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AZƏRBAYCANIN DİNAMİK
İNKİŞAFI: QAZANILAN UĞURLAR
VƏ NAİLİYYƏTLƏR
(2003-2019)
Giriş
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın
18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra'
dövlətçiliyini inkişaf etdirərək möhkəmləndirmək
üçün tarixi fürsət əldə etmiş oldu. Belə bir şəraitdə
milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun olaraq yeni si
yasi kursun formalaşdırılması və həyata keçirilməsi
ən vacib məsələ kimi qarşıda dururdu. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, eləcə də
hərbi təcavüzünün genişlənməsi ölkəmizi ciddi siya
si və sosial-iqtisadi problemlərlə üz-üzə qoymaqla
yanaşı, dövlətimizin xarici siyasət fəaliyyətində
də mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön
plana çəkdi. Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi
təcavüzünün qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini
aradan qaldırmaq, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və
təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqti
sadi inteqrasiya olmaq zərurəti düşünülmüş, ardıcıl
və fəal siyasət tələb edirdi.
1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli
lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə
qayıdışından sonra Azərbaycanın siyasi kursunda
mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin
milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli
dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən başlayaraq həyata
keçirilən siyasət məhz ümummilli liderin adı
və onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Özünün zəngin
dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanaraq dövlətimizin
yeni siyasi kursunun əsas istiqamətlərini
müəyyənləşdirən Prezident Heydər Əliyevin bu
siyasi xəttində ilk növbədə bir sıra ən mühüm
və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsi
qarşıya qoyulmuşdu. Həmin vəzifələrdən biri
və ən əsası Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki
təcrid vəziyyətindən çıxarmaq, ölkəmiz haqqında
yaradılmış mənfi ictimai rəyi dağıtmaq və
xalqımızın haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu
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kimi çatdıraraq respublikamız ətrafındakı infor
masiya blokadasını yarmaqdan ibarət idi. Ona görə
də yeni siyasi kursunun həyata keçirilməsi üçün
hər şeydən əvvəl müharibə dayandırılmalı və dinc
şərait təmin edilməli idi. Bu məqsədlə 1994-cü ilin
mayından Ermənistanla atəşkəsə nail olunması və
ölkə daxilində sabitlik yaratmaq yolunda atılan
addımlar sayəsində yeni xarici siyasət xəttinin
ardıcıllıqla həyata keçirilməsi üçün lazım olan
əlverişli dinc şərait yarandı.
Demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm
qoymuş Azərbaycan Respublikasının müstəqillik
əldə etdikdən sonra üzləşdiyi sosial iqtisadi və
siyasi problemlərin müvəffəqiyyətlə həll olunması
ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki mövqeyi, və
ayrı-ayrı ölkələrlə milli dövlət maraqlarına cavab
verən qarşılıqlı faydalı əlaqələri və dünya birliyinə
inteqrasiyası prosesinin intensivliyi ilə sıx bağlı idi.
Bu mənada Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər
sistemində layiqli yer tutması üçün dünya
siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol oynayan
dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı
münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Ümummilli lider çox bacarıqlı, son dərəcə
təcrübəli dövlət başçısı və yetkin siyasi xadim
kimi bu çətin və mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən
müvəffəqiyyətlə və böyük ustalıqla gəlmək
bacarığı nümayiş etdirdi. Ölkəmizin sistemli
şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya olunmasında
ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi münasibətlərin
genişlənməsi istiqamətində atılan addımlar mü
hüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının
istismarına dair 1994-cü il sentyabrın 20-də
imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ölkəmizin dünya
dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin dərinləşməsi və
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ibarətdir ki, bu peyk yer səthini yüksək dəqiqliklə
müşahidə edir və dünyada cəmi 20 ölkə belə
peyklərə malikdir ki, bu da çox böyük uğur olmaqla
yanaşı, ölkəmizin sürətli inkişafının göstəricisidir.
2018-ci sentyabrın 26-da isə daha bir telekommu
nikasiya peyki - “Azerspace-2” orbitə çıxarılmışdır.
Beləliklə, Azərbaycanın milli maraqları,
təhlükəsizliklə bağlı maraqları tam şəkildə təmin
olunur, eyni zamanda, kosmik sənayemiz də inkişaf
edir (22).
Bu illər ərzində ölkəmizin təhlükəsizlik
strategiyası uğurla həyata keçirilmiş, ilk növbədə,
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi tam təmin
olunmuş, xarici enerji mənbələrindən asılılıq aradan
qaldırılmışdır. Azərbaycan bu gün iqtisadi potensial
baxımından regionun lider ölkəsidir. Cənubi Qafqaz
iqtisadiyyatında onun payı 80 faizdən artıqdır. 1994cü il sentyabrın 20-də Bakıda imzalanmış “Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri”,
“Çıraq”, “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən
hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Saziş”in müddəti 2017-ci il sentyabrın
14-də 2050-ci ilə qədər uzadılmışdır. Hazırda
“Əsrin müqaviləsi”nin icrası çox uğurla gedir və bu
müqavilənin imzalanmasından sonra Azərbaycanın
yeni neft strategiyası icra olunmağa başlanmışdır.
Bununla yanaşı, “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması ilə dünyada neft ölkəsi kimi tanınan
Azərbaycanın təchizatçısı olduğu Bakı-TbilisiCeyhan layihəsi ilə ölkəmiz qlobal enerji bazarında
mühüm iştirakçıya çevrilmişdir. 2002-ci ildə artıq
Azərbaycan “Azəri-Çıraq” yatağından böyük neft
gözləyərkən Səngəçal terminalının ərazisində BakıTbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməlini qoydu. Bu
kəmər 2006-cı ildə istifadəyə verildi və hazırda
Azərbaycan xalqına, bütün dost ölkələrə xidmət
edir. Eyni zamanda, ölkəmiz son illərdə təbii qaz
ehtiyatlarına görə də diqqəti cəlb edir. Bu gün
Azərbaycan həm regionun, həm də Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, dünyanın qlob
al enerji bazarında ciddi rol oynayan ölkədir. Bir
sıra Avropa ölkələrinin qaz bazarında Azərbaycanın
payı 40 faizədək artmışdır. Hazırda Azərbaycandan
neft və neft məhsulları dünyanın 3 O-dək ölkəsinə
ixrac edilir (8).
2007-ci ildə isə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəməri istifadəyə verildi. Bu da çox önəmli
layihədir. Bu layihə olmadan “Şahdəniz” yatağının
işlənməsi mümkün deyildi. Beləliklə, ilk dəfə
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olaraq 2007-ci ildə Azərbaycan qazı Gürcüstana və
Türkiyəyə nəql edilməyə başlanmışdır. Beləliklə,
Cənub Qaz Dəhlizinin yaradılması ilə bağlı praktiki
işlərə start verildi. Çox ciddi işlər, danışıqlardan
sonra nəhayət, 2012-ci ildə Azərbaycan ilə Türkiyə
arasında TANAP - Transanadolu qaz kəməri üzrə
müqavilə imzalandı. Hazırda beynəlxalq əməkdaşlıq
məkanına çevrilmiş Xəzər hövzəsi malik olduğu
zəngin karbohidrogen ehtiyatları hesabına bir sıra
qlobal enerji layihələrinin reallaşdırıldığı mərkəz
kimi diqqət çəkir. Bu baxımdan Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda yerləşən “Şahdəniz” yatağı
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 2013-cü il dekabr
ayının 17-də Bakıda layihə üzrə yekun investisiya
qərarının imzalanması ilə “Şahdəniz” yatağının
tammiqyaslı işlənməsi həlledici mərhələyə qədəm
qoydu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bəyan
etdiyi kimi “Şahdəniz- 2” enerji layihəsi dünyanın
ən iri enerji layihələrindən biridir. Bu layihə en
erji təhlükəsizliyi və enerjinin şaxələndirilməsi
layihəsidir. Azərbaycan 20 il əvvəl “Əsrin
müqaviləsi”ni imzalamaqla Xəzər dənizini xarici
sərmayələrə açmışdır və ölkəmizin uğurlu iqtisadi
inkişafını təmin etmişdir. “Həmin müqavilə XX
əsrin müqaviləsi adlandırılmışdırsa, “Şahdəniz- 2”
XXI əsrin ən iri enerji layihəsidir (21).
Beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşmasına
güclü təkan verildi. 2014-cü il sentyabrın 20-də
“Əsrin müqaviləsi”nin 20-ci ildönümünü qeyd
edildi. Simvolik haldır ki, məhz həmin gün “Cənub”
qaz dəhlizinin təməli qoyulmuşdur (20; 21).
“Cənub” qaz dəhlizi Avropanın ən böyük infrastruk
tur layihəsidir və bu nəhəng transmilli layihənin
icrasında ölkəmiz öz liderlik keyfiyyətlərini bir
daha nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan beynəlxalq
əməkdaşlıq məsələlərində olduğu kimi, bu
layihələrdə də liderliyi öz üzərinə götürmüşdür. Bu
layihənin icra edilməsinə 40 milyard dollardan çox
sərmayə qoyulmuşdur və qoyulur. Azərbaycanın
təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrə
bərabərdir. Bununla yanaşı, hazırda Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum və digər önəmli layihələri, o
cümlədən nəqliyyat sahəsində Bakı-Tbilisi-Qars
layihəsini icra edərkən artıq çox güclü üçtərəfli re
gional əməkdaşlıq formatı yaratmışlar. 2013-cü ildə
TAP layihəsi - Trans-Adriatik kəmərinin əsas ixrac
marşrutu kimi seçilməsi də tarixi hadisə olmuşdur.
2018-ci il mayın 29-da Səngəçal terminalında
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beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə
güclü təkan verdi. 1998-ci il sentyabrın 7-8də 32 dövlətin və 13 beynəlxalq təşkilatın
nümayəndələrinin iştirakı ilə tarixi “Böyük İpək
Yolu”nun bərpası üzrə keçirilmiş Bakı beynəlxalq
konfransı və onun nəticələri Azərbaycanın xarici
siyasətinin qazandığı ən mühüm nailiyyətlərindən
biridir.
1993-2003-cü illər ölkəmiz üçün həlledici
illər olmuş, məhz həmin illərdə dövlətçiliyimizin
möhkəm təməli qoyulmuşdur. O illərdə
Azərbaycanın istər daxili, istərsə də xarici siyasətlə
bağlı strateji xətti müəyyən edilmiş, Azərbaycan
dünya birliyinə qovuşmuşdur. Azərbaycan
beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla yanaşı, onların
işlərində müntəzəm, eləcə də fəal surətdə iştirak
etməklə etməsi və səmərəli əməkdaşlığı ölkəmizin
problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Həmin illərdə
çox ciddi islahatlar aparılmış, bazar iqtisadiyyatı
prinsipləri üstünlük təşkil etmiş, Azərbaycana böyük
həcmdə investisiyaların cəlb olunması geniş vüsət
almışdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ilk Konstitusiyası qəbul edilmiş, siyasi sistem
möhkəmləndirilmiş və ölkəmizin uğurlu inkişafı
üçün möhkəm zəmin yaradılmışdır. Bu illər ərzində
görülmüş işlər hazırda ölkəmizin uğurlu inkişafını
şərtləndirmiş, o dövrdə başlanmış layihələr bu gün
çox uğurla davam etdirilir.

Azərbaycanın dinamik inkişafının
mühüm mərhələsi
2003-cü ildən keçən dövr ərzində isə,
Azərbaycan xalqı və dövləti sözün əşi mənasında
sürətli inkişaf dövrünü yaşamış, problemlərin
böyük hissəsi öz həllini tapmış, istənilən istiqamət
üzrə konkret proqramlar icra edilmişdir. Ötən
illərdə dünyada baş verən qlobal böhran fonunda
Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafı, bütün
sosial proqramların vaxtında yerinə yetirilməsinin
əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş milli iqtisadi inkişaf modelinin möhkəm
təməllər üzərində qurulmasının əyani göstəricisidir.
Dünya iqtisadi sisteminə fəal inteqrasiya yolu seçən
Azərbaycanın qazandığı nailiyyətləri şərtləndirən
mühüm faktorlardan biri də enerji, ərzaq və ekoloji
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, iqtisadiyyatın
diversifikasiyası və bütün sahələrdə davamlı inkişaf
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsidir (3).

Ölkəmizin qeyri-neft sektorunda müşahidə olunan
dinamizm də iqtisadiyyatın şaxələndirilməsiı ilə
bağlı həyata keçirilən siyasətin mühüm nəticəsi he
sab etmək olar.
Son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı,
ümumi daxili məhsul üç dəfədən çox artmışdır.
Ölkə iqtisadiyyatına son 15 il ərzində 250 milyard
dollardan çox sərmayə qoyulmuşdur. Azərbaycanda
xarici dövlət borcu çox aşağı səviyyədədir, ümu
mi daxili məhsulumuzun cəmi 20 faizini təşkil
edir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici
borcumuzdan 4-5 dəfə çoxdur. Yəni, biz istənilən
vaxtda bütün borcları rahatlıqla ödəyə bilərik.
Azərbaycanda son 15 il ərzində yoxsulluq səviyyəsi
təxminən 50 faizdən 5,4 faizə düşüb, işsizlik 5 faiz
səviyyəsindədir. Bu, onu göstərir ki, qara qızıl, neft
və qaz insan kapitalına çevrilmişdir (11).
Xüsusilə Azərbaycan zəngin neft resurslarından
daxil olan valyuta ehtiyatlarını səmərəli şəkildə
xərcləməklə, iqtisadiyyatın bütün sektorlarının
dinamik inkişafı üçün əlverişli baza yaratmağa nail
olub və hazırda qeyri-neft sektoru valyuta gətirə
biləcək strateji bölməyə çevrilmişdir. 2003-2018-ci
illərdə ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard dollar inves
tisiya qoyulmuşdur. Dünyanın aparıcı iqtisadi və
maliyyə qurumları hazırda Azərbaycanın uğurlarını
qeyd edir, bütün hesabatlarda biz öncül mövqelərdə
dururuq. Dünya İqtisadi Forumunun “Qlobal
Rəqabətlilik Hesabatf’nda Azərbaycan iqtisadiyyatı
artıq dünyada 35-ci, MDB məkanında isə 1-ci
yerdədir (4). Forumun 2017-ci il üzrə “İnklüziv
inkişaf indeksi” adlı illik hesabatında Azərbaycan
inkişaf etməkdə olan 80 ölkə arasında 3-cü yerə
yüksəlmişdir (1). Azərbaycanın valyuta ehtiyatları
2003-cü ildə 1,8 milyard dollar idisə hazırda 49
milyard dollara yaxındır. Gənc, müstəqil dövlət
üçün bu, çox böyük nailiyyətdir və Azərbaycan
iqtisadiyyatının çoxşaxəli şəkildə inkişaf etdiyini
göstərir.
2008-ci ildə Azərbaycan peykinin orbitə
çıxarılması haqqında qərar verilmiş və 2013-cü
il fevralın 8-də Azərbaycanın ilk süni telekom
munikasiya peykinin - “Azərspace-l”-in orbitə
çıxarılması ölkəmizin həyatında çox əlamətdar,
tarixi bir gün, böyük nailiyyət olmaqla yanaşı, və
Azərbaycanı kosmik ölkələr sırasına daxil etmişdir.
2014-cü ildə Azərbaycan ikinci müşahidə peykinə
sahib olmuş, bu peyk ölkəmizə təhvil verilmişdir “Azərsky”. “Azərsky” peykinin xüsusiyyəti ondan
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qazanan dövlət olaraq bütün bu müvəffəqiyyətlərin
nəticəsində beynəlxalq səviyyədə ən mötəbər quru
mun üzvlüyünə seçilmişdir.
Bu gün ölkəmiz dostluq, sülh, tərəfdaşlıq və
mədəni müxtəliflik məsələlərinə töhfələrini verməyə
çalışır. Təəssüflər olsun ki, müasir dövrdə biz daha
çox bu barədə danışmalı olur, bu gün dünyanın
müxtəlif yerlərində etnik, dini, məzhəb zəminində
ayrı-seçkiliyin şahidi olur və xalqların dinc
şəraitdə bu cür təhlükələrlə qarşılaşdığını görürük.
Azərbaycanda dinlərarası, mədəniyyətlərarası
münasibətlərin nə qədər düzgün tənzim olunması
bu gün dünya üçün artıq bəllidir. Bu baxımdan
Azərbaycanın nümunələri öyrənilməklə bir sıra
addımlar atılır. Məhz, 2008-ci ildə də “Bakı pro
sesi” ölkəmizin təşəbbüsü ilə başlamış və bu gün
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq,
multikulturalizmə aid məsələlər “Bakı prosesi”nə
daxildir. Azərbaycan bu istiqamətdə səylərini
davam etdirir və 100-dən artıq dövlətdən olan
Xarici siyasət, mədəni-humanitar sahələrdə
nümayəndələrin
Bakıya səfər edərək bu mühüm
qazandan uğurlar
məsələləri müzakirə etməsi bizdə məqsədlərimizə
Ölkəmiz Avropa təhlükəsizlik arxitekturasının
etibarlı tərəfdaşı kimi qitənin enerji təhlükəsizliyinin nail olmaqla bağlı ruh yüksəkliyi yaratmış və
ölkəmiz dostluq, sülh, tərəfdaşlıq, eləcə də mədəni
təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
müxtəliflik məsələlərinə töhfələrini verməkdə da
Azərbaycan 2004-cü ildə əsas məqsədi Cənubi
vam edir.
Qafqaz dövlətlərinin siyasi, iqtisadi cəhətdən Av
Bununla yanaşı, Azərbaycan müsəlman
ropa dəyərlərinə yaxınlaşmasını sürətləndirməkdən
aləmində çox böyük hörmət, nüfuz qazanmışdır.
ibarət olan “Avropa Qonşuluq Siyasətinə”
İslam həmrəyliyi ilə bağlı atılan addımlar İslam
qoşulmuş, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası
Əməkdaşlıq Təşkilatı və eyni zamanda, bir
ilə Avropa İttifaqı arasında enerji məsələləri üzrə
çox müsəlman ölkələri tərəfindən çox yüksək
strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandu
qiymətləndirilmişdir. Prezident İlham Əliyevin
munu imzanlamış, 2008-ci ildə isə İttifaqın “Şərq
apardığı siyasət, yəni, həm ölkə daxilində, həm də
tərəfdaşlığı” proqramına qoşulmaqla bu siyasi, iqti
sadi əməkdaşlıq daha da genişlənmiş və keyfiyyətcə xaricdə bu istiqamətdə Azərbaycanın həyata keçirdi
yi tədbirlər İslam aləmində həmrəyliyi, əməkdaşlığı
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur (15-17).
və İslam birliyini daha da möhkəmləndirir. 2018Bununla yanaşı, 2011-ci il oktyabrın 24ci il Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin paytaxtı
də Azərbaycan 2012-2013-cü illər üzrə BMT
seçilməsi heç də təsadüfi olmamışdır.
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə
Regionun siyasi, iqtisadi və humanitar
keçirilən seçkilərdə BMT-yə üzv olan 193 dövlətdən
mərkəzinə çevrilmiş Azərbaycan həm də beynəlxalq
155 dövlətin dəstəyini qazanaraq inamlı qələbə
münasibətlər sistemində öz layiqli yerini tutmuş,
qazanmışdır (19). BMT Təhlükəsizlik Şurasına
güclü dövlət və etibarlı tərəfdaş imici qazanmışdır.
qeyri-daimi üzv qəbul olunması Azərbaycanın
Bakı şəhəri artıq qlobal məsələlərin müzakirə
diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük
nailiyyətlərdən biri olmaqla ölkəmizin son illər dün olunduğu, qitə və dünya miqyaslı tədbirlərə ev
sahibliyi edən humanitar məkan kimi tanınır.
ya miqyasında artan siyasi nüfuzunun bariz sübutu
Azərbaycan artıq sivilizasiyalararası dialoqun,
olaraq qəbul edilməlidir. Belə ki, Azərbaycan, son
multikulturalizmin, siyasi, iqtisadi, humanitar
illər ərzində stabil inkişaf edən, yüksək iqtisadi
və digər sahələrdə qlobal məsələlərin müzakirə
göstəricilərə nail olan və beynəlxalq siyasətdəki
olunduğu mərkəzə çevrilmişdir. 2011, 2013,
fəaliyyəti ilə dünya ictimaiyyətinin rəğbətini

Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasiminin,
eləcə də XXV Xəzər Neft-Qaz Sərgisinin
keçirilməsi Azərbaycanın enerji siyasətinin
reallaşmasında çox böyük rolu olmuşdur. Bunun
la yanaşı, həmin il iyunun 12-də Türkiyənin
Əskişəhər şəhərində TANAP qaz kəmərinin
istifadəyə verilməsi iki dost və qardaş dövlətin
münasibətlərinin ən yüksək zirvədə olduğunun bariz
göstəricisidir.
Bu gün enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər
dünya gündəliyində çox ciddi dayanır və
ölkələrin milli təhlükəsizliyi, o cümlədən enerji
təhlükəsizliyindən böyük dərəcədə asılıdır. Bundan
əlavə, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-TbilisiQars, TANAP, TAP və digər layihələr Azərbaycanın
qlobal iqtisadiyyatda özünəməxsus iqtisadi modelə
malik ölkə kimi səciyyələndirir.
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2015, 2017, eləcə də 2019-cu ildə 5 dəfə Ümum
dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumları
yüksək səviyyədə təşkil olunmuş və bu sahədə
Azərbaycan tərəfindən reallaşdırılan təşəbbüslər
regional müstəvidən çıxarılaraq qlobal səviyyəyə
qaldırılmışdır (5; 6; 18).
Dövlət və hökumət başçılarının, Nobel mükafatı
laureatlarının, dünyada tanınmış ictimai-siyasi
xadimlərin iştirakı ilə keçirilən Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumu artıq ənənə halını almışdır.
Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransının
VII Baş Assambleyasına, Dini Liderlərin Ümum
dünya Sammitinə və digər nüfuzlu tədbirlərə ev
sahibliyi edən Bakı artıq dünyanın qlobal səviyyəli
tədbirlərinin keçirildiyi mərkəzlərdən biri kimi
qəbul olunur. Bununla yanaşı, son on beş il ərzində
“Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə
bağlı strateji dialoq” mövzusunda Dünya İqtisadi
Forumuna, Madrid Klubunun toplantısına, Birinci
Cənubi Qafqaz Forumuna, Avronest Parlament
Assambleyasının Avropadan kənarda keçirilən ilk
iclasına və digər möhtəşəm beynəlxalq tədbirlərə
ev sahibliyi edən Azərbaycan bir daha göstərdi ki,
ölkəmiz Cənubi Qafqazda bütün sahələr üzrə müasir
dövrün aktual məsələlərinin müzakirə olunduğu
geosiyasi əhəmiyyətli məkandır.
Bununla yanaşı, ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi,
eləcə də, dövlət başçısının təşəbbüsü ilə keçirilən bir
sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər - 2018ci ildə VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu,
VI Qlobal Bakı Forumu, Qoşulmama Hərəkatının
Xarici İşlər Nazirləri Konfransı, Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının iclası, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət
Şurasının Nazirlər toplantısı, Cənub Qaz Dəhlizinin
rəsmi açılış mərasimi, 2019-cu ilin martında VII
Qlobal Bakı Forumu və s. Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə nüfuzunu xeyli yüksəltmişdir.
Bundan əlavə, 2015-ci ildə ilk Avropa Olimpiya
Oyunlarının paytaxtımızda keçirilməsi ilə bağlı
qərarın qəbul edilməsi də təsadüfi olmamışdır.
Belə ki, “Bakı-2015” ilk Olimpiya Oyunları idman
tarixində yeni maraqlı səhifə açmışdır. Bununla
yanaşı, Azərbaycan artıq istənilən səviyyədə idman
yarışlarını qəbul etmək və layiqli şəkildə keçirmək
imkanı əldə emişdir. 2017-ci ilin may ayında Bakı
şəhəri İslam Həmrəyliyi Oyunlarına da ev sahib
liyi etmişdir. İki il ərzində hər iki mühüm idman
tədbirinin Azərbaycanda keçirilməsi rəmzi məna

daşıyan nadir tarixi hadisə olmaqla yanaşı, həm də
Asiya ilə Avropa arasında körpü rolunu oynayan
ölkəmizin sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası
dialoqun inkişafına verdiyi böyük töhfədir.
Ümumiyyətlə, Birinci Avropa Oyunları zamanı
Azərbaycan 56 medal qazanaraq ikinci olmuşdur.
Bundan sonra, 2016-cı il Rio Yay Olimpiya
Oyunlarında 18 medal qazanılmışdır ki, Azərbaycan
medalların sayma görə dünya miqyasında 14-cü,
Avropada 7-ci, postsovet məkanında Rusiyadan
sonra ikinci, müsəlman aləmində isə birinci
yerdə olmuşdur. Nəhayət, IV İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında Azərbaycan idmançıları yarışları birin
ci pillədə başa vuraraq hamıdan çox - 162 medal (75
qızıl, 50 gümüş və 37 bürünc) qazandılar (26).
Nəticədə, 2015-ci ildə Bakı ilk Avropa
Oyunlarına, bundan iki il sonra isə IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarına uğurla və inamla ev sahib
liyi etdi. İstər Avropa, istərsə də İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının yüksək səviyyədə təşkil olunması
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehrib
an xanım Əliyevanın yorulmaz fəaliyyətinin
nəticəsidir. Hər iki mötəbər idman tədbirinin təşkilat
komitələrinə sədrlik edən Mehriban xanımın
qüvvələri çox qısa müddətdə səfərbər etmək
məharətinin nəticəsində Azərbaycan tarixinə uğurlu
səhifələr yazıldı.
Ümumiyətlə, bütün yuxarıda göstərilənlər
onu deməyə əsas verir ki, həyata keçirilən qlobal
miqyaslı tədbirlər bu gün Azərbaycanın dünya
miqyasında nüfuzunu xeyli artırmış, ölkəmizin
Cənubi Qafqaz regionunda lider dövlətə
çevrilməsini şərtləndirmişdir. Nəticədə, Azərbaycan
yalnız beynəlxalq regionda gedən proseslərdə deyil,
eyni zamanda beynəlxalq aləmdə cərəyan edən
proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanmışdır.
Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz regionunda
əsas söz sahibi olan dövlət kimi çətin geosiyasi
şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata keçirir.
Hazırda mühüm geosiyasi məkan kimi Azərbaycan
regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması
üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş hesab
edilir. Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə
əsas iştirakçıdır və dövlət başçısı İlham Əliyev qeyd
etdiyi kimi “Regiondakı strateji əhəmiyyətli heç
bir layihə Azərbaycanın razılığı olmadan reallaşa
bilməz”.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini, ərazilərimizin işğalı faktını nəzərə

■ Azərbaycan HespuDiıuası weztowuiın

işiər İdarəsi

KİTARVANAF

ictimai - siyasi, elmi - nəzəri jurnal

IH

alaraq ordu quruculuğu prioritet vəzifələrdən biri
Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz
kimi müəyyənləşdirilmiş və bu gün Azərbaycan
çıxması bildirilir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik
ordusu maddi-texniki, silah-sursat təchizatı, döyüş
Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə ilə yanaşı, ATƏT,
qabiliyyəti göstəricilərinə görə Cənubi Qafqazın
Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
ən güclü ordusudur. Yəni, bu, onu göstərir ki,
qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli
ordu quruculuğu Azərbaycan dövlətinin priori
mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün
tet məsələsidir. Bununla yanaşı, 2005-ci ildə
hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə, NATO-nun Zirvə
Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi təsis
toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı
olunmuş, hərbi təyinatlı müəssisələr işə salınmış və
şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və
həmin müəssisələrdə artıq 1200 adda hərbi təyinatlı işğala son qoyulması bildirilir.
məhsul istehsal edilir. Beynəlxalq reytinqlərə görə,
Dövlət başçısı İlham Əliyev Ermənistanın
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri hazırda dünyada ən sülh istəmədiyini, status-kvonu nə qədər çox
güclü 50 ordu sırasında yer tutur. Hazırda 20-dan
mümkündürsə saxlamaq istədiyini, işğal olunmuş
çox ölkənin müvafiq qurumlarına Azərbaycanın
torpaqlardan çəkilmək istəmədiyini vurğulayaraq,
istehsalı olan hərbi məhsulların ixracı həyata
təcavüzkar dövlətin yalnız vaxt uzatmaqla məşğul
keçirilir (11).
olduğunu və danışıqları sonsuz bir proses kimi
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
gələcəkdə də görmək istədiyini bildirmişdir (7).
dövlətimizin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəni Lakin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
biri olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycan ərazi
münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüququn norma
bütövlüyü danışıqların mövzusu ola bilməz” fikrini
və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi
irəli sürməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olun
bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə nizama
maqla münaqişənin ədalətli şəkildə həll olunacağı
salınmasının vacibliyini bildirmiş və beynəlxalq
ilə bağlı ümidləri daha da artırmışdır: “Biz isə
təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin
öz siyasətimizi davam etdirəcəyik. Danışıqlarda
zəruriliyini bəyan etmişdir. Ölkəmizin artan bu siya bizim prinsipial mövqeyimiz tam əsaslıdır və
si fəallığının nəticəsi kimi, 2004-cü il oktyabrın 29- biz bu siyasətdən bir millimetr də geri çəkilən
da BMT Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan
deyilik”. Eyni zamanda, dövlət başçısı bəyan
nümayəndə heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın
etmişdir ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik
işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ
verilməyəcək, dünya birliyi heç vaxt Dağlıq
iclasın gündəliyinə salınmışdır. Daha sonra BMT
Qarabağın müstəqilliyini tanımayacaqdır (3).
Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən
2016-cı il aprel ayının əvvəlində cəbhə xəttində
60-cı sessiyasının 98-ci və 2008-ci il martın 14-də
Ermənistanın növbəti hərbi təxribatı ilə üzləşən
keçirilən 62-ci sessiyanın 86-cı plenar iclaslarında
ordumuz əks-hücuma keçərək işğalçılara güc
“Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət”
lü zərbələr endirmiş və qısa müddətdə Ağdərə,
adlı qətnamələr qəbul edilmişdir (14, s.406; 788Cəbrayıl, Füzuli rayonlarında 2 min hektar
791).
ərazini düşməndən azad etmiş, işğal altında qa
Münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması
lan torpaqlara nəzarət etmək imkanını artırmışdır.
istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul
2018-ci ilin may ayında isə Naxçıvan Muxtar
etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha
Respublikasının 11 min hektardan çox ərazisi,
gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq
o cümlədən Şərur rayonunun Günnüt kəndi
prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. düşməndən azad edilmiş, dövlət sərhədi boyunca
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
əlverişli yüksəkliklər ələ keçirilmiş, Yerevangenişlənməsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik
Gorus-Laçın yolu nəzarətə götürülmüşdür (11).
Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri,
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası
eləcə də Təhlükəsizlik Şurası sədrinin qəbul etdi
qoyulmuş siyasi kursun son 15 ildə Prezident İlham
yi 7 bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
Əliyev tərəfindən dinamik şəkildə və novatorcasma
suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının
inkişaf etdirilməsi nəticəsində Azərbaycanın çox
zəruriliyi bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının
böyük uğurlara imza atması ölkəmizin dünya
sənədlərində işğalçı qüvvələrin işğal etdikləri
birliyində mövqelərinin yüksələməsini təmin
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etmiş, bu gün dövlətimiz və xalqımız üçün çox
vacib olan problem - işğal olunmuş torpaqlarımızın
tezliklə azad ediləcəyinə və ərazi bütövlüyünün
bərpa olunacağına olan ümidləri daha da artıraraq
perspektivdə Azərbaycanın ən qüdrətli dövlətlər
sırasında duracağını şərtləndirmişdir.
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В статье указывается, что 1993-2003 годы
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государственности. В те годы был определен
стратегический курс Азербайджана, связанный
как с внутренней, так и с внешней политикой,
началась интеграция страны в мировое
сообщество.
В статье широко исследуются приоритетные
направления государственной политики
Азербайджана в 2003-2018 годах и важные
показатели динамичного развития во всех
сферах. На фактах анализируются устойчивое
развитие экономики Азербайджана,
своевременное выполнение всех социальных
программ на фоне происходившего в эти годы в
мире глобального кризиса.
В статье обосновывается успешное
осуществление стратегии безопасности нашей
страны, в первую очередь, полное обеспечение
энергетической безопасности Азербайджана, в
частности то, что в экономике Южного Кавказа
Азербайджан является лидирующей страной
с точки зрения экономического потенциала.
Кроме того, в статье исследуются реализация
по инициативе Азербайджана проектов
Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-ТбилисиЭрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, TANAP, ТАР
и других глобальных проектов, а также их
геополитическое, геоэкономическое значение.
Наряду с этим, в статье на фактах широко
анализируются успехи, достигнутые во
внешнеполитической, культурно-гуманитарной
и спортивной сферах. Также исследуются
культурное разнообразие, мультикультуральные
и толерантные ценности во внутренней и
внешней политике Азербайджана. Обеспечение
территориальной целостности Азербайджана
изучается в статье как основное приоритетное
направление во внешней политике нашего
государства.
Ключевые слова: Азербайджанская Республика,
государственная политика, энергетическая
безопасность, динамичное развитие, внешняя
политика.
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Dynamic development of Azerbaijan:
reached goals and achievements (2003-2019)
SUMMARY
The article points out that 1993-2003 were
crucial for our country, a firm foundation of our
statehood was laid down exactly in those years. The
strategic course of domestic and foreign policy of
Azerbaijan was defined in those years, Azerbaijan
integrated into the world community.
Priority directions of the state policy of Azerbai
jan in 2003-2018 and the key indicators of dynamic
development in all spheres are analysed in the
article.The sustainable development of the economy
of Azerbaijan during the global crisis in the world,
implementation of all social programs are analyzed
according to the facts in these years.
The article substantiates the successful imple
mentation of our country’s security strategy, first of
all, the full provision of energy security of Azer
baijan, especially it is justified that Azerbaijan is a
leading country in the region in terms of economic
potential in the South Caucasus economy. In addi
tion, the article explores the implementation of the
Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum, BakuTbilisi-Kars, TANAP, TAP and other projects on the
initiative of Azerbaijan.
At the same time, the article analyzes the
achievements gained in foreign policy, cultural,
humanitarian and sport fields according to the facts.
Also, cultural diversity, multicultural and tolerant
values in domestic and foreign policy of Azerbaijan
are explored. The article examines the territorial in
tegrity of Azerbaijan as a key priority in the foreign
policy of our state. Ensuring the territorial integrity
of Azerbaijan is studied in the article as the main
priority direction in the foreign policy of our state.
Key Words: The Republic ofAzerbaijan, state
policy, energy security, dynamic development, for
eign policy.

