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Dekabrın 24-də Heydər Əliyev 
Mərkəzində “İlham Əliyev. On 
beş illik prezidentlik dövrünün 
uğur salnaməsi. 2003-2018” adlı 
sənədli filmin və kitabın təqdi-
mat mərasimi keçirilib.
Filmin ssenari müəllifləri Azər-
baycan Respublikası Preziden-
tinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi, tarix elmləri 
doktoru, professor Əli Həsə-
nov və “Azərbaycan Televiziya 
və Radio Verilişləri” QSC-nin 
sədri Arif Alışanovdur. Kitabın 
buraxılışına məsul Azərbaycan 
Prezidenti Administrasiyasının 
rəhbəri, akademik Ramiz Meh-
diyev, tərtibçi müəllifləri Azər-
baycan Respublikası Preziden-
tinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi, tarix elmləri 
doktoru, professor Əli Həsənov 
və Azərbaycan Dövlət İnfor-
masiya Agentliyinin (AZƏR-
TAC-ın) İdarə Heyətinin sədri 
Aslan Aslanovdur. Kitaba “Ön 
söz”ü tarix elmləri doktoru, 
professor Əli Həsənov yazıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, fil-
min nümayişindən sonra çıxış 
edən Baş nazirin müavini, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının sədr 
müavini - icra katibi Əli Əh-
mədov ölkəmizin müasir döv-
rdəki nailiyyətlərinin Prezident 
İlham Əliyevin adı ilə bağlı ol-
duğunu vurğulayıb. Qeyd edib 
ki, təqdimatı keçirilən filmi və 
kitabı Prezident İlham Əliye-
vin rəhbərliyi ilə son on beş 
ildə Azərbaycanda əldə edilən 
uğurların salnaməsi adlandır-
maq olar. 
Təqdimat mərasiminin çox 
gözəl bir günə - Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyevin doğum gününə 
təsadüf etdiyini xatırladan Əli 
Əhmədov fürsətdən istifadə 

edərək özünün və tədbir iş-
tirakçılarının adından dövlə-
timizin başçısını təbrik edib, 
ona Azərbaycan və xalqımız 
naminə bundan sonrakı fəaliy-
yətində daha böyük uğurlar və 
qələbələr arzulayıb. O deyib: 
“Azərbaycanın möhtəşəm na-
iliyyətlərini, əslində isə Azər-
baycanın möcüzəsini, Azər-
baycanın bütövlükdə inkişafını 
bugünkü dünyanın ən böyük 
siyasi layihələrindən biri hesab 
etmək mümkündür. XX əsrin 
90-cı illərinin əvvəllərində to-
tal, hərtərəfli böhranın mən-
gənəsində sıxılan Azərbaycan 
çox qısa bir vaxtdan sonra - XXI 
əsrin əvvəllərində dünyanın ən 
sürətlə inkişaf edən ölkəsinə 
çevrildi”. 
Ötən on beş il ərzində Azərbay-
canın iqtisadiyyatının üç dəfə-
dən çox artdığını, inkişaf tem-
pinə görə dünyada birinci yer 
tutduğunu və bir neçə il ardı-
cıllıqla bu statusu saxladığını, 
2 milyona yaxın yeni iş yerinin 
açıldığını xatırladan Əli Əhmə-
dov bütün bunların sayəsində 
ölkəmizin yeniləşdiyini, mo-
dernləşdiyini qeyd edib, ordu 
quruculuğu sahəsində əldə olu-
nan nailiyyətləri vurğulayıb, 
bütün bu uğurların xalqımızın 
qürur mənbəyinə çevrildiyini 
bildirib. 
“Bu gün, Azərbaycan, sözün 
həqiqi mənasında, özünün qı-
zıl əsrini yaşamaqdadır və bu 
dövr hələ uzun müddət davam 
edəcək.  Bu gün Azərbaycan in-
sanların arzularının həyata ke-
çirildiyi bir məmləkətə çevrilib. 
Həmçinin bu istək və arzuların 
reallaşması üçün Azərbaycan 
dövləti və hökuməti lazım olan 
bütün şəraiti və imkanları tə-
min edir. Azərbaycanın qızıl 

əsrinin başlıca müəllifi Heydər 
Əliyev siyasətini uğurla həyata 
keçirən Prezident İlham Əli-
yevdir. Azərbaycanı Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
daha böyük nailiyyətlər gözlə-
yir”, - deyə Əli Əhmədov vur-
ğulayıb.
“İlham Əliyev. On beş illik pre-
zidentlik dövrünün uğur sal-
naməsi. 2003-2018” kitabının 
tərtibçi və eyniadlı filminin sse-
nari müəlliflərindən biri, Prezi-
dentin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənov 
çıxışında qeyd edib ki, 15 illik 
uğurların əsasında Prezident 
İlham Əliyevin ümummilli li-
derin kursuna sədaqətli obra-
zı dayanır. Ümummilli lide-
rin kursuna sədaqətlə xidmət 
etmək, onu qətiyyətlə həyata 
keçirmək bu uğurların başlıca 
təməlidir. Prezident İlham Əli-
yev okeanlara çıxışı olmayan 
Azərbaycanı dünyanın nəqliy-
yat, logistika mərkəzinə çevi-
rib. Dövlətimizin başçısı dünya 
liderləri sırasında qlobal dü-
şüncəsi, beynəlxalq aləmdə baş 
verən hadisələrə sistemli yanaş-
ması, qətiyyəti, prinsipiallığı, 
insanpərvərliyi, humanistliyi 
ilə seçilir. Bütün bu keyfiyyət-

lər Azərbaycanın hər bir sahə-
də yüksək inkişafını təmin edir. 
Prezident İlham Əliyevin şəxsi 
liderlik keyfiyyətləri ilə bağlı 
bəzi məqamların təqdim olu-
nan kitabda və filmdə əks etdi-
rildiyini bildirən Əli Həsənov 
deyib ki, dövlətimizin başçısı 
həddən artıq sədaqətli insandır. 
O, öz əqidəsinə, inandığı işə, 
ona etibar olunmuş əmanətə, 
xalqına, dövlətinə, partiyasına, 
qəbul etdiyi ideyalara, ümum-
milli liderin irsinə, Azərbaycan 
xalqının milli mənəvi dəyər-
lərinə həmişə sədaqətli olub. 
Həm filmdə, həm də kitabda 
bu xətt qabarıq şəkildə əks etdi-
rilib. Prezident İlham Əliyevin 
praqmatik və realist siyasi xa-
dim olduğunu vurğulayan Əli 
Həsənov deyib ki, dövlətimi-
zin başçısı həyata keçirdiyi si-
yasətin nəticələrini əvvəlcədən 
hesablayır, aydın konturlarını 
cızır. Azərbaycan dövləti proq-
ramlarla idarə olunan, proq-
nozlaşdırıla bilən bir siyasət 
yürüdür. Onun ölkəyə rəhbər-
lik etdiyi illərdə minimum ay-
lıq əməkhaqqının məbləği 14,4 
dəfə, orta aylıq əməkhaqqının 
məbləği 6,8 dəfə, əmək pensi-
yasının orta aylıq məbləği 11,3 

dəfə artıb. Ötən 15 ildə ardıcıl 
olaraq həyata keçirilmiş təd-
birlər, icra edilmiş proqramlar 
sayəsində əhalinin aztəminatlı 
təbəqəsinin ümumi əhali nisbə-
tində xüsusi çəkisi azalıb, yox-
sulluq 49 faizdən 5 faizə düşüb. 
Ə.Həsənov bildirib ki, dövləti-
mizin başçısının rəhbərliyi ilə 
icra olunan strateji kurs ölkə-
mizin beynəlxalq arenada nü-
fuzunun və rolunun durmadan 
yüksəldilməsinə yönəlib. Onun 
liderlik keyfiyyətləri, dərin zə-
kası, böyük erudisiyası, qlo-
bal düşüncəsi, intellekti, çevik 
qərarlar qəbul etmək bacarığı 
müasir dünya nizamında Azər-
baycanın yerini, nüfuzunu, 
çəkisini müəyyən edir. İlham 
Əliyevin təşəbbüsləri, reallaş-
dırdığı proqram və layihələr 
ölkəyə xarici investisiyaların 
cəlb edilməsi üçün ciddi zəmin 
yaradıb. 
Dünyada siyasi və iqtisadi və-
ziyyətin heç də ürəkaçan olma-
dığı indiki zamanda Azərbay-
can davamlı tərəqqi nümayiş 
etdirir. İlham Əliyevin siyasi 
iradəsi Azərbaycanı regionda 
sabitlik, tərəqqi adasına, regi-
onal cazibə mərkəzinə çevirib, 
bu gün Azərbaycan həm də re-
gionda sülhün, asayişin qaran-
tıdır. 
Prezident İlham Əliyevin isla-
hatçı, novator lider olduğunu 
diqqətə çatdıran Əli Həsənov 
qeyd edib ki, beynəlxalq qu-
rumlar ölkədə həyata keçirilən 
islahatları yüksək qiymətləndi-
rirlər. 
Azərbaycanın təqdim etdiyi 
“ASAN xidmət” brendi BMT-
nin “Dövlət xidmətlərinin 
göstərilməsinin təkmilləşdiril-
məsi” kateqoriyasında birinci 
yerə layiq görülüb. “Doing Bu-

siness” hesabatına görə Azər-
baycan dünyada “ən islahatçı 
ölkə” hesab olunur. Bu gün 
Azərbaycan sülh, əməkdaşlıq 
və dialoq platforması kimi tanı-
nır, beynəlxalq etimadın artma-
sına öz töhfələrini verir. 2017-ci 
ildən etibarən Bakıda ABŞ və 
Rusiya, NATO və Rusiya hərbi 
rəhbərliyinin görüşlərinin keçi-
rilməsi ənənəvi hal alıb, Rusiya 
ilə Türkiyə arasında gərginli-
yin azaldılmasına Azərbayca-
nın verdiyi dəstək artıq hər iki 
ölkənin müxtəlif səviyyəli siya-
siləri tərəfindən dönə-dönə eti-
raf olunub. Azərbaycanın BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına qey-
ri-daimi üzvlüyü və sədrliyi 
dövründə qaldırdığı məsələlər, 
dövlətimizin təşəbbüsü ilə 
beynəlxalq qurumlarda qəbul 
olunmuş qətnamələr, başla-
dılmış “Bakı prosesi”, Bakını 
“humanitar Davos” kimi tanı-
dan çoxsaylı beynəlxalq təşəb-
büslər dövlətimizi beynəlxalq 
əməkdaşlığın, sülhün əsas mü-
dafiəçilərindən birinə çevirib. 
2019-2022-ci illərdə dünyanın 
120 ölkəsinin təmsil olunduğu 
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 
edərkən də Azərbaycan bu si-
yasətini davam etdirəcək.
Prezidentin köməkçisi çıxışının 
sonunda deyib: “Film və kita-
bın hazırlanması böyük zəh-
mət hesabına başa gəlib, İlham 
Əliyevin 15 illik prezidentliyi 
dövründə keçirdiyi təxminən 
10 minə qədər tədbir, açılış, gö-
rüş və çıxışlar təhlil edilib, en-
siklopedik formada hazırlanıb. 
Fürsətdən istifadə edib həm 
filmin, həm də kitabın ərsəyə 
gəlməsində əməyi keçmiş hər 
kəsə öz dərin təşəkkürümü bil-
dirirəm”.

Miniatür Kitab Muzeyində Azərbaycanın Əmək-
dar jurnalisti, “Şöhrət” ordenli Elmira Əliyeva-
nın kitabının təqdimatı keçirilib.
Muzeyin təsisçisi və yaradıcısı, Əməkdar mə-
dəniyyət işçisi Zərifə Salahova mərasimdə çıxış 
edərək təqdimatı keçirilən nəşrin tanınmış jur-
nalistin dördüncü kitabı olduğunu bildirib.
O deyib: “Biz Elmira Əliyeva ilə artıq uzun il-
lərdir ki, əməkdaşlıq edirik. Elmira Əliyevanın 
məqalələrindən ibarət növbəti topluda Vətəninə 
şöhrət qazandıran Azərbaycan xalqının görkəmli 
nümayəndələri haqqında parlaq məqalələr təq-
dim edilib. O, həmin insanların hər biri haqqında 
çox maraqlı əhvalatlar danışa bilər”.
İkicildlik topluda təqdim edilən məqalələrində 
jurnalist öz xatirələrini və düşüncələrini də bölü-

şüb.
Elmira xanımın yazılarının əsas qayəsini insan, 
onun gördüyü işlər, üzləşdiyi problemlər, iştirak 
etdiyi hadisələr, yaşadığı zaman təşkil edib.
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın Xalq yazı-
çısı Elmira Axundova qeyd edib ki, Elmira xanı-
mın kitablarını Azərbaycan mədəniyyətinin en-
siklopediyası adlandırmaq olar.
Yazıçı Natiq Rəsulzadə, Əməkdar jurnalist Qali-
na Mikeladze, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Sədaqət 
Qəhrəmanova, Xalq artisti Xuraman Qasımova, 
rejissor Ziya Şıxlinski, Əməkdar mədəniyyət iş-
çisi, professor Röya Tağıyeva, akademik Ziyad 
Səmədzadə və digərləri çıxışlarında Elmira Əli-
yevanın böyük istedadından, ölkənin müstəqil-

lik illərində salnaməyə çevrilən məqalələri və 
kitablarından danışıblar.
Artıq yarım əsrdən çoxdur ki, o, mədəniyyətdən, 
elmdən, Azərbaycan ziyalılarından yazır. Onun 
məqalələrindən ibarət böyükhəcmli cildlərdə 
Azərbaycanın tarixi əks olunub. Elmira Əliyeva 
öz materiallarında mövzu ilə bağlı dərin bilik-
lər nümayiş etdirib və son dərəcə dəqiq təhlillər 
aparıb. Məhz onun sayəsində məqalələrin qəh-
rəmanları daim yaddaşlarda qalacaq.
Birinci kitab “Şəxsiyyətlər” fəsli və Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri, böyük vətənpərvər 
və siyasi xadim Heydər Əliyevin anadan olması-
nın 95 illiyinə həsr edilmiş “Onun ən böyük irsi 
müstəqil Azərbaycandır” sərlövhəli məqalə ilə 
açılır. Müəllif ulu öndərin siyasi uzaqgörənliyi 
barədə təəssüratlarını dəfələrlə bölüşüb və onun 
quruculuq fəaliyyətində hər dəfə yeni nə isə kəşf 
edib: müasir Azərbaycanın çiçəklənməsinin əsa-
sını qoymuş neft müqavilələri, ölkədə bərqərar 
edilmiş sabitlik, Ermənistanla müharibədə atəş-
kəs əldə edilməsi, Azərbaycan diplomatiyasının 
nailiyyətləri, ardıcıl həyata keçirilən iqtisadi isla-
hatlar, mədəniyyətin inkişafı.
E.Əliyeva həmişə mətbuat nümayəndələri ilə ün-
siyyət saxlamağa hazır olan Heydər Əliyevlə gö-
rüşləri barədə də xatirələrini bölüşüb.
Elə həmin bölmədə “Hər birimizin Prezidenti. 
İlham Əliyev: o, əsası böyük sələfi tərəfindən qo-
yulmuş yaxşı nə varsa, hamısını dərinləşdirib və 
inkişaf etdirib” sərlövhəli məqalə yer alıb. Müəl-
lif məqalənin sərlövhəsinə aydınlıq gətirərək de-
yir ki, bununla o, prezidentin çoxşaxəli fəaliyyə-
tini, onun beynəlxalq miqyasda, iqtisadi, sosial 
və mədəniyyət sahələrində fəaliyyətini vurğula-
maq istəyib. Axı, Azərbaycan vətəndaşı kimi hər 
birimizin taleyi onun fəaliyyətindən çox asılıdır.

“Nur və şəfqət bəxş edən” adlı oçerk Azərbay-
canın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya, onun 
bütün dünyada təqdir edilən nəcib işlərinə, mə-
dəniyyət, təhsil, səhiyyə məsələlərinə xüsusi 
diqqət yetirən Heydər Əliyev Fondunun fəaliy-
yətinə həsr olunub.
“Yüksək insani keyfiyyətlər carçısı” sərlövhə-
li məqalə görkəmli oftalmoloq-alim, akademik 
Zərifə Əliyevanın ad gününə həsr edilib. Müəllif 
Zərifə xanımın maraqlı hadisələrlə zəngin həyatın-
dan söz açır.
Səkkiz fəsildən ibarət bu kitablar mövzu və janr 
rəngarəngliyi ilə seçilir. “Şəxsiyyətlər”, “Vətəni 
şöhrətləndirən azərbaycanlılar”, “Maraq doğu-
ran nəşrlər”, “Miniatür kitablar və onların qəh-
rəmanları”, “İncəsənət”, “Dostlar, həmkarlar, 
həmfikirlər”, “Özlərindən sonra xeyirxah iz qo-
yub getdilər”, “Xatirələr…Düşüncələr” bölmələ-
rində yer alan məqalələr istedadlı jurnalistin ya-
radıcılığı haqqında dolğun təsəvvür yaradır.


