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Ilham Əliyevin 2003-cü ildə keçirilən prezident 
seçkilərində qələbə qazanaraq hakimiyyətə gəlməsi ilə 
qodinı və zəngin dövlətçilik ənənəbri olan Azərbaycan 
tarixində yeni keyfiyyət mərhələsi başladı. İlham Əliye- 
vin prezidentliyinin ilk 13 ilində ölkəmizdə daxili siya- 
sətdə -  dövlət idarəçiliyində, ictimai-siyasi, iqtisadi, 
mədəni həyatda müstəsna əhəmiyyət daşıyan işlər gö- 
rülmüşdür. Tamamilə yenidən qurulan, sosial-mədəni 
obyektlər, infrastruktur yaradılan Azərbaycan müasirlə- 
şən, onun tərkib hissəsi kimi modemləşən bir ölkəyə 
çevrilmişdir.

Xarici siyasət fəaliyyətində əhəmiyyətli fəaliyyət 
göstərilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq neft-qaz, enerji, 
nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin reallaşdırıldığı 
ölkə olmuş, mövqeləri möhkəmlənmiş, nüfuzu artmışdır.

Məlum olduğu kimi, tarixi şəxsiyyət konkret məkan 
və zaman daxilində fəaliyyət göstərdiyindən onun döv- 
rünə də məhz həmin baxımdan yanaşılır. Lakin zaman- 
dan uca olanlar, xalqınm bir neçə on illər və bəzən do 
yüz illər sonrakı inkişaf yolunu əwəlcədən müəyyənləş- 
dirənlər, ömrünü xalqın tərəqqisi üçün başlıca şərt olan 
dövbtinin qüdrətlənməsinə həsr edənlər dahibr olurlar, 
onlardan sonra hakimiyyətə gələn və dövbtini güclü 
etmək istəyən rəhbərlər adətən həmin dövbt rəhbərlə-

rinin fəaliyyətlərinə, təcrübəsinə müraeiət edirbr. Məhz 
həmin meyarlar baxımından İlham Əliyev şəxsiyyətinə 
diqqət yetirmək, bir sıra suallara dərin elmi əsaslan- 
dırılmış və məntiqi cavab vermək müstəqillik dövrü 
tarixinin 13 ilini doğru bilmək, qiymətləndirmək və 
düzgün nəticələr çıxarmaq baxımından əhəmiyyətlidir. 
Azərbaycanm dövbt müstəqilliyinin bərpasmdan sonra 
ötən 25 ilin zirvəsindən İlham Əliyev prezidentliyinin 
ilk 13 ilində dövbt və siyasi xadim olaraq песэ görünür 
və həmin fəaliyyət hansı dərsbr verir?

Əlbəttə, bütün yuxarıda söybnənlərin hamısmı bir 
məqalədə xırdalıqlanna qədər araşdırmaq imkan xari- 
cində olduğundan çoxlu dərin tarixi və politoloji tədqi- 
qatlarm apanlmasına ehtiyac vardır. Ona görə də biz bu 
məqalədə yalnız aşağıdakı konkret bir m əsəbnin araş- 
dırılması vəzifəsini yerino yetirməyə çalışmışıq: Prezi
dent İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən 
sonra Azərbaycan tarixində hansı ilkbrə imza atmışdır? 
Bu məsələlərin öyrənilməsi həm dövbtçilik tarixinin 
təcrübəsini öyrənmək, həm keçibn yola qiymət vermək, 
həm də xalqımızm tarixində lider, dövb t başçısı və 
şəxsiyyətin oynadığı müstəsna rolu öyrənmək, milli 
dövbtçilik  təfəkkürünü və özünəinamım artırmaq 
baxımmdan əhəmiyyətlidir.

BMT Baş Məclisində nitq söyləyən 
Azərbaycan Respublikasınm ilk Baş Naziri

İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasınm BMT 
Baş Məclisinin sessiyasmda nitq söybyən ilk Baş Naziri 
olmuşdur. Məlum olduğu kimi, 2003-cü ilin sentyabr 
ayında BMT Baş Məclisinin 58-ci sessiyasında iştirak 
edən Azərbaycan Respublikasınm Baş Naziri İlham 
Əliyev öz çıxışında beynəlxalq abm də mürəkkəb pro- 
sesbrin cərəyan etdiyi dövrdə üzvbrin arasmda qar- 
şılıqlı anlaşılmazlıqların meydana çıxmasma görə, 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının şəraitə uyğun, çevik və 
adekvat münasibət göstərə bilməməsini qeyd edərək, 
mövcud BMT mexanizmlərinin zamanm tobbino cavab 
vermədiyini vurğuladı və bununla bağlı təşkilat daxilin- 
də islahatlarm vacib m əsəbyə çevrildiyini bildirdi. 
İlham Əliyev etdiyi çıxışmda regional və beynəlxalq 
təhlükəsizliyə qarşı olan təh d id b rb  bağlı fikirbrini

açıqladı, dünyada сэгэуап edən mürəkkəb proseslərdə 
BMT-nin yenidən strukturlaşmasmı, onun perspektiv 
foaliyyot strtegiyasında əsaslı dəyişikliklər etməsini ön 
plana çıxartdı. Azərbaycanm hökumət başçısınm fıkrin- 
сэ, BMT Təhlükəsizlik Şurasmda “həm bugünkü, həm 
də yanməsrlik reallıqlar öz əksini tapmalı” idi [1]. Azər- 
baycan Respublikası BMT m exanizm brinin yenidən 
işbnməsini, xüsusib də Təhlükəsizlik Şurasınm daimi 
üzvbrinin veto hüququna yenidən baxılmasmı təklif 
etdi. Eyni zamanda Şərqi Avropa dövbtbrindən  bir 
ölkənin Təhlükəsizlik Şurasmın üzvlüyə qəbul edil- 
məsinin vacibliyini bildirdi. О zaman bir çoxları belə 
bir toklilln пэ üçün edildiyini və mahiyyətini dark etmir- 
di. ilham Əliyevin bu toklifinin məqsədinin uzaqgörən- 
liyi özünü yalnız səkkiz il sonra göstərdi.
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Azərbaycan Respublikasmı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qeyri-daimi üzvü seçdirən Prezident

İlham Əliyevin tariximizdə yaratdığı ilklərdən biri 
yürütdüyü uğurlu xarici siyasət fəaliyyəti noticəsində 
Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şura- 
sına üzv seçilməsi olmuşdur. 2011-ci ildə də 2012- 
2013-cü illər üçün Təhlükəsizlik Şurasınm 5 qeyri-daimi 
üzvü seçilməli idi. Məlum olduğu kimi, Təhlükəsizlik 
Şurası, dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
üzrə BMT-nin məsul qurumu olaraq, 5 daimi və 10 qey
ri-daimi üzvdən ibarətdir. BMT Baş Məclisinin Prose- 
dur Qaydalarınm 142-ci bəndinə əsasən hər il BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 10 qeyri-daimi üzvündən 5-i 
yenibnir. Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmağın bir sıra 
şərtləri vardır. О dövlət bu quruma üzv ola bilər ki, sül- 
hə, təhlükəsizliyə, tolerantlığa, iqtisadi inkişafa, millət- 
lərarası və sivilizasiyalararası münasibətlərə, dialoqa 
konkret töhfələr verir.

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlü- 
yünə seçkilərdə namizədlər regional qruplar tərəfindən 
irəli sürülür. О zaman Afrikadan və Asiya-Sakit okean 
regionundan beş ölkə öz namizədliyini irəli sürmüşdü. 
Bunlar Qırğızıstan, Mavritaniya, Mərakeş, Pakistan və 
Toqo idi. Onlar 2011-ci il dekabrm 3 1-də Qabon, Livan 
və Nigeriya tərəfmdən azad olunan yerlər uğrunda mü- 
barizə aparırdılar. İlin sonunadək Bosniya və Herseqo- 
vinanın tutduğu yerə Şərqi Avropa dövlətbri qrupundan 
üç ölkə -  Azərbaycan, Macarıstan və Sloveniya iddia 
edirdi. Reqlamentə görə, qeyri-daimi üzvlüyə seçkilər 
gizli səsvermə yolu ilə həyata keçirilir. Azərbaycan, Qır- 
ğızıstan və Qvatemaladan başqa, digər ölkələr artıq 
əw əllər BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü 
olmuşdular.

BMT Təhlükəsizlik Şurasına iki illik qeyri-daimi 
üzvlük üçün 17 raundluq səsvermə keçirildi. Səsvermə- 
nin ilk raundu 21 oktyabr tarixində oldu. Şərqi Avropa 
qrupundan namizədliyini irəli sürən Sloveniya və Maca- 
rıstan ilə mübarizə aparan Azərbaycan seçkilərin 16 mər- 
hələsində əw əl Macarıstan, sonra isə Sloveniya üzərində 
şərtsiz üstünlük qazanaraq 17-ci mərhələdə qələbə üçün 
tələb olunan 129 səsdən də çox olan 155 səs əldə etdi. 
Bundan əvvəl baş tutan səsvermənin 16-cı mərhələsin- 
də Azərbaycan 116, Sloveniya isə 77 səs toplamışdı. 
Səsvermənin axırıneı mərhələsindən əvvəl Sloveniya 
tərəfı namizədliyini geri götürdü. Axırmcı mərhələdə 
isə Azərbaycanın lehinə 155 ölkə səs verdi, 24 ölkə 
bitərəf qaldı və 13 ölkə yenə də Sloveniyaya səs verdi. 
Azərbaycanm BMT Təhlükəsizlik Şurasma qeyri-daimi 
üzvlüyü 2012-ci il yanvarın l-dən başladı və 2013-cü 
il dekabrın 3 l -э qədər davam etdi. Azərbayean Respub- 
likası iki il ərzində Şərqi Avropa dövlətlər qrupunu bu 
qurumda təmsil etdi.

Ən qəribəsi və gülünc görünən bu idi ki, Şərqi Av
ropa ölkələri qrupundan təcavüzkar Ermənistan da Təh- 
lükəsizlik Şurasının üzvü seçilmək iddiasına düşmüşdü.

Amma bu ölkənin hansı əməli işi ilə bu quruma üzv 
olmaq istəyi məntiqsiz idi. Rüsvay olacaqlarını və heç 
birinci turdan belə keçməyəcəklərini anladıqları üçün 
ermənilar namizədlikdən imtina etdilər.

Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik 
Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul edilməsi böyük tarixi 
əhəmiyyət daşıyan hadisə idi. Bu, Azərbaycan dövləti 
və xalqının tarixində qürurverici bir ilk idi. Hər şeydən 
əvvəl ona görə ki, Azərbaycan Respublikası özünün 
müstəqilliyinin 20-ci ilində artıq dünya siyasətini 
тйэууэп edən 15 ölkədən birinə çevrilmişdi. Bu möhtə- 
şəm hadisə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu daha da 
artırdı, regionun lideri statusunu möhkəmləndirdi. Н э т  
də onu göstərdi ki, siyasi iradə və əzm olan yerdə istə- 
nilən hədəfə çatmaq olar. Bu, sadəcə üzv qəbul olunmaq 
məsələsi deyil, ölkəmizin beynəlxalq abm də artan nüfu- 
zunun göstəricisinin təsdiqi idi. Azərbaycan Cənubi 
Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda BMT Təhlükəsiz- 
lik Şurasının üzvü seçibn ilk ölkə oldu. Bu da rəmzi bir 
hal idi ki, Azərbaycan tarixi qələbəni BMT-nin təsis 
edildiyi gün olan oktyabrm 24-də əldə etmişdi. Azər- 
baycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev bunun- 
la bağlı olaraq verdiyi bəyanatında deyirdi:

“...Bir neçə saat bundan əvvəl ölkəmizin həyatında 
çox əlamətdar və tarixi hadisə baş vermişdir. BM T Təh- 
lükəsizlik Şurasına seçkilərdə Azərbaycan bu mötəbər 
təşkilatın üzvü seçilmişdir. Bu böyük qələbə münasibə- 
tilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. 
Bu, həqiqətən də, böyük qələbədir. BM T Təhlükəsizlik 
Şurası dünyanın ən mötəbər qurumudur və Azərbaycan 
müstəqil dövlət kimi artıq bu qurumun üzvüdür.

Bildiyiniz kimi, iki gün ərzində keçirilən seçkilərdə 
Azərbaycan bütün turlarda, bütün mərhələlərdə üstün- 
lük əldə etmişdir. Birinci turda 3 namizədin arasında 1-ci 
yeri Azərbaycan tutmuşdur. Ondan sonra keçirilərı 
səsvermələrdə həmişə bizim ölkəmizə çox böyük dəstək 
verilmişdir. Nəticədə 155 ölkə Azərbaycanın namizədli- 
yini dəstəkləyərək, etimad göstərərək bizi bu mötəbər 
təşkilata üzv seçdi. Mən fürsətdən istifadə edərək bizə 
inanan, bizə güvənən, bizə böyük hörmət göstərmiş 
biitürı ölkələrə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. De- 
mək istəyirəm ki, Azərbaycan bu təşkilatda sadiq olduğu 
ideallara, sülhə, təhlükəsizliyə, demokratiyaya, ədalətə 
xidmət edəcəkdir...

Bizim dünyadakı dostlarımızın sayı artmaqdadır... 
Dünya miqyasında 155 ölkə Azərbaycana inanır, Azər- 
baycana hörmət edir, Azərbaycana rəğbətlə yanaşır və 
Azərbaycanı dəstəkləyir.

... Bu səsvermə müstəqilliyimizin 20 illiyinə təsadüf 
edir. Bu, çox rəmzi məna daşıyan bir hadisədir. Bu, gös- 
tərir ki, 20 il ərzində Azərbaycan müstəqiJ dövlət, dün- 
yada böyük şöhrətə malik olan ölkə kimi özünü 
göstərib.
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Bu qələbə Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Bu 
qələbə Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir, siyasətimizin 
tərıtənəsidir... ".

BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul 
olunması Azərbaycan diplomatiya tarixində əldə edilmiş 
эп böyük nailiyyətlərdən biri olmaqla, ölkənin son illər 
dünya miqyasında artan siyasi nüfuzunun bariz sübutu 
oldu. Azərbaycan sabit inkişaf edən, yüksək iqtisadi 
göstəricilərə nail olan və beynəlxalq siyasətdəki fəaliy- 
yətləri ilə dünya ictimaiyyətinin rəğbətini qazanan dövlət 
olaraq bütün bu müvəffəqiyyətlərin nəticəsində bey- 
nəlxalq səviyyədə ən mötəbər qurumun üzvlüyünə seçil- 
mişdi. Səsvermə Azərbaycan Respublikasınm beynəlxalq 
aləmdə artan çəkisinin, ərazi bütövlüyü və sərhəd toxu- 
nulmazlığının bir daha təsdiqlənməsi oldu. Digər tərəf- 
dən, bu hadisə son illərdə İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altmda Azərbaycan dövlətinin dünya siyasətindəki müx- 
təlif qlobal problemlərin müzakirəsinə cəlb olunması, 
ölkəmizin regional siyasətlə yanaşı, dünya siyasətinin 
də əsas aktorlarmdan birinə çevrilməsini göstərirdi.

2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasmın 
qeyri-daimi üzvü kimi fəaliyyəti müddətində bir sıra 
məsələlərin gündəliyə çıxarılmasına nail oldu. Ermənis- 
tanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində 
yaradılmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ATƏT-in Minsk 
qrupunun vasitəçiliyi ilə həll edilməmiş qaldığmdan, 
Azərbaycan dövləti BMT Təhlükəsizlik Şurasmda qey
ri-daimi üzvlükdən istifadə edərək, özünün təhliikəsizlik 
problemlərini, ilk növbədə pozulmuş ərazi bütövlüyü 
məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasmın gündəliyinə

çıxartmaq, xüsusilə 2012-ci ilin maymda və 2013-cü ilin 
sentyabrmda 1 ay müddətinə Təhlükəsizlik Şurasının 
sodri funksiyalarmı icra edərkən BMT Təhlükəsizlik 
Şurasınm problemlə bağlı qəbul edilmiş dörd qətnamə- 
sinin yerinə yetirilməsi üçün yeni təşəbbüslə çıxış et- 
mək və Təhlükəsizlik Şurasmda Ermənistanm işğalçılıq 
siyasəti ilə bağlı yenidən məsələ qaldırmaq, beynəlxalq 
hüququn normalarmm bərpasmı tələb etmək huququ 
qazanırdı.

Azərbaycan dövlətinin BMT Təhlükəsizlik Şurasma 
üzv olması Ermənistanda faciə kimi qarşılandı. Lakin 
təcavüzkar ölkənin təxribatları və iyrənc fəaliyyətləri 
heç bir nəticə vermədi. Çünki ABŞ, Çin, Rusiya, Böyük 
Britaniya və Fransa kimi daimi üzvlərlə birgə Azərbay- 
canın da dünyanın bir nömrəli beynəlxalq təşkilatının 
эп ali qurumunda iştirakı Azərbaycan Respublikası döv- 
btinin tutduğu yolun dünya tərəfindən dəstəklənməsinin 
əyani təsdiqi, həm də beynəlxalq birliyin Azərbaycanda 
yürüdübn siyasətə və Prezident İlham Əliyevin fəaliy- 
yətinə verdiyi önəmin təzahürü, dünya ictimaiyyətinin 
ölkəmizə olan inamın və etimadm ifadəsini özündə ehti- 
va edirdi. Azərbaycanın yürütdüyü siyasətin yanında Er- 
mənistan çox cılız görünürdü.

Prezident İlham Əliyevin tövsiyəsi əsasmda Azər- 
baycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi BMT Təhlü- 
kəsizlik Şurasınm üzvü olaraq qarşıdan gələn iki il 
müddətində öz təcrübəsinə uyğun sahələrdə, xüsusilə də 
sivilizasiyalararası dialoq, iqtisadi cəhətdən az inkişaf 
etmiş dövlətlərə yardım və digər humanitar məsələlərə 
dair yeni layihələr hazırladı.

Prezident Ilham Əliyevin BMT Təhlükəsizlik Şıırasının iclasında 
sədrliyi və nitqi tariximizin ilki kimi

Prezident İlham Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurası- 
nın iclasına sədrlik edən və onda nitq söyləyən Azər- 
baycan Respublikasınm ilk dövlot başçısıdır. 2012-ci il 
maym 4-də Azərbaycan Respublikası dövləti BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etdi [2]. O, bu estafeti 
aprel aymda Şuraya sədrlik etmiş ABŞ-dan qəbul etdi. 
4 may tarixində İlham Əliyev BMT Baş Məclisinin icla- 
sına sədrlik etdi və orada dərin məzmun daşıyan nitq 
söylədi. Bu, Azərbaycan tarixində qürurverici möhtəşəm 
bir ilk idi. İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçən iclasmda 
dövlət başçısı iclasın gündəliyinin “Terror aktlarmın 
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər” 
mövzusuna həsr olunduğunu diqqətə çatdırdı. BMT-nin 
baş katibi Pan Gi Mun, Almaniyanın xarici işlər naziri 
Guido Vestervelle, Toqonun xarici işlər və əməkdaşlıq 
naziri Eliot Ohin, Barak Obama kabinetinin üzvü, ABŞ-ın 
BMT-dəki daimi nümayəndəsi Susan Rays, Mərakeşin 
xarici işlər və əməkdaşlıq naziri Yusif Əmrani, Rusiya 
Federasiyası Prezidentinin terrorizm və mütəşəkkil 
cinayətkarlıqla mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi 
Aleksandr Zmeyevski, Kolumbiyanm çoxtərəfli işlər 
nazirinin müavini Patti Londono, Çin Xalq Respublika- 
sınm nümayəndəsi, Pakistan, Böyük Britaniya, Hindis-

tan, Cənubi Afrika Respublikası, Qvatemala, Fransa və 
Portuqaliya nümayəndələri də çıxışlannda Azərbaycan 
Respublikasınm tarixində ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasına sədrlik etdiyini bildirərək, bu münasibətlə 
təbriklərini çatdırdılar, söylədilər ki, terror dünyadan 
hələ də əl çəkməmişdir və ona qarşı mübarizə tədbirləri 
davam etdirilməlidir.

4 may tarixli iclasa sədrlik edən Azərbaycan Res- 
publikasının Prezidentinin dünya problemlərinin həlli- 
nin önə sürüldüyü dərin məzmunlu nitq söyləməsi 
müasir müstəqil Azərbaycan tarixində qürurverici bir ilk 
idi. Nitqində İlham Əliyev vurğulayırdı:

"... Terrorçuluq beynəlxalq sülh və təhliikəsizliyə, о 
cümlədan bütürı üzv dövlətlərdə insarı hüquqlarının, 
fundamental azadlıqların, demokratiyanın, siyasi müs- 
təqilliyin, suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və nəhayət, 
sosial və iqtisadi inkişafın bərqərar olunmasına ciddi 
təhdiddir.

Azərbaycan terrorçuluğun bütün form a və təzahür- 
lərini qəti surətdə pisləyir. Biz hesab edirik ki, bütün 
terror aktları ağır cinayətdir, onlar pislənməli və bunu 
törədənlər isə cəzalandırılmalıdırlar. Terrorçulara öz 
əməllərini əsaslandırmaq üçün heç vaxt imkan verilmə-
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məlidir. Səbəblərirıdən asılı olmayaraq, heç bir terror 
aktı əsaslandırıla bilməz. Terrorçuluğun dəyişən ma- 
hiyyəti və siması, bir çox hallarda onun təcavüzkar 
separatizm, ekstremizm və mütəşəkkil cinayətkarlığa 
bağlılığı vardır.

Silahlı münaqişəlarə məruz qalan yerlərdə, xüsusən 
də xarici hərbi işğal altırıda olan ərazilardə terrorçuluq 
ilə həmirı məkanda olanlar arasında bir qayda olaraq 
sövdələşmənin yaranmasına şəraitlər formalaşır. Azər- 
baycan m üxtəlif yollarla terrorçuluğa məruz qalmışdır. 
Azərbaycan kənardarı təşkil olunan terror fəaliyyətinin 
birbaşa hədəfınə çevrilmişdir. Ermənistan Respublikası 
Azərbaycanın mülki əhalisi və infrastrukturuna qarşı 
onlarla terror aktı törətmişdir. Bunutı rıəticəsində 2 min- 
dən artıq azərbaycanlı həyatım itirmişdir. Ermənistan 
öz güc strukturlarının bilavasitə iştirakı ilə hazırladığı 
həmin terror aktlarını beyrıəlxalq terror qruplarından 
istifadə edərək törətmişdir. Ermənistan-Azərbaycarı, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin fəalfazasında Ermənis- 
tan etnik təmizləməyə rıail olmaq üçün hərbi təcavüzlə 
yanaşı, mülki əhaliyə qarşı getıiş şəkildə terror aktların- 
darı da istifadə etmişdir. Həmin vəhşilik aktları 1992-ci 
ilin fevra l ayında Xocalı əhalisinin məhv edilməsi ilə 
kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Həmin vaxt 613 günahsız 
irısan, о cümlədən qadınlar, uşaqlar və у aşlılar öz həyatı 
ilə vidalaşmışdır. Yüzdən artıq qadın, altmış üç uşaq 
qətlə yetirilmişdir. Ermənistan, həmçinin münaqişə zo- 
nasından uzaq məsafədə də ictimai nəqliyyatda və 
miihüm infrastruktur yerlərində, 1994-cü ildə Bakı met- 
rosunda bomba partlayışı və digər əməllər kimi terror 
aktlarını törədərək, mülki əhaliyə qarşı mübarizə apardı.

Bu gün Ermənistanın terror risklərindən irəli gə- 
lərək, biz əsasən terror hədələrinin tərəfımizdən zərər- 
sizləşdirilməsinə baxmayaraq, bu risk yenə də yüksək 
olaraq qalır. B ir sıra terror aktlarının, о cümlədən 
Azərbaycamn mülki infrastrukturlarına, xüsusən su 
rezervuarları və bəndlərinə, neft kəmərləri şəbəkəsinə 
hücum edilməsi kimi əməllərin legitim hərbi taktikası 
olması ilə bağlı açıq bəyanatlar və fik irlər hələ də 
müşahidə edilir. Bunlar birmənalı surətdə mülki əhali 
arasında yüz minlərlə tələfatın olması ilə nəticələnə 
bilər. Beynəlxalq terror təşkilatlarının elem enthri 
Ermənistanın təhlükəsizlik və müdafiə sektoruna inteq- 
rasiya edilib. Avropa dəyərlərinə və universal dəyərlərə 
sadiq olduğunu göstərməyə çalışan ölkə tərəfindən 
beynəlxalq terror təşkilatlarının üzvlərini qəhrəman 
kimi qələmə vermək və onlara abidələr ucaltmaq say- 
brin i görmək təəssüf doğurur.

Azərbaycanlılara qarşı apardmış etnik təmizhmə 
siyasəti Azərbaycamn beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
ərazisinin iyirmi faizinin işğalı ilə nəticələnmişdir. Bir 
milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün öz doğma 
yurdlarından didərgin salınmışdır.

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası erməni qoşunlarının 
işğal edilmiş ərazilərdən çıxardmasını tələb edən dörd 
qətnamə qəbul etmişdir. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermə-

nistan təxminən iyirmi il ərzində bu qətnamələrə məhəl 
qoymur.

Azərbaycanm işğal edilmiş əraziləri terrorçuluqla 
separatizm, ekstremizm və mütəşəkkil cinayətkarlıq, о 
cümlədən narkotik maddələrin dövriyyəsi, çirkli pulla- 
rın yuyulması və silah qaçaqmalçılığı arasında olan 
əlaqə baxımından böyük narahatlıq mənbəyidir. Ermə- 
nistanın terror hədələrinə əlavə olaraq, Azərbaycan 
beynəlxalq terror qruplarından irəli gələn risk və 
təhlükələrlə hələ də üzləşir. Ölkəmizin həssas regionlara 
yaxınlığı bu hədələri bizim üçün daha qabarıq şəklə 
salır. Buna görə Azərbaycan təbii olaraq milli səviyyədə 
genişmiqyaslı tədbirləri görməkdədir və terrorçuluğun 
qarşısının alınması üçün beynəlxalq səyhrə fəa l şəkildə 
töhfə verir. Təhlükəsizliyin bölünməzliyinin carçısı olan 
Azərbaycan beynəlxalq antiterror koalisiyasına fəa l  
şəkildə töhfə verən ölkədir...

Terrorçuluğun aydın tərifi və beynəlxalq terrorçu- 
luqla bağlı konvensiya həll olunmamış bəzi məsələlərin, 
о cümlədən terror hərəkətlərinin təşkil edilməsi, maliy- 
yələşdirilməsi, təşviq edilməsi, təlimatlandırdması, digər 
birbaşa və ya dolayı yolla dəstəklənməsindən çəkin- 
dirmək məsələlərinin həllinə töhfə verə bilər. Bu cür 
razdığın əldə olunması terrorçuluğun əsas səbəblərinin 
əhatəli və açıq şəkildə müzakirəsinə əsaslanmalıdır. Biz 
sosial və iqtisadi inkişaf, eləcə də təhsil məsələlərinin 
həlli üçün bu sahəyə hazırkı beynəlxalq səylər çərçivə- 
sində, о cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mexa- 
nizmləri vasitəsilə birmənalı olaraq lazımi diqqət 
yetirməliyik. Iqtisadi çətinliklərlə müşayiət olunan 
məhdud təhsil imkanları bir çox hallarda dinləri təfsir 
etmək adı altında terror təşviqatının apanlmasına zəmin 
yaradan amillər hesab edilə bilər. Terrora qarşı müba- 
rizə hər lıansı konkret din və ya mədəniyyətə hücum 
çəkmək üçün istifadə edilə bilməz. Bu gün biz məhdud 
dini məlumatlüıq şəraitində yaşayırıq və bu, miiəyyən 
hallarda şişirdilmiş form a alır, bəzən etnik, dini və 
mədəni köklərə malik münaqişələrin qızışdırdması üçün 
məkrli şəkildə sui-istifadə olunur. Son illər ərzində bəzi 
ölkələrdəki islamofobiyanın qəbuledilməz səviyyədə 
olması bu cür böhtan xarakterli hərəkətlərin və səhv 
konsepsiyaların qarşısının alınmasında birgə səylərin və 
dialoqun olduqca böyük əhəmiyyətiııi təsdiqləmişdir...

Əminəm ki, terrorçuluğa qarşı mübarizənin aparıl- 
ması işində bütün səylərimizi birləşdirməliyik. Terror- 
çuluğun hazırkı siması və onun beynəlxalq sülh və 
sabitliyə təhlükə olan digər hədələrlə bağhlığı dövlətlər 
arasında daha six əməkdaşlığı, о cümlədən BMT-nin 
daha yaxşı, əlaqələndirilmiş, ahəngdar və sistemli ya- 
naşmasını tələb edir. Bununla belə, dövləthr arasında 
münaqişələrin olması, xarici hərbi təcavüz və təcavüz- 
kar separatizm terrorçuluq üçün münbit şərait yaradır. 
Buna görə beynəlxalq ictimaiyyət beynəlxalq hüququn 
ümumi qaydada qəbul edilmiş normaları və prinsipləri 
dsasında miinaqişələrin, xüsusən ərazi bütövlüyünün 
təmin edilməsi və dövlətlarin beynəlxalq səviyyədə
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tanınmış sərhədlərinirı toxunıılmazhğına aid məsələlərirı 
həllinə çalışmalı və ölkələrə öz əraziləri üzərində suve- 
renliyin bərpa edilməsinəyardım etməlidir... ” [2].

Azərbaycan Respublikası BMT üzvləri arasmda 
cəmi 20 il əvvəl dövlət müstəqilliyinin bərpa etmiş bir 
ölkə olsa da, bu qurumda tutduğu rəhbər mövqenin və 
Prezident İlham Əliyevin nitqinin böyük tarixi əhəmiy- 
yəti var idi. Hər şeydən əvvəl, Prezident İlham Əliyevin 
nitqi Azərbaycanın təkcə XXI əsr tarixi üçün deyil, həm 
də bütün dövlətçilik tarixi üçün yadda qalan və möhtə- 
şəm idi. Çünki Azərbaycan dövlət başçısı ilk dəfə olaraq 
Təhlükəsizlik Şurasının iclasma sədrlik edir və nitq 
söyləyirdi. Bu nitq Azərbaycan dövlətinin bcynolxalq 
təşkilatda təmsil olunması, dünya siyasətindəki bu və ya 
digər uğuru, respublikanın müstəqil ölkə kimi təsdiqi 
baxımından əhəmiyyətli idi. Ona görə də BMT kimi 
dünyanm nüfuzlu beynəlxalq təşkilatmda edilən nitq 
mühüm mahiyyət daşıyır. Söylənən nitq Prezident İlham 
Əliyevin nüfuzuna təsir edən və onun dünya miqyasmda 
çəkisini göstərən beynəlxalq amil idi. Prezident İlham 
Əliyev buna qədər do xarici ölkələrdə və beynəlxalq 
təşkilatlarm toplantılarmda dəfələrlə nitqlər söyləmiş və 
rəğbətlə qarşılanmışdı. Azərbaycan Prezidenti etdiyi 
nitqləri və siyasi-dövlətçilik fəaliyyəti ilə bəzən mövcud 
diplomatiya çərçivəbrini aşıb keçən liderbr sırasma 
daxildir. Təhlükəsizlik Şurasmda etdiyi nitq də bu ba- 
xımdan diqqəti cəlb edirdi. Adətən dövlət başçıları 
Təhlükəsizlik Şurasmda etdikləri nitqlərində bitərəf 
mövqe tutur, öz ölkələrinin problemlərini gündəliyə 
gətirməkdən çəkinirlər. Lakin Azərbaycan Prezidenti 
belə etrmdi. O, Ermənistanm Azərbaycan torpaqlarmı 
işğal etməsi, dünya terror şəbəkələrində aparıcı mövqe 
tutması problemlərindən bəhs etdi. Azərbaycan Prezi- 
dentinin söylədikləri erməni terrorunun tokco Azorbaycan 
deyil, bütün dünya üçün təhlükəli olduğunu dünyaya 
çatdırmaq baxımmdan da əhəmiyyətli idi. Çünki Ermə- 
nistan terrorçuluğu dəstəkləyir və Azərbaycamn işğal 
olunmuş ərazilərində terrorçularm düşərgəbrini saxlayır 
və digər qanunsuz fəaliyyətləri həyata keçirir, terroru 
dövlət səviyyəsində himayə edir. Azərbaycan isə terrora 
məruz qalan ölkədir və terrora qarşı mübarizə aparan 
ölkələrin yanındadır.

Azərbaycanın birinci sədrliyi dövründə BMT Təh- 
lükəsizlik Şurasınm 13 açıq, 16 qapalı iclası keçirildi. 
Bu müddət ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasmın 2-si Su- 
dandakı vəziyyətə, 1-i isə Qvineya-Bisaudakı hərbi çev- 
rilişə dair olmaqla 3 qətnaməsi; habelə mətbuat üçün 
7 bəyanatı qəbul edildi.

Azərbaycan Respublikasmın BMT Təhlükəsizlik 
Şurasmda 2013-cü ilin oktyabr ayından başlayan ikinci 
sodrliyi də səmərəli oldu. Əsas mövzu kimi 2013-cü il 
28 oktyabr tarixində “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) arasında tərəfdaşlıq 
əlaqələrinin gücləndirilməsi” mövzusunda qurumun 
yüksək səviyyəli iclası təşkil edildi. Bu dövrdə Təhlü- 
kəsizlik Şurasımn gündəliyi beynəlxalq sülh və təhlü-

kəsizliyin tnmin olunması ilə əlaqədar mühüm məsələləri 
əhatə etdi. Təhlükəsizlik Şurasmda dörd qətnamə, altı 
bəyanat qəbul edildi. Beynəlxalq sülh vo təhlükəsizliyin 
təmin olunması istiqamətində öz səylərini əsirgəməyən 
və davamlı şəkildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan döv- 
ləti BMT Təhlükəsizlik Şurasınm sədri qismində bey- 
nəlxalq səviyyədə ndalotin və hüququn prinsiplərinin 
bərqərar olmasma öz mühüm töhfələrini verdi.

Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin liderliyin- 
də Azərbaycan Respublikası dövbti BMT T əhlükəsizlik 
Şurasına üzvlüyü və sodrliyi dövründə üzərinə düşən 
vəzifələri layiqincə yerinə yetirdi, dünyada sülh və təh- 
lükəsizliyin təmin olunması istiqamətində səybrini da- 
vam etdirdi, beynəlxalq hüquq normalarmm vo ədalətin 
müdafıəsinə çalışdı, sülh və beynəlxalq təhlükəsizliyə 
dair qlobal, yaxud regional əhənıiyyətli m əsəbbrin gün- 
dəliyini müəyyənbşdirdi. Azərbaycan diplomatiyasınm 
səyləri dövbtimizin milli maraqlarının qlobal səviyyədə 
genişləndirilməsinə yönəldi. Terrordan və işğaldan əziy- 
yət çəkən ölkə kimi Azərbaycan beynəlxalq sülh və təh- 
lükəsizliyə yaradılan təhdidbri, о cümlədən Ermənista- 
nm təcavüzkar siyasətini daim diqqətdə saxladı.

Azərbaycan Respublikasmın BMT Təhlükəsizlik 
Şurasmdakı üzvlüyü həm dünya siyasət, həm də Azər- 
baycan baxımmdan əhəmiyyətli fəaliyyətbrb tarixə keç- 
di. Prezident İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, ədalətin 
və beynəlxalq hüququn norma və prinsipbrinin qorun- 
masını BMT Təhlükəsizlik Şurasında özünün prioritet 
məqsədi kimi qarşıya qoyan Azərbaycan dövbti iki il 
ərzində qurumun qeyri-daimi üzvü kimi uğurlu fəaliy- 
yətini davam etdiridi, sədrliyi dövründo bcynolxalq sülh 
vo təhlükəsizliyin qorunmasma töhfəbrini verdi, Şuranın 
gündəliyində dayanan m əsəbbrin müzakirəsində fəal rol 
oynadı və daim öz qətiyyətli mövqeyini ortaya qoydu.

Azərbaycan dövbti müstəqillik tarixində ilk dəfə 
bu ali qurumun üzvü kimi beynəlxalq gündəlikdə duran 
эп aktual məsələlər üzro müxtəlif səviyyələrdə müzaki- 
rələrin aparılmasmm və qərarların qobul edilməsinin 
bilavasitə iştirakçısı oldu. Beynəlxalq hüququn norma 
və prinsipbrinə riayət olunması, qanunun aliliyi, müna- 
qişəbrin qarşısmın alınması və həll edilməsi, münaqişəli 
vəziyyətbrdə mülki əhalinin müdafiəsi, terrorçuluq 
əleyhinə mübarizə, BMT və regional təşkilatlar arasmda 
omokdaşlıq mövzuları ib  yanaşı, Yaxm Şərq sülh pro- 
sesi, Suriya, Əfqanıstan və Afrikanm bir sıra dövb tb - 
rində vəziyyət BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlüyü 
müddətində Azərbaycan Respublikasınm böyük əhə- 
miyyət verdiyi məsələlər sırasmda oldu.

Azərbaycanm Təhlükəsizlik Şurasında hor iki sədr- 
liyi müddotindo qurumun 59 açıq və qapalı iclası keçi- 
rildi, 7 qətnamə, Şura sədrinin 3 bəyanatı və mətbuat 
üçün 13 boyanat qobul edildi. Bu, Azorbaycan milbtino 
qürur verən bir hadisə oldu. Lakin bu, sonuncu ilk 
olmadı. Müstəqillik tarixində Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi digər ilklərdən biri Azərbaycanm dünya 
xəritəsində axtarılmasma qon qoyulması oldu.
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Azərbaycanıtı xəritada axtanlmasına sotı qoyulması

Prezident Ilham Əliyevin Azərbaycan tarixində 
yaratdığı ilklərdən biri “Evrovision” mahnı yarışmasmın 
Bakıda ən mükəmməl şəkildə təşkil edilməsi, yarışma 
zamanı maddi-mənəvi mədəniyyətimizin təbliğ edilməsi 
ilə ölkəmizin xəritədə axtarılmasına son qoyulması ol- 
muşdur. Məlum olduğu kimi, 2011-ci ildə Almaniyanm 
Düsseldorf şəhərində 25 ölkə təmsilçisinin iştirakı ilə 
keçirilən 56-cı Avroviziya mahnı müsabiqəsində Azər- 
baycan təmsilçiləri 221 bal toplayaraq qalib gəldikləri 
üçün qaydalara uyğun olaraq növbəti yarış Azərbay- 
canda keçirilməli idi. Bu, qürurverici bir hadisə idi.

2012-ci ilin may ayında Bakı şəhərində “Avroviziya 
2012” mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi iizrə Təşkilat

Komitəsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ilham 
Əliyevin 19 may 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə yara- 
dıldı [5]. Təşkilat Komitəsinin sədri UNESCO-nun 
xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyeva oldu. 2012-ci ildə Bakıda 
keçiribn  57-ci Avroviziya mahnı müsabiqəsi müasir 
Azərbaycan və Avropa mədəniyyət tarixində mühüm 
yerlərdən birini tutdu. Bütün dünyanın nəzərləri Azər- 
baycana yönəldi, minlorb turist ölkəmizə gəldi. Müxtəlif 
ölkələrdən insanlar Azərbaycana axm etdilər. Həqiqətləri 
öz gözləri ilə gördübr. Azərbaycan tarixi və mədəniy- 
yəti təbliğ edildi. Azərbaycanm xəritədə axtarılmasma 
son qoyuldu. Bu hadisə tariximizdə qürurverici bir ilk idi.

Dövlət canlı orqanizmdir -  dairn genişlənməlidir

Prezident İlham Əliyev tariximizdə indiyədək rast 
gəlinməyən bir ilkə imza atmış, nitqlərində ölkə qarşı- 
sında dayanan b eb  bir strategiyam müəyyənləşdirmiş- 
dir: dövlət canlı orqanizmdir -  daim genişlənməlidir. 
Bu, uzunmüddətli strategiya olub, Azərbaycanın nəinki 
indisini, eyni zamanda gələcək zamanlarını da əhatə 
edir. Genişlənmə müasir beynəlxalq münasibətlərdə ar- 
tıq hakim olan və təsdiq edibn coğrafi-siyasi mövcud- 
liyyətinin dəyişdirilməsini deyil, maliyyə-iqtisadi və 
nüfuz baxımmdan genişlənməni özündə ehtiva edir. 
Məhz bu məqsədi həyata keçirtmək yolunda Prezident 
İlham Əliyev dərin məna daşıyan addımlar atdı. Azər- 
baycanm müasirləşməsinin vacibliyini irəli sürdü. Bəs 
müasirləşmə Azərbaycana пэ üçün lazımdır? Tarixinin 
təcrübəsi göstərir ki, hər hansı bir ölkənin çoxlu maliyyə 
vəsaitləri, təbii sərvətləri ola bibr. Lakin əgər dövbt ha- 
kimiyyoti həmin təbii sərvətbri milli sərvətbrə çevir- 
mirsə, yeni texnologiyaların tətbiqini həyata keçirmirsə, 
insanlar əməyi yadırğayırlarsa, ölkə digərbrindən geri 
qalır və çox vaxt da rəqabətə tab gətirmir. Geri gedən 
ölkə isə heç bir zaman nüfuz baxımmdan genişlənə bil- 
məz. Buna dair çoxlu nüm unəbr gətirmək olar. Məlum 
olduğu kimi, uzun tarix boyu mövcud olmuş xalqlarm 
və ölkəbrin bir çoxu məhz zamanla ayaqlaşa, ona 
uyğunlaşa bilm ədikbri üçün hazırda dünyanm siyasi 
səhnəsində mövcud deyilbr. Zamanla ayaqlaşmayan, 
dövrün şərtlərinə uyğunlaşmayan və özü yaşayış şərt- 
lərini irəli sürməyən xalqların çoxu hazırda dünya 
siyasətində söz sahibi deyilbr. Bir zamanlar Roma və 
Bizans imperatorluqları, Portuqaliya, İspaniya, Hollan- 
diya, Osmanlı dövbti, Avstriya-Macarıstan dünya 
siyasətinə ya hökmranlıq edər, ya da xeyli nüfuzlu idibr. 
Lakin zaman-zaman onların bəzibri həm dünyada 
gedən m üasirbşm ə prosesbrinə uyğunlaşmadıqları 
üçün, həm də onları parçalamağa çalışan xarici gücbrin 
təzyiqbrinə tab gətirə bilməyərək zəiflədilər, bəziləri isə 
dağılıb dünya səhnəsindən getdibr. Bu dö v b tb rin  və 
imperatorluqlarm taleyi bəzi nəticələr çıxarmağa, ibrət 
dərsbri almağa imkan verir.

Müasirləşmə rəqabətə davamlı Azərbaycanm qurul- 
ması və vətəndaşın daha yaxşı yaşayışmı təmin etmək 
üçün lazım idi. Artıq rəqabətə davamlı Azərbaycan döv- 
b ti yaranmışdır. Ötən ilb r  tarix baxımından qısa olsa 
da, həyata keçiribn tədbirbr, islahatlar və inkişaf baxı- 
mından bir sıra ölkəbrin keçdikbri yüz ilbrə bərabərdir.

Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində Azər- 
bayean müasirbşən bir ölkəyə çevrilmişdir. Sovet dövrü 
başa çatdıqdan sonra yaranmış boşluqda Azərbaycan 
xalqınm əməyi yadırğamasmm qarşısı alınmışdır. Ilham 
Əliyev Azərbaycan xalqının m inillikbr tarixində Quru- 
cu Prezident adını qazanmışdır. Azərbaycan ərazibrinin 
bir hissəsinin Ermənistan silahlı qüvvəbrinin işğalı 
altında olmasma baxmayaraq, ölkə tərəqqi etmiş, tikinti- 
quruculuq işbri genişbndirilmişdir.

Güclü bir Azərbaycan dövbti qurulmuşdur. Tarixi 
təcrübə göstərir ki, təbii sərvətbr heç də xalqm inkişa- 
fınm başlıca şərti deyildir. Əsas m əsəb təbii sərvətləri 
milli sərvətə çevirmək və uğurla əməkdaşlıq etmək ba- 
carığıdır. Azərbaycan rəhbəri təbii sərvətbri ib  sərvət- 
b rə  çevirərək xalqın və dövbtin  ümumi tərəqqisinə 
yönəltmişdir.

Bir zamanlar Azərbaycan qaz və elektrik enerjisi 
təchizatı sarıdan digər ölkələrdən asılı vəziyyətdə idi. 
Həmin d ö v b tb r istədikləri vaxt Azərbaycana satdıqları 
qazı və elektrik enerjisini dayandırar və ondan siyasi 
təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışardılar. Nəinki 
rayonlarda və kəndbrdə, hətta Bakıda insanlar axşamlar 
bəzən şam və ağ neft lampalannm ümidinə qalardılar. 
Ötən ilb r  ərzində Azərbaycanda yürüdübn siyasət 
nəticəsində bu vəziyyətə son qoyulmuşdur. Azərbaycan 
enerji təhlükəsizliyini təmin edən bir ölkə olmuşdur.

Bəzi ölkələrdən ərazisi baxımmdan kiçik, əhalisinin 
sayına görə az olmasma baxmayaraq, Azərbaycan Res- 
publikası qaz təchizatım nəinki təmin etdiyi, eyni za
manda Avropanın təbbatınm  ödənilməsində miihüm rol 
oynayan bir ölkəyə çevrilmişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
əsas ixrac neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmər- 
b r i  təkcə iqtisadi deyil, böyük siyasi və strateji
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əhəmiyyət daşıyan, Azərbaycanm müstəqilliyinin möh- 
kəmləndirilməsində mühüm rol oynayan kəmərlərdir. 
TANAP və ТАР layihələri Azərbaycanın qoca qitənin 
dövlətləri və xalqları üçün пэ qədər əhəmiyyətli bir ölkə 
olduğunu göstərmişdir.

Azərbaycan nəqliyyat təhlükəsizliyini təmin edən 
bir ölkə olmuşdur. Böyük ipək yolu, Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmiryolu kimi layihələr Azərbaycanı yenidən dünyanm 
tranzit, nəqliyyat və ticarət mərkəzlərindən biri halma 
gətirmişdir. Çoxşaxəli nəqliyyat kəmərlərinin yaradıl- 
ması və inkişaf etdirilməsi Azərbaycanm iqtisadi qüdrə- 
tinin artmasına təsir edən amillərdən biri olmuşdur. 
Bakı-Tbilisi-Qars, Naxçıvan-Məşhəd dəmiryol xətləri- 
nin tikintisinin, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat- 
kommunikasiya xəttinin uğurla başa çatması ilə Azər- 
baycan dünyanm böyük nəqliyyat qovuşağı olan bir 
ölkəyə çevriləcəkdir. İnfrastruktur inkişaf edəcək, yeni 
iş yerləri açılacaq, əhalinin həyat şəraiti daha da yaxşı- 
laşacaqdır.

Yürüdülən siyasət nəticəsindo Cənubi Qafqaz iqti- 
sadiyyatınm təqribən 75%-i Azərbaycanm payına düşür. 
Azərbaycan iqtisadiyyatmm neftdən asılılığınm azaldıl- 
masına yönələn siyasət genişləndirilmişdir. Xüsusən 
turizm, kond təsərrüfatı və yeni texnologiyalarm tətbi- 
qinə başlıca yer ayrılır.

Dünyada gedən mürəkkəb maliyyə-iqtisadi və si
yasi proseslərə, ərazisinin 20%-nin Ermənistanın işğalı 
altmda olmasma baxmayaraq, Azərbaycan tikinti- 
quruculuq meydanına çevrilmişdir. Ölkədə geniş inşaat 
işləri aparılır, yeni iş yerləri, qaçqın və məcburi köçkün- 
lər üçün evlər tikilir. Başqa hər hansı bir ölkə belə 
şəraitdə olsaydı, o, çox ağır bir vəziyyətə düşərdi.

Azərbaycan borc alan ölkədən borc verən, kapital 
ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Bir zamanlar Azərbay- 
can xarici ölkələrdən borc istəsə də, verməzdilər. Çünki 
borcun qaytarılmasına ümid və sabaha inam yox idi. 
Artıq qeyd edildiyi kimi, Prezident İlham Əliyevin 
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan dövləti tariximizdə 
ilk dəfə olaraq "dövlət canlı orqanizmdir -  daim geniş- 
lənməlidir” geosiyasi nəzəriyyəsini uğurla həyata keçirən 
bir ölkə olmuşdur. Azərbaycan şirkətlərinin Avropanın 
“göbəyində” -  Balkanlarda, Gürcüstan, Türkiyə və b. 
ölkələrdə nəhəng layihəbrdə iştirak etməsi dövlətimizin

beynəlxalq fəaliyyətinin tərkib hissəsi olan xarici iqti
sadi siyasətin qürurverici səhifnlorindən biridir.

Azərbaycan dövləti ötən illərdə ölkəni xarici hərbi 
müdaxilədən qorumaq qabiliyyətində olan güclü ordu 
və müasir hərbi-sənaye kompleksi yaratmışdır. Azərbay- 
can beynəlxalq silah sərgilərində özünəməxsus yer tutur.

Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin ilk 13 ilin- 
də qədim və zəngin Azərbaycan mədəniyyətinə yeni bir 
nəfəs gəlmişdir. Azərbaycan maddi və qeyri-maddi irsi 
UNESCO-nun irs siyahısma daxil edilmişdir. Azərbay- 
can Prezidenti xalqınm dünya mədəniyyəti yaradan bir 
xalq olduğunu bir daha sübut edərək, ona böyük yara- 
dıcılıq imkanları yaratmışdır.

Azərbaycan Prezidentinin yaratdığı i 1 к 1 ordon biri 
Bakıda Bayraq meydanmın yaradılması olmuşdur. Bu- 
nunla da dövlətçilik tariximizdə bundan sonrakı bütün 
tariximizdə yaşayacaq gözəl bir ənənənin əsası qoyul- 
muşdur.

Ana dilinə qayğı Azərbaycan Prezidentinin fəaliy- 
yətinin sahələrindən biridir. Azərbaycan Prezidentinin 
ana dilimizin saflığının qorunması haqqında imzaladığı 
sənədlər qloballaşma şəraitində dilçilik elmimizin 
inkişafmda yeni imkanlar açmışdır.

Azərbaycan Prezidentinin ölkəmizin və millətimi- 
zin birliyinin rəmzlərindən biri olan dinimizə xüsusi 
qayğı göstərməsi hamı tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 
Din və dövlət ölkəni dik saxlayan iki ayaqdır. Millət və 
ölkə bunların biri olmadan, to к ayaqda qala bilməz. Di- 
nimizə və dini adət-ənənələrimizə qayğı dövlət rəhbə- 
rinin fəaliyyətinin mühüm sahələrindən biridir. Din ilə 
dövləti qarışdırmadan onlar arasmda qızıl ortanı müəy- 
yənləşdirərək hər ikisini inkişaf etdirmək Azərbaycan 
Prezidentinin uğurlarmdan biri hesab edilə bilər.

İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində xalqın milli 
ruhu yüksəlmiş və özünəinamı artmışdır. Xalq və dövlət 
arasında birlik, hakimiyyətin qanadları arasmda səmə- 
rəli əmokdaşlıq qurulmuşdur. Demokratikləşdirmə, və- 
tondaş cəmiyyətinin qurulması məqsədi ilə geniş 
islahatlar həyata keçirilmişdir. Çoxpartiyalı sistenıin 
əsasları möhkəmləndirilmişdir. Azad mətbuat formala- 
şaraq inkişaf etmişdir.

İlham Əliyev əslində ölkədə möcüzə yaratmış, dün- 
yaya yeni bir model vermişdir. Bu, Azərbaycan modelidir.

Kosmos klubunun iizvü

İlham Əliyevin müstəqil Azərbaycan tarixindəki 
ilklərindən biri Azərbaycan Respublikasmı kosmos 
dövləti etmək olmuşdur. Azərbaycan 2013-cü ilin fevral 
ayında kosmik fəzaya ilk peykini buraxdı.

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Ka- 
binetinin hələ 2008-ci ilin birinci yarısınm sosial-iqti- 
sadi inkişafmın yekunlarma həsr olunmuş iclasmda 
“Aznrbaycan Respublikasmda yeni və ən texnoloji sə- 
naye sahəsi olan kosmik sənayenin yaradılması və tele- 
kommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması” barədə 
verdiyi tapşırıq əsasmda konkret fəaliyyət proqrammm

nıiiəyyon ləşdiri hnəsi istiqamətində işlərin görülməsinə 
başlanıldı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azər- 
baycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması 
və telekommunikasiya peyklərinin orbitə çıxarılması 
haqqmda” 4 noyabr 2008-ci il tarixli 27 nömrəli sərən- 
camı imzalandı [3]. Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin 17 avqust 2009-cu il tarixli 443 nömrəli sərəncamı 
ilə “Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin ya- 
radılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edildi. 
Sərəncam və Dövlət Proqramı ilə telekommunikasiya 
peykinin hazırlanaraq orbitə çıxarılması konkret vəzifə
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kimi qarşıya qoyulur və müvafıq tədbirlərin həyata keçi- 
rilməsi nəzərdə tutulurdu [4]. Telekommunikasiya 
peykinin hazırlanması, orbito çıxarılması, idarə olun- 
ması və istismar işlərinin həyata keçirilməsini təmin et- 
mək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2010-cu il 3 may tarixli 885 nömrəli sərəncamı ib  Ra- 
bitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabe- 
liyində “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti təsis 
edildi. Bunun ardınca, 2010-cu ilin may ayında Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ib  Malayziyamn 
peyk operatoru olan “Measat Satellite Systems” şirkəti 
arasmda ilk telekommunikasiya peykinin Malayziya 
hökumətinə məxsus 46°Ş orbital mövqeyə çıxanlmasma 
dair razılaşma əldə edildi. Telekommunikasiya peykinin 
hazırlanması məqsədilə elan edilmiş tenderin qalibi 
ABŞ-ın “Orbital Sciences Corporation” şirkəti, peykin 
orbitə buraxılması ib  bağlı raketdaşıyıcı şirkətin seçil- 
məsi ib  bağlı tenderin qalibi isə Fransanm “Arianes- 
pace” şirkəti seçildibr.

Peyk vasitəsi ib  aşağıdakı xidmətlər həyata keçiri- 
lir: Transponder icarəsi: transponderin tam iş dövründə 
icarəsi, transponderin çevik əməliyyatlar zamanı icarəsi, 
qısa müddətli tutumdan istifadə; Televiziya yayımı: 
kanalların yayımı, peyk xəbərləri toplusu; Telekommu
nikasiya: çox kiçik apertura terminalı, uzaqdan əlaqə, 
peyk üzərindən İP; Yer səthinin məsafədən müşahidə 
edilməsi: ağ-qara şəkillərin çəkilməsi; rəngli (multi- 
spektral) şəkillərin çəkilməsi.

Fevralın 8-də Azərbaycanın müstəqillik tarixinin эп 
önəmli hadisələrindən biri yaşandı. Azərbaycan Respub- 
likasının ilk telekommunikasiya peyki -  “Azərspace-1” 
uğurla orbitə buraxıldı. D övbt başçısı “Azərkosmos” 
ASC-nin yeni inzibati binasının açılışını da etdi. Prezi
dent İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasınm ilk 
peyki -  “Azərspace-l”in uğurla orbitə buraxılması mü- 
nasibəti ilə xalqımıza xitabən etdiyi təbrikində deyirdi:

“Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar və 
tarixi bir gündür. Bu gün birinci Azərbaycarı telekom
munikasiya peyki orbitə çıxarıldı. Bu tarixi hadisə 
münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdərı təbrik 
edirəm. Bu, doğrudan da, tarixi bir giindür, böyük 
rıailiyyətdir, dövlətimizin böyük qələbəsidir. Bu hadisə 
onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti sürətlə, 
hərtərəfli inkişaf edir və biz artıq kosmik klubun üzvü- 
yük. Bu hadisə münasibətih bu işdə iştirak etmiş bütün 
qurumlara, bütün insanlara, ilk növbədə Azərbaycan 
mütəxəssislərinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 
Bu gün bu salonda əyləşən gərıc mütəxəssislərimiz artıq 
peşakar miitəxəssislərdir, bizim fəxrimizdirlər. Mən çox 
şadam ki, bu gözəl idarəetmə mərkəzirıdə çalışan işçi- 
lərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan vətərıdaşlarıdır...

2008-ci ildə mərıim tərəfımdərı Azərbaycarı peykinin 
orbitə çıxarılması haqqında qərar verilmişdir. 2009-cu 
ildə Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. 2010-cu ildə 
“Azərkosm os” Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır və 
artıq Azərbaycan kosmik klubun üzvünə çevrilmişdir...

Bu gün -  8 fevral 2013-cü il Azərbaycan tarixində 
qalacaqdır” [6].

Azərbaycanda kosmik sənayenin yaradılmasının və 
peykbrin  orbitə buraxılmasınm böyük əhomiyyəti 
vardır. İlk növbədə, informasiya m übadibsinin xarici 
ölkələrdən asılılığının aradan qaldırılması və informa
siya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eyni zamanda 
ölkədə yeni iqtisadi sahələr üzrə mövcud insan ehti- 
yatları və intellektual potensialm inkişaf etdirilməsi, tam 
təchizatlı maddi texniki bazanın yaradılması, elmtutum- 
lu yeni layihələrin həyata keçirilməsi və nəticə etibarib 
innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşdınlmasına 
təsir edir.

“Azərspace-1” peykinin istismara verilməsi Azər- 
baycan vətəndaşlarmın gündəlik həyatında da öz müsbət 
təsirini göstərir. B eb  ki, əgər əvvəllər bir sıra xarici 
ölkələrin peyklərindən yayımlanan televiziya kanallarım 
izlomok üçün adətən iki çanaq antenası və ya digər 
texniki avadanlıqlardan istifadə etmək məcburiyyətində 
qalan əhali artıq öz peykimizə istiqamətlənmiş bir çanaq 
antenasından istifadə edə bilir. Bu isə ilk növbədə 
vətəndaşlar üçün iqtisadi səmərəlilik təqdim edən əsas 
üstünlükdür. Peykin resurslarmın 20 faizi Azərbaycanm 
təbbatını ödəmək üçün istifadə olunur, qalan 80 faizi 
isə dünya bazarlarına ixrac edilir. Buraxıldığı vaxtdan 
az sonra peykin resurslarınm 40 faizinin satışı üçün şərti 
m üqaviblər imzalanmışdır.

Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarınm 
ölkə iqtisadiyyatında neftdən sonra ikinci əsas sahə elan 
olunduğu, bu sahənin iqtisadiyyatda xüsusi çəkisinin 
yüksələn xətlə inkişaf etdiyi vo bu mənada peyk rabitə- 
sinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi nəzərə alındıqda, 
yaxın ilb rdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan peyk 
layihəbrinin yalmz siyasi və ya kommersial səciyyə 
daşımadığını, ölkənin uzunmüddətli inkişaf strategiya- 
sına yönəldiyini göstorir.

Milli peyk layihəsinin reallaşdırılması Azərbay- 
cana bir sıra üstiinlüklər verir. Məlum olduğu kimi, 
hər hansı bir ölkədə kosmik sənayenin yaradılması ilk 
növbədə həmin ölkənin iqtisadi inkişafı və yüksək rifah 
səviyyəsi ib  bağlıdır. Azərbaycanın hazırkı inkişaf 
sürəti yeni bazar tələblərinə cavab verilməsi və ölkənin 
gələcəkdə dayanıqlı inkişafmm təmin edilməsi baxımmdan 
iqtisadiyyatın şaxəbndirilm əsi və innovasiyaya əsas- 
lanan yeni sənaye sahəbrinin yaradılmasını zəruri edir.

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 
geniş tətbiqi ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət et- 
m əkb yanaşı, informasiya sahəsində milli təhlükəsizli- 
yin təmin olunması baxımmdan da xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Avropa və Asiya 
q itəbri arasında əlverişli geoiqtisadi, coğrafı, ebcə də 
informasiya magistrallarının kəsişdiyi məkanda yerbş- 
məsi informasiya mübadiləsində xarici ölkəbrdən asılı- 
lığının aradan qaldırılmasını zəruri edir.

Azərbaycamn dünya kosmik aibsino daxil olması 
son dərəcə qürurverici haldır. Olkə sənayesinin gəbcəyi
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isə, heç şübhəsiz ki, müasir dünya trendlərinə cavab 
verən innovativ, elmtutumlu müəssisələrin yaradılması 
ilə bağlıdır. Respublikada informasiya-kommunikasiya

texnologiyaları sürətlə inkişaf edir və böyük gələcəyə 
malikdir. Azərbaycanın yeni sənaye quruculuğu siyasə- 
tində bir sıra üstün istiqamətlər də müəyyənləşdirildi.

Birinci Avropa oyunlarının keçirilməsi və Azərbaycan 
standartımn yaradılması

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan tarixində 
yaratdığı möhtəşəm ilklərdən biri Birinci Avropa Oyun- 
larının keçirilməsi olmuşdur. İlk Avropa Oyunlarının 
keçirilməsinə dair məsələ 8 dekabr 2012-ci il tarixində 
Romada baş tutmuş Avropa Olimpiya Komitəsinin 41-ci 
Baş Assambleyasında müzakirə edildi. Baş Assambleya 
üzvləri arasında keçirilmiş gizli səsvermə nəticəsində 
48 səsdən 38 səs ilə (əleyhinə 8 səs, bitərəf 2 səs) ilk 
Avropa Oyunlarmın Bakıda keçirilməsi barədə qərar 
qəbul edildi. Ermənistan nümayəndələri səsvermədə 
iştirakdan imtina etdi. Bakıda keçiriləcək Birinci Avropa 
Oyunlarından məsul olan Təşkilat Komitəsi Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə quruldu. 
Komitəyə Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya 
Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, UNESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva sədrlik etdi. Müx-

təlif ölkələrin dövlət və hökumət başçılannın, nümayən- 
də heyətbrinin iştirak etdiyi və yüksək səviyyədə təşkil 
edibn açılış mərasimində qədim və zəngin Azərbaycan 
tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı, turizm yerbri 
эп yaxşı şəkildə təqdim edildi. Avropanın gözü Azər- 
baycanda idi.

Qitənin 50 Milli Olimpiya Komitəsini birləşdirən 
Avropa Olimpiya Komitəsi tərəfmdən yüksək səviyyədə 
keçiribn oyunlarda 50 ölkədən 20 idman növü üzrə 
6000-dən çox idmançı yanşdı.

Yarışlara həm hazırlıq prosesində, həm də gedişində 
Avropa oyunlarının Azərbaycan standartı yaradıldı. 
Azərbaycana gələnlər ölkənin gözəlliklərini, xalqımızın 
qonaqpərvərliyini əyani olaraq gördübr. Birinci Avropa 
Oyunlarının keçirilməsi tariximizdə möhtəşəm ilk kimi 
özünə yer tutmuşdur.

Keçmiş prezidentlər haqqında qanunun qəbul edilməsi 
tariximizin ilki kimi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli- 
yevə düşmənçilik, kin-küdurət yaddır. O, ona səs verə- 
nin də, verməyənin də prezidenti olmaqla Azərbaycan 
cəmiyyətinə yeni bir nəfəs gətirdi. Məhz onun haki- 
miyyətinin ilk 13 ilində keçmiş prezidentbr haqqında 
qanunun qəbul olunması ib  Azərbaycan cəmiyyətində 
yeni siyasi mədəniyyət bərqərar edildi. Keçmiş pre
zidentbr və onlarm aibbrin in  statusu müəyyənbşdiril- 
di. Bu da tariximizin qürurverici bir ilkidir.

Ədəbiyyat:

1. Azərbaycan Respublikasınm Baş Naziri İlham 
Əliyevin BMT Baş Məclisində çıxışı. 24.09.2003. 
-  “Azərbaycan” qəzeti, 2003, 26.09.2003, 
№222(3535).

2. Azərbaycan Respublikasının sədrliyi ib  Nyu- 
Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasımn iclasında 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı. 
04.05.2012. -  “Azərbaycan” qəzeti, 06.06.2012, 
№99(6080).

3. Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin 
yaradılması və telekommunikasiya peykbrinin 
orbitə çıxarılması haqqında Azərbaycan Respub- 
likası Prezidentinin sərəncamı. 04.11.2008. -  
“Azərbaycan” qəzeti, 05.11.2008, №247 (5058).

Ümumiyyətlə, 2003-cü ildən sonrakı dövrün təhlili 
göstərir ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan tari- 
xində bundan sonrakı tariximizdə daim yaşayacaq bir 
sıra möhtəşəm ilkbrə imza atmışdır. Azərbaycan milbti 
və dövbtinə başucalığı və qürur gətirən bu ilklərə daim 
müraciət edibcək və onlardan öyrənibcəkdir.

4.Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin 
yaradılması və inkişafı üzrə D övbt Proqrammın 
təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respub- 
likası Prezidentinin sərəncamı. 17 avqust
2009-cu il. -  “Azərbaycan” qəzeti, 18.08.2009, 
№181 (5285).

5. “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin Bakı 
şəhərində keçirilməsi haqqında Azərbaycan Res- 
publikası Prezidentinin sərəncamı. 19.05.2011.— 
“Azərbaycan" qəzeti, 30.05.2012, №117 (6098).

6. Prezident İlham Əliyev Azərkosmos ASC-nin 
binasında prosesi izbm işdir: Prezident İlham 
Əliyevin təbriki. -  “Xalq qəzeti” , 09.02.2013, 
№30.

A çar sözlər: İlham Əliyev, Azərbaycan, ilklər, BM T Təhlükəsizlik Şurası, Kosmos klubu, Birinci Avropa Oyunları 
К лю чевы е слова: Ильхам Алиев, Азербайджан, первенцы, Совет Безопасности ООН, клуб “Космос", 

Первые Европейские Игры
Key words: Ilham Aliyev, Azerbaijan, the firsts, the UN Security Council, the club “Cosmos ", First European 

Games

я 4 (56) 2016 ■ ■ 55 ■



■ M.Qasımlı ■

Муса Гасымлы

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
Директор Института Кавказоведения НАНА, профессор

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ И ПЕРВЕНСТВА  
АЗЕРБАЙДЖ АНСКОЙ ИСТОРИИ  

РЕЗЮМЕ

С избранием Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики в 2003 году начался качественно 
новый этап в истории страны. Своей широкой деятельностью он отличился рядом первенств в истории 
независимости Азербайджана. Азербайджанская Республика стала членом Совета Безопасности ООН, со 
страны, берущей в долг, превратилась в страну, отдающую долг, и экспортера капитала. С проведением Первых 
Европейских Игр был образован азербайджанский стандарт и др. В результате проведенных этих мероприятий 
Азербайджанская Республика стала конкурентоспособной страной.
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THE PRESIDENT ILHAM ALIYEV AND THE FIRSTS  
OF AZERBAIJANI HISTORY  

SUMMARY

The next stage in Azerbaijani history started after the election of Ilham Aliyev as a President o f the Republic of 
Azerbaijan in 2003. His activity is remarkable for the range o f the firsts in the history o f independent Azerbaijan. The 
country was appointed a member of the UN Security Council, and has turned from the country to borrow to the ex
porting country. The first European Games impacted on the establishment o f national standard, due to the projects 
Azerbaijan became a competitive country.
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