSRĠ dövründə, yəni Azərbaycan 

Respublikasına rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70-80-ci 

illərində də təhsillə bağlı məsələləri daim diqqət 

mərkəzində saxlamıĢ, ciddi islahatlar həyata keçirilmiĢdir. 

1972-ci ildə “Gənclərin ümumi orta təhsilə keçidini baĢa 

çatdırmaq və ümumtəhsil məktəbini daha da inkiĢaf 
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etdirmək haqqında” və 1973-cü ildə “Kənd ümumtəhsil 

məktəblərinin iĢ Ģəraitini daha da yaxĢılaĢdırmaq 

haqqında” qəbul edilmiĢ qərarlar nəticəsində 

Azərbaycanda orta ümumtəhsil məktəbləri Ģəbəkəsi 3 dəfə 

geniĢləndirilərək 765-dən 2117-yə çatdırılmıĢdır. Bu da 

yüzlərlə ucqar yaĢayıĢ məskənlərində orta ümumtəhsil 

məktəblərinin açılıĢı, minlərlə azyaĢlının təhsilə cəlb 

edilməsi demək idi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanına 

rəhbərlik etdiyi illərdə ölkədə 5 yeni ali təhsil müəssisəsi 

açılmıĢ və ali məktəblərdə təhsil alanların sayı 70 mindən 

100 minə qədər artmıĢdır. Eləcə də dahi rəhbər keçmiĢ 

Ġttifaqın ən nüfuzlu təhsil müəssisələrində 

azərbaycanlıların oxumasına çalıĢmıĢ və onun təĢəbbüsü, 

birbaĢa himayəsi nəticəsində 1970-ci ildən baĢlayaraq hər 

il 800-900 nəfər gənc SSRĠ-nin nüfuzlu ali məktəblərində 

təhsil almağa göndərilmiĢdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqillik illərində də elm 

və təhsilin inkiĢafını diqqətdən kənarda qoymamıĢ, o 

cümlədən elm-təhsil problemlərinə kompleks Ģəkildə 

yanaĢmıĢdır. O, təhsil strategiyasının həyata keçirilməsi 

məqsədilə ciddi tədbirlər həyata keçirmiĢ, mühüm tarixi 

fərman və sərəncamlar imzalamıĢdır. 

2002-ci il oktyabrın 4-də ölkə baĢçısının imzaladığı 

“Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərınin 

müvafiq texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” 

sərəncamı milli elm və təhsil sisteminin inkiĢafında vacib 

amillərdən biridir. Bu sərəncam ümumtəhsil məktəbləri 
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Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsinə, maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsinə etibarlı zəmin 

yaratmıĢdır. “Azərbaycan Respublikasında yeni 

ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, əsaslı təmiri və müasir 

tədris avadanlıqları ilə təmin olunmasına dair proqramın 

(2003-2007-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 fevral 2003-cü 

il tarixli sərəncamı da ölkədə təhsil sahəsində müstəsna 

əhəmiyyətə malik dövlət sənədidir. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

“Dövlət dilinin tətbiqi iĢinin təkmilləĢdirilməsi haqqında” 

18 iyun 2001-ci il tarixli və “Azərbaycan Respublikasında 

dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2 yanvar 2003-cü il 

tarixli fərmanları ilə ədəbi dilimizin fəaliyyət meydanı 

daha da geniĢləndirilmiĢdir. 

YaĢadığımız "təhsil əsri"ndə (XXI) ulu öndərin iĢlərini 

onun davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Ġlham Əliyev  davam etdirir, ardıcıl olaraq ölkədə təhsil 

sahəsində məqsədyönlü islahatlar həyata keçirir.  

Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan 

kapitalına çevirməliyik. 

 Neft, qaz Tanrıdan verilən böyük nemətdir, biz bundan 

uğurla və məharətlə istifadə edirik. Amma gec-tez bu təbii 

sərvətlər tükənəcək və bilik, zəka, səviyyə isə ölkəmizin 

dayanıqlı inkiĢafını uzun illər bundan sonra təmin 

edəcəkdir. Ən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsinə baxsaq 

görərik ki, o ölkənin inkiĢafında ən aparıcı rol oynayan 
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neft, qaz deyil, bilikdir, elmi-texniki tərəqqidir, yeni 

texnologiyalardır. 

İlham Əliyev 

  

Təhsil sahəsində yeniliyə, inkiĢafa nail olmaq üçün 

intellektuallığı, idarəetmə qabiliyyəti və siyasi fəallığı ilə 

dünya siyasətçilərindən seçilən gənc liderimiz bir çox 

fərmanları, sərəncamlar imzalamıĢdır  

1) “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

2009-cu il 19 iyun tarixli qərarı  

2) Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil 

məktəblərinin informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları ilə təminatı proqramının (2005-2007-ci 

illər) təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı 

3) “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

təhsil sisteminin informasiyalaĢdırılması üzrə Dövlət 

Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı  

3) “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrə etməkdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 nömrəli Sərəncamında 

dəyiĢikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı 

4) “2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkiĢafı 

üzrə Milli Strategiya”nın hazırlanması haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
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5) “Azərbaycan Respublikasında 2013-cü ilin 

“Ġnformasiya-kommunikasiya Texnologiyaları ili” elan 

edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq olunması 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı və sairə. 

 

Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük 

ümüdlər bəsləyirəm. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra 

bilmədiyim tale yüklü məsələləri, planıarı sizin 

köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa 

çatdıracaq! 

Heydər Əliyev 

 

Ulu öndərimizin özü qədər inandığı Prezidentimiz 

Ġlham Əliyevin ölkəmizi iĢıqlı gələcəyə apardığına biz də 

inaniriq və onun siyasətini dəstələyik! Ġlham Əliyev 

cənablarına və Azərbaycanın Birincı Xanımı Mehriban 

Əliyevaya bütün iĢlərində uğurlar arzulayırıq! 

 

İstifadə edilmiş mənbələr: 

 

http://www.azerbaijan.az/portal/Economy/General/gene

ralInfo_01_a.html, 05.05.2013 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadiyyat, 

05.05.2013 

http://www.azerbaijan.az/portal/Economy/General/generalInfo_01_a.html
http://www.azerbaijan.az/portal/Economy/General/generalInfo_01_a.html
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadiyyat


46    www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxana     

http://heydar-aliyev.org/index_az.jsp - 2.05.2013 

http://www.zarifa-aliyeva.az/ - 2.05.2013 

http://az.wikipedia.org/wiki/Sevil_%C6%8Fliyeva – 

2.05.2013 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fli

yev – 2.05.2013 

http://azerbaijans.com/index_az.html - Azərbaycan 

http://www.kur-ia.com/?p=10343 

http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/xalqqazeti_

dekabr2009/99233.htm 

http://elibrary.bsu.az/kis/1595.pdf 

http://www.edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=73 

 

Nurlan Səəddin qızı Quliyeva,  

 

 

Göygöl rayon Ə. Məmmədov adına Üçtəpə 

kənd tam orta məktəbin riyaziyyat və informatika 

müəllimi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun 

Ġdarə Heyətinin üzvü, Gəncə bölgəsi üzrə 

səlahiyyətli nümayəndəsi  
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HEYDƏR ƏLİYEVİN “ƏSİR VƏ 

GİROVLARIN GERİ 

QAYTARILMASI”NDA ROLU 

 
XX əsrin 80-ci illərinin sonunda SSRĠ-nin baĢında 

durduğu sosializm sistemi öz tənəzzül dövrünü yaĢayırdı. 

Ötən əsrin ikinci yarısında dünyanın siyasi qütbləĢməsinin 

doğurduğu mübarizənin nəticəsində tarixə “soyuq 

müharibə” kimi düĢmüĢ tarixi mərhələ Qərb 

demokratiyasının qələbəsi ilə baĢa çatdı. Sosializm siyasi 

sisteminin çökməsi öz növbəsində ictimai mülkiyyətə 

əsaslanan ekstensiv sosialist iqtisadiyyatının da iflasına 

səbəb oldu. Ġqtisadi böhrandan xilas olmaq ehtiyacı son 

illərini yaĢayan SSRĠ-ni planlı iqtisadiyyatdan liberal 

bazaar iqtisadiyyatına keçid zərurəti qarĢısında qoyurdu. 

Sovetlər birliyində iqtisadi sistemin bünövrəsində duran 

ictimai və dövlət mülkiyyətinin xüsusi mülkiyyətlə əvəz 

olunması zərurətə çevrilir, beləliklə, “xalqlar 

həbsxanasının” siyasi və iqtisadi-mədəni iflası 

sürətlənirdi. Bu ərəfədə ciddi enerji çatıĢmazlığının 

astanasında olan dünya dövlətləri sovet dövlətinin süqutu 

nəticəsində yaranacaq gənc dövlətlərin enerji mənbələrinə 

vəsiqə almaq ümidi ilə əvvəlcə tənəzzüldə olan 

kommunist rejiminin, daha sonra isə postsovet məkanında 

yaranmıĢ yeni dövlətlərdə bazar iqtisadiyyatına meylli 

islahatlarını dəstəkləyirdi.  
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Məhz həmin dövrdə ermənilərin XX əsrdə artıq 

dördüncü dəfə kütləvi və təĢkil olunmuĢ Ģəkildə 

Azərbaycan torpaqlarına qarĢı əsassız ərazi iddialarının, 

soyqırım və deportasiya siyasətinin nəticəsi kimi 

alovlanan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinə SSRĠ rəhbərliyi əslində açıq Ģəkildə dəstək 

verdi. Bu və bu kimi milli-etnik münaqiĢələrə sovetlər 

birliyinin məhvi üçün detonator kimi baxan Qərb 

dövlətləri də bu münaqiĢənin həllinə ilk illərdə heç bir 

maraq göstərmədilər. SSRĠ dağıldıqdan sonra isə Cənubi 

Qafqaza əvvəlki nəzarətini qoruyub saxlamağa can atan 

Rusiya nəinki problemin vaxtında həllinə cəhd 

göstərmədi, əksinə, münaqiĢə tərəflərinin maraqlarının 

uzlaĢmaması üçün əlindən gələni etdi və əslində bu 

münaqiĢəni birbaĢa Azərbaycanın müstəqilliyi üçün təzyiq 

vasitəsinə çevirdi. 

Beləliklə, ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq 

xülyası onların sovet imperiyasındakı, eləcə də xarici 

ölkələrdəki himayədarlarının dəstəyi ilə yeni mərhələyə 

daxil oldu. Qərbi Azərbaycan torpaqlarında etnik 

təmizləmə və dinc azərbaycanlı əhaliyə qarĢı dövlət 

səviyyəsində zorakılıq baĢlandı. XX əsrin 80-ci illərinin 

sonunda SSRĠ-nin baĢında durduğu sosializm sistemi öz 

tənəzzül dövrünü yaĢayırdı. Ötən əsrin ikinci yarısında 

dünyanın siyasi qütbləĢməsinin doğurduğu mübarizənin 

nəticəsində tarixə “soyuq müharibə” kimi düĢmüĢ tarixi 

mərhələ Qərb demokratiyasının qələbəsi ilə baĢa çatdı. 

Sosializm siyasi sisteminin çökməsi öz növbəsində ictimai 
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mülkiyyətə əsaslanan ekstensiv sosialist iqtisadiyyatının 

da iflasına səbəb oldu. Ġqtisadi böhrandan xilas olmaq 

ehtiyacı son illərini yaĢayan SSRĠ-ni planlı iqtisadiyyatdan 

liberal bazar iqtisadiyyatına keçid zərurəti qarĢısında 

qoyurdu. Sovetlər birliyində iqtisadi sistemin 

bünövrəsində duran ictimai və dövlət mülkiyyətinin xüsusi 

mülkiyyətlə əvəz olunması zərurətə çevrilir, beləliklə, 

“xalqlar həbsxanasının” siyasi və iqtisadi-mədəni iflası 

sürətlənirdi. Bu ərəfədə ciddi enerji çatıĢmazlığının 

astanasında olan dünya dövlətləri sovet dövlətinin süqutu 

nəticəsində yaranacaq gənc dövlətlərin enerji mənbələrinə 

vəsiqə almaq ümidi ilə əvvəlcə tənəzzüldə olan 

kommunist rejiminin, daha sonra isə postsovet məkanında 

yaranmıĢ yeni dövlətlərdə bazar iqtisadiyyatına meylli 

islahatlarını dəstəkləyirdi.  

Məhz həmin dövrdə ermənilərin XX əsrdə artıq 

dördüncü dəfə kütləvi və təĢkil olunmuĢ Ģəkildə 

Azərbaycan torpaqlarına qarĢı əsassız ərazi iddialarının, 

soyqırım və deportasiya siyasətinin nəticəsi kimi 

alovlanan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinə SSRĠ rəhbərliyi əslində açıq Ģəkildə dəstək 

verdi. Bu və bu kimi milli-etnik münaqiĢələrə sovetlər 

birliyinin məhvi üçün detonator kimi baxan Qərb 

dövlətləri də bu münaqiĢənin həllinə ilk illərdə heç bir 

maraq göstərmədilər. SSRĠ dağıldıqdan sonra isə Cənubi 

Qafqaza əvvəlki nəzarətini qoruyub saxlamağa can atan 

Rusiya nəinki problemin vaxtında həllinə cəhd 

göstərmədi, əksinə, münaqiĢə tərəflərinin maraqlarının 
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uzlaĢmaması üçün əlindən gələni etdi və əslində bu 

münaqiĢəni birbaĢa Azərbaycanın müstəqilliyi üçün təzyiq 

vasitəsinə çevirdi. 

Beləliklə, ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq 

xülyası onların sovet imperiyasındakı, eləcə də xarici 

ölkələrdəki himayədarlarının dəstəyi ilə yeni mərhələyə 

daxil oldu. Qərbi Azərbaycan torpaqlarında etnik 

təmizləmə və dinc  

azərbaycanlı əhaliyə qarĢı dövlət səviyyəsində zorakılıq 

baĢlandı. XX əsrin 80-ci illərinin sonunda SSRĠ-nin 

baĢında durduğu sosializm sistemi öz tənəzzül dövrünü 

yaĢayırdı. Ötən əsrin ikinci yarısında dünyanın siyasi 

qütbləĢməsinin doğurduğu mübarizənin nəticəsində tarixə 

“soyuq müharibə” kimi düĢmüĢ tarixi mərhələ Qərb 

demokratiyasının qələbəsi ilə baĢa çatdı. Sosializm siyasi 

sisteminin çökməsi öz növbəsində ictimai mülkiyyətə 

əsaslanan ekstensiv sosialist iqtisadiyyatının da iflasına 

səbəb oldu. Ġqtisadi böhrandan xilas olmaq ehtiyacı son 

illərini yaĢayan SSRĠ-ni planlı iqtisadiyyatdan liberal 

bazar iqtisadiyyatına keçid zərurəti qarĢısında qoyurdu. 

Sovetlər birliyində iqtisadi sistemin bünövrəsində duran 

ictimai və dövlət mülkiyyətinin xüsusi mülkiyyətlə əvəz 

olunması zərurətə çevrilir, beləliklə, “xalqlar 

həbsxanasının” siyasi və iqtisadi-mədəni iflası 

sürətlənirdi. Bu ərəfədə ciddi enerji çatıĢmazlığının 

astanasında olan dünya dövlətləri sovet dövlətinin süqutu 

nəticəsində yaranacaq gənc dövlətlərin enerji mənbələrinə 

vəsiqə almaq ümidi ilə əvvəlcə tənəzzüldə olan 
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kommunist rejiminin, daha sonra isə postsovet məkanında 

yaranmıĢ yeni dövlətlərdə bazar iqtisadiyyatına meylli 

islahatlarını dəstəkləyirdi.  

Məhz həmin dövrdə ermənilərin XX əsrdə artıq 

dördüncü dəfə kütləvi və təĢkil olunmuĢ Ģəkildə 

Azərbaycan torpaqlarına qarĢı əsassız ərazi iddialarının, 

soyqırım və deportasiya siyasətinin nəticəsi kimi 

alovlanan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinə SSRĠ rəhbərliyi əslində açıq Ģəkildə dəstək 

verdi. Bu və bu kimi milli-etnik münaqiĢələrə sovetlər 

birliyinin məhvi üçün detonator kimi baxan Qərb 

dövlətləri də bu münaqiĢənin həllinə ilk illərdə heç bir 

maraq göstərmədilər. SSRĠ dağıldıqdan sonra isə Cənubi 

Qafqaza əvvəlki nəzarətini qoruyub saxlamağa can atan 

Rusiya nəinki problemin vaxtında həllinə cəhd 

göstərmədi, əksinə, münaqiĢə tərəflərinin maraqlarının 

uzlaĢmaması üçün əlindən gələni etdi və əslində bu 

münaqiĢəni birbaĢa Azərbaycanın müstəqilliyi üçün təzyiq 

vasitəsinə çevirdi. 

Beləliklə, ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq 

xülyası onların sovet imperiyasındakı, eləcə də xarici 

ölkələrdəki himayədarlarının dəstəyi ilə yeni mərhələyə 

daxil oldu. Qərbi Azərbaycan torpaqlarında etnik 

təmizləmə və dinc azərbaycanlı əhaliyə qarĢı dövlət 

səviyyəsində zorakılıq baĢlandı. “Türklərsiz Ermənistan” 

yaratmaq, Dağlıq Qarabağı ilhaq etmək, ġərqi Anadolunu 

ələ keçirərək, Aralıq dənizi sahilinə dəhliz açmaq kimi 

tərkib hissələrdən ibarət təcavüzkar planın həyata 
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keçirilməsinə start verildi. Azərbaycanlılar 1918-ci ildə 

tarixdə Cənubi Qafqazda ilk qondarma erməni dövlətinin 

yaradıldığı ata yurdundan – Qərbi Azərbaycan 

torpaqlarından 1988-1989-cu illərdə tamamilə didərgin 

salındılar. 8 avqust 1991-ci ildə Ermənistanın Mehri 

rayonunun azərbaycanlı kəndi olan Nüvədidən əhalinin 

tamamilə çıxarılması ilə Qərbi Azərbaycandakı sonuncu 

azərbaycanlı ailəsi ev-eĢiyini tərk etdi. Erməni zorakılığı 

nəticəsində yüzlərlə insan vəhĢicəsinə qətlə yetirildi, 

yaralandı, ömürlük Ģikəst oldu, minlərlə Ģəxs təhqirlərə 

məruz qaldı. 200 mindən artıq azərbaycanlı uzunmüddətli 

qaçqın həyatına məhkum olundu. 1991-ci ilin dekabrında 

SSRĠ-nin faktiki iflasından sonra münaqiĢə növbəti 

mərhələyə qədəm qoydu. Azərbaycanın o zamankı siyasi 

hakimiyyətinin fəaliyyətsizliyindən, bir sıra hallarda isə 

mənfi nəticələrə səbəb olan səhlənkarlığından yararlanan 

Ermənistan isə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılardan 

ibarət yaĢayıĢ məntəqələrinə mütəĢəkkil silahlı basqınları 

daha da geniĢləndirdi. 1992-ci ilin yanvar-fevral aylarında 

bir sıra yaĢayıĢ məntəqələri iĢğal edildi. 1992-ci il fevralın 

25-dən 26-a keçən gecə erməni yaraqlılarının Rusiyanın 

bölgədəki 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə həyata 

keçirdikləri Xocalı faciəsi törədildi. Son dərəcə böyük 

qəddarlıqla həyata keçirilən bu soyqırım aktında 613 nəfər 

öldürüldü, 657 nəfər müxtəlif yaĢlı dinc sakin aldığı güllə 

yarasından əlil oldu. Öldürülənlərdən 106 nəfəri qadın, 

63-ü azyaĢlı uĢaq, 70 nəfəri qocalar idi. 8 ailə tamamilə 

məhv edildi, 25 uĢaq hər iki valideynini, 130 nəfər 
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valideynlərindən birini itirdi. Faciə baĢ verən gecə 1275 

nəfər dinc sakin girov götürüldü, onların 150-nin taleyi 

indi də məlum deyil.  

1992-ci il mayın 8-də Yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlıların yaĢadığı sonuncu, 52-ci yaĢayıĢ 

məntəqəsi, tarixi ġuĢa Ģəhəri zəbt edilməklə Dağlıq 

Qarabağın tam ilhaqı, mayın 18-də Laçın rayonunun zəbt 

edilməsi ilə isə onun coğrafi baxımdan Ermənistana 

birləĢdirilməsi siyasəti reallaĢdırıldı.  

Ölkədəki səriĢtəsiz idarəetmə üzündən iflic vəziyyətinə 

düĢən hakimiyyət isə nə düĢmən iĢğalına qarĢı zəruri 

müdafiənin təĢkili, nə də əsarətdə olan vətəndaĢların azad 

edilməsi istiqamətində lazımi tədbirləri görə bilmədi. 

Əksinə, əsir və girovların sayının, düĢmən əlində 

saxlandığı yerin müəyyənləĢdirilə bilməməsi azmıĢ kimi, 

bütövlükdə insanlığa qarĢı cinayət aktı kimi bəĢəriyyətin 

tarixinə yazılmıĢ Xocalı faciəsinə adekvat münasibət 

göstərə bilmədi. 

Faciədən sonra ölkədə apogey nöqtəsinə çatan siyasi 

böhran 1992-ci il martın 6-da Prezident A.Mütəllibovun 

istefası ilə nəticələndi. Onun mayın 14-15-də hakimiyyəti 

yenidən ələ almaq cəhdi iflasa uğradıqdan sonra 

hakimiyyətə yiyələnən AXC-Müsavat cütlüyü dövründə, 

1992-ci ilin yay-payız aylarında düĢmənlə cəbhə 

bölgəsində müəyyən hərbi uğurlar əldə olunsa da, ölkədə 

getdikcə dərinləĢən hərbi-siyasi böhranın aradan 

qaldırılması mümkün olmadı. 1993-cü ilin əvvəllərindən 

qazanılan hərbi uğurlar hakimiyyət uğrundakı siyasi 
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çarpıĢmalara fonunda əldən verildi. 1993-cü il aprelin 2-də 

Kəlbəcər rayonu erməni silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğal 

olundu. May ayında hakimiyyətə tabe olmaqdan imtina 

edərək hakimiyyətə qarĢı ciddi siyasi iddialarla çıxıĢ edən 

polkovnik Surət Hüseynovun qanunsuz əməllərinin 

qarĢısının alınması üçün qeyri-peĢəkarlıqla hazırlanan 

əməliyyat uğursuzluqla nəticələndi və 1993-cü il iyunun 

4-də Gəncədə o zamankı iqtidarın sonunu tezləĢdirən qanlı 

hadisələr baĢ verdi. Yay aylarında ölkədə yaranmıĢ qeyri-

stabil ictimai-siyasi vəziyyət, hərbi birləĢmələrin ayrı-ayrı 

siyasi qruplaĢma və partiyaların ambisiyalarına xidmət 

etməsi Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların bir-birinin 

ardınca düĢmənin nəzarətinə keçməsi ilə nəticələndi. 

1993-cü il iyunun 15-də görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri, 

həmin il oktyabrın 3-də isə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçilməsi ilə ölkədə müstəqilliyin 

möhkəmləndirilməsi, nizami ordu quruculuğu və Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsinin nizamlanması istiqamətində yeni 

mərhələ baĢlandı. 1994-cü il may ayının 12-də aktiv hərbi 

əməliyyatların kəsilməsi haqqında ermənilərlə saziĢ 

bağlandı. Yeri gəlmiĢkən, Azərbaycanda ermənilər 

tərəfindən əsir və girov götürülmüĢ soydaĢlarımızın 

düĢmən tərəfindən alınıb ailələrinə qaytarılması prosesinə 

dair ilkin faktlar ümummilli lider Heydər Əliyevin 1991-

1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri vəzifəsində iĢlədiyi dövrə təsadüf edir. 

Bu dövrdə Aərbaycanın müxtəlif rayonlarından olan 
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insanların birbaĢa Naxçıvan MR Ali Məclisinin rəhbərinə 

müraciətlərindən sonra Heydər Əliyevin Ermənistan 

rəhbərliyi ilə apardığı danıĢıqlar nəticəsində xeyli 

vətəndaĢımız erməni əsir və girovluğundan azad edilərək 

ailələrinə qovuĢmuĢlar.  

1988-1994-cü illəri əhatə edən milli münaqiĢə, əslində 

isə real müharibə nəticəsində 4852 Azərbaycan vətəndaĢı 

əsir və girov götürüldü, itkin düĢdü (149). Azərbaycan 

rəhbərliyinin ciddi səyləri, beynəlxalq humanitar 

təĢkilatlarla fəal əməkdaĢlıq sayəsində 1401 soydaĢımız 

erməni əsirliyindən azad edilsə də, əsir və girovluqda 

saxlanması barədə inkarolunmaz dəlillərə baxmayaraq, 

783 vətəndaĢın əsarətdə olması faktı düĢmən tərəfindən bu 

günədək inkar edilməkdədir. Hərbi təcavüz nəticəsində 

ölkə iqtisadiyyatına ilkin hesablamalara görə 22 milyard 

ABġ dolları məbləğində ağır ziyan vuruldu 18 min 

Azərbaycan vətəndaĢı həlak oldu, 5000-dən artıq insan 

əsir və girov götürüldü, itkin düĢdü, 50 min nəfər 

yaralandı və iĢgəncələrə məruz qaldı. Bir milyondan çox 

həmvətənimiz qaçqına çevrildi. Məhz 1991-1993-cü 

illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan MR 

Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində iĢlədiyi dövrdə ermənilər 

tərəfindən əsir və girov götürülmüĢ, münaqiĢə bölgəsində 

itkin düĢmüĢ Ģəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi, 

onların xilas edilərək ailələrinə qaytarılması istiqamətində 

cox iĢlər görmüĢdü. ХХ əsrin 80-ci illərinin ortalarından 

etibarən sovetlər birliyinin dərinləĢməkdə olan siyasi və 

sosial-iqtisadi böhranından ermənilər özlərinin 
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Azərbaycana münasbətdə tarixən həyata keçirməyə can 

atdıqları qəsbkarlıq siyasətlərinin yenidən reallaĢdırılması 

üçün istifadə etməyə baĢladılar. SSRĠ rəhbərliyinin 

Ermənistanı, erməni separatçılarını dəstəkləməsi, eləcə də 

milli münaqiĢələrə sovet dövlətinin və sosializm 

sisteminin süqutunu sürətləndirəcək vasitə kimi baxan, 

türk xalqlarına münasibətdə çox vaxt ədalətsiz mövqe 

tutan Qərb ölkələrinin ikili standartlar siyasəti nəticəsində 

Azərbaycan ciddi problemlərlə üz-üzə qaldı. Ermənistanın 

hərbi təcavüzü nəticəsində ölkəmiz öz ərazisinin 20 faizini 

itirdi, minlərlə vətəndaĢ həlak oldu, yaralandı, Ģikəst oldu, 

yaĢayıĢ məskənləri dağıdıldı. Qərbi Azərbaycandan 

azərbaycanlıların deportasiyası, respublikanın iĢğala 

məruz qalmıĢ ərazilərində əhalinin öz yaĢayıĢ yerlərini 

tərk etməyə məcbur olması sayı bir milyona çatan qaçqın 

və köçkünlərin yaranmasına gətirib çıxartdı. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi 

dövründə minlərlə Azərbaycan vətəndaĢı əsir və girov 

götürülmüĢ, itkin düĢmüĢdü. Ġnsan hüquqlarının 

qorunmasına dair beynəlxalq konvensiyalara əsasən 

Ermənistanda əsirlikdə olan Ģəxslərə münasibətdə 

qəddarlıq edilməməli, iĢgəncə verilməməli idi. Halbuki 

bütün beynəlxalq hüquq normalarını tapdalayan ermənilər 

əsir və girov götürdükləri adamları iĢgəncə altında 

saxlamıĢ və böyük əksəriyyətini amansızlıqla öldürmüĢlər. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin ilk illərində əsir və girov götürülən, cəbhə 

bölgəsində itkin düĢənlərin yerinin müəyyənləĢdirilməsi, 
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onların əsarətdən xilas edilməsi məsələsində 

Azərbaycanda bu istiqamətdəki iĢin dövlət nəzarətində 

olmaması, qeyri-nizami, pərakəndə xarakter daĢıması ölkə 

vətəndaĢlarının erməni zülmündən xilas olmasını xeyli 

çətinləĢdirirdi.  

1991-1993-cü illərdə ümummilli lider Heydər Əliyev 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri iĢləyərkən düĢmən 

tərəfindən əsir və girov götürülmüĢ, itkin düĢmüĢ Ģəxslərin 

taleyinə aydınlıq gətirilməsi, erməni əsirliyindən 

qurtarılması onun birbaĢa nəzarətində olmuĢ və ulu öndər 

onlarla Azərbaycan vətəndaĢının xilas edilərək öz 

ailələrinə qaytarılmasına nail olmuĢdu. 

Azərbaycan Prezidentinin 1993-cü ilin yanvar ayındakı 

sərəncamına əsasən Əsir və Girov Götürülən, Ġtkin DüĢən 

VətəndaĢlarla Əlaqədar Dövlət Kоmissiyаsı yaradılmıĢ, 

bir müddət sonra Dövlət Kоmissiyаsının Əsasnaməsi, iĢ 

planı təsdiq edilmiĢ, ĠĢçi qrupu yaradılmıĢdı. Dövlət 

Kоmissiyаsının qarĢısına erməni əsirliyində olan 

vətəndaĢlar barəsindəki məlmatları sistemləĢdirərək təhlil 

etmək, onların geri qaytarılması istiqamətində iĢ aparmaq, 

azad edilmiĢ Ģəxslərin sosial reabilitasiyası, ermənilərin 

əsirlərlə qəddar rəftarı haqqında dünya ictimaiyyətinə 

məlumat vermək məsələləri qoyuldu.  

1993-cü ilin iyun ayında görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəliĢi ilə ilk 

dövrlərdə iĢini səmərəli qura bilməyən Dövlət 

Kоmissiyаsının fəaliyyətində keyfiyyət dəyiĢikliyi 

yarandı. Dövlət Komissiyası düĢmənin əlində olan 
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soydaĢlarımızın xilas edilməsi yolunda bir sıra ciddi 

addımlar atdı, bu sahədə fəaliyyətdə olan beynəlxalq 

təĢkilatlarla faydalı əməkdaĢlığın əsasını qoydu. 

Dövlət Kоmissiyаsının fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi 

istiqamətində növbəti tədbir Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyevin 2004-cü ilin iyulunda 

imzaladığı Sərəncam oldu. Dövlət Kоmissiyаsı əsirlikdə 

olan vətəndaĢların axtarılması və geri qaytarılması 

istiqamətində aparılan iĢlərdə Azərbaycan MTN-i, 

Müdafiə Nazirliyi, Hərbi Prokurorluqla daha sıx Ģəkildə 

iĢini qurdu. Hazırda Kоmissiyа yerli dövlət orqanlarından, 

beynəlxalq təĢkilatlardan, ayrı-ayrı Ģəxslərdən itkin düĢən, 

əsir və girovlarla bağlı daxil olan sorğuları araĢdırır, 

əsirlikdən azad olunmuĢ Ģəxslərlə söhbətlər apararaq 

onların məlumatlarını təhlil edir. Əsir və girovluqda olan 

azərbaycanlılarla ermənilərin vəhĢi rəftarı əleyhinə 

mübarizədə Azərbaycan beynəlxalq təĢkilatlarla, dünya 

dövlətləri ilə əməkdaĢlıq edir. 1993-cü ildə “Hərbi 

əsirlərlə rəftar haqqında”, “Müharibə zamanı mülki 

əhalinin himayəsi haqqında” Cenevrə Konvensiyalarına 

qoĢulan Azərbaycan BQXK ilə qarĢılıqlı əlaqələrə 

malikdir. BMT, ATƏT, Ümumdünya Kilsələr ġurası, 

Avropa KilĢələr ġurası və Ümumdünya Ġslam ġurası 

nümayəndələri ilə aparılan danıĢıqlarda münaqiĢənin dinc 

yolla həll edilməsi, milliyyətinə fərq qoyulmadan əsir və 

girovlara yardım göstərilməsi, qadın və uĢaqların heç bir 

Ģərt irəli sürülmədən azad edilməsi və s. məsələlər 

mütəmadi müzakirə olunur. 
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1993-cü ildə əsir və girovların taleyi məsələsini 

dövlətlərarası danıĢıqlar masasına çıxaran Azərbaycan bu 

məsələləri müntəzəm olaraq bəzi beynəlxalq təĢkilatlar, 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr, habelə 

qonĢu dövlətlərlə müzakirəyə çıxarır. Əsir və girovların, 

itkin düĢənlərin yerlərinin müəyyən edilməsi, onlara 

yardım göstərilməsi məsələsində Azərbaycan müstəqil 

beynəlxalq müdafiəçilər və Beynəlxalq AxtarıĢ Qrupu ilə 

əməkdaĢlıq əlaqələrinə malikdir, ölkəmiz habelə ayrı-ayrı 

ölkələrin vətəndaĢlarından ibarət müstəqil ekspertlərin 

köməyindən də, yeri gəldikcə, bəhrələnir. Beynəlxalq 

qurumlarla əməkdaĢlıq sayəsində Ermənistan tərəfindən 

bir çox hallarda saxlanılması inkar olunan azərbaycanlı 

əsirlərin yaxın adamları ilə görüĢlər təĢkil edilir ki, bu da 

müxtəlif illərdə əsirlikdə olan azərbaycanlıların müəyyən 

hissəsinə yardım göstərilməsinə Ģərait yaradır. 

Ġlk dövrlərdə Dövlət Komissiyasının itkin düĢmüĢ 

Ģəxslərlə bağlı hazırladığı siyahıda 7 minə yaxın 

həmvətənimizin adı olsa da, 2012-ci ilin dekabr ayının 

sonuna olan məlumata görə, hazırda 4031 Azərbaycan 

vətəndaĢının taleyi ilə bağlı heç bir dəqiq məlumat 

yoxdur. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi baĢlayandan bu günədək isə 1401 soydaĢımız 

düĢmən əsirliyindən xilas edilmiĢdir (159). 

2004-cü ildə Ermənistan BQXK vasitəsi ilə 

Azərbaycana 414 erməninin adı olan itkinlər siyahısını 

təqdim etmiĢdi. Siyahının təhlili göstərmiĢdir ki, siyahıda 

adı olanlardan 25 nəfərinin bu münaqiĢəyə heç bir 
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aidiyyatı yoxdur. Belə ki, onlardan 23 nəfəri Ermənistanın 

öz ərazisində, 2 nəfəri isə Gürcüstanda itkin düĢmüĢdür. 

Bundan baĢqa, siyahıda olanlardan 211 nəfəri 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun sakinləri, 197 

nəfər Ermənistan, 3 nəfəri gürcüstan, 2 nəfəri Rusiya, 1 

nəfəri isə Ġran vətəndaĢıdır. Buna baxmayaraq Azərbaycan 

adı siyahıda olanların hər biri üçün Ģəxsi iĢ açmıĢ, axtarıĢ 

tədbirlərini həyata keçirmiĢ, əldə edilən məlumatlar 

BQXK və BĠQ-ə təqdim edilmiĢdir. 

Azərbaycan əsir və girovların, itkin düĢən Ģəxslərin 

taleyi ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə keçirilən beynəlxalq 

konfranslarda iĢtirak etməklə yanaĢı, Bakıda da belə 

tədbirlərin təĢkilini həyata keçirir. Belə tədbirlər zamanı 

ölkəmizi təmsil edən Ģəxslər tərəfindən əsir bə girovların 

taleyinə münasibətdə bəzi dövlətlərin və beynəlxalq 

təĢkilatların laqeyd münasibəti tənqid edilir, erməni 

separatçılığının və terrorçuluğunun yalnız Azərbaycan 

üçün yox, həm də bəĢəriyyət üçün təhlükə mənbəyi 

olduğu bildirilir. 

Əsir və girovlarla bağlı beynəlxalq hüququn tələblərinə 

məhəl qoymayan Ermənistan əsir dötürülmüĢ 

azərbaycanlıları geri qaytarmamaq üçün müxtəlif 

bəhanələrdən istifadə edir, əsir və girovlar hərbi əməliyyat 

meydanlarından təhlükəsiz yerlərə aparılmalı olduqları 

halda onların öldürülməsinə üstünlük verilir, əsirlikdə 

olanlar üzərində müxtəlif təcrübələr aparılır, ayrı-ayrı 

ölkələrə satılır, əsirlərin bədən üzvlərindən qazanc 

mənbəyi kimi istifadə olunur.  
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Əsirlikdən və girovluqdan azad edlmiĢ vətəndaĢlarla 

bağlı həyata keçirilən tədbirlər içərisində onların sosial 

reabilitasiyası əhəmiyyətli yer tutur. Erməni əsarəti 

dövründə müxtəlif yoluxucu xəstəliklərə məruz qalan 

adamlar filtrasiyadan keçirilir. Filtrasiya zamanı erməni 

əsirliyindən xilas olunanlar tibbi müayinədən keçirilir, 

xəstələrə kömək göstərilməsi məqsədi ilə onların 

müalicələri təmin olunur. Əsirlikdən azad olunmuĢ 

soydaĢlarımızın filtrasiyaya cəlb olunması Azərbaycanın 

dövlət milli təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün də 

əhəmiyyət daĢıyır. Belə ki, ötən dövrdə, az da olsa, 

əsirlikdə olanlar içərisində Ermənistan xüsusi xidmət 

orqanları tərəfindən ələ alınmıĢ adamlar da olmuĢdur.  

Filtrasiya tədbirləri, əsirlikdən qayıdanların dindirilmə 

prosesi erməni əsirliyində olan azərbaycanlıların alınıb-

satılması yolu ilə qazanc məqsədi güdən, “müharibə 

biznesi” üzrə ixtisaslaĢmıĢ cinayətkarlar erməni 

qruplarının da üzə çıxarılmasına kömək göstərir. 

Ermənistanın dövlət strukturları ilə əlaqəyə malik olan 

ayr-ayrı Ģəxslər və qruplar əsirlikdə olan azərbaycanlıların 

yaxın adamları ilə əlaqə yaradaraq əsir düĢənləri öz 

qohumlarına satmaqla pul qazanmağa çalıĢırlar. Yaxın 

adamlarını düĢmənin əlindən xilas etməyə can atan bəzi 

Azərbaycan vətəndaĢları da insan alveri ilə məĢğul olan 

erməni cinayətkarlarının toruna düĢə bilirlər. Bununla 

əlaqədar Dövlət Kоmissiyаsı əsir və girovların fərdi 

qaydada dəyiĢdirilməsinin qadağan edilməsini zəruri 

hesab etmiĢdir. 
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Azərbaycana təcavüz edən erməni qəsbkarları 

ölkəmizdə terror hadisələri törətməyə, ölkə əhalisi 

içərisində vahimə yaratmağa cəhd edirlər. Özlərinin 

insanlıqdan uzaq olan cinayətkar əməllərinin həyata 

keçirilməsində onlar Azərbaycan vətəndaĢlarını da 

əməkdaĢlığa cəlb edərək pozucu əməllərini davam 

etdirirlər. Erməni terrorçuları və onların əlaltıları 

tərəfindən quru, su, hava nəqliyyat vasitələrində törədilmiĢ 

terror hadisələri yüzlərlə günahsız insanın məhvi ilə 

nəticələnmiĢdir. 

Tarixən Azərbaycan torpaqlarını zəbt etmək, 

azərbaycanlıları öz doğma yurd-yuvalarından didərgin 

salmaq iddiasında olan, Qərbi Azərbaycanın yerli əhalisi 

olan azərbaycanlıları deportasiya edən ermənilərin əsl 

simasını, terrorçuluğa hamilik edən dövlət siyasətini ifĢa 

etmək, dünyaya nümayiĢ etdirmək, beynəlxalq aləmə və 

dünya xalqlarına bu ölkənin təhlükəli dövlət siyasəti 

yürütdüyünü göstərmək ötən dövrdə ölkəmizin istər daxili, 

istərsə də xarici siyasət konsepsiyasında əhəmiyyətli yer 

tutmuĢdur. 
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ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR 

ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN 

GÖMRÜYÜNÜN İNKİŞAFINDA ROLU 

 

Azərbaycan Respublikası 18 oktyabr 1991-ci ildə 

müstəqillik əldə etdikdən sonra 30 yanvar 1992-ci ildə 

dövlətçiliyin mühüm atributlarından biri olan Dövlət 

Gömrük Komitəsi yaradıldı. Xarici iqtisadi fəaliyyətin 

dövlət inhisarında saxlanıldığı keçmiĢ SSRĠ-nin tərkibində 

olmuĢ Azərbaycan üçün bu sahədəki strateji və taktiki 

tədbirlər tamamilə yeni olmaqla, demək olar ki, sıfır 

səviyyəsindən baĢlanılmalı idi. Bu tədbirlər kompleks 

xarakterli olmalı və onların həyata keçirilmə mərhələləri 

müəyyənləĢdirilməli idi. Lakin, o zaman Azərbaycanda 

yaranmıĢ ictimai-siyasi vəziyyət nəticəsində köklü 

tədbirlər planının iĢlənib hazırlanmasına, mütərəqqi və 

səmərəli gömrük siyasətinin aparılmasına nail olunmadı. 

Ölkə daxilində və dövlət sərhədlərində iĢ qabiliyyətli 

gömrük orqanları Ģəbəkəsinin yaradılması və onların 

texniki təminatı, gömrük xidməti kadrlarının hazırlanması, 

gömrük qanunvericiliyinin hazırlanması, qəbul edilməsi 

və tətbiqi, gömrük iĢçilərinin sosial məsələlərinin həlli 

kimi mühüm tədbirlər ön plana çəkilmədi. 1993-cü ilin 

iyun ayında Azərbaycanda yaranmıĢ gərginliyi aradan 

qaldırmaq, ölkəni parçalanmaqdan qurtarmaq, vətəndaĢ 

müharibəsinin qarĢısını almaq, ölkənin müstəqilliyini və 
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suverenliyini itirmək təhlükəsini aradan qaldırmaq, 

ümumiyyətlə, Azərbaycanın bir dövlət kimi məhv 

olmasının qarĢısını almaq üçün xalqımız öz böyük oğlunu 

Heydər Əlirza oğlu Əliyevi ikinci dəfə hakimiyyətə 

təkidlə dəvət etdi. Ölkədəki problemləri zərgər dəqiqliyi 

tilə bir-bir həll edən möhtərəm Heydər Əliyev cənabları, 

1995-ci ildən baĢlayaraq gömrük orqanlarının iĢinin 

yenidən qurmağa baĢladı. Əvvəlcə Dövlət Gömrük 

Komitəsinin rəhbərliyini dəyiĢdirdi. Gömrük sistemi və 

infrastrukturu yenidən quruldu. Bütövlükdə gömrük iĢinin 

məzmununa yenidən baxıldı. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

gömrük təcrübəsinin öyrənilməsi, beynəlxalq tələblərə 

cavab verən gömrük qanunvericiliyinin yaradılması və 

tətbiqi, Azərbaycan Respublikası gömrük xidmətinin digər 

ölkələrin gömrük xidmətləri ilə sənədlərin və gömrük 

əməliyyatlarının unifikasiyası (vahid sisteməgətirilməsi) 

əsasında yaxınlaĢması kimi mühüm prinsiplər bu 

yeniləĢmənin əsasını təĢkil etdi. TəĢkilati tədbirlərlə bir 

vaxtda dövlətin gömrük siyasətinin də formalaĢdırılmasına 

baĢlandı. Ölkənin gömrük qanunvericiliyi təkmilləĢdirildi. 

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və 

“Gömrük Tarifihaqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu qəbul edildi. Məcəllədə, gömrük orqanlarının 

qarĢısında qoyulan vəzifələrdən çıxıĢ edilərək, gömrük 

iĢinin əsas prinsipləri müəyyənləĢdirildi. Məhz gömrük 

orqanları bu Məcəllənin müddəalarına görə, hüquq-

mühafizə orqanı statusu aldı. 
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Gömrük tarifi və valyuta tənzimlənməsi haqqında qəbul 

edilən qanunlar, gömrük orqanlarına valyuta nəzarətini 

həyata keçirmək hüququnu verdi, habelə gömrük 

rüsumlarının dəqiq hesablanması və vaxtında yığılaraq 

dövlət büdcəsinə köçürülməsi tələbini qoydu. 

 

Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə dövlət büdcəsinə 

köçürülən gömrük  

ödəniĢlərinə və mal dövriyyəsinə dair 

CƏDVƏL 

 

Ġllər 

 

Dövlət 

büdcəsinə 

köçürülən 

gömrük 

ödəniĢləri 

(bütün 

növləri) 

min 

manatla 

Respublika 

büdcəsində 

xüsusi 

çəkisi 

(faizlə) 

    Ġdxalın 

həcmi 

(min 

ABġ 

dol.) 

Ġxracın 

həcmi 

(min 

ABġ 

dol.) 

Saldo 

(min ABġ 

dol.) 

1994 3479,8 3,2 530 277,0 508 110,8 - 22 166,2 

1995 13 154,5 4,3 589 972,9 497 064,9 - 92 908,0 

1996 54 512,0 13,5 944 526,7 736 518,1 -208 008,6 

1997 85 904,9 16,7 767 447,0 756 759,5 - 10 687,5 
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1998 112 330,6 24,1 1 341 150,5 593 813,5 -747 337,0 

1999 133 079,2 23,7 1 010 580,6 902 960,6 -107 620,0 

2000 143 921,3 20,1 1 170 868,2 1 752 226,7 581 358,5 

2001 164 441,6 24,0 1 433 696,3 2 318 213,9 884 517,6 

2002 184 368,7 20,3 1 664 148,6 2 166 846,3 502 697,7 

2003 212 246,9 17,3 2 619 283,7 2 581 204,5 - 38 079,2 

 

Gömrük qanunvericiliyinin inkiĢafında Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 27 oktyabr 1998-

ci il tarixli 6 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ “Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında” 

Əsasnamə mühüm yer tutmuĢdur. Əsasnaməyə görə, 

Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Respublikasında 

gömrük iĢi sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən 

Mərkəzi Ġcra Hakimiyyəti orqanıdır. Heydər Əliyevin 

təklifi ilə gömrük siyasətinin strateji məsələlərinin 

müəyyən edilməsi mərhələsində Dövlət Gömrük 

Komitəsinə önəmli yer verildi. Belə ki, vahid gömrük 

sisteminin yaradılması; xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-

tarif tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləĢdirilməsi; 

milli bazarın xarici rəqabətin zərərli təsirindən qorunması; 

keyfiyyətsiz malların idxalının qarĢısının alınması; 

ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 

qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması 

hallarının qarĢısının alınması və aradan qaldırılması; 

Azərbaycan xalqının bədii və arxeoloji sərvətlərinin, 
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intellektual mülkiyyətinin, nadir flora vəfauna 

nümunələrinin qeyri-qanuni dövriyyəsinin qarĢısının 

alınması; valyuta əməliyyatlarına mükəmməl nəzarət 

sisteminin yaradılması; müasir mərhələdə gömrük 

siyasətinin hazırlanması və s. məsələlərdə Dövlət Gömrük 

Komitəsinə verilmiĢ səlahiyyətlər Heydər Əliyevin nə 

qədər uzaqgörən, bacarıqlı və əvəzolunmaz dövlət xadimi 

olmasını bir daha sübut edir. 

Gömrük orqanlarının yaradılmasının beĢ illik yubileyinə 

həsr olunmuĢ təntənəli yığıncaqda Azərbaycan 

Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu 

Əliyev gömrük sisteminin inkiĢafı və təkmilləĢdirilməsi 

problemlərinə toxunaraq, Dövlət Gömrük Komitəsinin 

qarĢısında duran həll olunmalı məsələləri belə xarakterizə 

etmiĢdir: “Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi daim 

yaĢayacaq. Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub 

saxlamaq və inkiĢaf etdirmək bütün istiqamətlərdə 

aparılan tədbirlər nəticəsində ola bilər. Bu istiqamətlərdən 

biri də yüksək səviyyəli gömrük xidmətinin yaranmasıdır. 

Onun üçün bir daha qeyd edirəm, siz dünya təcrübəsindən 

istifadə etməlisiniz. Bizim Azərbaycanda nə gömrük 

məktəbi, nə gömrük universiteti, nədə gömrük 

akademiyası olubdur... Gömrük iĢçilərinin əksəriyyəti, 

cürbəcür ixtisaslar alıbdır. Amma sırf gömrük ixtisası üzrə 

təhsil alanadamlar çox azdır. Siz bu təhsili də iĢləyə-iĢləyə 

almalısınız. Yəni iĢləyə-iĢləyə gömrük elminin və gömrük 

biliklərinin mənimsənilməsi sahəsində özünüzü 

təhsilləndirisiniz, təkmilləĢdirirsiniz. ġübhəsiz ki, Gömrük 
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Komitəsinin gərək xüsusi iĢ planı olsun. Gömrük 

Komitəsinin öz iĢçilərini təkmilləĢdirmək, onlara xüsusi 

gömrük təhsili vermək, onların təcrübəsini artırmaq üçün 

gərək birillik, ikiillik, üçillik planı olsun və onun əsasında 

siz təhsil iĢi aparmalısınız. Bu, sizin sahəyə baĢqa sahələrə 

nisbətən ən çox lazımdır. Ona görə də siz bunu 

etməlisiniz. Həqiqi gömrük iĢini təĢkil etmək üçün iki əsas 

Ģərt lazımdır. Birincisi, gömrük iĢçisi gərək bilikli olsun, 

öz peĢəsini yaxĢı mənimsəmiĢ adam olsun, mənəviyyatca 

təmiz olsun, öz iĢinə sadiq olsun, Vətəninə, ölkəsinə sadiq 

olsun, müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının 

möhkəmləndirilməsinə sadiq olsun. Ġkinci tərəfdən, gərək 

onun təcrübəsi ilə, biliyi ilə yanaĢı, maddi-texniki bazası, 

müasir texnikası, ləvazimatları olsun. Bunları yaratmaq 

lazımdır. Bu da sizin vəzifənizdir...” (“Azərbaycan” 

qəzeti, 31 yanvar 1997-ci il). 

Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin bu çıxıĢını 

özünün fəaliyyət Proqramı kimi qəbul edərək, bu dahi 

insanın fikirlərini ardıcıl olaraq həyata keçirməyə baĢladı. 

Prezidentin tapĢırığına uyğun olaraq gömrükxanaların 

maddi-texniki bazası müasirləĢdirməklə bərabər, milli 

dildə ilk tədris vəsaitləri hazırlanmağa baĢlanıldı.  

Gömrük iĢinin təĢkil edilməsi və gömrük siyasətinin 

formalaĢdırılması ilə bağlı Ümummilli liderimiz 

H.Ə.Əliyevin imzası ilə aĢağıdakı sənədlər qəbul 

edilmiĢdir: 
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1. «BYD Kitabçası tətbiq edilməkləbeynəlxalq yük 

daĢımaları haqqında» gömrük Konvensiyasının təsdiq 

edilməsi barədəAzərbaycan Respublikasının Qanunu12 

mart 1996-cı il. 

2. «Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi 

Ģərtlərinin razılaĢdırılması haqqında» Beynəlxalq 

Konvensiyaya qoĢulmaq barədəAzərbaycan 

Respublikasının Qanunu11 fevral 2000-ci il. 

3. “Gömrük hüquqpozmalarının qarĢısının alınması, 

təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarĢılıqlı 

inzibati yardım haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya və 

onun I-X Əlavələrinə qoĢulmaq barədəAzərbaycan 

Respublikasının Qanunu19 fevral 2002-ci il. 

4. “Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya 

məqsədi ilə müvəqqəti idxalının 

Gömrük Konvensiyası»na qoĢulmaq barədəAzərbaycan 

Respublikasının Qanunu11 fevral 2000-ci il. 

5. “Azad ticarət zonasının yaradılması haqqında SaziĢin 

iĢtirakçısı olan dövlətlər arasında dövriyyədə olan 

əmtəələrin gömrük rəsmiləĢdirilməsi vəgömrük nəzarəti 

qaydası haqqında» SaziĢin təsdiq edilməsi 

barədəAzərbaycan Respublikasının Qanunu1 fevral 2000-

ci il. 

6. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi, 

1997. 

7. “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu, 1995. 
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8. “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında əsasnamənin 

təsdiq edilməsi barədə” AzərbaycanRespublikasının 

Qanunu. 7 dekabr 1999-cu il. 

9. “Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının 

bayrağı haqqında” Azərbaycan RespublikasınınQanunu. 1 

iyun 2001-ci il. 

10. “Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının 

tanınma niĢanı haqqında” AzərbaycanRespublikasının 

Qanunu. 1 iyun 2001-ci il. 

11. “Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların 

gömrük sərhədindən keçirilməsi üzərində gömrük nəzarəti 

Qaydaları haqqında” Qərarın təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 12 fevral 2002-ci il. 

12. Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsinin iĢi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

9 yanvar 1995-ci il. 

13. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsinin strukturunun və Əsasnaməsinin təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı 27 oktyabr 1998-ci il. 

14. “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətindaha 

da liberallaĢdırılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 24 

iyun 1997-ci il. 

15. “Ozondağıdıcı maddələrlə əlaqədar idxal-ixrac 

fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı 21 dekabr 2001-ci il. 
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16. “Azərbaycan Respublikasında sərhəd-nəzarət 

buraxılıĢ məntəqələrinin fəaliyyətinin beynəlxalq standar-

tlara uyğunlaĢdırılması üzrə Komissiya haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncami 20 may 

2000-ci il. 

Ölkə Prezidenti olarkən, bütün türkdünyasının lideri 

səviyyəsinədək yüksəlmiĢ, Ġslam aləminin liderlərindən 

biri olan Heydər Əliyevin təklifi və təĢəbbüsü ilə həyata 

keçirilmiĢ, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və siyasi 

həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən aĢağıdakı 

xidmətləri qeyd etmək lazımdır: 

1. Heydər Əliyevin adını daĢıyan Binə hava limanının 

tikilməsi. Burada gömrük iĢi dünya standartları 

səviyyəsində qurulmuĢdur; 

2. Naxçıvanda beynəlxalq stadartlara cavab verən hava 

limanının tikilməsi və orada müasir tələblərə cavab verən 

gömrük iĢinin təĢkili; 

3. Bakı, Naxçıvan, Biləsuvar, Astara, Xaçmaz, Tovuz, 

Lənkəran, Qusar, Qazax və Balakən də müasir standartlara 

cavab verən gömrük orqanlarının binalarının və 

keçidlərinin tikilməsi və ya rekonstruksiyası; 

4. Gömrük sisteminin təmərküzləĢməsi, vahid uniforma 

və digər atrubutların hazırlanıb, qəbul edilməsi; 

5. Dövlət Gömrük Komitəsinin dünya arenasında 

özünəməxsus yertutması və Ümumdünya Gömrük 

TəĢkilatında aparıcı gömrük orqanlarından birinə 

çevrilməsi; 
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6. Azərbaycan sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi ilə 

bağlı gördüyü tədbirlərin nəticəsində qaçaqmalçılığın və  

narkotik vasitələrin ölkə ərazisindən keçirilməsinin 

tamamilə qarĢısının alınması; 

7. Gömrük terminallarının yaradılması; 

8. Mütərəqqi gömrük siyasətinin formalaĢdırılması; 

9. MDB məkanında ən yaxĢı, müasir texniki təchizatı 

olan gömrük sisteminin yaradılması; 

10. Dövlətin mühüm atributlarından biri olan gömrük 

sisteminə sərbəst fəaliyyətin qazandırılması və onun 

mühüm ideologiyaya çevrilməsi; 

11. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və  su-

verenliliyinin qorunması sahəsində Dövlət Gömrük 

Komitəsinin mühüm nailiyyətlər qazanması. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər Əliyev 

tərəfindən əsası qoyulmuĢ gömrük siyasətini və gömrük 

orqanlarının davamlı inkiĢafını onun layiqli davamçısı, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycanı 

iĢıqlı gələcəyə və nurlu sabahlara inamla aparan, bütün 

Qafqazın vahid lideri, Ġlham Əliyev cənabları çox uğurla 

həyata keçirir. 

 

İstifadə olunmuş mənbələr: 

 

1) “Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük 

sisteminin təkamülü”.  (Ġqtisadi təhlükəsizlik konsepsiysı 

üzrə).   K. F. Heydərov. Bakı, Ozan, 2000 
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2) “Gömrük iĢinin əsasları”. K. F. Heydərov. Ali 

məktəblər üçün dərslik. Bakı, Qanun, 2004 

3) “Gömrük rəsmiləĢdirilməsi”K.F.Heydərov, 

A.Ə.Əliyev, C.Q.Nuriyev, S.M.Mehdiyev. Ali məktəblər 

üçün dərslik. Bakı, Qanun, 2006. 

4) “Gömruk iĢinin təĢkili və idarəedilməsi”. Ali 

məktəblər üçün dərslik (yenidən iĢlənmiĢ və tamamlanmıĢ 

variantda).C.Q.Nuriyev, A.Ə.Əliyev, 

M.C.AtakiĢiyev.Bakı, 2009 

5) “Azərbaycanin Gömrük tarixi”. CümĢüd Nuriyev.  

Bakı – 2009. 

6) www.heydar-aliyev.org - Azərbaycan Xalqının 

Ümummilli Lideri Heydər Əlirza Oğlu Əliyev 

7) www.dgk.gov.az (www.customs.gov.az) -

Azərbaycan RespublikasiDövlət Gömrük Komitəsi 

8) www.e-qanun.az - Azərbaycan Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyi Normatin hüquqi aktların vahid internet 

elektron bazası. 

 

 

Muraz Səəddin oğlu Quliyev, 

 

Dövlət Gömrük Komitəsi Tovuz Gömrük 

Ġdarəsinin Statistika və AĠS Ģöbəsinin rəisi  

murazq@gmail.com, qmuraz@mail.ru, 

muraz.quliyev@customs.gov.az 
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN DİLİ   

 

ANA  DİLİMİZ  MÜSTƏQİL  AZƏRBAYCANIN, 

AZƏRBAYCAN XALQININ    ƏN BÖYÜK SƏRVƏTİDİR. 

 

HEYDƏR ƏLİYEV 

                                                                                         

Doğrudan da, ana dili hər bir xalqın, millətin  xəzinəsi, 

sərvətidir. Hər bir xalqın  dilini yaĢatmaq, inkiĢaf etdirmək  

və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq, xalqın 

qabaqcıl  adamlarının, elm, bilik, xadimlərinin fəaliyyəti  

nəticəsində olur. 

Heydər Əliyev məhz elə bu dahi Ģəxsiyyətin sayəsində, 

milli varlığımızın əsas simvolu, göstəricisi olan ana 

dilimiz bu gün yüksək inkiĢaf səviyyəsinə çatmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasında  ana  dilimizin  istifadəsinin 

geniĢlənməsinə, ümumilikdə bu sahəyə xüsusi qayğı  

əsasən vətəni canından çox sevən müdrik dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən  sonra geniĢ 

vüsət almıĢdır. 

XX  əsrin  II yarısında Azərbaycan dilinin hərtərəfli 

inkiĢafı  ümumiiĢlək  dilə, dövlət dilinə çevrilməsi, 

diplomatiya aləminə yol açması, dünyanın böyük 

dövlətlərinin,beynəlxalq təĢkilatlarının kürsülərində 

səslənməsi, bilavasitə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

1969-1982-ci illərdə Heydər Əliyev  SSRĠ-nin 

tərkibində olan Azərbaycana rəhbərlik etmiĢdir.Komminist 
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rejiminin sərt qaydalarına baxmayaraq,  xalqımızın 

mədəniyyəti,mənəviyyatı ilə bağlı məsələlər Heydər 

Əliyev tərəfindən ətraflı Ģəkildə müzakirə olunmuĢ və 

milli tərəqqiyə yönələn mühüm əhəhmiyyətli qərarlar 

qəbul olunmuĢdur. O dövürdə ölkədə milli dillərin 

sıxıĢdırılması siyasətinin  yeridildiyi bir zamanda ulu 

öndər  ana dilinin inkiĢafına xüusi diqqət yetirirdi. Hər bir 

xalqın milli mənəvi dəyəyrlərinin yaradılması və inkiĢaf 

etdirilməsində ana  dilinin müstəsna rol oynadığını deyən 

türk dünyasının lideri Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin 

daha da zənginləĢdirilməsi, dövlət dili statusunun 

qorunması sayəsində bir-birinin ardınca  mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər həyata keçirirdi. Ana 

dilində dərsliklərin və kitabların  nəĢrinin 

geniĢləndirilməsi, dilçi alimlərə qayğının göstərilməsi, 

belə tədbirlərdən idi. Hələ sovet dövründə kəskin təqiblərə 

və təzyiqlərə baxmayaraq  ümummilli lider Heydər Əliyev 

ana dilinin inkiĢafına qətiyyətlə çalıĢırdı. Ulu öndər sovet 

rejminin tuğyan etdiyi bir vaxtda  deyirdi ki, konstitusiya  

vətəndaĢlara təhsil hüququ vermiĢdir. Bu hüquq ana 

dilində oxumaq  imkanı ilə təmin olunur. Beləliklə, SSRĠ  

konstitusiyası qəbul edildikdən sonra müttəfiq 

Respublikaların konstitusiya layihələri dərc olunaraq 

ümumxalq müzakirəsinə verildi. Azərbaycan 

konstitusiyası layihəsinin  ümumxalq müzakirəsinin 

yekunlarına həsr olunmuĢ  iclasda ulu öndər Heydər 

Əliyev qətiyyətlə bildirmiĢdir ki, “Azərbaycan Sovet 

Sosialist Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir”. 
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Bu təklif yekdilliklə qəbul edildi və Azərbaycan Sovet 

Sosialist Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dili oldu. 

Təəssüflər olsun ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra 

hakimiyyətə gələn və idarə etməkdə naĢı olan dairələr ana 

dilimiz və milli hakimliyimizlə bağlı ümummilli 

maraqlarımıza zidd olan siyasət yürütdü. Lakin 1993–cü 

ildən iyununda hakimiyyətə gələn və milli məclisin sədri 

kimi fəaliyyətə baĢlayan  Heydər Əliyev “Azərbaycan 

dili” və ya “Türk dili” məsələsini 1995-ci ilin oktyabr, 

noyabr aylarında xalqın müzakirəsinə verdi. 

Müzakirələrdə ziyalılarla yanaĢı sadə xalq kütlələri də 

iĢtirak edirdi. Qızğın müzakirələrdən sonra 1995-ci ilin 12 

noyabrında Milli Məclisdə böyük mütəfəkkir müdrikliyi 

ilə  Heydər Əliyev müzakirələrə yekun verdi. Nəhayət bu 

məsələ Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının 21-ci 

maddəsində öz əksini belə tapdı”. Azərbaycan 

Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. 

Azərbaycan Respublikası  Azərbaycan dilinin inkiĢafını 

təmin edir”. 

Hər bir xalqın özünəməxsusluğunu müəyyən edən 

baĢlıca ünsürlərdən biri onun dilidir. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

hazırlayıb həyata keçidiyi dil siyasəti, onun dövlət 

quruculuğu siyasətinin üzvi tərkib hissəsidir. Hər zaman 

dilimizin saflığı və zənginliyinin qorunmasında güclü 

siyasət aparan dahi siyasətçi öz nitqinin gözəlliyi ilə 

hamını valeh edirdi. Doğma ana dilimiz onun nitqində 

daha gözəl və axıcı səslənir. Azərbaycan dilinin ana 
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dilimizin nə qədər zəngin ahəngdar olduğunu onun nitqi 

bir daha sübut edir. Heydər Əliyevin nitqi dağlardan axan 

Ģəffaf su qədər təmizdir, ana laylası qədər ülvidir. Ana 

südü qədər Ģəfavericidir. 

Böyük Ģəxsiyyət, dünya Ģöhrətli siyasətçi müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin xilaskarı  ümumilli lider Heydər 

Əliyev haqqında yazmaq Ģərəfli və məsuliyyətlidir. 

Tarixdə özünün yeri olan xüsusi missiyalar yerinə 

yetirmək qüdrətinə malik olan dahilər əməllərinə görə bir-

birinə bənzəsələr də, onların öz yaradıcılıq üslubları və 

xüsusi dəstxətləri olur. Ulu öndər Heydər Əliyevin də 

orjinal yaĢam tərzi olmaqla yanaĢı  onda böyük dövlət 

adamlarına xas olan nadir keyfiyyətlər cəmləĢmiĢdir. Həm 

sovet dövründə, həm də Azəribaycan müstəqillik 

qazandıqdan sonra ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan 

dilinin qorunmasına və inkiĢafına xüsusi diqqət 

yetirmiĢdir. 

1991-ci ildə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası qəbul 

olunsada, o, bütün gücü ilə iĢləyə bilmirdi. Yalnız 

ümumilli lider Heydər Əliyev bu məsələnin birdəfəlik 

həllinə nail olmuĢdur. 2003-cü ildə yanvar ayının 2-də 

ümumilli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan 

Respublikasının dövlət dili haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunu qüvvəyə mindi. Həmin qanunda 

dövlətin ana dilinə qayğısı sahəsində əsas vəzifələr dəqiq 

Ģəkildə göstərilirdi. Heydər Əliyevin “Azərbaycan dilində 

latın qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçrilməsi 

haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı 
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məqsədəuyğun tədbirlərdəndir. 2001-ci ilin 18 iyununda 

ümummilli liderimiz “Dövlət dilinin tətbiqi iĢinin 

təkmilləĢdirilməsi” haqqında fərman imzalamıĢdır. Bu 

tarixi sənəd diıimizin inkiĢafı və tətbiqi sahəsində 

meydana çıxan problemlərin həllində mühüm rol 

oynamıĢdır. Həmin fərmanda Azərbaycan Prezidentinin 

yanında Dövlət Dil Komissiyası yaradılması nəzərdə 

tutulurdu. Dünyanın heç bir yerində analoqu olmayan belə 

bir qrupun yaradılması  ana diıinin tətbiqi iĢinin 

təkmilləĢdirilməsi iĢinə daha səmərəli Ģəkildə nəzarət 

etmək məqsədi daĢıyırdı. 2001-ci ilin avqustun 9-da 

Azərbaycan prezidenti yaninda yeni fərman “Azərbaycan 

əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi 

haqqına” mühüm bir sənəd imzalandı.Bu fərmana əsasən 

Azərbaycan dili və günü təsis edildi.  

Göründüyü kimi, dahi Ģəxsiyyət Heydər Əliyevin 

Azərbaycan dilinin inkiĢafında gördüyü iĢlər 

əvəzolunmazdır. Onun ana dili haqqında dediyi kəlamlar 

ən gözəl söz inciləridir. Heydər Əliyev ana dilimiz 

haqqında demiĢdir: “Azərbaycan dili çox zəngin və 

ahəngdar dildir. ġəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu 

dildə danıĢmağımla fəxr edirəm. Müstəqil Azərbaycan  

Respublikasinın  gələcəyi üçün ən əhəmiyyətli 

vasitələrdən biri ana diimizin dövlət dilimizin inkiĢaf 

etdirilməsidir”. 

BaĢqa kəlamda isə Heydər Əliyev belə demiĢdir: 

“Müstəqil Azərbaycan respublikasının gələcəyi üçün ən 

gözəl vasitələrdən biri ana dilimizin, dövlət dilimizin 
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inkiĢaf etdirilməsidir. Azərbaycan dilinin əsas sahibləri 

Ģair və yazıçilarımızdır, bizim qələm çalan 

ziyalılarımızdır”. 

Bəli! Ümumilli lider türk dünyasının ulu öndəri Heydər 

Əliyev hər zaman ziyalılara yüksək qiymət vermiĢdir. 

Çünki o, çox gözəl bilirdi ki, xalqın dilinin, 

mədəniyyətinin inkiĢaf etdirilməsi üçün ziyalı təbəqənin 

inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bundan baĢqa dahi 

siyasətçi hələ Sovet dövründə ali məktəblərə Ana dili və 

Ədəbiyyat ixtisası üzrə tələbə qəbulunun sayını 

artırmıĢdır.Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra isə 

bütün ixtisas qruplarında Azərbaycan dili fənnindən 

imtahan verilir. Məhz buna görə də Azərbaycan dilçiliyi 

sahəsində görkəmli alimlər yetiĢir. 

Heydər Əliyev bunu öz nitqində belə ifadə etmiĢdir:   

“Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini 

yaĢatmaq, inkiĢaf etdirmək və dünya mədəniyyəti 

səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, 

bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində olur. Dil böyük 

sərvərtdir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan mənəvi 

mədəniyyətin tərəqqisi mümkin deyildir”. 

Göründüyü kimi, ulu öndər Heydər Əliyev ana dilimiz 

olan Azərbaycan dilini yüksək qiymətləndirmiĢdir. O, öz 

çıxıĢlarında  dilimizin nə qədər səlis və hikmətli olduğunu 

sübut etmiĢdir. Elə bizim ana dilimizi gözəlləĢdirən 

Heydər Əliyev nitqidir. Azərbaycan dilinin  gözəlliyini 

zəmginliyini bilmək üçün Heydər Əliyevin çıxıĢlarını 

dinləmək lazımdır. Sanki, ana dilimiz onun dilində 
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yaranmıĢ, formalaĢmıĢdır. Haradan qaynaqlanır bu qədər 

axıcılıq, rəvanlıq. Əlbəttə ki, vətənə, doğma yurda 

bağlılqdan. Onun dilində bütün kəlmələr Ģirindir. Çünki bu 

kəlmələr səmimi fikirlərin məhsuludur. Bütun kəlmələr 

sanki bir xəzinədir.Mən fəxr edirəm ki, Mən 

Azərbaycanlıyam ifadəsi kimi. 
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HEYDƏR ƏLİYEV MƏKTƏBİ 

 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, 

sarsılmaz olacaqdır və Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli 

gələcək Azərbaycanı yüksəklərə qaldıracaqdır. 

 

Heydər Əliyev 

 

Tarixdə elə Ģəxsiyyətlər olur ki, onların həyat və 

fəaliyyəti bütöv bir xalqın, dövlətin inkiĢaf yolunu 

müəyyənləĢdirir. Illər keçdikcə böyük Ģəxsiyyətlər 

dövrünün fövqünə yüksələrək, layiq olduqları yeri tuturlar. 

Lakin bəzən Ģəxsiyyətin tarixdə yerini müəyyənləĢdirmək 

üçün zamana ehtiyac qalmır. Bu cür fenomenal insanlar 

bütövlükdə xalqın, millətin adını özündə ifadə edirlər. 

Belə nadir Ģəxsiyyətlərdən biri ötən əsrin yeni minilliyin 

görkəmli, siyasi və dövlət xadimi, xalqımızın ümummilli 

lideri, dahi Ģəxsiyyət Heydər Əliyevdir. 

Azərbaycanın son otuz ildən artıq bir dövrünü əhatə 

edən tarixi taleyi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə 

bağlıdır. Bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və 

mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliĢ məhz onun 

adı ilə əlaqədardır. 

Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində daim 

tərəqqisi üçün çalıĢdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi 

keçmiĢi ilə həmiĢə qürur duyduğu və gələcək nəsillərin 

http://www.kitabxana.net/


 Heydər Əliyev məktəbi                          83 

taleyi üçün düĢündüyü doğma yurdu Azərbaycanı bir 

dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından 

çıxarmıĢdır. O, siyasi və dövlət xadimi, xalqın lideri 

olaraq hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiĢdir. Bütün 

dünya azərbaycanlıları ümummilli liderin heyranlıq 

doğuran siyasi fəaliyyətini həmiĢə alqıĢlamıĢlar.  

Azərbaycan xalqı milli dövlətçiliyin dağılmaq təhlükəsi 

qarĢısında qaldığını gördüyü və artıq ən ağır günlərini 

yaĢadığı bir zamanda – 1993-cü ilin iyununda mövcud 

hakimiyyətin dəyiĢilməsini tələb etmiĢ və həmin vaxtdan 

taleyini yenə Heydər Əliyevə etibar etmiĢdir. Xalqının 

belə bir dar gündə qaldığını görüb onun təkidli dəvətini 

qəbul edən Heydər Əliyev Azərbaycanda yenidən böyük 

siyasətə qayıtmıĢdı. Xalq onun bu qayıdıĢını ümid və 

sevinclə qarĢılamıĢ, həmin günü isə Milli QurtuluĢ günü 

kimi müstəqil Azərbaycanın tarixinə yazmıĢdır.  

Heydər Əliyev birinci dəfə hakimiyyətə gələndə, yəni 

1969-cu illərin axırlarında da Azərbaycan iqtisadi və 

mədəni tənəzzül dövrünü yaĢayırdı. O zaman məhz 

Heydər Əliyevin gəliĢi ilə cəmiyyət həyatının bütün 

sahələrində sürətli yüksəliĢ, milli ruhun inkiĢafı və 

mənəviyyatın tərəqqisi dövrü yaĢanmıĢdı. 

Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdə də 

yenə özünün siyasi bacarığı gücünə ölkəni vətəndaĢ 

müharibəsi təhlükəsindən, ictimai-siyasi pərakəndəlikdən 

xilas edə bilmiĢ və cəmiyyətin məqsədini, qayəsini öz 

varlığında, özünün güclü siyasətində təzahür etdirərək, 

doğma xalqını yenidən vahid bir məfkurə ətrafında 
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səfərbər edib, onun qəlbində sabaha inam hissi yaratmağı 

bacarmıĢdı. 

Bütün bu illər ərzində əsl rəhbər kimi məhz Heydər 

Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini qətiyyətlə bütün dünyaya 

tanıda bilmiĢdir. Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin 

hakimiyyətə qayıdıĢından sonra özünün geosiyasi 

imkanlarını gerçəkləĢdirməyi bacarmıĢdır. Heydər 

Əliyevin siyasi zəkası sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq 

aləmdən təcrid olunmaq təhlükəsi arxada qalmıĢdır. 

Dünya siyasət meydanında cərəyan edən proseslərə 

təsir baxımından Azərbaycan rəhbəri həmiĢə öz sözü, öz 

çəkisi, öz sanbalı ilə seçilmiĢdir. Ümumxalq məhəbbəti 

qazanan Heydər Əliyevin bitməz-tükənməz enerjisi xalqı 

yaradıcılıq uğurlarına ruhlandırmıĢdır. 

Tarixin yetirdiyi görkəmli Ģəxsiyyətlərdən olan Heydər 

Əliyevin parlaq siyasi zəkası sayəsində iki əsrin və iki 

minilliyin qovuĢuğundakı Azərbaycan öz milli-mənəvi 

dəyərlərini qoruyaraq üçüncü minilliyə inamla qədəm 

qoymuĢdur. Heydər Əliyevin zəkası bütün sədləri yararaq 

və qarĢıya çıxan heç bir çətinliyə baxmayaraq, 

Azərbaycanı olduqca mürəkkəb zamanın dalğaları 

arasından salamat çıxarıb ona həm bölgədə, həm də 

dünyada layiqli yer qazandırmıĢdır. Olduqca mürəkkəb bir 

dövrdə xalqın xidmətində dayandığını nümayiĢ etdirən 

Heydər Əliyev bir çox siyasi xadimin edə bilmədiyini və 

edə bilməyəcəyini gerçəkləĢdirmiĢ, müasir dünyanın ən 

aktual çağırıĢlarına cavab vermək bacarığı ilə XX vəXXI 

əsrlərin tanınmıĢ siyasi xadimləri sırasında həmiĢəlik öz 
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layiqli yerini tutmuĢdur. Xalqımızın yetirdiyi nadir dövlət 

xadimlərindən olan Heydər Əliyev yaĢadığı fırtınalı həyatı 

boyu hər zaman xalqını, vətənəni düĢünmüĢdür. Onun 

ürəyi Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, 

doğma xalqının xoĢbəxtliyi üçün çırpınmıĢdır. Heydər 

Əliyev bir dövlət baĢçısı kimi Azərbaycanın ən çətin 

anlarında onu xilas etmək üçün misilsiz fədəkarlıqlar 

göstərmiĢ, ölkəsini bəlalardan qurtarmağı bacarmıĢdır. 

Təbiətin ona bəxĢ etdiyi bir çox nadir keyfiyyətlər 

sayəsində Heydər Əliyev uzaqgörən Ģəxsiyyət kimi tarixi 

hadisələrin gediĢini irəlidən müəyyən edə bilir, milli tarix 

üçün olduqca böyük əhəmiyyət daĢıyan qərarlar qəbul 

edilən zamanı əsl vətənpərvər mövqeyi nümayiĢ etdirir, 

tam qətiyyətlə hərəkət etməyi bacarırdı. 

Azərbaycan dövlətinin baĢçısı, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti kimi Heydər Əliyevin 

çoxəsrlik dövlətçiliymiz tarixində müstəsna yeri vardır. 

Heydər Əliyevin fəliyyəti öz əhəmiyyəti baxımından 

Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox kənarlara çıxır. 

Müasir dövürdə nəinki Azərbaycanda,hətta bütün 

postsovet məkanında, eləcə də dünyada gedən prosesləri 

Heydər Əliyevin Ģəxsiyyətindən və fəaliyyətindən kənarda 

təsəvvür etmək mümkün deyildi. 

Müasir Azərbaycanda dövlət quruculuğunun,iqtisadi 

dirçəliĢin, siyasi Ģüurun, siyasi həyatın son otuz ildən artıq 

bir dövrünü əhatə edən zaman kəsiyi böyük siyasət xadimi 

kimi tanınan və dərin zəkaya, ensiklopedik biliyə, geniĢ 

dünya görüĢünə malik olan tarixi Ģəxsiyətin-Heydər 
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Əliyevin adı, əməli fəaliyyəti ilə gerçəkləĢdirdiyi konkret 

iĢlərlə bağlıdır. 

Heydər Əliyev zəmanəmizin böyük filosofu və 

mütəfəkkiri idi. O,öz zəkası, siyasəti və zəkası sayəsində 

yeni Azərbaycanı yaratmıĢ, onu gələcəyə aparan yolları 

müəyyən etmiĢdir. Heydar Əliyevin rəhbərliyi altında 

Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti, dünyanın aparıcı 

dövlətləri və beynəlxalq təĢkilatları ilə əlaqələri milli 

maraqlara əsaslanan xətlə inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. 

Onun fəal diplomatiyası nəticəsində Azərbaycan dünyanın 

demokratik dövlətlərinin ölkəmizə münasibətinin əsaslı 

sürətdə dəyiĢilməsinə nail ola bilmiĢdir. 

Heydər Əliyevin 1992-ci ildən baĢlayaraq türkdilli 

dövlətlər arasında iqtisadi, siyas ədəbi-mədəni əlaqələrin 

geniĢləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi və 

mphkəmləndirilməsi sahəsində də gərgin fəaliyyət 

göstərmiĢdir. O,bütün türk dünyasının ən nüfuzlu 

Ģəxsiyyəti kimi Ģöhrət qazanmıĢdır. 

Tarixin amansız və sərt sınaqları dövründə dünyanın 

ayrı-ayrı ölkələrinə səpələnərək yaĢamaq məcburiyyətində 

qalmıĢ azərbaycanlıların birlik və həmrəyliyinin əldə 

edilməsi iĢində Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri 

vardır. O, dünya azərbaycanlıların təĢkilatlanması və 

onların bir Vətən –müstəqil Azərbaycan ətrafında sıx 

birləĢməsi üçün daim və əzimlə səy göstərmiĢ və bu 

istiqamətdə son dərəcə qiymətli qərarlar qəbul etmiĢdir. 

Heydər Əliyev bizim dahi müasirimizdir. Bu faktın özü 

hər bir azərbaycanlı üçün qürur və iftixar mənbəyidir. 
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Əliyev taleyin xalqımıza bəxĢ etdiyi böyük tarixi 

Ģəxsiyyətdir. Bütün mənalı həyatını öz xalqına bəxĢ etmiĢ 

Heydər Əliyevin siyasi dövlət xadimi kimi zəngin 

fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tarixində dərin iz 

buraxmıĢdır. 

Azərbaycan xalqının milli lideri, müdrik rəhbər və dahi 

Ģəxsiyyət Heydər Əliyevin əziz xatirəsi qədirbilən 

Azərbaycan xalqının qəlbində yaĢayacaqdır. 

Azərbaycan xalqı tarixi bir hadisəni-müstəqil 

dövlətimizin memarı və qurucusu,dünya azərbaycanlarının 

milli iftixarı, təhsil quruculuğu stragiyasının müəllifi, 

uĢaqların, gənclərin böyük dostu, ümummilli lider Heydər 

Aliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünü qeyd etməyə 

hazırlaĢır.Ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatının 

bütün sferalarında olduğu kimi,təhsil sahəsində də bu 

əlamətdar günü ulu öndərin adına və əməllərinə layiq 

səviyyədə qarĢılamaq üçün silsilə tədbirlər planı iĢlənib 

ardıcıl olaraq həyata keçirilməkdədir. 

Bu gün nə qədər ağır olsa da, böyük siyasətçi və dövlət 

adamı Heydər Əliyev haqqinda keçmiĢ zamanda 

danınĢmaq məcburiyyətindəyik. Bu dahi Ģəxsiyyətin 

zəngin həyat yolu, coĢqun siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti 

barədə minlərlə görkəmli siyasətçinin dediklərinə nəsə 

əlavə etmək çox çətin, məsuliyyətli olduğu qədər çox 

Ģərəflidir. Ġnanıram ki, Heydər Əliyev barədə nə qədər 

yazılsa da azdır. Çünki Heydər Əliyev fenomenal 

Ģəxsiyyət, dünyamiqyaslı dövlət adamı, siyasət nəhəngi 

idi. O, sözün həqiqi mənasinda uzaqgörən ĠNSAN, müdrik 
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rəhbər idi. Onun iti zəkası, dərin intellekti, yenilməz 

məntiqi, aydın nitqi, fenomenal yaddaĢı, geniĢ 

dünyagörüĢü hamıda heyrət doğururdu. Heydər Əliyevin 

dünyanın aparıcı siyasi və dövlət xadimləri arasında 

müstəsna yeri vardı. O, hamının nümunə götürə biləcəyi 

tarixi Ģəxsiyyət idi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsi xalqmızın 

milli sərvətidir və bu tükənməz xəzinədən hamıya-hər bir 

siyasətçiyə, dövlət adamına, iqtisadçıya, diplomata, elm, 

təhsil və mədəniyyət xadiminə, bütövlükdə hər bir ölkə 

vətəndaĢına pay düĢür. Tarixi həqiqətdir ki, hər bir 

azərbaycanlı, o cümlədən, çoxminli təhsil iĢçiləri, 

çoxmilyonlu Ģagird və tələbə kontingenti həm bu gün, 

həm də gələcəkdə indi artıq tarixə qovuĢmuĢ bu 

xəzinədən- dahi Heydər Əliyev irsindən bəhrələnəcək, bu 

və ya digər taleyüklü problemin həllində Heydər Əliyev 

zəkasının nurundan, zəngin və çoxcəhətli irsindən 

faydalanacaq.  

Böyük iftixar hissi ilə bildirirəm ki, müstəqil 

Azərbaycanda təhsil quruculuğu və islahatlarının memarı 

və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevdir. Onun 

rəhbərliyi ilə hazırlanan, təsdiq olunaraq həyata vəsiqə 

alan və icrası bu gün də uğurla davam etdirilən 

“Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində Ġslahat 

Proqramı” nın ideya-nəzəri əsaslarını, təhsil islahatları 

konsepsiyasının və təhsil quruculuğu strategiyasının 

prioritet istiqamətlərini böyük öndərin irəli sürdüyü fikir 

və müddəalar təĢkil edir. 
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Əsası ümummilli liderr Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulan təhsil quruculuğu strategiyası hazırda Prezident 

Ġlham Əliyev tərəfindən ölkəmizin davamlı sosial-iqtisadi 

inkiĢafı strategiyası çərçivəsində uğurla davam və inkiĢaf 

etdirilməkdədir. Son illərdə Prezident Ġlham Əliyevin 

təhsil sisteminə qayğı və diqqəti sayəsində əsaslı 

nailiyyətlər qazanılmıĢ, Azərbaycan təhsilinin aydın 

sabahını təmin edəcək çoxsaylı ĠnkiĢaf Proqramları təsdiq 

olunaraq onların icrasına baĢalanılmıĢ, milli təhsilimizin 

davamlı inkiĢafına yönələn silsilə tədbirlər görülmüĢdür. 

“Azərbaycanın gələcək inkiĢafı məhz təhsillə bağlıdır” 

deyən möhtərəm Prezidentimiz Ġlham Əliyevin qayğı və 

himayəsi altında təhsilin məzmunca yeniləĢdirilməsi, 

ümumi təhsilin milli kurrikulumunun hazırlanması və 

təsdiq olunması, yeni proqram və dərsliklərin 

hazırlanması, nəĢri, təhsil müəssisələrinin maddi–texniki 

və tədris-metodiki bazasının möhkəmləndirilməsi, tədris 

müəssisələrinin müasir informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları ilə təmin edilməsi, təhsildə beynəlxalq 

əlaqələrinin geniĢləndirilməsi, təhsil sistemində məqsədli 

ĠnkiĢaf Proqramlarının həyata keçirilməsi yolu ilə təhsilin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi və s. Bu kimi prioritet 

istiqamətlər üstünlük təhsil etmiĢdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin haqq dünyasına 

qovuĢmasından 10 il keçsə də, o, hər zaman bizimlədir, 

ulu öndərin ölməz ideyaları daim yaĢayır və qalib gəlir. 

Azərbaycanın dünəni də, bu günü də, sabahı da bu böyük 

ĠNSANın adı və əbədiyaĢar əməlləri ilə bağlıdır. 
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Həyatımızın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada Heydər Əliyev 

dühası, Heydər Əliyev qayğısı, Heydər Əliyev yanğısı 

silinməz izlər qoymasın, Heydər Əliyev nurundan, 

iĢığından ora pay düĢməsin. Əslində Heydər Əliyevin 

varlığı Azərbaycan üçün taleyin Tanrı payı idi...  

 

Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat: 

1. Prezident 93-97-Bakı “West Print Digital Center” 

nəĢriyyatı,1998. 

2. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti-10 iyun 2011-ci il. 

3. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti-25 yanvar 2013-cü 

il... 

 

 

Sevinc Rəsul qızı Abbasova, 

 

Göygöl Ģəhər Ġ.Hüseynov adına 1 saylı tam orta  

məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 
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ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ HEYDƏR 

ƏLİYEV  İDEYALARININ  

ŞAGİRDLƏRİN  VƏTƏNPƏRVƏRLİK  

RUHUNDA TƏRBİYƏ OLUNMASINDA 

ROLU 

   

"Hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda 

vətənpərvərlik, Vətən torpağına, millətə sədaqət, Vətən 

uğrunda şəhidliyə hazır olmaq hisslərini formalaşdırmaq, 

inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir" 

    Heydər Əliyev 

 

Biz XXI  əsrin  vətəndaĢıyıq. Bu gün doğulan, dünyaya 

gələn uĢaqlar, millətimizin  gələcəyidir. Onların təlim-

tərbiyəsinə, sağlamlığına düzgün münasibət bəĢəriyyətin 

parlaq gələcəyinin təminatıdır. XXI əsrdə yaĢayacaq 

nəsillərin təlim-tərbiyəsinin, sağlamlığının, xoĢbəxt 

həyatının təməli bu günümüzdən baĢlayır. Məktəb 

Ģagirdləri dərin və hərtərəfli biliklərlə təmin etməli, onlar-

da bilik, bacarıq və vərdiĢlər formalaĢdırmalı, yüksək 

mədəniyyətə, mütərəqqi dünyagörüĢə malik olan Ģəxsiyyət   

yetiĢdirməlidır. UĢaqların vətənpərvərlik tərbiyəsi ailədə, 

tərbiyə müəssisələrində və orta ümumtəhsil məktəbində 

uĢaq və yeniyetmələrə verilən vahid tərbiyə iĢinin vacib 

tərkib hissəsidir. 
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VətəndaĢ tərbiyə etmək mənsub olduğu dövlətin 

inkiĢafına çalıĢan, mənafeyini gözləyən, onun 

təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daĢıyan, dövlətin cari və 

perspektiv iĢlərində iĢtirak edən   insan yetiĢdirmək 

deməkdir. Ġnsanın ən ali və əzəli hisslərindən olan 

vətənpərvərlik hər kəsin doğulub boya-baĢa çatdığı elə, 

obaya, torpağa, vətəndaĢı olduğu ölkəyə məhəbbətdən 

qaynaqlanır. Vətənpərvərlik həm də Vətənin naminə 

çalıĢmaq, Vətəni qorumağa hər an hazır olmaq, onun yo-

lunda qəhrəmanlıqlar, fədakarlıqlar göstərmək, Vətənin, 

xalqın hər bir uğuruna sevinməkdir.   Vətənə məhəbbət 

hissi gənclərin dövlət dilinə, milli musiqiyə, folklora, 

mənsub olduğu dini dəyərlərə, tarixi ənənələrə 

bağlılığında, ölkə ərazisinin bütövlüyünün qorunmasına 

hazır olduğunu əməli iĢlə sübut etməlidir. Vətənin 

tərəqqisi naminə çalıĢmaq üçün gənclər  müəyyən sənətə, 

peĢəyə sahib olmalıdır Onlar  dövlət quruculuğunda fəal 

iĢtirak etməklə elmə yiyələnməli, geniĢ dünyagörüĢə ma-

lik olmalı, əməyi sevməli, Vətənin maddi və mənəvi 

sərvətlərini qorumaq, iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə nail 

olmaq, baĢ verə biləcək iğtiĢaĢlara, təxribatlara və təbii 

fəlakətlərə qarĢı həmiĢə mübarizəyə  hazır olmalıdır. 

Vətənpərvərlik insanı səciyyələndirən ən mühüm 

keyfiyyətlərdən olduğundan onun böyüməkdə olan nəslə 

aĢılanması, uĢaq, yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyəsi həmiĢə təlim-tərbiyə iĢinin ən mühüm 

istiqamətlərindən, biz müəllimlərin ən vacib 

vəzifələrindən olub. Tərbiyənin əsas məqsədi kamil 
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Ģəxsiyyət-insan-vətəndaĢ yetiĢdirməkdir. VətəndaĢ tərbiyə 

etmək mənsub olduğu dövlətin inkiĢafına çalıĢan, 

mənafeyini gözləyən, onun təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət 

daĢıyan, dövlətin cari və perspektiv iĢlərində iĢtirak edən 

insan yetiĢdirmək deməkdir. 

Ġnsan fərd kimi doğulub, vətəndaĢ kimi fəaliyyət 

göstərərək tərbiyə-təhsil prosesində, əmək prosesində 

vətəndaĢ hazırlığı keçir. Əsl vətəndaĢ dedikdə, bilavasitə 

vətənə, dövlətə gərəkli fəaliyyəti ilə xidmət edən, böyük 

mənəvi keyfiyyətlərə malik olan insan nəzərdə tutulur. 

Ulu öndərimiz, Ümummilli  Liderimiz Heydər Əliyev 

məhz buna görə də vətənpərvərlik tərbiyəsinə, uĢaq və 

gənclərin vətənpərvər ruhda böyüməsinə xüsusi əhəmiyyət 

verir və bunu çıxıĢlarında dönə-dönə biz müəllimlərə 

tövsiyə edirdi. Təhsil iĢçiləri ilə görüĢlərinin birində 

böyük öndər demiĢdir:  

"Bizim gənclər, təhsil alan nəslimiz gərək məktəblərdə 

ilk addımlarından vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsi ilə 

tərbiyə olunsun. Bütün dərslər, xüsusən də humanitar 

fənlər gərək gənclərimizə Vətənə sədaqət, vətənpərvərlik 

ruhu aĢılasın, tərbiyə etsin!" 

.Biz müəllimlər öz fəaliyyətimizdə ulu öndərimizin bu 

tövsiyəsini həmiĢə diqqət mərkəzində saxlayır və ona 

əməl etməyə çalıĢırıq. Vətənə sevgi ailədən, məktəbdən 

baĢlayır Ġnsanın ən ali və əzəli hisslərindən olan 

vətənpərvərlik hər kəsin doğulub boya-baĢa çatdığı elə, 

obaya, torpağa, vətəndaĢı olduğu ölkəyə məhəbbətdən 

qaynaqlanır. Lakin vətənpərvərlik təkcə Vətəni sevmək 
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deyildir. Vətənpərvərlik həm də Vətənin naminə çalıĢmaq, 

Vətəni qorumağa hər an hazır olmaq, onun yolunda 

qəhrəmanlıqlar, fədakarlıqlar göstərmək, Vətənin, xalqın 

hər bir uğuruna sevinməkdir. Bu hiss insanda 

anadangəlmə olsa da, biz  müəllimlər tərəfindən   tədris 

prosesində   daha da möhkəmlənir. 

Azərbaycan  müəllimi  gələcəyimiz olan gənc nəslin 

vətənə məhəbbət, xalqa, elinə və obasına hörmət, 

soykökünə, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhun-

da tərbiyə olunmasına həmiĢə böyük məsuliyyətlə 

yanaĢmıĢ və ona həyati əhəmiyyətli məsələ kimi 

baxmıĢdır. Bu bir həqiqətdir ki, vətənpərvərlik insanda 

fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlubedilməzlik hissi 

yaradır, apardığı mübarizədə onda inam hissini 

gücləndirir. Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Və bu 

xalq öz vətənini göz bəbəyi kimi qorumağa hazır olan 

mətin gənclər yetirmiĢdir. Erməni qəsbkarlarına qarĢı 

ölüm-dirim savaĢında həlak olmuĢ qəhrəmanlarımızın 

ibrətamiz həyatı, Ģəxsi nümunəsi apardığımız hərbi 

vətənpərvərlik tərbiyəsi iĢində ön plana keçməlidir Belə 

qəhrəmanlardan biri olan məktəbimizin yetirməsi Tofiq 

Məmmədovdur .Bakı Ģəhəri  Səbail rayonunda yerləĢən  

239 nömrəli məktəbimiz onun adını daĢıyır.Onun keçdiyi 

qəhrəmanlıq yolu  Ģagirdlərimizə  bir örnəkdir. 

Məktəbimizdə tədris olunan  bütün fənlər gənclərdə hərbi-

vətənpərvərlik hissləri aĢılayır. Məktəbimizdə hər il  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 

nəzərdə tutulmuĢ tarixi günlər, bayramlar, yubileylər 

http://www.kitabxana.net/


 Heydər Əliyev məktəbi                          95 

yüksək səviyyədə həyata keçirilir .Umummilli   Liderimiz 

Heydər Əliyevin xatirə gününə həsr edilmiĢ tədbirlər 

məktəbimizdə artıq ənənə  halını almıĢdır. Hər il 

məktəbimizdə  Umummilli lider Heydər Əliyevin  

xatirsəsinə həsr olunmuĢ tədbirlər  Ģagirdlərin bir 

Ģəxsiyyət kimi yetiĢməsində  böyük rol oynayır. Bu ildə  

Umummilli liderimiz Heydər  Əliyevin anadan olmasının 

90 illiyinə    hazırlaĢırıq. 

ġagirdlərin bir Ģəxsiyyət kimi yetiĢib tərbiyə 

olunmasında asudə vaxt da böyük rol oynayır 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev göstərirdi ki, 

“Asudə vaxt problemdir, bunun həll edilməsi ailə və 

Ģəxsiyyətin, kollektivin və bütövlükdə cəmiyyətin mənəvi 

sağlamlığını möhkəmləndirməyə kömək edir”. Bu 

baxımdan məktəblilərin asudə vaxtının düzgün 

qurulmasında   ,Gənclərin narkomaniyadan, QĠÇS-dən və 

digər zərərli vərdiĢlərdən qorunması istiqamətində 

tədbirlər  aparmaqla yanaĢı, metodik tövsiyə və 

kitabçalarından, əyani təĢviqat vasitələri: plakatlar, 

bukletlərdən və s istifadə edirik. 

Təbiət fənnlərinin tədrisi zamanı  Ģagirdlərə çatdırıram 

ki, doğma Vətənimiz Azərbaycan Yer kürəsinin yaĢayıĢ 

üçün ən əlveriĢli coğrafi nöqtələrindən birində yerləĢir. 

Təbii Ģəraitinə görə də ölkəmiz çox əlveriĢli olub dağlıq 

və düzənliklərdən, çöl  və meĢəliklərdən ibarətdir. YaĢayıĢ 

üçün əlveriĢli iqlimə və təbii Ģəraitə malik olduğundan 

Azərbaycan ən qədim insan məskənlərinin olduğu ölkə 

kimi tanınır. Vətənimiz yeraltı və yerüstü sərvətlərlə 
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zəngindir. Dünyada Azərbaycan öz nefti ilə 

tanınırÖlkəmiz, onun təbiəti, təsərrüfatı, təbii sərvətləri 

haqqında olan biliklər Ģagirdlərdə dərin iftixar hissi 

yaradır, onlarda vətənpərvərlik hissini daha da gücləndirir. 

Mən çox vaxt dərsliklərdə verilən həmin mətnlərlə 

kifayətlənmir, daha geniĢ məlumatlar əldə edərək 

Ģagirdlərə çatdırır, onların özlərini müstəqil çalıĢmaq, 

axtarıĢlar aparmaq yolu ilə belə məlumatlar toplamağa 

sövq edirəm. Təbii ki, Ģagirdlərin özlərinin bu istiqamətdə 

axtarıĢları onlara daha çox tərbiyəvi təsir göstərir 

ġagirdlərin iĢtirakı ilə bir sıra milli və dövlət 

bayramlarımıza həsr olunmuĢ tədbirlər keçirirəm. Belə 

tədbirlər emosional ruhda kökləndiyindən Ģagirdlərin 

vətənpərvərlik tərbiyəsinə daha güclü təsir edir. 

Təcrübəmdən bu qənaətə gəlmiĢəm ki, göstərilən 

istiqamətlərdə Ģagirdlərlə aparılan vətənpərvərlik tərbiyəsi 

iĢi onların Vətənə məhəbbət  və sədaqət ruhunda 

böyümələrinə, xalqımıza xas olan ən yaxĢı mənəvi və 

əxlaqi keyfiyyətlərəyiyələnmələrinə müsbət təsir 

göstərir.Tədris prosesində Ģagirdlərdə iqtisadi biliklər üzrə 

tərbiyə formalaĢdırıram.Bu məqsədlə müxtəlif üsullardan 

və tədbirlərdən istifadə etməklə Ģagirdlərdə ictimai 

əmlaka,maddi nemətlərə qayğıkeĢ münasibət və,ekoloji 

tərbiyəi nin formalaĢdırılması Ģagirdlərdə ətraf mühitə 

hörmət ,doğma təbiətə məhəbbət ətraf mühitə  davranıĢ 

qaydaları haqqında biliklər, təbiətin qorunması təbiət 

guçələrinin yaradılması təbii ehtiyatlardan səmərəli 

istifadə  və ətraf mühitin mühafizəsi ətraf mühitin 
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öyrənilməsinə maraq və meylin inkiĢaf etdirilməsi  dair 

müxtəlif metodlardan istifadə edirəm. Yanacaq energetika 

sənayesinə aid olan biliklərin tədrisi zamanı  Umummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin xidmətlərinə istinad edərək 

Ģagirdlərdə təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə iqtisadi 

sahədə əldə olunmuĢ uğurlara əsasən vətəndaĢlıq tərbiyəsi 

formalaĢdırıram.Ümummilli liderimiz Azərbaycanın 

müstəqil dövlət kimi əbədi varlığını təmin etmiĢdir. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanda 

sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməklə, 

hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm ardıcıl 

tədbirlər həyata keçirməklə müstəqilliyi qorumağın 

nümunəsini yaratmıĢdır.  

1994-cü ildə Əsrin müqaviləsinin imzalanması gənc 

Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyasında, onun tranzit potensialının artmasında 

mühüm addımdır. Bu müqavilə ġərqlə Qərb arasında 

əməkdaĢlıqda Azərbaycanın regiondakı liderliyini təmin 

etmiĢdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə 

rəhbərliyinin ikinci dövründə yüzlərlə müəssisə bərpa 

edilmiĢ, yeni sənaye obyektləri iĢə salınmıĢdır.  

Qərblə ġərq arasında olduqca əlveriĢli geosiyasi və 

strateji mövqeyə malik olan Azərbaycan qədim Ġpək Yo-

lunun üzərində – dünya nəqliyyat sisteminin kəsiĢmə 

nöqtəsində yerləĢir və bu olduqca mühüm əhəmiyyətə ma-

likdir. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin 

uzaqgörənliklə irəli sürdüyü qədim Ġpək Yolunun bərpası 

ideyası, 1993-cü ilin mayında Traseka Proqramının qəbulu 
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Azərbaycanın Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinə 

cəlb edilməsində, nəticə etibarilə, onun iqtisadi 

potensialının artmasında mühüm rol oynamıĢdır. 1996-cı 

ilin dekabrında  Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna dövlət 

baĢçıları Avrasiya dəhlizinin yaradılması haqqında saziĢ 

imzalamıĢlar. 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda Ġpək Yolu-

nun bərpası ilə bağlı 33 ölkənin, 13 beynəlxalq təĢkilatın 

iĢtirakı ilə keçirilən konfrans Azərbaycanın dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyasını daha da sürətləndirmiĢ, 

onun dinamik və ahəngdar inkiĢafını təmin etmiĢdir. 1999-

cu il noyabrın 18-də ATƏT-in Ġstanbul Zirvə görüĢünün 

gendiĢində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyev, Gürcüstanın Prezidenti Eduard ġevardnadze və 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəl 

"Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və 

Türkiyə Cümhuriyyətinin ərazilərilə Bakı-Tibilisi-Ceyhan 

əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə" dair 

saziĢ imzalamıĢlar. Eyni zamanda Azərbaycan 

Respublikası, Gürcüstan, Türkiyə Cümhuriyyəti, 

Qazaxıstan Respublikası və Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının 

Prezidentləri bu layihəni dəstəkləyən "Ġstanbul 

Bəyannaməsini" imzalamıĢlar. Bununla da Azərbaycanın 

uzunmüddətli siyasi, iqtisadi mənafelərinin təmin 

edilməsi, geniĢmiqyaslı beynəlxalq əməkdaĢlığın həyata 

keçirilməsi, eyni zamanda regionda sülhün, sabitliyin və 

təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi üçün Heydər Əliyev 

tərəfindən növbəti mühüm addım atılmıĢdır.  
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Ulu öndərin əsasını qoyduğu siyasət ölkəmizin iqtisadi 

inkiĢafını təmin etmiĢ, dünya iqtisadiyyatında Azərbaycan 

modelinin yaranması ilə nəticələnmiĢdir. Dünyanın aparıcı 

ölkələrini iqtisadi böhran bürüdüyü, kreditlərin azaldığı, 

sosial ödəniĢlərin məhdudlaĢdığı bir zamanda 

Azərbaycanda iqtisadi inkiĢaf tempi artmaqdadır. 

  Bu gün gənc nəslin bir vətəndaĢ kimi  düzgün 

yetiĢdirilməsi ölkə siyasətində önəmli yer tutur. Əsası 

ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ 

gənclər siyasətinin prezident Ġlham Əliyev tərəfindən 

uğurla davam etdirilir.  

 

Mənbələr: 

1. Quliyev Ə.M. Türk oğlu 17-ci... hücuma hazır ol!.-

B.: Adiloğlu, 2003.-462 

2. Məmmədova ġ. Anaların fəryadı- B.: Gənclik, 

2006.-508 s. 

3. Ġmanov V. Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi ordumu-

zun döyüĢ ruhunu yüksəldir - Xalqqəzeti, 10 yanvar, 2008 

 

Nübar  Məcnun qızı Qayıblı,  

 

Bakı Ģəhəri Səbail rayonu T.Məmmədov adına 

239 N-li tam orta məktəbin müəllimi 
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“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MÜSTƏQİL 

AZƏRBAYCAN” 

    

 Həyatda hər Ģeyi zövqə  və imkanlara görə dəyiĢmək 

olur, bircə Vətəndən və anadan baĢqa. Vətəni və ananı 

seçmirlər. Bunların hər ikisi tale töhfəsidir, alın yazısıdır. 

Yer üzünün bütün xalqları “Vətən”  sözünün 

müqəddəsliyinə  uyğun epitet axtaranda “Ana Vətən” 

deyiblər. Onlar qoynunda yaĢadıqları torpağa  “Ana 

Vətən” deyən elə bil ki, düĢünüb – daĢınıblar. BaĢqa cür 

ola da bilməz. Çünki, Vətən bəĢər övladının Ģan – Ģərəfi, 

qeyrəti və namusudur.  

Bu gün dünyada elə xalq tapmaq çətindir ki, hansısa 

mürəkkəb mərhələdə onun taleyində müstəsna rol oynamıĢ 

sabit və davamlı dövlətçilik ənənələri formalaĢdırmıĢ 

Ģəxsiyyətləri  olmasın. Belə seçilmiĢ liderlərin mənalı və 

zəngin həyat səhifələrini vərəqləyərək onların mənsub 

olduğu xalqların dövlətçilik ənənələri, tarixi inkiĢaf 

səviyyəsi barədə də aydın təsəvvür yaranır. Bu nöqteyi 

nəzərdən Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər 

Əliyevin yüksək idarəçilik  keyfiyyətlərinə malik qurucu, 

yaradıcı Ģəxsiyyət olduğu tam təsdiqini tapır. Ulu öndər 

xalqın ən çətin sınaqlarla üz- üzə qaldığı zamanlarda  

onun milli kimliyinin ən ali müqəddəs rəmzinə çevrilmiĢ 

dövlətçiliyi hər cür qəsdlərdən qorumaqla vətəndaĢ 

sülhünü, həmrəyliyini  təmin etməklə, ictimai – siyasi 
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sabitliyin, tərəqqi və inkiĢafın qarantına çevirməklə 

bizlərə Azərbaycan adlı qüdrətli bir əsər bəxĢ etmiĢ, 

bununlada  çağdaĢ tariximizdə əbədi yaĢarlıq hüququ 

qazanmıĢdır.  

Heydər baba vicdanında namus, din, 

Dosta hörmət, düĢmənlərə qəzəb, kin 

Atillanın, Teymur Xanın, Babəkin 

Qeyrətidir damarında çağlayan 

Səni xalqa, xalqı sənə bağlayan. 

Bütün dünyada tanınmıĢ siyasətçi və dövlət xadimi 

Heydər Əliyev haqqında inĢa yazmaq o qədər də asan 

deyil. Bu gün nə qədər ağır olsa da, böyük siyasətçi və 

dövlət  xadimi  Heydər Əliyev haqqında keçmiĢ zamanda 

danıĢmaq məcburiyyətindəyik. Bu dahi Ģəxsiyyətin zəngin 

həyat yolu, coĢqun siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti barədə 

minlərlə görkəmli siyasətçinin dediklərinə nəsə əlavə 

etmək çətin və məsuliyyəti olduğu qədər də çox Ģərəflidir. 

Ġnanıram ki, Heydər Əliyev haqqında nə qədər yazılsa da 

azdır. Çünki, Heydər Əliyev dünya miqyaslı dövlət adamı, 

siyasət nəhəngi idi. O, hamının nümunə  götürə biləcəyi 

tarixi Ģəxsiyyət idi.   

Sən elə bir qüvvəsən  

Küləklər neyləyəcək?! 

Nə qədər bu millət var,  

Nə qədər Azərbaycan  

Heydər xalqın deyəcək 

Xalq Heydər söyləyəcək! 
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Müstəqil dövlətin banisi, Qafqazın ən əsas Ģəxsiyyəti 

olmağı, xalqın inamını, sevgisini qazanmağı heç kəs 

bacara bilmir. Bir dövləti dağılmaqdan qurtarmağa, 

törədilmiĢ qırğınları bütün çılpaqlığı  ilə dünyaya 

göstərməyə hər insan cəsarət edə bilmir. Amma Heydər 

Əliyev  uzaqgörənliyi, müdrikliyi sayəsində Azərbaycan 

xalqının rifahı naminə önünə qoyduğu ali məqsədlərə nail 

oldu. Çox insanlara, əsasən də uzun illər azadlıq arzusuyla 

yaĢayan bir xalqa xəyal kimi görünən müstəqilliyə nail 

oldu o dahi rəhbər. Heydər Əliyev bu dünyaya qalib gəldi, 

qalib də getdi. Sanki Heydər Əliyev Müstəqil odlar yurdu 

adlı vətənpərvərlik, ölkəmiz dastanına qəhrəmanına 

çevrilmiĢdir. Bu qəhrəman hər çətinlyə rəğmən Vətənin, 

xalqının xoĢbəxtliyi, gələcəyi naminə hər aĢılmaz səddi 

aĢmıĢ, hər keçilməz yolu keçmiĢdir. Heydər Əliyev təhsilə 

də diqqətlə yanaĢırdı. O, uĢaqları vətənini sevməyi və 

onun çiçəklənməsi üçün tərbiyə edirdi. O, müəllimin, 

həkimin, sənətkarın dostu idi. Hətta o, qocanın uĢağın, 

böyüyün, kiçiyin dostu idi. Çünki, o hər bir 

azərbaycanlının rəhbəri idi.  

Qocayla qocaydı, uĢaqla uĢaq. 

Hər kəsə diqqətlə asırdı qulaq, 

Hamının qəlbində daim qalacaq 

Deyərdi millətin baĢı sağ olsun, 

Qoy Heydər babanın ruhu Ģad olsun. 

Heydər Əliyev siyasi fəlsəfəsinin əsas qayəsi oaln 

müstəqil Azərbaycan quruculuğu onu bütün ömrü boyu 

düĢündürən əsas amal olub. 
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“Mən azərbaycanlı olmağımla fəxr edirəm” deyən bu 

böyük azərbaycanlının parlaq ideyaları Azərbaycan 

dövlətçiliyi üçün daim məĢəl kimi yanacaq, hər bir 

azərbaycanlının qürur yeri, iftixar mənbəyi olacaqdır.  Bu 

gün Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev yolu ilə öz uğurlu 

gələcəyinə doğru inamla irəliləyir. Ümumilli lider Heydər 

Əliyev Azərbaycanın xalqının tarixinə və taleyinə parlaq 

və silinməz iz qoymuĢ, böyük Ģəxsiyyət, qeyri – adi zəka, 

fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi düĢmüĢdür. O, 

bu gün bütün dünyada XX əsrin yetiĢdirdiyi ən böyük 

siyasi xadim, bir sözlə Azərbaycanın simvoludur. Çünki o, 

özünün müstəqil Azərbaycan düĢüncəsini əfsanədən 

reallığa çevirməyi bacardı. Müdrik bir dahi rəhbər olan 

Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan əsərini yaratdı. 

Vaxtilə memar olmaq istəyən bir insan ən böyük memorial 

bir əsər yaratdı. Müstəqil Azərbaycan əsəri. O, bu əsərlə 

xalqın tənəzzülə doğru gedən mədəniyyət xəzinəsinə can 

verdi. O, belə bir əsər yaratmaqla ölümü öldürdü: Heydər 

Əliyev.  Ġlham Əliyevin dediyi kimi: “Müstəqil 

Azərbaycan Respublikası” Heydər Əliyevin Ģah əsəridir. 

 Heydər Əliyev Ģəxsiyyəti hələ axıradək 

öyrənilməmiĢdir. Hamımızın sevimlisi, Azərbaycan dahi 

oğlu Heydər Əliyev zirvələrdə duran bir Ģəxsiyyətdir. O, 

Azərbaycanın dahisi olaraq da qalacaqdır. Çünki, dahilər 

ölmürlər. Nə qədər bəĢəriyyət var, Heydər Əliyev var. 

Heydər Əliyev böyük dağdır. Haradan baxsaq onu 

görürük.  

Tarixi yaĢadanlar unudulmaz, ölməzdi, 
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Heydər neçə samitdə mən – mən deyəni əzdi. 

Ġlham Heydər yolunda əbədidi, dönməzdi. 

Qırx milyonluq azərinin Ģanlı yoludur bu yol, 

Əməlləri yaĢadan canlı yoldur bu yol. 

Böyük lider Heydər Əliyevin o, böyük ömrünün anları 

nəinki mənim kimi Ģagirdin bir neçə səhifəlik inĢasına, 

heç kitablara sığan deyil. Gecə - gündüz səndən yazam, 

bəs deyildir, bəs demərəm, ay baba. Sən hələ də bizimlə 

yaĢayır, ölkəmizi idarə edirsən, rəhbərim. Bu gün mən 

sevinirəm, səndən yazıram, ay baba. Sənə olan sevgilərimi 

kağıza köçürürəm. 

Əziz babam, əmin ol ki, yerinə layiqli bir insan qoyub 

getdin. Əziz babam, əmin ol ki, bu gün Müstəqil 

Azərbaycan Ġlhamla sabaha doğru inamla addımlayır. 

YaĢasın Azərbaycan dövlətçiliyinin qoĢa qanadı – Heydər 

Əliyev və Ġlham Əliyev. 

Heydər baba Azərbaycan Respublikasının sönməyən 

parlaq GünəĢidir. 

 

Leyla Məhərrəm qızı Qasımova,  

 

Göygöl Ģəhər  Ġlqar Novruzov adına 4 saylı tam 

orta məktəbin X sinif Ģagirdi  
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RİYAZİYYATIN DİLİ İLƏ 

 

Riyaziyyatçı olduğumdan Ģəxsiyyətinə hörmət etdiyim, 

dahı Ġnsan kimi tanıdığım görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyev  haqqında riyaziyyatın dili ilə danıĢmaq istəyirəm. 

 

Məsələ: Heydər Əlirza oğlu Əliyev iyirminci əsrin 

birinci yarısının üçüncü onilliyinin birinci yarısında həyat 

yoldaĢı Zərifə xanım Əliyeva ilə eyni ildə mayın 10-da 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında anadan olmuĢdur.  

2013-ci il 28 apreldə Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik 

yubileyi keçirilmiĢdir. Görkəmli Ģəxsiyyətlər neçənci il 

təvəllüdüdürlər? Tarixı rum rəqəmləri ilə yazın. 

Həlli: 1923 = MCMXXIII  

 

Məsələ: 1995-2003-cü illər ərzində ümumi daxili 

məhsul 90,1% olmuĢdursa, özəlləĢdirməyə baĢlayan 

zaman özəl sektorun ÜDM-də payı təxminən neçə faiz 

olmuĢdur?  
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Həlli: 100% - 90,1% = 9% ≈ 10% 

Cavab: ≈ 10% 

 

Məsələ: Azər 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda 

Gülüstan sarayında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı 

"Azəri", "Çıraq", "GünəĢli" yataqlarının dərin su 

qatlarındakı neftin birgə iĢlənməsi haqqında imzalanmıĢ 

“Əsrin müqaviləsi”ni iki gün oxuduqdan sonra 

müqavilənin 200 səhifəsini oxuduğunu gördü (müqavilə 4 

dildə idi).  O, ikinci gün birinci gündən 50 səhifə çox 

oxumuĢdursa hər gün neçə səhifə oxumuĢdu? 200 səhifə 

müqavilənin təxminən yarısıdırsa müqavilə neçə səhifədən 

ibarətdir? 

Həlli:  I gün                               II gün 

           x                                      x + 50 

x + x + 50 = 200 

2x = 200 – 50 

2x = 150 

x = 150 : 2 
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x = 75     I gün 

II gün x + 50 = 75 + 50 = 125 

Cavab: 200 səhifə müqavilənin təxminən yarısıdırsa 

müqavilə təxminən 400 səhifədən ibarətdir. 

 

Məsələ: Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti, Azərbaycan 

neftinin Xəzər dənizindən Türkiyənin Ceyhan limanına, 

oradan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropa bazarlarına nəqli 

kəmərdir. Azərbaycandan (443 km), Gürcüstandan (248 

km) və Türkiyədən (1076 km) keçir. Boru xəttinin 

uzunluğu neçə kilometrdir? 

Həlli: 443 km + 248 km + 1076 km = 1767 km 

 Cavab: Boru xəttinin uzunluğu 1767 kilometrdir. 

 

Məsələ: Hal-hazırda Azərbaycanda dəmir yolu üzrə 

yükdaĢımaların həcmi 20 milyon ton təĢkil edir. Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi istifadəyə verildikdən 

sonra Azərbaycanda dəmir yolu üzrə yükdaĢımaların 

həcmi 50 milyon tona çatarsa (Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 

yolu 2014-cü ilin birinci rübündə istismara veriləcəkdir), 

yükdaĢımaların həcmi neçə faiz artar? 
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Həlli: 50000000 – 20000000 = 30000000 

30000000/20000000 = 1,5 

(1,5 ∙ 100)% = 150% 

Cavab: 2014 –cü ildən yükdaĢımaların həcminin 150% 

artması planlaĢdırılır. 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı 1918-ci il 

noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Hökumətinin iclasında qəbul edilib və 1920-ci ilin aprel 

ayınadək dövlət statusuna malik olub. Həmin bayraq 

1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin təĢəbbüsü və 

rəhbərliyi ilə keçirilən sessiyada Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının dövlət bayrağı olaraq təsdiq edilib. 1991-

ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” 

Qanun qəbul edərək onu Dövlət bayrağı elan edib.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə hörmət 

və ehtiramı təmin etmək məqsədilə Prezident Ġlham 

Əliyev 2009-cu il noyabrın 17-də “Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət bayrağı gününün təsis edilməsi 

haqqında” sərəncam imzalamıĢdır. Bu sərəncamla hər il 

noyabr ayının 9-u Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
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Bayrağı Günü kimi qeyd edilir. 2009-cu ilin dekabrın 4-də 

isə Milli Məclis noyabrın 9-unu Dövlət Bayrağı Günü ki-

mi rəsmiləĢdirib. Həmin gün Əmək Məcəlləsinin 105-ci 

maddəsinə edilən əlavəyə əsasən, bu bayram qeyri-iĢ günü 

olan bayramların siyahısına daxil edilib. 

Sual: Hal-hazırda müstəqilliyimizin neçə yaĢı var? 

Müstəqilliyin neçənci ilindən bayraq günü bayram kimi 

qeyd edilir? 

 

Məsələ: Dövlət Bayrağı Meydanında ucaldılmıĢ 

bayrağın ümumi sahəsi 2450 kvadratmetrdir. Bayrağın 

eninin uzununa nisbəti 1:2 kimidirsə Dövlət Bayrağı 

Meydanında ucaldılmıĢ bayrağın eni və uzunu neçə metr-

dir?  

Həlli: En                   Uzunluq 

           x                         2x 

x ∙ 2x = 2450m
2
 

2x
2
 = 2450 m

2
 

x
2
 = 2450 m

2
 : 2 

x = √1225 m
2
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x = 35m   en 

uzunluq: 2x = 2 ∙ 35m = 70m 

Cavab: en 35m, uzunluq 70m – dir. 

 

Nurlan Quliyeva,  

 

Göygöl rayon Ə. Məmmədov adına Üçtəpə 

kənd tam orta məktəbin riyaziyyat və informatika 

müəllimi, YYSQ ĠH-nin üzvü 
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ÌÈËËÈ ÌƏÄƏÍÈÉÉƏÒ ÒÀÐÈÕÈÌÈÇÈÍ - 

ÙÅÉÄƏÐ ßËÈÉÅÂ ÄÞÂÐÖÍÖÍ 

KULTUROLOJİ ÈÍÒÈÁÀÙÛ... 
 

Ùÿð áèð õàëãûí òàðèõèíäÿ åëÿ ìàðàãëû âÿ ìöðÿêêÿá 

äþâðëÿðÿ ðàñò ýÿëèíèð êè, òîïëóìóí î òàëåéöêëö àíûíäà 

ýöúëö øÿõñèééÿòÿ, ìèëëè ëèäåðÿ, äþâëÿò õàäèìèíÿ áþéöê 

åùòèéàú ùèññ îëóíóð. ÕÕ ÿñðäÿ äÿ áåëÿ èäè, èíäèíèí 

þçöíäÿ äÿ: ìèëëÿòèìèçèí áåëÿ áèð äþâðöíäÿ - ñîí ö÷-äþðä 

îíèëëèéèí ýåäèøàòûíà íÿçÿð ñàëàíäà, ÷àüäàø Àçÿðáàéúàíûí 

èíêèøàôûíäà áþéöê õèäìÿòëÿðè îëàí, õàëãûìûçûí 

éàääàøûíäà ñèëèíìÿç èç ãîéàí, ìèëëè äþâëÿò÷èëèê 

ùÿðÿêàòûíûí áàøûíäà äóðàí öìóììèëëè ëèäåð, äöíéà 

àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí øÿêñèç ðÿùáÿðè úÿíàá Ùåéäÿð 

ßëèéåâèí ùÿéàò âÿ ôÿàëèééÿòè ýþçöìöçöí þíöíÿ ýÿëèð. 

Ýöíëÿð êå÷äèêúÿ, àéëàð þòäöêúÿ, èëëÿð áèçäÿí 

óçàãëàøäûãúà, Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìèëëÿòèìèçèí òàðèõèíäÿ 

íåúÿ áþéöê áèð ðîë îéíàäûüûíû àéäûíúà ýþðìÿê 

ìöìêöíäöð. ßëáÿòòÿ, êè÷èê áèð éàçûäà Ùåéäÿð ßëèéåâ 

äöùàñûíûí áöòöí òÿðÿôëÿðèíè èøûãëàíäûðìàã, õàëãûìûçûí âÿ 

äþâëÿòèìèçèí äöíéà èãòèñàäè-ñèéàñè ñèñòåìèíäÿ, ìèëëÿòëÿð 

àèëÿñèíäÿ þçöíÿëàéèã éåð òóòìàñûíäàêû ðîëóíà ýöçýö 

òóòìàã ãåéðè-ìöìêöí îëñà äà, áèç, ìèëëè ìÿäÿíèééÿò 

òàðèõèìèçäÿ áó áþéöê èíñàíûí ðîëóíó áèð äàùà éàäà 

ñàëìàüû, ýþñòÿðäèéè òàðèõè õèäìÿòëÿðèí ìöãàáèëèíäÿ éåíè 

íÿñëèí Óëó Þíäÿðÿ öíâàíëàíàí ýöúëö ìÿùÿááÿòèíÿ 

íöìóíÿ êèìè áó ãåéäëÿðè ãÿëÿìÿ àëìàüà ãÿðàð âåðäèê...              
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Òàðèõÿí áåëÿ îëóá, åëÿ èíäèíèí þçöíäÿ äÿ áèç ìöøàùèäÿ 

åäèðèê êè, ãëîáàë âÿ ëîêàëëûüûíäàí àñûëû îëìàéàðàã, 

äöíéàäà ýåäÿí áöòöí ïðîñåñëÿð ìöñòÿãèë 

Àçÿðáàéúàíûìûçà äà ýöúëö òÿñèð åäèð. Ñîí èêè ÿñðäÿ åëÿ 

áèð òàðèõè ùàäèñÿ îëìàéûá êè, äîëàéûñû âÿ áèðáàøà 

Àçÿðáàéúàíà òÿñèð åòìÿñèí. Áåéíÿëõàëã ïðîñåñëÿð, ôÿùëÿ-

êÿíäëè ùÿðÿêàòëàðû, äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéè óüðóíäà 

öìóììèëëè ãèéàìëàð, Û âÿ ÛÛ Äöíéà ìöùàðèáÿëÿðè, åëìè-

òåõíèêè èíãèëàá, ìèëëè-àçàäëûã ìöáàðèçÿñè, ìààðèô÷èëèê âÿ 

ñàâàäñûçëûüûí ëÿüâè, ìÿäÿíèééÿòèí âÿ èíúÿñÿíÿòèí 

èíêèøàôû, åëìè  íàèëèééÿòëÿð âÿ ñ. âÿ è.à.  

Ëàêèí áó ìÿñÿëÿäÿ áèðúÿ ìöùöì àìèëè óíóòìàã îëìàç: 

áó ùàäèñÿëÿð áàø âåðÿí çàìàí þëêÿìèçèí ðÿùáÿðèéèíè êèì 

òÿìñèë åäèá, áàøãà ñþçëÿ, ìèëëÿòèìèçèí áàøûíäà äóðàí 

òàðèõè øÿõñèééÿò êèì îëóá. Ãëîáàë îëàéëàðûí Àçÿðáàéúàíà 

ìÿíôè òÿñèðèíèí ìèíèìóìà åíäèðèëìÿñèíäÿí òóòìóø, òà î 

úöð áåéíÿëõàëã ïðîñåñëÿðèí ìöñáÿò òÿñèðëÿðèíèí äàùà äà 

ýöúëÿíäèðèëìÿñèíÿäÿê áèð-áèðèëÿ ñûõ ÿëàãÿäÿ îëàí ñèñòåìëè 

èúòèìàè-ìÿäÿíè, èãòèñàäè-ñèéàñè ýåäèøëÿðäÿ ëèäåð 

øÿõñèééÿòèí ðîëó ùÿääèíäÿí àðòûã áþéöêäöð... 

Áó áàõûìäàí ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí òàðèõèíäÿ ñîí éàðûì 

ÿñðäÿ ÿùÿìèééÿòëè ùàäèñÿëÿðèí ÿñàñ èøòèðàê÷ûñû êèìè 

áþéöê áèð òàðèõè øÿõñèééÿò - Óëó Þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí 

ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüû, øÿõñèééÿò êèìè ýþðäöéö òàðèõè 

õèäìÿòëÿð ùÿëÿ íå÷ÿ-íå÷ÿ éöçèë òÿäãèãàò÷ûëàðûí, 

òàðèõ÷èëÿðèí, àëèìëÿðèí, ñèéàñÿòøöíàñëàðûí âÿ 

êóëòóðîëîãëàðûí àðàøäûðìà ïðåäìåòè îëàúàã.  

Ùåéäÿð ßëèéåâèí òàðèõè ìèññèéàñûíûí ÿí áþéöê óüóðó 

ñàéûëàí ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí ýåò-ýåäÿ 
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ýöúëÿíìÿñèíèí ÿñàñ ñÿáÿáëÿðèíè àðàøäûðàðêÿí, èëê þíúÿ 

éàäûìûçà áó áþéöê òàðèõè ñèìàíûí ìèëëè-ìÿíÿâè ñàùÿäÿ 

ýþðäöéö èøëÿðèí - åëì, òÿùñèë, èíúÿñÿíÿò,  ÿäÿáèééàò, 

ìóñèãè, ùóìàíèòàð ñàùÿëÿð, öìóìèëÿøäèðñÿê, 

ìÿäÿíèééÿòèìèçèí èíêèøàôûíäàêû õèäìÿòëÿðèíèí õöñóñè 

äÿéÿðè ýþç þíöíÿ ýÿëèð. 

Ñþçöí áöòöí ìÿíàñûíäà áó áþéöê Èíñàíûí Àçÿðáàéúàí 

ö÷öí ýþðäöéö íÿùÿíý èøëÿðè ñàäàëàìàäàí, áèðúÿ ôàêòëà 

øÿõñè ãÿíàÿòèìèçè áþëöøìÿê èñòÿéèðèê. Õàëãûìûçûí 

òàðèõèíäÿ èêè äàùè  øÿõñèééÿòèí áþéöê ðîëó âàð: Øàù 

Èñìàéûë Õÿòàè âÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ. Áöòöí þìðöíö 

Àçÿðáàéúàíûí ìèëëè äþâëÿò÷èëèê òÿôÿêêöðöíöí 

ôîðìàëàøìàñûíà ñÿðô åòìèø, øöóðëó ùÿéàòûíû èúòèìàè-ñèéàñè, 

èãòèñàäè-ñîñèàë, åëìè-ìÿäÿíè èíêèøàôà ÿâÿçñèç õèäìÿòÿ 

ùÿñð åòìèø, òàðèõèìèçäÿ ìöñòÿãèë, ãöäðÿòëè äþâëÿòèí 

ãóðóúóëàðû, õèëàñêàðëàðû ìÿùç áó èêè ìèëëè ëèäåð îëóá. 

Áþéöê õàëãûìûç áÿøÿðè èíêèøàôûí ìöõòÿëèô äþâðëÿðèíäÿ - 

èìïåðèéàëàð äÿáäÿ îëàíäà Õÿòàèéÿ, äåìîêðàòèê ñèâèë 

äþâëÿòÿ åùòèéàú äóéóëàíäà èñÿ Ùåéäÿð ßëèéåâÿ àðõàëàíûá 

âÿ äàéàã äóðóá. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

âÿòÿíäàøëàðû âÿ äöíéàíûí ùÿð éåðèíÿ ñÿïÿëÿíìèø 40 

ìèëéîíäàí ÷îõ ñîéäàøëàðûìûç Õÿòàèíè åùòèðàìëà éàä 

åòäèêëÿðè êèìè, öìóììèëëè ëèäåðèìèç òÿê ãÿáóë åòäèêëÿðè 

âÿ ñåâäèêëÿðè Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè-äþâëÿò÷èëèê êóðñó 

ÿòðàôûíäà áèðëÿøèð, ãàðøûäàêû èëëÿðäÿ äÿ þç ñÿäàãÿòëÿðèíÿ 

ñàäèãëèéèíè ñöáóò åòìÿê ÿçìèíäÿäèðëÿð...  

Òàðèõèìèçèí äþíöø íþãòÿñèíäÿ þëêÿìèçèí áàøûíäà äóðàí 

áó ýöúëö ëèäåðèí - Ùåéäÿð ßëèéåâèí èíòåëëåêòóàë ñèéàñè-

ôÿëñÿôè äþâëÿò÷èëèê ìÿêòÿáè éàðàíìûøäûð êè, îíóí äà 
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äàâàì÷ûëàðû àðòûã éåòèøìÿêäÿäèð. Àììà áèç ðåàëëûãäàí 

÷ûõûø åäÿðÿê, òÿêðàðÿí Ùåéäÿð ßëèéåâ øÿõñèééÿòè 

öçÿðèíäÿ äóðìàüû ãÿðàðà àëäûã. 

Áèç éåíè éàðàäûúû íÿñèë äþâëÿòèí âÿ þëêÿíèí ìöõòÿëèô 

ñàùÿëÿðèíè, î úöìëÿäÿí ìÿäÿíèééÿò âÿ ÿäÿáèééàò 

ñàùÿñèíè ÿùàòÿ åäÿí âÿ îíóí ýöúëö, äàéàíûãëû èíêèøàôûíà 

òÿêàí âåðÿí Ùåéäÿð ßëèéåâ èíòåëëåêòóàë ñèéàñè-ôÿëñÿôè 

äþâëÿò÷èëèê ìÿêòÿáèíèí èêè áþéöê ùèññÿäÿí èáàðÿò 

îëäóüóíó ãÿáóë åäèðèê: ïåøÿêàðëàð âÿ èíòåëëåêòóàëëàð. 

Áèðèíúèëÿð, éÿíè ïåøÿêàðëàð ùàë-ùàçûðêû ùàêèìèééÿòèí 

áöòöí ãîëëàðûíäà, õöñóñÿí äÿ ãàíóíâåðèúèëèê âÿ 

ìÿùêÿìÿ ãîëëàðûíäà òÿìñèë îëóíàðàã, Ùåéäÿð ßëèéåâèí 

ñèéàñè êóðñóíà ñàäèã ãàëàðàã äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèìèçè 

ãîðóéóá ìþùêÿìëÿíäèðèðëÿð. Èíòåëëåêòóàëëàð èñÿ Ùåéäÿð 

ßëèéåâèí èäåéàëàðû èëÿ - áàøäà Àçÿðáàéúàí 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâ îëìàãëà - 

èúðà îðãàíëàðûíäà, åëìè, èãòèñàäè, èúòèìàè âÿ ìÿäÿíèééÿò 

ñàùÿëÿðèíäÿ ÷îõëóã òÿøêèë åäèð, ùàáåëÿ áåéíÿëõàëã 

ìöíàñèáÿòëÿðäÿ éåíè äþâëÿò ãóðóúóëóüó èñòèãàìÿòèíäÿ 

áþéöê èøëÿð ýþðöðëÿð. Ìÿäÿíèééÿò âÿ ÿäÿáèééàò 

ñàùÿñèíäÿ ïåøÿêàðëàðûí ñûðàñûíäà äàùà ÷îõ éàøëû âÿ îðòà 

íÿñèë ñÿíÿòêàðëàðûíû ýþðöðöêñÿ, éåíè éàðàäûúû ýÿíúëÿðè 

èíòåëëåêòóàëëàðûí ñèéàùûñûíà àèä åòìÿê ìöìêöíäöð.   

Ìÿëóì îëäóüó êèìè, ìÿäÿíèééÿò äåéÿíäÿ, ýþçöìöçöí 

ãàáàüûíà èëê þíúÿ ÿäÿáèééàò âÿ èíúÿñÿíÿò ýÿëèð äóðóð. 

Ìÿäÿíèééÿòèìèç òàðèõèíäÿ ÿí ìöðÿêêÿá, åéíè çàìàíäà 

ýöúëö ïðîñåñëÿð äàùà ÷îõ ñþç ñÿíÿòèìèçäÿ áàø âåðèá. Áó 

áàõûìäàí ñîí éàðûì ÿñðèí ÿäÿáè-ìÿäÿíè îëàéëàðûíà 

íÿçÿð ñàëìàäàí éåíè ìÿäÿíèééÿò ãóðóúóëóüó ñèéàñÿòèíè 
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èíêèøàô åòäèðìÿê, äöíéàéà òàíûòìàã ãåéðè-ìöìêöíäöð. 

ÕÕ ÿñðèí ìöÿééÿí äþâðöíäÿ - 1960-úû èëäÿí òà þòÿí 

éöçèëëèéèí 90-úû èëèíÿ êèìè, éÿíè äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèìèçè 

èêèíúè äÿôÿ áÿðïà åòäèéèìèç âàõòà ãÿäÿð Àçÿðáàéúàí 

ÿäÿáèééàòû àäëàíàí êóëòóðîëîæè ìÿêàíà ãÿäÿì áàñìûø 

áþéöê áèð ÿäÿáè íÿñëèí ñþç ñÿíÿòèìèçèí èíêèøàôûíäà 

ÿùÿìèééÿòëè ðîëó îëäó.  

ßäÿáè-ìÿäÿíè èúòèìàèééÿòèí éàøëû íöìàéÿíäÿëÿðè éÿãèí 

éàõøû õàòûðëàéûð: âàõòèëÿ ÑÑÐÈ àäëàíàí íÿùÿíý áèð 

äþâëÿòèí è÷èíäÿ Àçÿðáàéúàíû ÿðèéèá èòìÿêäÿí ãîðóéàí 

øÿõñ ìÿùç Ùåéäÿð ßëèéåâ èäè. Áèð ãÿäÿð òàðèõÿ äèããÿòëÿ 

íÿçÿð ñàëàã: ðåñïóáëèêàìûçäà áàø âåðÿí èðèëè-õûðäàëû áöòöí 

ùàäèñÿëÿð ìÿðêÿçäÿí - Ìîñêâàäàí èäàðÿ åäèëäèéèíÿ ýþðÿ, 

éåðëÿðäÿ, î úöìëÿäÿí Àçÿðáàéúàíäà, éóõàðûäàí ýÿëÿí 

ýþñòÿðèø âÿ òÿëèìàòëàð ÿñàñ ýþòöðöëñÿ äÿ, ìöñòÿãèë, ÿýÿð 

áåëÿ èôàäÿ åòìÿê ìöìêöíäöðñÿ, ôÿàëèééÿò ïëàíû 

ùàçûðëàíûð, áþéöê øþâãëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèðäè. 1970-úè èëäÿ 

ÑÑÐÈ-éÿ ðÿùáÿðëèê åäÿí Ë.Áðåæíåâ ñÿëÿôëÿðè îëàðàã 

þëêÿäÿ èíòåëëåêòóàëëàðûí àðàñûíäà þçöíÿ äàéàã êèìè éåíè 

åëèòàð åëìè-éàðàäûúû ãöââÿëÿðè ìåéäàíà ýÿòèðìÿéÿ 

÷àëûøûðäû. Áó äà ôàêòäûð êè, È.Â.Ñòàëèíèí þëöìöíäÿí âÿ 

Í.Õðóøøîâóí Ñîâ.ÈÊÏ-íèí ãóðóëòàéûíäàêû ìÿøùóð òàðèõè 

÷ûõûøûíäàí ñîíðà éàðàíìûø ìöëàéèì ñèéàñû-èäåîëîæè 

ìöùèòèí òÿñèðèíäÿí, ÿí ÷îõ èñÿ ëàçûìè åëèòàð òÿáÿãÿ 

éàðàòìàã ìÿãñÿäèëÿ - ÿëáÿòòÿ, áóðàäà çàìàí, èíêèøàô 

àìèëëÿðèíè äÿ íÿçÿðäÿí ãà÷ûðìàã ìÿíòèãñèç ýþðöíÿðäè - 

ñå÷èëìèø éåíè ÿäÿáè (èíòåëëåêòóàëëàð, ñèéàñÿò÷èëÿð, åëìè 

åëèòà âÿ ñ.) íÿñèë ùÿääÿí àðòûã ìöñòÿãèë, àçàä ôèêèðëèëèéè 

èëÿ ñå÷èëäèéèíÿ ýþðÿ, ùÿì÷èíèí äöíéàíûí, çÿìàíÿíèí 
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ýåäèøàòûíûí èñòèãàìÿòèíèí äÿéèøäèéè áèð âàõòäà ùàäèñÿëÿðÿ 

ìöíàñèáÿò äÿ áàøãàëàøûðäû. Ë.Áðåæíåâ ðåæèìè ÿââÿëêè 

íÿñëè Ñèáèðÿ ýþíäÿðÿ áèëìÿñÿ äÿ, þëêÿäÿí óçàãëàøäûðäû, - 

äèññèäåíòëèê ùÿðÿêàòûíû éàäà ñàëàã - áÿçèëÿðèíè ùÿáñ 

åòäèðäè, áèð ÷îõëàðûíû èñÿ äÿëèõàíàéà éîëëàäûðäû. Ëàêèí 

îáéåêòèâëèê õàòèðèíÿ âóðüóëàìàã éåðèíÿ äöøÿð: 

ðåñïóáëèêàìûçûí î äþâðêö ðÿùáÿðëÿðèíèí, - îíëàðûí 

ñûðàñûíäà éàçû÷ûëàðûí ñàéû ùèññ åäèëÿúÿê äÿðÿúÿäÿ ÷îõ èäè 

- ñÿéè íÿòèúÿñèíäÿ, õöñóñÿí äÿ îíëàðà áàø÷ûëûã åäÿí 

Ùåéäÿð ßëèéåâ áþéöê ÷ÿèíëèêëÿ äÿ îëñà, áó äÿùøÿòëè 

ùàäèñÿëÿðèí ãàðøûñûíû àëà áèëäè: Àçÿðáàéúàíäà áèðúÿ íÿôÿð 

äÿ îëñóí éàðàäûúû èíñàíûí íÿèíêè ùÿáñèíÿ, ùÿòòà ùàãñûç 

èíúèäèëìÿñèíÿ èìêàí âåðìÿäè...   

1976-úû èëäÿ Ñîâ.ÈÊÏ ÌÊ-íûí èñòåäàäëû ýÿíú éàçàðëàðà 

ãàéüû èëÿ áàüëû õöñóñè ãÿðàðûíû ÿñàñ ýþòöðÿðÿí Ù.ßëèéåâ 

þç òÿøÿááöñö èëÿ Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Èòòèôàãû âÿ 

Ðåñïóáëèêà Ëåíèí Êîìñîìîëó Ýÿíúëÿð Èòòèôàãûíûí 

Ìÿðêÿçè Êîìèòÿñèíèí éàðàäûúû úàâàíëàðû öçÿ ÷ûõàðìàã 

ö÷öí ìöøòÿðÿê ìöñàáèãÿñèíè òÿøêèë åòìÿêëÿ éåíè íÿñèë 

éàðàäûúû ñÿíÿòêàðëàðûí ìåéäàíà ÷ûõìàñûíà øÿðàèò éàðàòäû.  

“ßäÿáèééàòûí äþâðàíû áèòäè,” - äåéÿíëÿðÿ òóòàðëû úàâàá: 

þëêÿ æóðíàëèñòëÿðèíèí áèðèíúè ãóðóëòàéûíäà éàðàäûëìûø 

Ìÿòáóàò Øóðàñûíà èúòèìàèééÿòèí íöìàéÿíäÿëÿðè 

òÿðÿôèíäÿí Àíàð, Ðàìèç Ðþâøÿí, Âàãèô Ñÿìÿäîüëó, 

Úàùàíýèð Ìÿììÿäëè (òÿíãèä÷è-ïóáëèñèñò), Ùàúû Ñàáèð 

(äåéèëÿíëÿðÿ ýþðÿ, î äà øåð éàçûð), Íèçàìè Úÿôÿðîâ, 

Ðàôàåë Ùöñåéíîâ öçâ ñå÷èëäèëÿð. Îíëàð Ùåéäÿð ßëèéåâ 

ìÿêòÿáèíèí ëàéèãëè äàâàì÷ûëàðû ñàéûëûðëàð. 
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Àçÿðáàéúàíà ðÿùáÿðëèê åòäèéè èëê ýöíëÿðäÿí äþâëÿò 

ìöñòÿãèëëèéèìèç ö÷öí úèääè èøëÿð ýþðÿí Ùåéäÿð ßëèéåâèí 

øÿõñè òÿøÿááöñö âÿ ðÿùáÿðëèéè èëÿ ùàçûðëàíàðàã ãÿáóë 

åäèëÿí î äþâðêö êîíñòèòóñèéàìûçäà äþâëÿò äèëè êèìè ìÿùç 

Àçÿðáàéúàí äèëè ãåéä îëóíäó. Ùåéäÿð ßëèéåâ òàðèõèìèçäÿ 

éàëíûç áó ôàêòëà äà þç àäûíû ãûçûë ùÿðôëÿðëÿ ùÿêê åòìèøäèð. 

Ìÿùç Ùåéäÿð ßëèéåâèí òàïøûðûüû èëÿ ðåñïóáëèêàìûçäà 

ìÿäÿíèééÿò, ÿäÿáèééàò âÿ èíúÿñÿíÿòëÿ áàüëû ÷îõëó ñàéäà 

éàðàäûúû áèðëèêëÿð éàðàäûëìûø, ìÿäÿíèééÿò îúàãëàðû èíøà 

åäèëìèø, ÿäÿáè-ìÿäÿíè ãÿçåò, äÿðýè âÿ æóðíàëëàð íÿøð 

îëóíìàüà áàøëàìûøäûð êè, î èøëÿð èíäè äÿ äàâàì åòäèðèëèð. 

Èêèíúè äÿâÿ þëêÿéÿ ðÿùáÿðëèê åòìÿéÿ áàøëàéàí êèìè 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí èëê ãÿðàðëàðûíäàí áèðè äÿ ìÿäÿíèééÿò âÿ 

ÿäÿáèééàòëà áàüëû îëäó. Îíóí òÿøÿááöñö èëÿ éàðàäûúû 

áèðëèêëÿð âÿ îíëàðûí ÿäÿáè-ìÿäÿíè îðãàíëàðû áèðáàøà 

äþâëÿò áöäúÿñèíäÿí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿéÿ áàøëàíäû. 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí òÿøÿááöñö èëÿ áàøëàíàí âÿ èíäè äÿ 

ìöõòÿëèô íÿñèë ìÿäÿíèééÿò âÿ ÿäÿáèééàò àäàìëàðûíà 

Ïðåçèäåò òÿãàöäëÿðè àéðûëûð. ßäÿáè-ìÿäÿíè ùàäèñÿëÿðèí 

òÿøêèëè ö÷öí èðè äþâëÿò âÿñàèòëÿðè àéðûëìàüà áàøëàíäû... 

Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòèíèí ÷îõ ìöùöì ùèññÿñè ñàéûëàí 

÷àüäàø ÿäÿáèééàòûìûçäà áàø âåðÿí ÿäÿáè-ìÿäÿíè 

ùàäèñÿëÿð - êóëòóðîëîæè ïðîñåñëÿð ìèëëè ñþç ñÿíÿòèìèçèí 

òàðèõèíäÿ ùÿëÿ þç òÿêàíâåðèúè ýöúöíö ýþñòÿðìÿñÿ äÿ, 

øöùáÿñèç, ÕÕÛ ÿñðèí ãàðøûäàêû èëê îí èëèíäÿ áþéöê ñÿíÿò 

áÿùðÿñèíè âåðÿúÿêäèð. Áó áàõûìäàí ÷àüäàø ÿäÿáè 

ïðîñåñäÿ, öìóìÿí èñÿ ìèëëè ìÿäÿíèééÿòèìèçäÿ áàø 

âåðÿí ìöõòÿëèô îëàéëàðà íÿçÿð ñàëìàãëà, îíëàðûí ëîêàë - 

éåðëè ñÿúèééÿëè, éîõñà ãëîáàë - äöíéà ÿùÿìèééÿòëè 
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êóëòóðîëîæè ùàäèñÿëÿð îëäóüóíó òÿéèí âÿ òÿùëèë åòìÿê, 

éåíè òàðèõèìèçèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí äÿéÿðëÿðèí, 

ìåéàðëàðûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè áèç òÿäãèãàò÷û-

êóëòóðîëîãëàðûí ÷îõ úèääè, âàúèá, áó ýöí ãàðøûäà äóðàí 

ÿñàñ  âÿçèôÿëÿðèíäÿíäèð.  

Ñîí îí èëäÿ áàø âåðÿí ÿäÿáè-ìÿäÿíè îëàéëàðà ãèéìÿò 

âåðìÿê, ÿñàñ ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê íÿ ãÿäÿð 

÷ÿòèí îëñà äà, îíóí âàõòû àðòûã ÷îõäàí ýÿëèá ÷àòûá. 

Ìöëàùèçÿëÿðèìèçäÿ îáéåêòèâ íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí 

ñîí èëëÿðäÿ ðåñïóáëèêàìûçäà, åéíè çàìàíäà éàõûí âÿ 

óçàã þëêÿëÿðäÿ - äöíéàäà áàø âåðÿí áèð ÷îõ èúòèìàè-

ñèéàñè, ÿäÿáè-ìÿäÿíè ïðîñåñëÿðè õàòûðëàìàã ìöòëÿã 

âàúèáäèð. Ëàêèí òàðèõÿ äÿ íÿçÿð ñàëìàã ýÿðÿéèìèç 

îëàúàã... 

Àðòûã îí áåø èëÿ éàõûíäûð êè, íÿùÿíý Ñîâåò 

èìïåðèéàñûíäàí ãóðòóëàðàã ìöñòÿãèë þëêÿíèí àçàä 

âÿòÿíäàøëàðû êèìè ùÿð úöð ñåíçîð, òîòàë äþâëÿò íÿçàðÿòè, 

èäåîëîæè ãàäàüàëàðäàí óçàã áèð úÿìèééÿòäÿ éàøàéûðûã. 

Ìÿäÿíèééÿòèìèçèí áþéöê äîñòó âÿ ùàìèñè ñàéûëàí 

Ùåéäÿð ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ðåñïóáëèêàìûçäà ñèâèë 

äÿéÿðëÿðè ÿñàñ ýþòöðÿí àçàä âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè - 

äåìîêðàòèê äþâëÿò ãóðóúóëóüó ïðîñåñè áàøëàíûá âÿ ýöíö-

ýöíäÿí ýåíèøëÿíèð.  

Ñèéàñÿò, èãòèñàäèééàò, áèçíåñ âÿ áàøãà ñàùÿëÿðäÿ àïàðûëàí 

èñëàùàòëàðëà éàíàøû, ìÿíÿâèééàò, ìÿäÿíèééÿò, èíúÿñÿíÿò 

âÿ ÿäÿáèééàòëà äà áàüëû ðåñïóáëèêàìûçäà áþéöê èøëÿð 

ýþðöëöð. Þëêÿ áàø÷ûñûíûí áèðáàøà òÿøÿááöñöéëÿ 

ìÿäÿíèééÿò, íÿøðèééàò, ìóçåéëÿð, êèòàáõàíà èøè, àíà 

äèëèìèç âÿ ÊÈÂ-ÿ äàèð ãÿáóë åäèëÿí ÷îõñàéëû éåíè 
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ãàíóíëàðû, ãÿðàð âÿ ñÿðÿíúàìëàðû õàòûðëàìàã éåðèíÿ 

äöøÿðäè êè, äåäèêëÿðèìèç ÿñàñëàíñûí. 

Ùÿëÿ þòÿí ÿñðèí ñîíëàðûíäà Ùåéäÿð ßëèéåâèí Àçÿðáàéúàí 

ÿäÿáèééàòûíûí êîðèôåéè ñàéûëàí Ìÿùÿììÿä Ôöçóëèíèí, 

ìþùòÿøÿì “Êèòàáè-Дÿäÿ Ãîðãóä” àáèäÿñèíèí, ùÿì÷èíèí 

åëì, ìÿäÿíèééÿò, ÿäÿáèééàò õàäèìëÿðèíèí éóáèëåéëÿðèíèí, 

äàùà áàøãà ÿäÿáè-ìÿäÿíè ùàäèñÿëÿðèí ðåñïóáëèêà 

ìèãéàñûíäà, áþéöê ÿêñÿðèééÿòèíèí èñÿ áåéíÿëõàëã 

ñÿâèééÿäÿ òÿøêèëè èëÿ áàüëû èìçàëàäûüû ôÿðìàí âÿ 

ñÿðÿíúàìëàð, êå÷èðèëÿí òÿäáèðëÿð, ïåøÿêàð éàðàäûúû 

òÿøêèëàòëàðûí, î úöìëÿäÿí Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéè, 

ùÿì÷èíèí îíóí äþðä ÿäÿáè äÿðýèñè - “Àçÿðáàéúàí”, 

“Óëäóç”, “Ãîáóñòàí”, ”Ëèòåðàòóðíûé Àçåðáàéäæàí” êèìè 

æóðíàëëàðûí, “ßäÿáèééàò ãÿçåòè”íèí, ùàáåëÿ “Ýþéÿð÷èí”, 

“Ýöíÿø” âÿ óøàãëàðà öíâàíëàíàí áàøãà íÿøðëÿðèí äþâëÿò 

áöäúÿñèíäÿí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñè, êëàññèê ÿäÿáèééàò 

àáèäÿëÿðèíèí äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí íÿøðè, äàùà íå÷ÿ-íå÷ÿ 

äÿéÿðëè ôàêòëàð þëêÿäÿ ìÿäÿíèééÿòèìèçÿ - ìÿíÿâè-

ìÿäÿíè èðñèìèçÿ, òàðèõèìèçÿ, ñþç ñÿíÿòèìèçÿ âåðèëÿí 

ãèéìÿòÿ, õöñóñè äèããÿòÿ íöìóíÿ êèìè ýþñòÿðèëÿ áèëÿð.  

ßëáÿòòÿ, ãëîáàëëàøìàüà äîüðó ñöðÿò ýþòöðìöø ìöàñèð 

äöíéàäà áàø âåðÿí  áþéöê îëàéëàð, õöñóñÿí äÿ 

ìÿäÿíèééÿòëÿðèí èíòåãðàñèéàñû ïÿðäÿñè àðõàñûíäà èíòåëëåêò 

âÿ ìèëëè äöíéàýþðöøëÿðèí éàðûøû, áÿëêÿ äÿ ñàâàøû çàìàíû 

çÿèô ìÿäÿíèééÿòÿ âÿ ÿäÿáèééàòà ìàëèê õàëãëàðûí éåðè ñîí 

ñûðàäàäûð. Ùåéäÿð ßëèéåâèí óçàãýþðÿí èíòóèñèéàñû èëÿ ùÿëÿ 

ÕÕ ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäàí õàëãûìûçû áó áþéöê éàðûøà 

ëàéèãëè ùàçûðëàìàüà áàøëàìûøäû. Éàõûí êå÷ìèøÿ áîéëàíñàã 

ýþðÿðèê êè, ùÿëÿ Ñîâåòëÿð Áèðëèéè òÿðêèáèíäÿ îëàíäà 
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Àçÿðáàéúàíäà Ùåéäÿð ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ úèääè 

äþâëÿò ìÿäÿíèééÿò ñèéàñÿòè àïàðûëûðäû. Þòÿí ÿñðèí 60-70-

80-úè èëëÿðèíäÿ ÷îõëó ìÿäÿíè-êöòëÿâè îáéåêòëÿð, 

ìÿäÿíèééÿò ñàðàéëàðû òèêèëèð, èñòÿð ðåñïóáëèêà äàõèëèíäÿ, 

èñòÿðñÿ äÿ èòòèôàã ìÿðêÿçèíäÿ éåðëÿøÿí àëè òÿùñèë 

îúàãëàðûíäà ÷îõëó èñòåäàäëû, èíòåëëåêòóàë ìöòÿõÿññèñëÿð 

ùàçûðëàíûðäû.  

Ìèëëè ìÿäÿíèééÿòèí âÿ ÿäÿáèééàòûí, ñÿíÿòèí ìöõòÿëèô 

ñàùÿëÿðèíèí èíòèáàù äþâðö ñàéûëà áèëÿúÿê î èëëÿðäÿ 

éàðàíàí ìÿäÿíè-ìÿíÿâè èðñ áó ýöí äÿ õàëãûìûçûí ÿñë 

ñÿðâÿòèíè  òÿøêèë åäèð. Áó ùàãäà ÷îõ, ëàï ÷îõ éàçìàã, 

èñòÿíèëÿí ñàéäà ñöáóòëàð, äÿëèëëÿð ýÿòèðìÿê îëàð, ëàêèí 

ìþâçóìóç äàùà áöýöíêö ýöíëÿðëÿ áàüëû îëäóüóíà ýþðÿ 

ìÿòëÿáäÿí óçàãëàøìàã èñòÿìèðèê.  

Éåíè äöíéàäà áèð ñûðà äÿéÿðëÿð äÿéèøèëìèø, äþâðöí 

òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ôîðìà âÿ ìÿçìóí ðÿíýàðÿíýëèéè 

ìåéäàíà ÷ûõìûøäûð. Ìÿùç áó áàõûìäàí äà þëêÿìèçäÿ 

ùÿð ñàùÿäÿ îëäóüó êèìè, äþâëÿòèí ìèëëè ìÿäÿíèééÿò 

ñèéàñÿòèíäÿ äÿ éåíèëèêëÿð, ãëîáàëëàøìà äþâðöíöí 

òÿëÿáëÿðèíÿ úàâàá âåðÿí äÿéèøèêëèêëÿðè ìöøàùèäÿ åòìÿê 

ìöìêöíäöð. Áó ìÿíàäà þëêÿìèçäÿ âöñÿò òàïìûø ö÷öíúö 

- èúòèìàè ñåêòîð ùÿðÿêàòûíûí ìÿäÿíèééÿòèìèçäÿ âÿ 

ÿäÿáèééàòûìûçäà òÿñèðèíè èçëÿìÿê ìöòëÿã âàúèáäèð...    

Âÿòÿíäàø úÿìèééÿòèíèí ÿí âàúèá àìèëëÿðèíäÿí áèðè äÿ 

èúòèìàèééÿòèí ìöõòÿëèô òÿáÿãÿëÿðèíèí þç ãàðøûñûíà 

ãîéäóüó ùÿð ùàíñû ìöùöì ìÿãñÿäè ùÿéàòà êå÷èðìÿêäÿí 

þòðö ãåéðè-ùþêóìÿò òÿøêèëàòëàðûíäà áèðëÿøìÿê ùöãóãóíóí 

ýåð÷ÿêëÿøäèðèëìÿñèäèð. Áó áàõûìäàí ñîí èëëÿð 

ìÿäÿíèééÿò âÿ ÿäÿáèééàòëà áàüëû  þëêÿìèçäÿ éàðàíìûø 
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ÃÙÒ-ëÿð - èúòèìàè ãóðóìëàð, ôîíäëàð, éàðàäûúû áèðëèêëÿð 

ðåñïóáëèêàìûçäà äåìîêðàòèê äÿéÿðëÿðèí èíêèøàôûíà õèäìÿò 

åäèð. Áèçè äàùà ÷îõ ìèëëè ñþç ñÿíÿòèíèí ïðîáëåìëÿðè 

ìàðàãëàíäûðäûüûíà ýþðÿ, ÿäÿáèééàòéþíöìëö ãóðóìëàð 

áàðÿäÿ ãûñàúà ìÿëóìàòëàðû éàäà ñàëìàã èñòÿéèðèê. 

Êå÷ìèø Ñîâåò Èòòèôàãûíûí ñöãóòó ÿðÿôÿñèíäÿ 

ðåñïóáëèêàìûçäà éåíè ÿäÿáè ãóðóìëàðûí, ãðóï âÿ 

úÿìèééÿòëÿðèí éàðàíìàñû ïðîñåñè áàøëàäû. Ùÿì î 

çàìàíëàð éàðàíìûø, ùÿì äÿ èíäè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí âÿ 

äàùà ÷îõ ÿäÿáèééàòëà áàüëû ãåéðè-ùþêóìÿò òÿøêèëàòû ùåñàá 

îëóíàí ãóðóìëàðû áèð íå÷ÿ éåðÿ áþëìÿê ìöìêöíäöð:  

1) Èúòèìàè òÿøêèëàò êèìè ñîâåò äþâðöíäÿí ãàëìà ãóðóìëàð 

- Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéèíèí íÿçäèíäÿêè ßäÿáèééàò 

Ôîíäó, Áÿäèè ßäÿáèééàòû Òÿáëèü Áöðîñó âÿ ðàéîíëàðäàêû 

áþëìÿëÿðè  èëÿ áèðëèêäÿ Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéè; 

2) Éåíèäÿíãóðìà èëëÿðèíäÿ éàðàäûëìûø, òÿñÿððöôàòùåñàáëû 

ãóðóìëàð - ÀÉÁ íÿçäèíäÿêè ßäÿáè ßëàãÿëÿð âÿ 

Òÿðúöìÿ Ìÿðêÿçè, Ìèëëè “Ïåí-êëóá”. Бóðàéà ùÿì äÿ 

ìöñòÿãèë êè÷èê ÿäÿáè ãðóïëàðû, ìÿñÿëÿí, “Бàúà”íû ÿëàâÿ 

åòìÿê îëàð; 

3) Äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéè ÿëäÿ åäèëÿíäÿí áó éàíà 

éàðàäûëìûø ãóðóìëàð - ìþâúóä ãàíóíâåðèúèëèéÿ ÿñàñÿí, 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßäëèééÿ Íàçèðëèéè òÿðÿôèíäÿí 

ðÿñìè ãåéäèééàòà àëûíìûø Éåíè Éàçàðëàð âÿ Ñÿíÿò÷èëÿð 

Ãóðóìó, Äöíéà Ýÿíú Òöðê Éàçàðëàð Áèðëèéè, 

ãåéäèééàòñûç ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí “Øàì” ßäÿáè Ìÿúëèñè, 

“Ïÿðâàíÿ” ßäÿáè Ìÿúëèñè, Àçàä Éàçàðëàð Îúàüû, “ßäÿáè 

Êëóá”, “Àâàíãàðä” ßäÿáè Бèðëèéè, Àçÿðáàéúàí 

Ìÿäÿíèééÿò Ôîíäóíóí íÿçäèíäÿêè ìÿúëèñ, “Åãî” 
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Éàðàäûúû Îðäåíè,  “Àçàä ãÿëÿì”, “Иòè ãÿëÿì” êèìè 

òàíûíàí èúòèìàè òÿøêèëàòëàð, ùàáåëÿ ïàéòàõòäà âÿ 

áþëýÿëÿðäÿ ôÿàëèééÿòèíè áÿðïà åòìèø, òàðèõèíè ÕÛÕ-ÕÕ 

ÿñðëÿðäÿí ýþòöðÿí, ùÿì÷èíèí éåíèúÿ éàðàäûëìûø ÿäÿáè 

ãðóïëàð (“Ýÿíúëÿð Ïåí-êëóáó”, “ÉåíèÑИ”, “Íÿôÿñ”, 

“Íþãòÿëÿð”, “Ïþùðÿ”, “Ñþçáÿñþç”, “Õàòóí”, “Ñàáèð 

îúàüû”, “Îäëàð Éóðäó”, “3-úö ÿäÿáè ùÿðÿêàò”, “Îõó” 

Éàçàðëàð Åâè  âÿ á.) äàõèëäèð. 

Ñòàòèñòèê ôàêòëàðû õàòûðëàìàãäà ìÿãñÿäèìèç ÷àüäàø ÿäÿáè 

ïðîñåñäÿ èúòèìàè ãóðóìëàðûí ðîëóíóí çÿèô âÿ ýöúëö 

îëìàñûíû ñöáóò åòìÿê äåéèë, ñàäÿúÿ ìöÿééÿí 

òÿñÿââöðëÿð éàðàòìàã áó òÿøêèëàò âÿ ãðóïëàðûí éåíè 

ìÿäÿíèééÿò ãóðóúóëóüó âÿ äþâëÿòèìèçèí ìÿäÿíèééÿò 

ñèéàñÿòèíèí ýåð÷ÿêëÿøäèðèëìÿñè ïðîñåñèíäÿêè èìêàíëàðûíû 

ýþñòÿðìÿêäèð.  

Äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí áþéöê ìàääè âÿ ìÿíÿâè äÿñòÿê àëàí 

Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéè âÿ áó òÿøêèëàòëà áàüëû 

ãóðóìëàð þç èìêàíëàðûíäàí ëàçûìè ñÿâèééÿäÿ èñòèôàäÿ 

åäèð. ÀÉÁ-íèí þëêÿìèçèí ÿäÿáè-ìÿäÿíè ùÿéàòûíäàêû ðîëó 

äàíûëìàçäûð. Ìèëëè “Ïåí-êëóá”, éàõóä áàøãà êþùíÿ 

ãóðóìëàðà ðÿüìÿí, ÀÉÁ-íèí ôÿàëèééÿòèíè 

ãèéìÿòëÿíäèðìÿê âàúèáäèð: ÿí àçû îíà ýþðÿ êè, ìèëëè-

ìÿíÿâè èðñèìèçèí, àíà äèëèìèçèí âÿ ÿäÿáèééàòûìûçûí 

ãîðóíìàñûíäà áó ìþòÿáÿð éàðàäûúû áèðëèéèí çÿùìÿòè ÷îõ 

áþéöêäöð. Ëàêèí ùÿð ùàíñû áèð ñÿðâÿòè ãîðóìàãëà éàíàøû, 

îíó ùÿì äÿ èíêèøàô åòäèðìÿê, ýÿëÿúÿê íÿñëÿ áöòþâ ùàëäà 

÷àòäûðìàã ëàçûìäûð. Êîíñåðâàòîðëóüó èëÿ àä ÷ûõàðìûø 

ÀÉÁ-íèí þç ôÿàëèééÿòèíè çÿìàíÿíèí òÿëÿáèíÿ óéüóí 
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ãóðìàñû ÷îõ âàúèá âÿ ìèëëè ÿùÿìèééÿòëè èøäèð âÿ Áèðëèê 

ìöòëÿã áóíà ýåòìÿëèäèð. 

Ìÿëóìäóð êè, ÃÙÒ-ëÿð ãàðøûëàðûíà ãîéäóãëàðû 

ìÿãñÿäëÿðè ùÿéàòà êå÷èðìÿê ö÷öí ìöÿééÿí ìàääè 

âÿñàèòÿ ìàëèê îëìàëûäûðëàð. Áó ãóðóìëàðäà áèðëÿøÿí 

öçâëÿðèí öçâëöê ùàãëàðûíäàí, éàõóä äà äàõèëè âÿ õàðèúè 

ìàëèééÿ ãóðóìëàðûíûí àéûðäûüû ãðàíòëàð ùåñàáûíà ÿëäÿ 

åäèëÿí âÿñàèòëÿ ìöÿééÿí ïðîãðàìëàðû ùÿéàòà êå÷èðìÿê 

ìöìêöíäöð. Òÿÿññöôëÿð îëñóí êè, þëêÿäÿêè èãòèñàäè-ñîñèàë 

øÿðàèòèí ÷ÿòèíëèéè éàðàäûúû èíñàíëàðäàí äà éàí êå÷ìÿéèá 

âÿ îíëàðûí ùàíñûñà èúòèìàè ãóðóìà öçâëöê ùàããû þäÿìÿê 

èìêàíû, ñàäÿúÿ, ìÿùäóääóð. Äàõèëè äîíîðëàðûí éîõëóüó, 

õàðèúè õåéðèééÿ òÿøêèëàòëàðûíûí ìèëëè ìÿäÿíèééÿòÿ, 

õöñóñÿí äÿ ÿäÿáèééàòà ñîéóã  ìöíàñèáÿòè 

ÿäÿáèééàòéþíöìëö ãóðóìëàðà èìêàí âåðìèð êè, 

ãàðøûëàðûíà ãîéäóãëàðû ìÿãñÿäëÿð óüðóíäà èøëÿð 

ýþðñöíëÿð. Áöòöí áóíëàðà áàõìàéàðàã áó ãóðóìëàð áèð 

÷îõ ãèéìÿòëè èøëÿð äÿ ýþðöðëÿð.   

 Íèñáÿòÿí éåíè äþâðäÿ - 1993-úö èëäÿ ÿñàñû èíäèêè Áàêû 

Дþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíäÿ “Ýÿíúëÿð Ïåí-êëóáó” êèìè 

ãîéóëìóø, äàùà ñîíðàëàð ñûðàëàðû ýåíèøëÿíäèðèëÿðÿê  Éåíè 

Éàçàðëàð âÿ Ñÿíÿò÷èëÿð Ãóðóìó êèìè òàíûíàí òÿøêèëàò 

ÿýÿð ãëîáàë ìÿäÿíèééÿò ùàäèñÿëÿðèíèí þëêÿìèçäÿ òÿøêèëè, 

éàðàäûúû ýÿíú íÿñëèí èíòåëëåêòóàë âÿ ñÿíÿò ùöãóãëàðûíû 

ãîðóìàã, îíëàðûí éàðàäûúûëûüûíû òÿáëèü åòìÿê âÿ 

òàíûòìàãëà ìÿøüóëäóðñà, Äöíéà Ýÿíú Òöðê Éàçàðëàð 

Áèðëèéè Òöðê Äöíéàñûíäà éàçûá-éàðàäàí úàâàí ãÿëÿì 

ñàùèáëÿðèíè áèðëÿøäèðèð...  
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Дàùà ÷îõ ñÿíÿò ìÿñÿëÿëÿðè èëÿ ìÿøüóë îëàí “Àâàíãàðä” 

ßäÿáè Áèðëèéè ÿäÿáèééàòäà ìîäåðíèçì ùÿðÿêàòûíûí, Àçàä 

Éàçàðëàð Îúàüû ñþç ñÿíÿòèíäÿ ïîñòìîäåðíèçì 

úÿðÿéàíûíûí, “ÉåíèÑИ” øÿáÿêÿ ÿäÿáèééàòûíûí ïðîáëåìëÿðè 

èëÿ ìàðàãëàíûð...  

Áöòöí áóíëàðûí èñÿ þç íþâáÿñèíäÿ ÿäÿáè ïðîñåñèí 

úàíëàíìàñûíà, èíêèøàôûíà âÿ éåíè-éåíè ñÿíÿò óüóðëàðûíûí 

ÿëäÿ åäèëìÿñèíÿ öíâàíëàíìàñû øöùáÿñèçäèð. Ìèëëè ÿäÿáè 

ïðîñåñèìèçäÿ áàø âåðÿí áó ìöðÿêêÿá ñÿíÿò îëàéëàðû èñÿ 

áèçäÿ èíàì éàðàäûð êè, éàõûí ýÿëÿúÿêäÿ Àçÿðáàéúàí 

ÿäÿáèééàòû íÿèíêè Øÿðãäÿ, ùÿì äÿ Ãÿðáäÿ ðÿãàáÿòÿ 

äàâàìëû áèð ìÿäÿíèééÿò ôàêòîðóíà ÷åâðèëÿúÿê. 

ßäÿáèééàòûìûç èíêèøàôäàí óüóðëàðà äîüðó ýåòìÿêëÿ 

äþâëÿò áàø÷ûìûçûí àïàðäûüû ìöñòÿãèë, äåìîêðàòèê 

ãóðóúóëóã ïðîñåñèíÿ þç òþùôÿëÿðèíè âåðèð. Áó èøäÿ 

ýÿíúëÿðèí ðîëó äàùà áþéöêäöð. ×àüäàø ìèëëè 

ìÿäÿíèééÿòèìèçèí èíêèøàôûíäà âÿ úÿìèééÿòèí ìÿíÿâè 

òÿêàìöëöíäÿ éåíè éàðàäûúû íÿñèëèí ðîëó ÿâÿçîëóíìàçäûð. 

Ãåéä åòäèéèìèç êèìè, Àçÿðáàéúàí äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíè 

òÿêðàðÿí áÿðãÿðàð åäÿíäÿí ñîíðà ùÿð áèð ñàùÿäÿ îëäóüó 

êèìè, ìèëëè ìÿäÿíèééÿòèìèçäÿ, î úöìëÿäÿí îíóí 

àéðûëìàç ãîëó ñàéûëàí ÿäÿáèééàòûìûçäà ÷îõ ìàðàãëû 

ïðîñåñëÿð áàø âåðèð. Éàøû ìèíèëëÿðëÿ þë÷öëÿí, Àçÿðáàéúàí 

ìÿäÿíèééÿòèíèí ÷îõ ìöùöì ùèññÿñè ñàéûëàí ÷àüäàø 

ÿäÿáèééàòûìûçäà áàø âåðÿí ÿäÿáè-ìÿäÿíè ùàäèñÿëÿð - 

êóëòóðîëîæè ïðîñåñëÿð ìèëëè ñþç ñÿíÿòèìèçèí òàðèõèíäÿ ùÿëÿ 

þç òÿêàíâåðèúè ýöúöíö ýþñòÿðìÿñÿ äÿ, ùå÷ øöáùÿñèç, 

ÕÕÛ ÿñðèí ãàðøûäàêû áèðèíúè éàðûñûíäà, áÿëêÿ äÿ èëê îí 

èëèíäÿ úèääè ñÿíÿò áÿùðÿñèíè âåðÿúÿêäèð. Áó áàõûìäàí 
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÷àüäàø ÿäÿáè ïðîñåñäÿ, öìóìÿí èñÿ ìèëëè 

ìÿäÿíèééÿòèìèçäÿ áàø âåðÿí ìöõòÿëèô îëàéëàðà íÿçÿð 

ñàëàíäà, îíëàðûí ëîêàë - éåðëè ñÿúèééÿëè, éîõñà ãëîáàë - 

äöíéà ÿùÿìèééÿòëè êóëòóðîëîæè ùàäèñÿëÿð îëäóüóíó òÿéèí 

âÿ òÿùëèë åòìÿê, éåíè òàðèõèìèçèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí 

äÿéÿðëÿðèí, ìåéàðëàðûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ÷îõ âàúèáäèð 

âÿ  òÿäãèãàò÷ûëàðûí - êóëòóðîëîãëàðûí áó ýöí ãàðøûëàðûíäà 

äóðàí  ÷îõ úèääè, ÿñàñ  âÿçèôÿëÿðäÿíäèð.  

Ñîí îí-îí áåø èëäÿ áàø âåðÿí ÿäÿáè-ìÿäÿíè îëàéëàðà 

ãèéìÿò âåðìÿê, ÿñàñ ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê íÿ 

ãÿäÿð ÷ÿòèí îëñà äà, îíóí âàõòû àðòûã ÷îõäàí ýÿëèá ÷àòûá. 

Ìöëàùèçÿëÿðèìèçäÿ îáéåêòèâ íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí 

ñîí èëëÿðäÿ ðåñïóáëèêàìûçäà, åéíè çàìàíäà éàõûí âÿ 

óçàã þëêÿëÿðäÿ - äöíéàäà áàø âåðÿí áèð ÷îõ èúòèìàè-

ñèéàñè, ÿäÿáè-ìÿäÿíè ïðîñåñëÿðè õàòûðëàìàã ìöòëÿã 

âàúèáäèð. Ëàêèí òàðèõÿ äÿ íÿçÿð ñàëìàã ëàçûì ýÿëèð. Àðòûã 

îí áåø èëäÿí ÷îõäóð êè, íÿùÿíý Ñîâåò èìïåðèéàñûíäàí 

ãóðòóëàðàã ìöñòÿãèë þëêÿíèí àçàä âÿòÿíäàøëàðû êèìè ùÿð 

úöð ñåíçîð, òîòàë äþâëÿò íÿçàðÿòè, èäåîëîæè ãàäàüàëàðäàí 

óçàã áèð úÿìèééÿòäÿ éàøàéûðûã.  

Ãëîáàëëàøìàüà äîüðó ñöðÿò ýþòöðìöø ìöàñèð äöíéàäà 

áàø âåðÿí  áþéöê îëàéëàð, õöñóñÿí äÿ ìÿäÿíèééÿòëÿðèí 

èíòåãðàñèéàñû ïÿðäÿñè àðõàñûíäà èíòåëëåêò âÿ ìèëëè 

äöíéàýþðöø ñèñòåìëÿðèíèí éàðûøû - áÿëêÿ äÿ äàùà äÿãèã 

äåñÿê, ñàâàøû çàìàíû çÿèô ìÿäÿíèééÿòÿ âÿ ÿäÿáèééàòà 

ìàëèê õàëãëàðûí éåðè ñîí ñûðàäàäûð. Éåíè äöíéà 

äöçÿìèíäÿ áèð ñûðà äÿéÿðëÿð äÿéèøèëìèø, äþâðöí 

òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ôîðìà âÿ ìÿçìóí ðÿíýàðÿíýëèéè 

ìåéäàíà ÷ûõìûøäûð. Ìÿùç áó áàõûìûíäàí äà þëêÿìèçäÿ 
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ùÿð ñàùÿäÿ îëäóüó êèìè, ãëîáàëëàøìà äþâðöíöí 

òÿëÿáëÿðèíÿ úàâàá âåðÿí äþâëÿòèí ìèëëè ìÿäÿíèééÿò 

ñèéàñÿòèíäÿ éåíèëèêëÿð, éåíè äþâðöí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí 

äÿéèøèêëèêëÿðè ìöøàùèäÿ åòìÿê ìöìêöíäöð. Áó ìÿíàäà 

þëêÿìèçäÿ âöñÿò òàïìûø ö÷öíúö - èúòèìàè ñåêòîð 

ùÿðÿêàòûíûí ìÿäÿíèééÿòèìèç âÿ ÿäÿáèééàòûìûçäà òÿñèðèíè 

èçëÿìÿê ìöòëÿã âàúèáäèð. Âÿòÿíäàø úÿìèééÿòèíèí ÿí 

âàúèá àìèëëÿðèíäÿí áèðè äÿ èúòèìàèééÿòèí ìöõòÿëèô 

òÿáÿãÿëÿðèíèí þç ãàðøûñûíà ãîéäóüó ùÿð ùàíñû áèð ìöùöì 

ìÿãñÿäè ùÿéàòà êå÷èðìÿêäÿí þòðö èúòèìàè ãóðóìëàðäà - 

Ãåéðè-Ùþêóìÿò Òÿøêèëàòëàðûíäà áèðëÿøìÿê ùöãóãóíóí 

ýåð÷ÿêëÿøäèðèëìÿñèäèð. Ñîí èëëÿð ìÿäÿíèééÿò âÿ 

ÿäÿáèééàòëà áàüëû  þëêÿìèçäÿ éàðàíìûø âÿ ñûðàëàðûíäà 

ÿñàñÿí ýÿíúëÿðè áèðëÿøäèðÿí ÃÙÒ-ëÿðèí - èúòèìàè 

ãóðóìëàðûí, ôîíäëàðûí, éàðàäûúû áèðëèêëÿðèí 

ðåñïóáëèêàìûçäà áÿðãÿðàð îëàí äåìîêðàòèê äÿéÿðëÿðèí 

èíêèøàôûíäà õöñóñè õèäìÿòëÿðè âàð. Ýÿíúëÿð äöíéàäà 

ãÿáóë îëóíìóø ñèâèë âÿ èíòåëëåêòóàë ôîðìàëàðäàí, 

ìåòîäëàðäàí áÿùðÿëÿíÿðÿê, ìèëëè ñþç ñÿíÿòèìèçèí 

ìöõòÿëèô ïðîáëåìëÿðèíè àðàøäûðûð, ÷àüäàø ÿäÿáèééàòûìûçûí, 

ìÿäÿíèééÿòèìèçèí, î úöìëÿäÿí úÿìèééÿòèìèçèí ìÿíÿâè 

èíêèøàôûíà éàðäûì÷û îëóðëàð. 

Áèçè äàùà ÷îõ ìèëëè ñþç ñÿíÿòèìèçèí ÷àüäàø äóðóìó, 

ïðîáëåìëÿðè ìàðàãëàíäûðäûüûíà ýþðÿ, ÿñàñ ìÿòëÿáÿ 

êå÷ìÿê èñòÿéèðèê. Ìöñòÿãèëëèê äþâðöíäÿ éåíè íÿñèë 

Àçÿðáàéúàí éàçàðû äöíéà èëÿ áèðáàøà òàíûøëûã âÿ ãàðøûëûãëû 

ìöíàñèáÿòëÿð èìêàíû ãàçàíñà äà, òÿÿññöôëÿð îëñóí êè, 

ìöÿééÿí îáéåêòèâ ïðîáëåìëÿð áó âàúèá àìèëè 

ÿäÿáèééàòûìûçûí èíêèøàôûíà òÿðÿô ëÿíý èñòèãàìÿòëÿíäèðèð. 
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Ãàðàáàü ìöíàãèøÿñè, óçäÿíèðàã ãîíøóëàðûìûç òÿðÿôèíäÿí 

Ãÿðá àëÿìèíäÿ þëêÿìèçèí íöôóçóíà õÿëÿë ýÿòèðèëìÿñè, 

äèë, òÿðúöìÿ, íÿøð, éàéûì, Èíòåðíåòäÿí éàðàðëàíìàã âÿ 

áóíà îõøàð, áó ãÿáèë ìàääè-òåõíîëîæè ÷ÿòèíëèêëÿð...  

Îíó äà áèëìÿëèéèê êè, ÷àüäàø ìèëëè ÿäÿáèééàòëàð - ãëîáàë 

äöíéà ñþç ñÿíÿòèíèí òÿðêèá ùèññÿñè îëäóüóíäàí - 

ïëàíåòèìèçäÿ áàø âåðÿí áöòöí îëàéëàðûí òÿñèðèíÿ òåç 

ìÿðóç ãàëûð. ßýÿð éàðàäûúû èíñàíëàð äöíéà èëÿ ãàðøûëûãëû 

ìöíàñèáÿòëÿðäÿí òÿúðèä îëóíóáëàðñà, äåìÿëè, 

ÿäÿáèééàòûìûçûí èíêèøàôûíäà äà ìöÿééÿí ýåðèëÿìÿëÿð 

ìþâúóääóð. Íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð êè, ìèëëè 

ÿäÿáèééàòëàðûí ÷àüäàø äóðóìóíó ãèéìÿòëÿíäèðìÿêäÿí 

þòðö ìöòëÿã ÿëàâÿ áþéöê ìöãàéèñÿ îáéåêòè îëìàëûäûð. 

Áàøãà ñþçëÿ, äöíéàíûí àïàðûúû þëêÿëÿðèíäÿ áàø âåðÿí 

ÿäÿáè-ìÿäÿíè ïðîñåñëÿðèíèí íÿòèúÿëÿðè èëÿ òàíûø îëìàëûéûã 

êè, þç ñþç ñÿíÿòèìèçèí âÿçèééÿòèíè ëàçûìûíúà 

äÿéÿðëÿíäèðÿê. Ìèëëè ÿäÿáèééàòûí ìöÿééÿí çàìàíëàðäàêû 

äóðóìëàðûíà ãèéìÿò âåðÿíäÿ, áèð íå÷ÿ úÿùÿòè óíóòìàã 

îëìàç: ñþç ñÿíÿòèíèí ìÿùÿëëè äåéèë, áÿøÿðè áèð ùàäèñÿ 

îëìàñû; ÿäÿáèééàòûí ýåð÷ÿê ùàäèñÿëÿð, òàðèõè îëàéëàð âÿ 

ìöÿééÿí ìÿêàí ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ èíêèøàôû; éàðàäûúû èíñàíûí 

ñÿâèééÿñè - èíòåëëåêòè, èúòèìàè-ìÿäÿíè ñèôàðèø; 

öìóìäöíéà ùàðìîíèéàñûíûí äèãòÿñè, òàðèõèí ýåäèøàòû âÿ 

ñ. âÿ è. à. 

×àüäàø ÿäÿáè ïðîñåñèìèçèí äèãòÿñè èëÿ èíêèøàô åäÿí ìèëëè 

ÿäÿáèééàòûìûçûí ìöàñèð äóðóìó àüûð îëñà äà, öìèäâåðèúè 

úÿùÿòëÿðäÿí õàëè äåéèë. Ïîåçèéàìûçûí ñÿâèééÿñèíäÿí ðàçû 

ãàëìàã ìöìêöíñÿ, íÿñð, äðàìàòóðýèéà, ãàðøûëûãëû 

òÿðúöìÿ, ÿäÿáèééàò ôÿëñÿôÿñè - òÿíãèä, ÿäÿáèééàòøöíàñëûã, 
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åññåèñòèêà, ÿäÿáè êóëòóðîëîýèéà ñàùÿëÿðèíäÿ ýåðèëÿéèðèê. 

Éàøëû íÿñèëäÿí íÿéè èñÿ òÿëÿá åòìÿê íÿ ãÿäÿð 

ìÿíòèãñèçäèðñÿ, ÿäÿáè-ìÿäÿíè èúòèìàèééÿò îðòà âÿ éåíè 

íÿñëèí íöìàéÿíäÿëÿðèíäÿí ÷îõ øåé ýþçëÿéèð. Ýÿíúëÿðèí 

èíòåëëåêòóàë ñÿâèééÿñèíäÿí, ñÿíÿò áàõûøëàðûíäàí, 

äöíéàýþðöøëÿðèíäÿí àñûëû îëàðàã ìèëëè ÿäÿáèééàòûìûç, 

äåìÿëè ùÿì äÿ ìÿíÿâè èíêèøàôûìûçûí ýåäèøàòû çÿèôëÿéÿ 

âÿ ýöúëÿíÿ áèëÿð. Éàðàäûúû ýÿíúëÿðèí þçëÿðè äÿ ÷àüäàø 

äöíéàíûí ýåäèøàòûíà óéüóíëàøà, áàøãà ñþçëÿ, çÿìàíÿéëÿ 

àéàãëàøà áèëìèðëÿð. Ýÿíú éàçàðëàðûí  ìöòàëèÿéÿ 

ìàðàãëàðûíûí çÿèôëèéè, äöíéà ÿäÿáèééàòû èëÿ òàíûø 

îëìàìàëàðû, ñÿíÿò áàõûøëàðûíäà âÿ ÿäÿáè ýþðöøëÿðäÿêè 

ïëöðàëèçìÿ - ôèêèð ìöõòÿëèôëèéèíÿ éåð àéûðìàìàëàðû, éåíè 

òåõíîëîæè èìêàíëàðäàí ëàçûìûíúà èñòèôàäÿ åäÿ 

áèëìÿìÿëÿðè ùÿì îíëàðûí þçëÿðèíèí áèð ñÿíÿòêàð êèìè 

ðåñïóáëèêàìûçäà âÿ ýÿëÿúÿêäÿ äöíéàäà òàíûíìàëàðà 

ìàíå îëóð, ùÿì äÿ äîëàéûñû úÿìèééÿòèí ìÿíÿâè 

çÿíýèíëèéèíèí ãàðøûñûíû àëûð. 

Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíû, õöñóñÿí äÿ îíóí 

éàðàíìàãäà îëàí ÿí éåíè íöìóíÿëÿðèíè òÿùëèë åäÿíäÿ 

ùàíñû àìèëëÿðÿ äàùà ÷îõ ôèêèð âåðìÿê ëàçûìäûð? 

Ñóáéåêòèâ úÿùÿò êèìè ìöÿëëèôèí éàøû, éàõóä ÿäÿáè íÿñèë 

ïðîáëåìè, îáéåêòèâ àìèë èñÿ éàðàäûúû øÿõñèí ìèëëè 

ÿäÿáèééàòûìûçà ýÿòèðäèéè éåíè åñòåòèê éåíèëèêëÿð - ñÿíÿò 

äÿéÿðëÿðè ñèñòåìè âÿ éà îðèæèíàë ÿäÿáè úÿðÿéàí, ãðóï 

ìÿñÿëÿñèäèð êè, áóíëàðà äà äÿãèã úàâàá âåðìÿê íÿ ãÿäÿð 

÷ÿòèí îëñà äà, ìöìêöíäöð. Òÿêðàðÿí òàðèõÿ ãûñà áèð 

íÿçÿð ñàëàã: ÕÛÕ éöçèëëèéèí ñîíó, ÕÕ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ 

ö÷ èñòèãàìÿòäÿ - ÿñàñÿí Ðóñèéà âàñèòÿñè èëÿ Àâðîïàéà, 
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Òöðêèéÿéëÿ Ãÿðáÿ, ùÿì÷èíèí Èðàíûí êþìÿéëèéèëÿ Øÿðãÿ - 

öìóìäöíéà ÿäÿáèééàòûíà èíòåãðàñèéà åäÿí, ôîðìà 

ìöõòÿëèôëèéèíÿ, ìåòîä ðÿíýàðÿíýëèéèíÿ, ìÿçìóí 

äîëüóíëóüóíà éèéÿëÿíÿí, äöíéà êóëòóðîëîæè îëàéëàðûíûí 

òÿñèðèíäÿí äþâðöíöí ÷àüäàø ìÿäÿíè äÿéÿðëÿðèíÿ úàâàá 

âåðÿí, éöêñÿê åñòåòèê òÿëÿáëÿðÿ óéüóí, ìèëëè ðóùà ìàëèê 

íöìóíÿëÿðè îðòàéà ãîéàí ìèëëè ñþç ñÿíÿòèìèçèí 

èíêèøàôûíûí ãàðøûñûíû áèð ÷îõ ÿäÿáè-ôÿëñÿôè úÿðÿéàí, 

ìÿêòÿá, ùÿì÷èíèí ìåòîäëàðëà êîáóäëóãëà àëûíäû. Ðÿñìè 

äàèðÿëÿð - ñîâåò ñèñòåìè ìèëëè éàðàäûúû òÿôÿêêöðöí òÿáèè 

àõàðûíûí ãàðøûñûíà àëìàüà ÷àëûøûðäû. Ëàêèí äþâëÿò 

ìöñòÿãèëëèéèíè áÿðãÿðàð åäÿíäÿí  áó òÿðÿôÿ, õöñóñÿí äÿ 

ñîí èëëÿð éåíÿ î êóëòóðîëîæè ðÿíýàðÿíýëèéè ìöøàùèäÿ 

åäèðèê.  

...Äöíéàäà ýåäÿí áöòöí ïðîñåñëÿð ãëîáàë ùàäèñÿëÿð 

îëäóüóíà ýþðÿ, Àçÿðáàéúàí ïëàíåòèí ñèâèë áèð áþëýÿñè 

îëàðàã, î áåéíÿëõàëã îëàéëàðäà áó âÿ äèýÿð ôîðìàäà 

èøòèðàê åòìÿñÿ, éàõûí ýÿëÿúÿêäÿ áèð ìèëëÿò êèìè éåð 

öçöíäÿí ñèëèíÿúÿéèê. Íåúÿ êè, àíòèòåððîð êîàëèñèéàñûíûí 

ôÿàë áèð öçâö êèìè þëêÿìèç ßôãàíûñòàíäà, Èðàãäà 

áÿøÿðèééÿòè áþéöê áèð õÿñòÿëèêäÿí ñàüàëòìàã ö÷öí 

ìöáàðèçÿ àïàðûð, - Ãàðàáàü ìöíàãèøÿñèíèí äÿ éàõûí 

ýÿëÿúÿêäÿ áèçèì õåéðèìèçÿ ùÿëë îëóíàúàüûíà èíàíìàã 

èñòÿðäèê, - åëÿúÿ äÿ ìÿäÿíèééÿòäÿ, ÿäÿáèééàòäà ýåäÿí 

ÿí ñîí êóëòóðîëîæè ïðîñåñ êèìè ïîñòìîäåðíèçìè 

þéðÿíìÿëè, òÿòáèã åòìÿëè, îíó äÿéÿðëè ñÿíÿò ÿñÿðëÿðè èëÿ 

çÿíýèíëÿøäèðìÿëèéèê.  

Áåëÿ áèð ìÿíòèãëè ñóàë îðòàéà ÷ûõà áèëÿð: Àçÿðáàéúàí 

ÿäÿáèééàòûíäà ïîñòäîäåðíèçìÿ øàìèë îëóíàí ÿäÿáè-áÿäèè 
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íöìóíÿëÿð âàðìû âÿ î ÿñÿðëÿð òÿäãèãàò÷ûëàðû ãàíå 

åäèðìè? Áó ñóàëà áèðìÿíàëû úàâàá âåðìÿê ÷îõ ÷ÿòèíäèð. 

Áàéàã áó ïðîáëåìëÿ áàüëû ôèêèðëÿðèìèçè à÷ûãëàìàüà 

÷àëûøäûã. Òÿêúÿ îíó ÿëàâÿ åòìÿê îëàð êè, ìîäåðíèçì 

êèìè, ïîñòìîäåðíèçì äÿ äàùà ÷îõ èíòåëëåêòóàë ïðîçàäà 

þç ýöúöíö ýþñòÿðÿ áèëèð. Óìáåðòî Åêî, Îêòàâèî Ïàñ, 

Õàðóêè Ìóðàêàìè, Ðè÷àðä Áàõ, Îðõàí Ïàìóê êèìè 

èíòåëëåêòóàë ïîñòìîäåðíèñòëÿðèí éàðàäûúûëûüûíû éàäà ñàëìàã 

êèôàéÿòäèð êè, äåäèêëÿðèìèç þç ìÿíòèãëè òÿñäèãèíè òàïñûí. 

Ñîí âàõòëàð áèð ÷îõ úàâàí éàçû÷ûëàð  äÿáÿ äöøìöø 

ïîñòìîäåðíèçì úÿðÿéàíûíäàí äàíûøàíäà àäëàðûíû 

ñàäàëàäûüûìûç úèääè, òàíûíìûø, äöíéàøþùðÿòëè ñÿíÿòêàðëàðû 

äåéèë, Â.Ñîðîêèí, Â.Ïåëåâèí, Å.Ëèìîíîâ òÿê Ãÿðá ÿêñ-

òÿáëèüàòûíäàí ýöúëö òÿñèðëÿíÿí, Ðóñèéàíû ñåâìÿéÿí áèð 

ñûðà þëêÿëÿðèí èäåîëîýèéàñûíà òÿðÿô ÿéèëÿí îðòàáàá ðóñèéàëû 

éàçû÷ûëàðû - îíëàðûí äà áþéöê ÿêñÿðèééÿòè åòíèê úÿùÿòäÿí 

ðóñ ìèëëÿòèíÿ  àèä äåéèëëÿð - Àçÿðáàéúàí îõóúóñóíà 

òÿðèôëÿéèðëÿð. Áóíóí ìÿíòèãè íÿòèúÿñè èñÿ ýþç 

ãàáàüûíäàäûð: ÷àüäàø ÿäÿáè ïðîñåñÿ íÿçÿð ñàëàíäà ùå÷ 

äÿ öðÿêà÷àí ìÿíçÿðÿ èëÿ ðàñòëàøìûðûã... 

Éåíè íÿñëèí àòäûüû àääûìëàðû ñÿáèðëÿ èçëÿìÿê âàúèáäèð. 

Ýÿíúëèéèí àøûá-äàøàí ýöúö ùÿìèøÿ éåíè áèð úàíëàíìàéà 

ñÿáÿá îëóð. ßñëèíäÿ, ýÿíúëèê ñîí äþâðëÿðèí àá-ùàâàñûíà 

óéüóí ùÿðÿêÿò åäèð. ÕÕÛ ÿñðèí èëê îíèëëèéèíäÿ äÿ ñÿñ-êöé 

éàðàòìàäàí þçöíö ñöáóò âÿ òÿñäèã åòìÿê ÷îõ ÷ÿòèíäèð: 

áóíó ÿí àçû ïîñòìîäåðíèçìÿ èñòèãàìÿò ýþòöðìöø çàìàí 

òÿëÿá åäèð. Äèýÿð òÿðÿôäÿí, ñîí çàìàíëàðäà 

úÿìèééÿòèìèçäÿ éàðàäûúû ìöùèòÿ ãàðøû îëàí íèùèëèñò áèð 

äèããÿòñèçëèéèí àõûðû äà ìÿùç áóíà ýÿòèðèá ÷ûõàðìàëûéäû. 
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Éåíè éàðàäûúû íÿñèë - ýÿíúëèê úÿìèééÿòäÿ þçöíÿ ãàðøû 

ñàéüûñûçëûã, áèð àç äà òöíä äåñÿê, èúòèìàè ìàðàüûí 

ñþíöêëöéöíö ýþðÿíäÿ òîïëóìóí ìöãÿääÿñ ñàéäûüû 

åùêàìëàðû äàüûòìàüà ìåéë åäèð, ëàçûì ýÿëÿíäÿ 

úÿìèééÿòè ñþéìÿêäÿí áåëÿ ÷ÿêèíìèð êè, èúòèìàèééÿòèí 

äèããÿòèíè þçöíÿ ñàðû, äîëàéûñû ìÿäÿíèééÿòÿ, ìèëëè ñÿíÿòÿ 

òÿðÿô éþíÿëòñèí. Áó ìÿíàäà ñîí èëëÿð áàø âåðÿí ùàäèñÿëÿð 

àíëàøûëàíäûð: ëàêèí áöòöí ýöíàùëàðû áèð øÿõñèí, éàõóä 

ùà÷àíñà úÿì ùàëäà èúòèìàè-ìÿäÿíè ùàäèñÿëÿðÿ ãîøóëìóø 

áþéöê áèð ãðóï èíñàíëàðûí àéàüûíà éàçìàã, éàðàíìûø 

ïðîáëåìëÿðÿ ýþðÿ éàøëû íÿñëè òÿãñèðëÿíäèðìÿê äöçýöí 

äåéèë âÿ éîëâåðèëìÿçäèð. ßòðàôäàêû ìèëëÿòëÿðèí, õàëãëàðûí 

òàëåéèíÿ, òàðèõèíÿ íÿçÿð ñàëàíäà, ýþðöðöê êè, îíëàðûí äà 

áàøûíà áåëÿ èøëÿð ýÿëèá. 

Èñòÿð ÿäÿáèééàòäà, èñòÿðñÿ äÿ éàðàäûúû ñÿíÿòèí äèýÿð 

ñàùÿëÿðèíäÿ ýÿíúëÿðèí ÷ÿêèñè ýåò-ýåäÿ àðòûð, îíëàðûí 

õèäìÿòëÿðè, âåðäèêëÿðè òþùôÿëÿð ÷îõàëûð. Ñûðô ìèëëè 

ÿäÿáèééàòäàí äàíûøñàã, óüóðëàðûìûçëà éàíàøû, ìöÿééÿí 

ýåðèëÿìÿëÿðèí äÿ îëäóüóíó ãåéä åòìÿê éåðèíÿ äöøÿð: 

ýÿíúëÿðèí èðèùÿúìëè íÿñð, äðàì, ëèðèê-åïèê ÿñÿðëÿð 

éàçìàüà, èúòèìàè-ìÿíÿâè òÿëÿáàò äóéóëàí ÿäÿáè 

íöìóíÿëÿð éàðàòìàüà, ùàáåëÿ ìèëëè-âÿòÿíïÿðâÿðëèê 

ìþâçóñóíà ìåéëëÿðèíèí àç îëìàñû éåíè éàðàäûúû íÿñëèí 

÷àòûøìàéàí úÿùÿòëÿðè, ÷àüäàø ñþç ñÿíÿòèìèçèí ãóñóðëàðû 

ùåñàá åòìÿê îëàð. Áó ìÿíàäà îðòàéà ÷ûõàí ïðîáëåìëÿðèí 

ùÿëëèíè - èúòèìàè òÿëÿá âÿ ýÿíúëÿðèí éàðàäûúûëûüûíà äþâëÿò 

ãàéüûñûíûí äàùà äà àðòûðûëìàñû, ñòèìóëëàøäûðûúû éîëëàðûí 

àðàéûá-àõòàðûëìàñû ìÿñÿëÿñèíè äÿ óíóòìàìàëûéûã. 
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Áöòöí áó ñàäàëàäûüûìûç úÿùÿòëÿðÿ áàõìàéàðàã, 

ýÿíúëÿðèìèçèí úÿìèééÿòèí ìÿíÿâè èíêèøàôûíäà -  ìèëëè 

ìÿäÿíèééÿòèìèçèí âÿ ÷àüäàø ÿäÿáèééàòûìûçûí 

çÿíýèíëÿøìÿñèíäÿ ðîëó ÷îõ áþéöêäöð âÿ éåíè éàðàäûúû 

íÿñèë áîéíóíà äöøÿí øÿðÿôëè òàðèõè âÿçèôÿñèíè ëàéèãèíúÿ 

éåðèíÿ éåòèðìÿëèäèð.  

Þòÿí èëëÿðèí ÿäÿáè ùàäèñÿëÿðèíÿ íÿçÿð ñàëàíäà ýþðöðöê 

ìèëëè ñþç ñÿíÿòèìèçèí öìóìè ìÿíçÿðÿñè ÷îõ ýåíèø âÿ 

ðÿíýàðÿíýäèð. Áó äà îíó âóðüóëàìàüà èìêàí âåðèð êè, 

Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòè âÿ ÿäÿáèééàòû ùÿëÿ óçóí 

ìöääÿò äöíéàíû òÿÿúúöáëÿíäèðÿúÿê. 

Ìÿñÿëÿí, 2002-úè èëäÿ áàø âåðÿí ÿäÿáè-ìÿäÿíè 

ùàäèñÿëÿðÿ ãûñàúà íÿçÿð ñàëìàã êèôàéÿòäèð êè, 

äåäèêëÿðèìèçÿ ñöáóò îëñóí. Èëèí ÿäÿáè-ìÿäÿíè ùàäèñÿëÿð 

áîëëóüó èëÿ ôÿðãëÿíäèéèíè äåñÿê, éÿãèí éàíûëìàðàì. Èëèí 

ÿââÿëëÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéè, Éåíè 

Éàçàðëàð âÿ Ñÿíÿò÷èëÿð Ãóðóìó “ßäÿáèééàò ãÿçåòè” âÿ 

Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí Íèçàìè àäûíà ßäÿáèééàò 

Èíñòèòóòó èëÿ áèðýÿ 2002-úè èëèí  ÿäÿáè éåêóíëàðûíà ùÿñð 

îëóíìóø ýåíèø ìöøàâèðÿ êå÷èðòäèëÿð âÿ îíóí ìàòåðèàëëàðû 

Áèðëèéèí ìÿòáó îðãàíûíäà ýåíèø èøûãëàíäûðûëäû. Íàçèì 

Ùèêìÿòèí ýåíèø éóáèëåéè, Àëåêñàíäð Äöìà, Âèêòîð Ùöãî 

êèìè äöíéà ÿäÿáèééàòûíûí òàíûíìûø ñèìàëàðûíà ùÿñð 

îëóíìóø òÿäáèðëÿð, éåíè êèòàáëàðûí òÿãäèìàòû, éàðàäûúûëûã 

ýåúÿëÿðè, ÉÓÍÅÑÊÎ òÿðÿôèíäÿí áöòöí þëêÿëÿðäÿ 

êå÷èðèëÿí ÿäÿáè-ìÿäÿíè ùàäèñÿëÿðèí - Áåéíÿëõàëã Àíà 

Äèëè, Öìóìäöíéà Ïîåçèéà, Áåéíÿëõàëã Êèòàá âÿ Ìöÿëëèô 

Ùöãóãëàðû, Äöíéà ßãëè Ìöëêèééÿò ýöíëÿðèíèí ãåéä 

åäèëìÿñè, äàùà íå÷ÿ-íå÷ÿ ðåñïóáëèêà ÿùÿìèééÿòëè ìÿäÿíè 
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òÿäáèðëÿðèí òÿøêèëè áèð äàùà ñöáóò åòäè êè, ðåñïóáëèêàìûçûí 

ÿäÿáè-ìÿäÿíè ùÿéàòû ÷îõ ìàðàãëû, ùÿì äÿ éåíè äþâðöí 

òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóíäóð...  

Áó, õöñóñÿí äÿ ýÿíúëÿðëÿ áàüëû ùÿéàòà êå÷èðèëÿí 

ìöõòÿëèô ïðîãðàìëàðäà þçöíö äàùà ãàáàðûã ýþñòÿðäè: èëèí 

ÿââÿëëÿðèíäÿí åòèáàðÿí Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéè 

þëêÿìèçäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí Éåíè Éàçàðëàð âÿ 

Ñÿíÿò÷èëÿð Ãóðóìó, Äöíéà Ýÿíú Òöðê Éàçàðëàð Áèðëèéè 

êèìè áèð ñûðà éàðàäûúû ãåéðè-ùþêóìÿò òÿøêèëàòëàðû èëÿ áèðýÿ 

èñòåäàäëû ýÿíúëÿðèí ÿäÿáè-èíòåëëåêòóàë ôÿàëèééÿòèíè 

ñòèìóëëàøäûðàí, îíëàðûí ìöñòÿãèëëèê äþâðöíäÿí áó éàíà 

éàðàòäûãëàðû ÿäÿáèééàòû òÿùëèë, òÿíãèä âÿ ýåíèø 

èúòèìàèééÿòèí ìöçàêèðÿñèíÿ òÿãäèì åòìÿêäÿí þòðö “Éåíè 

ÿäÿáè íÿñèë: àõòàðûøëàð, ïðîáëåìëÿð” ìþâçóñóíäà ýÿíú 

éàçàðëàðûí èëê öìóìðåñïóáëèêà òîïëàíòûñûíû, îíóí àðäûíúà 

äà 28 Ìàé - Ðåñïóáëèêà ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ ýÿíúëÿðèí 

øåèð ìÿúëèñèíè òÿøêèë åòäè. Òîïëàíòûíûí ìàòåðèàëëàðû ÀÉÁ-

íèí ÿäÿáè-ìÿòáó îðãàíëàðûíäà ÷ûõäû, ùàáåëÿ àéðûúà êèòàá 

øÿêëèíäÿ íÿøð îëóíäó: åéíè çàìàíäà, éåíè ÿäÿáè íÿñëèí 

áÿäèè ÿñÿðëÿðèíäÿí èáàðÿò àëìàíàõ ÷àïà ùàçûðëàíûð. ßëàâÿ 

êèìè îíó äà éàäà ñàëìàã éåðèíÿ äöøÿð êè, áó èë ìèëëè 

ëèäåðèìèç Ùåéäÿð ßëèéåâèí 80 èëëèê éóáèëåéè èëÿ áàüëû 

þëêÿíèí ìÿäÿíèééÿò ñèéàñÿòèíèí ÿùÿìèééÿòëè ùèññÿñè 

ñàéûëàí ÿäÿáèééàòëà áèðáàøà ìÿøüóë îëàí äþâëÿò âÿ ãåéðè-

ùþêóìÿò ãóðóìëàðû - Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí 

Íèçàìè àäûíà ßäÿáèééàò Èíñòèòóòó, Íèçàìè Ýÿíúÿâè àäûíà 

Àçÿðáàéúàí ßäÿáèééàòû Ìóçåéè, Ìÿùÿììÿä Ôöçóëè 

àäûíà ßëéàçìàëàð Èíñòèòóòó, Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéè, 

Éåíè Éàçàðëàð âÿ Ñÿíÿò÷èëÿð Ãóðóìó, ùÿì÷èíèí äþâëÿò 
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âÿ þçÿë àëè òÿäðèñ îúàãëàðûíäà áþéöê åëìè-ïðàêòèêè, 

ÿäÿáè-ìÿäÿíè òÿäáèðëÿð êå÷èðèëÿðÿê þëêÿ áàø÷ûñûíûí áþéöê 

òàðèõè õèäìÿòëÿðè èøûãëàíäûðûëäû. 

Áó èëëÿð ÿðçèíäÿ ïîëåìèêàëàð ýåòäè âÿ áó äà ÿäÿáè 

ïðîñåñèí úàíëàíìàñûíà, ãÿçåòëÿðäÿ éåíè-éåíè ÿäÿáèééàò 

ÿëàâÿëÿðèíèí, ñÿùèôÿëÿðèíèí ìåéäàíà ÷ûõìàñûíà ñÿáÿá 

îëäó êè,  ãàðøûäàêû èëëÿðäÿ äàùà úèääè ñÿíÿò ÿñÿðëÿðèíèí 

éàðàíàúàüûíà îëàí èíàìûìûçû àðòûðûð.  

Àïàðûúû åëåêòðîí âÿ éàçûëû ÊÈÂ-ÿ íÿçÿð ñàëìàã êèôàéÿò 

åäÿð êè, ìÿäÿíèééÿò, ÿäÿáèééàòëà áàüëû ýåäÿí îáéåêòèâ 

âÿ ñóáéåêòèâ ìöëàùèçÿëÿðèí ñÿâèééÿñèíèí, èíôîðìàñèéà 

ùÿãèãèëèéèíèí âÿ ìÿíôèëè-ìöñáÿòëè éöêöíöí öìóìè 

çþâãÿ, èúòèìàè-ìÿäÿíè ôèêðÿ âÿ ÿäÿáè ïðîñåñÿ òÿñèðè 

áàðÿäÿ äöøöíÿíäÿ áèð íå÷ÿ èë áóíäàí ÿââÿë Ùåéäÿð 

ßëèéåâèí ìèëëè-ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðëÿ áàüëû âåðäèéè ìÿøùóð 

ôÿðìàí âÿ ñÿðÿíúàìëàðûíû õàòûðëàìàìàã ìöìêöí äåéèë. 

Áÿñ ìöäðèê äþâëÿò áàø÷ûìûçûí áó ïðîáëåìÿ áåëÿ äèããÿò 

àéûðìàñûíà ñÿáÿá íÿ îëìóøäóð? Ìÿëóì îëäóüó êèìè, 

èúòèìàè ôèêðèí ôîðìàëàøìàñûíäà âÿ úÿìèééÿòèí ìÿíÿâè 

òÿðáèééÿñèíäÿ, ìÿäÿíè çÿíýèíëÿøìÿñèíäÿ éàçûëû âÿ 

åëåêòðîí Êöòëÿâè Èíôîðìàñèéà Âàñèòÿëÿðèíèí áþéöê ðîëó 

äàíûëìàçäûð. Áó ñàùÿäÿ èñÿ ñîí îí èëäÿ ìöÿééÿí 

áîøëóãëàð éàðàíìûøäû. Ùåéäÿð ßëèéåâ øÿõñÿí þçö ìèëëè-

ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèí ãîðóíìàñû èëÿ áàüëû ñÿíÿäëÿðèí 

ùàçûðëàíìàñûíà âÿ äþâëÿò ïðîãðàìëàðûíûí ùÿéàòà 

êå÷èðèëìÿñèíÿ øÿðàèò éàðàòìûøäû êè, Àçÿðáàéúàí 

Ðåñïóáëèêàñûíûí èíäèêè Ïðåçèäåíòè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâ äÿ 

î ÿíÿíÿëÿðè óüóðëà äàâàì åòäèðèð... 
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Áöòöí áóíëàð èñÿ áèçÿ èìêàí âåðèð êè, åòèðàô åäÿê: ìèëëè 

ìÿäÿíèééÿò âÿ ìÿíÿâèééàò òàðèõèìèçèí Ùåéäÿð ßëèéåâ 

ìÿðùÿëÿñè ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàíûìûçûí èíòèáàùûíà òÿêàí 

âåðÿí øàíëû ñÿùèôÿëÿðäèð... 

ßñëèíäÿ áèç òàðèõèìèçèí áó äþâðöíö Ùåéäÿð ßëèéåâ 

Èíòèáàùû çàìàíû äà àäëàíäûðà áèëÿðèê.  

Óëó Þíäÿðèìèçèí ýþðäöéö áþéöê èøëÿð âÿ ìèëëè 

ñèâèëèçàñèéàìûçûí èíêèøàôûíäàêû ÿâÿçñèç õèäìÿòëÿðè îíà 

èìêàí âåðèð êè, òàðèõèìèçèí áó äþâðöíö åëÿ áåëÿúÿ äÿ 

àäëàíäûðàã: Ùåéäÿð ßëèéåâ äþâðöíöí Èíòèáàùû...         

 

 

Àéäûí ÕÀÍ (ßÁÈËÎÂ), 

 
Éåíè Éàçàðëàð âÿ Ñÿíÿò÷èëÿð Ãóðóìóíóí ñÿäðè, 

www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın 
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