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Müstəqil dövlətimizin uğurları davamlı xarakter alıb 

Azərbaycanın beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi etməsi artan iqtisadi və siyasi
mövqeyinin, nüfuzunun təsdiqidir

Azərbaycanın 20 illik müstəqillik tarixinin hər  bir  səhifəsi  öz zənginliyi,  əhəmiyyətliliyi  ilə  diqqəti  çəkir.
20  il  zaman  baxımından  o  qədər  böyük  dövr  olmasa  da,  müstəqil  Azərbaycan  son  17  ildə  bütün  sahələrdə  çox
mühüm uğurlara imza atmış,  beynəlxalq birliyin layiqli üzvünə çevrilmişdir.

Müstəqillik yolunda ilk addımlarını atan hər bir dövlətin qarşısında bir sıra həllivacib məsələlər dayanır ki,
bunlardan da ən mühümü xarici  siyasətin  düzgün qurulmasıdır.  Xarici  siyasətin  daxili  siyasətin  davamı olduğunu
nəzərə  alsaq,  bu  vəhdətin  dövlətimizin  siyasətində  yüksək  səviyyədə  qorunduğu  inkaredilməzdir.  Azərbaycanın
müstəqilliyinin  ilk  illəri  xaos,  anarxiya,  özbaşınalıq,  iqtisadi  tənəzzül  dövrü  kimi  xarakterizə  olunsa  da,  1993-cü
ildə  ulu  öndər  Heydər  Əliyevin  xalqın  təkidli  tələbi  ilə  hakimiyyətə  qayıdışından  sonra  düşünülmüş  və
məqsədyönlü siyasət nəticəsində bu problemlər sistemli şəkildə öz müsbət həllini tapdı. Hər bir sahə üzrə gələcəyə
hesablanmış  Proqramların  qəbulu  və  uğurlu  icrası  Azərbaycanın  bugünkü  inkişafının  əsasını  qoydu.  Milli
Konstitusiyamızda da bu müddəa öz əksini  tapıb ki,  hakimiyyətin  yeganə  mənbəyi  xalqdır.  İqtidar-xalq birliyinin
möhkəmliyi uğurların davamlılığına böyük təminatdır.

Azərbaycanın  müstəqillik  illərində  daxili  siyasət  sahəsində  qazandığı  uğurlar  göz  qabağındadır.  Sabitlik
iqtisadi  inkişaf  üçün  böyük  zəmin  yaratdı.  Azərbaycan  qarşılıqlı  əməkdaşlıq,  təcrübə  mübadiləsi  şəraitində  öz
iqtisadi imkanlarını artırdı, etibarlı tərəfdaş  kimi mövqeyini möhkəmləndirdi. Bu gün Azərbaycanı dünyanın enerji
təhlükəsizliyinin  təminatçısına  çevirən  ulu  öndər  Heydər  Əliyevin  müəllifi  olduğu  neft  strategiyasının  uğurlu
icrasıdır. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini təmin etdi.

Ölkənin  iqtisadi  müstəqilliyi  isə  siyasi  müstəqilliyi  üçün  əsasdır.  Hazırda  Azərbaycana  yüksək səviyyədə
beynəlxalq baxış hər bir Azərbaycan vətəndaşında böyük qürur hissi yaradır. Dövlət başçısı İlham Əliyevin ötən ay
Bakıda  keçirilən  Dünya  azərbaycanlılarının  III  qurultayında  qeyd  etdiyi  kimi,  güclü  Azərbaycan  qürur
mənbəyimizdir.

Dünya azərbaycanlılarının III qurultayı dövlət  başçısı İlham Əliyevin Azərbaycanın dövlət  müstəqilliyinin
yenidən  bərpa  olunmasının  20-ci  ildönümü  haqqında  sərəncamına  uyğun  olaraq  keçirildi.  Tədbirdə  xarici
ölkələrdən  qonaq  qismində  iştirak  edən  ziyalılar  bir  daha  Azərbaycanın  günbəgün  qüdrətlənən,  regionda  və
dünyada əsl söz sahibinə çevrilən ölkə olduğunu bildirdilər.

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan rolunu, önəmini təsdiqləyən məqamlardan biri də dünya əhəmiyyətli
tədbirlərə ölkəmizin ev sahibliyi etməsidir. Bu gün Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının hansı səviyyədə olduğu göz
qabağındadır.  Bu  imkanlar  ölkəmizə  diqqət  və  marağı  da  artırır.  Təkcə  bu  ilin  ötən  dövründə  Azərbaycanda
keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə diqqət yetirmək kifayətdir.

Məlum  olduğu  kimi,  bu  ilin  aprelində  ölkəmiz  Ümumdünya  Mədəniyyətlərarası  Dialoq  Forumuna  ev
sahibliyi etdi.  Bu fakt hər  kəsə  bəllidir  ki,  hər  bir  xalq bir çox xüsusiyyətləri  ilə  tanınır,  sayılır  və  dünya xalqları
içərisində  fərqlənir.  Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi,  ən böyüyü mədəniyyətdir.  Bu da inkaredilməzdir  ki,  yüksək
mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir.

Bu  gün  böyük  inam  hissi  ilə  qeyd  edə  bilərik  ki,  Azərbaycan  beynəlxalq  aləmdə  yeri  və  rolunu
möhkəmləndirməklə  yanaşı, öz milli  mənəvi dəyərlərini,  tarixini,  mədəniyyətini  və  incəsənətini  yüksək səviyyədə
qoruyan  və  təbliğ  edən  ölkələr  sırasındadır.  Dünyaya  inteqrasiya  siyasətini  uğurla  həyata  keçirən  Azərbaycan
dövləti dəyərlərimizi qorumaqla onların dünyanın qabaqcıl ölkələrinin meyarlarına uyğunlaşdırılmasına çalışıb. Ulu
öndər  Heydər  Əliyevin  söylədiyi  proqram  xarakterli  “...  Biz  demokratik,  dünyəvi,  sivilizasiyalı  dövlət  quraraq,
bütün  bəşəri  dəyərlərdən  istifadə  edərək,  ümumbəşəri  dəyərlərin  xalqımız  üçün  və  milli  mentalitetimiz  üçün,
mənəviyyatımız  üçün  uyğun  cəhətlərini  götürüb  tətbiq  edərək  heç  vaxt  dinimizdən,  adət-ənənələrimizdən  ayrıla
bilmərik və imtina edə bilmərik” fikri dövlətimizin siyasətində öndə dayanır.

Son illər  mədəniyyətlər  və  sivilizasiyalararası dialoq sahəsində  keçirilmiş  beynəlxalq səviyyəli  tədbirlərin
statistikasına  və  coğrafiyasına  diqqət  yetirsək  aydın  şəkildə  görərik  ki,  bu  sahədə  təşəbbüslərin  çox  böyük
əksəriyyəti  artıq  beynəlxalq  aləmdə  müxtəlif  mədəniyyətlərin  qovuşduğu  məkan  statusu  qazanmış  Azərbaycan
dövləti tərəfindən irəli sürülüb. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı



səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı, Azərbaycan  mədəniyyətinin  böyük  hamisi  Mehriban  xanım Əliyevanın  dəstəyi  və
bilavasitə  təşkilatçılığı  ilə  ölkəmizdə  reallaşdırılan  nüfuzlu  beynəlxalq  mədəniyyət  tədbirləri  respublikamızı
dünyanın mədəni həyatının mərkəzinə çevirib.

Ümumdünya  Mədəniyyətlərarası  Dialoq  Forumunun  ölkəmizdə  təşkili  ideyası  Prezident  İlham  Əliyevə
məxsus  idi.  Ötən  il  Nyu-Yorkda  keçirilən  BMT  Baş  Məclisinin  65-ci  sessiyasında  dövlət  başçısı  İlham  Əliyev
2011-ci  ilin  aprelində  Bakıda  Ümumdünya  Mədəniyyətlərarası Dialoq  Forumunun  keçiriləcəyini  bəyan  etmişdir.
Azərbaycan  tərəfinin  dünya  üzrə  ilk  belə  bir  mötəbər  məclisin  Bakıda  keçirilməsi  ilə  bağlı  təşəbbüsünü  bir  sıra
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən YUNESKO, Avropa Şurası, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı yekdilliklə
dəstəkləmişdilər.

Təbii  ki,  Azərbaycan bu  mühüm tədbirə  ev  sahibliyi  etməklə  beynəlxalq  qurumlar  arasında əməkdaşlığa,
həm Şimal  və  Cənub,  həm  də  Şərqlə  Qərbin  kəsişməsində  yerləşən  bir  ölkə  olaraq  mədəniyyətlərarası  dialoqun
inkişafı  və  təbliğinə  dəyərli  töhfə  vermiş  oldu.  Forumda  çıxışı  zamanı  dövlət  başçısı  İlham  Əliyev  bildirmişdir:
“Bizim  müstəqillik  tariximiz  qısa  olsa  da,  özlüyündə  bir  göstəricidir.  Dağılmış  vəziyyətdə  olan,  demək  olar  ki,
parçalanan ölkədən bu gün müasir, inkişaf edən və bölgədə öz rolunu artıran ölkəyə çevrilmişik. Bunu Azərbaycan
xalqı  edibdir.  Azərbaycan  xalqının  istedadı,  zəhməti  hesabına  buna  nail  olmuşuq.  Bu  gün  biz  təkcə  ölkədaxili
məsələlərlə məşğul deyilik və bu forumun keçirilməsi daha çox beynəlxalq məna daşıyır.” Belə mötəbər tədbirlərin
ənənəvi  keçirilməsi  istəyini  diqqətə  çatdıran  dövlət  başçısı müzakirə  edilən  məsələlərin  müsbət  nəticələrə  gətirib
çıxaracağına əminliyini ifadə etmişdir.

“Sərhədsiz  dünyaya  doğru”  devizi  altında  keçirilən  həmin  forumun  əhəmiyyəti  bu  gün  də  geniş  təhlil
olunmaqda,  fikir  və  mülahizələr  bildirilməkdədir.  Siyasi  ideyalar,  mədəniyyətlər,  dillər  və  dinlərin  müxtəlifliyi
demokratik  prinsiplərin  inkişafı  ilə  məşğul  olan  Avropa  Şurasında  təmsil  olunur.  Uğurlara  aparan  yol  məhz
müxtəlifliyə əsaslanan birlikdir. Müxtəliflik isə bir çox ideyaları və ya yaxşı təcrübəni öyrədir.

Prezident  İlham  Əliyevin  qeyd  etdiyi  kimi,  biz  ümumi  dəyərlərdən  çıxış  edərək  irəliyə  doğru  addımlar
atırıq.  Ümumi  dəyərlərimiz  isə  demokratiya,  insan  hüquqları  və  qanunun  aliliyidir.  Demokratiya  məhz
ictimai-siyasi  sabitliyin,  qanunun  aliliyinin  hökm  sürdüyü  şəraitdə  inkişaf  edir.  Demokratik  dəyərlərin  həyata
keçirilməsi  mədəniyyətlərarası  dialoqun  aparılması  üçün  ilkin  şərtdir.  Azərbaycanın  dünyamiqyaslı  mötəbər
tədbirlərə ev sahibliyi etməsi onun bu prinsiplərə böyük hörmətlə yanaşdığını sözdə deyil, əməli işdə təsdiqlədiyini
nümayiş etdirir.

Bu  gün  yalnız  paytaxt  deyil,  bölgələrimiz  də  böyük  inkişaf  yolundadır.  Daxili  və  xarici  siyasətin
vəhdətliyini nəzərə alıb bəzi iqtisadi göstəriciləri qeyd etmək yerinə düşər və bu rəqəmləri açıqlamağımızda məqsəd
dünya  miqyaslı  tədbirlərin  paytaxt,  eləcə  də  bölgələrimizdə  keçirilməsinin  hansı  əsaslara  söykəndiyini  diqqətə
çatdırmaqdır.

Dövlət  Statistika  Komitəsinin  məlumatına  görə,  2011-ci  ilin  birinci  yarısında  ölkə  iqtisadiyyatına  3,4
milyard  dollar  həcmində  xarici  investisiyalar  yönəldilib.  Birbaşa  investisiyaların  həcmi  1,7  milyard  dollar  təşkil
edərək 2010-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,7 faiz artıb. Onun 1,5 milyard dolları və ya 86 faizi iqtisadiyyatın
neft-qaz  sektoruna  yönəldilib.  Eyni  zamanda,  qeyri-neft  sektoruna  240,7  milyon  dollarlıq  və  ya  əvvəlki  ilin  eyni
dövründəkindən  21,4  faiz  çox  birbaşa  xarici  investisiyalar  qoyulub.  Bu  faktın özü  xarici  investorların  regionlara
artan marağını təsdiqləyir.  Dövlət  başçısı İlham Əliyev çıxışlarında daim bu fikri  bəyan edir  ki,  dünyanın inkişaf
etmiş  ölkələrində  paytaxtla  bölgələr  arasında  fərq  olmur.  Biz  bunu  ölkəmizdə  də  istəyirik.  Regional  inkişaf
proqramlarının  uğurlu  icrası  qarşıya  qoyulan  bu  məqsədə  nail  olmağa  geniş  imkanlar  açır.  Bu  gün  dünya
əhəmiyyətli tədbirlərin bölgələrimizdə keçirilməsi də bu inkişafın təsdiqidir. Bu günlərdə Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi,  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyinin  təşkilatçılığı  ilə  Qəbələdə  III  Beynəlxalq  Musiqi  Festivalının
keçirilməsi  bu kimi faktların əyani  sübutudur.  Heydər  Əliyev Fondunun prezidenti,  millət  vəkili  Mehriban xanım
Əliyeva bildirmişdir: “Qəbələnin füsunkar təbiətinin özü elə bil təkrarsız bir musiqi əsəri yaradır və bizləri bu əsəri
dinləməyə dəvət edir.”

Azərbaycanın bölgələri  inkişaf  edir.  Bu gün Azərbaycanın uğurları dünya mətbuatında  geniş  şərh  olunur.
“The  Business  Year”  jurnalının  Azərbaycana  həsr  olunmuş  “The  Business  Year-Azerbaijan  2011”  adlı  xüsusi
buraxılışında Azərbaycanın ötən ildə qazandığı sosial-iqtisadi göstəricilər önə çəkilərək, ilin dövləti elan edilmişdir.

Bir  məqamı  da  xüsusi  qeyd  etməliyik  ki,  ölkəmizin  Almaniyanın  Düsseldorf  şəhərində  keçirilən  56-cı
beynəlxalq mahnı müsabiqəsində birinciliyi ələ alması da iqtisadi inkişafa əsaslanan mədəniyyətimizin intibahıdır.
Gələn il Azərbaycan bu müsabiqəyə ev sahibliyi edəcək.

Cəmiyyətin  sürətlə  demokratikləşməsi,  ölkənin  dünya  birliyinə  inteqrasiyası,  mədəniyyətin  bəşər
inkişafının ayrılmaz faktoru kimi dərk olunması və qəbul edilməsinin getdikcə güclənməsi nikbin proqnozlar üçün



əsas verir. Hər bir sahədə böyük uğurları ilə dünyanı heyrətləndirən Azərbaycan tezliklə yeganə problemimiz olan
Ermənistan-Azərbaycan,  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsinin  ədalətli  həllinə  nail  olmaqla  bu  inkişafı  daha  da
sürətləndirəcək, uğurların davamlılığına geniş imkanlar yaradacaq.

Yeganə Əliyeva,

“İki sahil”


