
İlham Əliyev 
gələcəyə inamla baxır

 � “Rossiya 24” kanalında “Mnenie” proqramının müəllifi və aparıcısı Evelina 
Zakamskaya “Moskva-Bakı” portalının müxbirinə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 
söhbətindən, onun ailəsi ilə çoxillik dostluğundan və Yeni il ərəfəsində Bakının 
gözəlliyindən bəhs edib. Xatırladaq ki, Bakıda dünyaya gələn Evelina Azərbaycan 
paytaxtını həmişə səmimi sözlərlə xatırlayır. 

– Siz Azərbaycan Prezidentindən beşinci 
dəfə müsahibə aldınız. Söhbətiniz necə keç-
di? İlham Əliyev sizin ilk görüşünüzdən sonra 
dəyişibmi? 

– Budəfəki görüşümüzün əvvəlində Prezident 
qeyd etdi ki, biz artıq on ildir tanışıq. Mən ondan 
ilk müsahibəni məhz 2009-cu ildə götürmüşdüm. 
Mənə çox xoş idi ki, İlham Heydər oğlu buna 
diqqət yetirdi (gülümsəyir). Həm zahirən, həm də 
ünsiyyət baxımından o, heç dəyişməyib. O, həmişə 
müsahibəyə ciddi və işgüzar tərzdə yanaşır. Axı, bu 
müsahibə bütöv bir ölkənin taleyüklü məsələləri və 
onun dünya arenasında mövqeyi ilə bağlıdır.   

– Kadr arxasında nədən söhbət etdiniz? 
– Deməliyəm ki, çəkilişin başa çatmasından 

sonra İlham Heydər oğlu yerindən qalxmağa 
tələsmir və biz sadəcə şəxsi və mücərrəd mövzular 
ətrafında söhbət edirik. Ailə, əhval-ruhiyyə, Bakının 
havası haqqında...    

– İlham Heydər oğlu Sizə öz ailəsindən bəhs 
etdi?      

– Bir az. Onun ümumi əhval-ruhiyyəsindən 
söz düşdükdə, mənə aydın oldu ki, dövlət başçı-
sı kimi şəxsi və ictimai məsələlər onun üçün bir 
vəhdət təşkil edir. Ölkədə baş verənlər onun şəxsi 
həyatında da təzahürünü tapır. Bu dəfə mənə elə 
gəldi ki, Prezident çox sakit və özünəinamlıdır. 
Onda gələcəyə inam var və əmindir ki, bu gün 
Azərbaycanda bütün işlər düzgün istiqamətdə 
davam edir. Dövlət başçısı bir an belə tərəddüd 
etmirsə, bu, həmin ölkənin bütün vətəndaşları üçün 
bu çox mühüm əlamətdir. 

– Siz Prezidentin ailəsi ilə tanışsınız? 
– Mən birinci xanım  Mehriban Əliyeva ilə tanı-

şam. Mənə, həmçinin ondan iki dəfə müsahibə al-
maq nəsib olub. Tədbirlərin birində Prezidentin qızı 
Leyla xanımla da tanış olmuşam. Əliyevlər ailəsinin 
bütün üzvləri ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq 
istedadına malikdirlər və onlar bu işin öhdəsindən 
layiqincə gəlirlər.   

– Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində han-
sı yeniliklərdən danışdınız? 

– Bilirsiniz, belə məqamlarda deyirlər ki, 
radikal xəbərlərin olmaması yaxşı əlamət sayılır 
(gülümsəyir). Dünyanın dəyişən informasiya və 
siyasi mənzərəsinə rəğmən ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafından da-
nışdıq. Prezidentlərimiz arasında etimad qorunub 
saxlanılır. Axı, dünyanın taleyi real şəxsiyyətlərin 
əlindədir! İnsanların bir-birinə inamının güclənərək 
siyasi etimada çevrilməsi çox vacibdir. Biz Rusiya 
ilə Azərbaycan arasında inteqrasiyadan və iqtisadi 
proseslərdən, turizm istiqamətində əməkdaşlıqdan 
danışdıq. Axı, Bakıya turist axınının böyük bir 
hissəsini məhz Rusiyadan gələnlər təşkil edirlər...     

– Bunun kökündə ölkələrimiz arasında tarixi 
əlaqələr dayanır....

– Bəli, lakin təkcə onlar deyil...Ən başlıca 
aspekt, Prezidentin də söylədiyi kimi, ölkələrimiz 
arasında dil əngəlinin olmamasıdır.  Bu gün 
Azərbaycanda rus dilinin mövqelərinin qorunub 
saxlanılmasına çox böyük diqqət yetirilir. Bu, bir ba-
kılı kimi məni sevindirməyə bilməz! Əlbəttə, bu amil 
əlaqələrimizi də möhkəmləndirir. Dünyanın ən ge-
niş yayılmış dillərindən biri və beynəlxalq ünsiyyət 
vasitəsi olan rus dilini bilmək təhsil, mədəniyyət və 

elm məkanını genişləndirməyə imkan verir.        
– Prezident Azərbaycanda ilin yekunlarından 

ətraflı bəhs edib....
– Yəqin ki, bu il əldə olunan ən əsas 

nəticələrdən biri Azərbaycan iqtisadiyyatının neft 
amilindən asılılığının ardıcıl şəkildə azaldılması və 
onun şaxələndirilməsidir. O, müəyyən nəticələrin 
əldə olunduğu və real addımların atıldığı bir sıra 
inkişaf edən sahələri ayrıca qeyd etdi. Azərbaycan 
bir neçə il əvvəl seçdiyi yolla irəliləməkdə davam 
edir və seçilmiş bu xəttə sadiqdir. Bu gün dünya 
neft bazarında baş verən hadisələr göstərir ki, 
bu, doğru seçimdir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı 
sahəsində, xüsusən kiçik və orta sahibkarlığın 
dəstəklənməsində ölkənin diqqəti yenidən Rusiya 
və Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə əməkdaşlıq məkanına 
yönəlib.       

– Prezidentlə müsahibələrinizin birində 
şaftalı rəngində don seçmişdiniz. Bu dəfə isə 
daha açıqrəngli geyimdə idiniz. Siz daha ciddi 
görünmək istəyirdiniz?    

– Yox, hər şey çox sadədir. Bu mənim saç-
düzümüm ilə bağlıdır, o vaxtlar saçlarım uzun idi 
və həmin rəng onlara yumşaq və romantik çalar 
qatırdı. Həmin müsahibə 9 may ərəfəsində, bahar 
fəslində və ona uyğun əhval-ruhiyyədə götürülmüş-
dü. İndi saçlarım qısadır – ənənəvi kare saçdü-
zümü. Yeri gəlmişkən, Prezident də buna diqqət 
yetirdi və dedi ki, məni ilk dəfə gördüyündə də 
saçdüzümüm belə idi. Geyim tərzim qış mövsümü 
və buna uyğun əhval-ruhiyyə ilə əlaqədardır. Hər 
halda, komplimentlər keçən dəfəkindən az olmadı. 
Çox xoşdur ki, Azərbaycanda qadınların xoşuna 
gələcək komplimentlər söyləyən nəzakətli kişilərə 
həmişə  rast gəlmək olur.    

– Siz Bakıdan bu günlərdə qayıtmısınız. Ora-
da bayramqabağı ab-hava necədir? Paytaxtda 
gəzintiyə çıxdınızmı?

– Bu səfər bizim çəkiliş qrupu üçün xüsusi 
səmimi şəraitdə keçdi. Azərbaycanda həmişə bizi 
çox səmimi qarşılayırlar. Bu, artıq ənənə halını 
alıb. Bu dəfə Prezident Administrasiyası ilə kadr 
arxasında ünsiyyət vaxtı biz artıq bir ailə olduğumu-
zu söyləyirdik. Bu, mənim üçün çox əzizdir, çünki 
Bakı mənim doğma şəhərimdir və oraya getməyi 
çox sevirəm. Hər dəfə gəldiyimdə, sürücüdən 
xahiş edirəm ki, Çapayev – indiki Təbriz küçəsində 
mənim yaşadığım evin yaxınlığından keçsin. İndi 
həmin ev yoxdur, onun yerində böyük çoxmərtəbəli 
yeni bina tikiblər, lakin ətrafında köhnə evlər qalır. 
Ona görə də doğma yerləri asanlıqla tanıyıram.      

Moskvadan isti olmağına və bəzən yağış yağ-
masına baxmayaraq, Bakıda Yeni il əhval-ruhiyyəsi 
çox yüksəkdir. Bakının işıqlı səması qarın yoxluğu-
nu hiss etdirmir. Küçələr gözəl bəzədilib, şəhər bay-
ramı qarşılamağa hazırlaşır. Azərbaycanın Şaxta 
babasının olması məni çox sevindirir. Bu, Santa-
Klaus deyil, məhz Şaxta babadır. O, eynilə mənim 
uşaqlıq illərimdə olduğu kimidir! Mən bütün bakılıla-
ra, Azərbaycanın hər bir vətəndaşına xoşbəxt Yeni 
il arzulayıram!      

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva 

Kaliforniyada Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü qeyd edilib

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının San-Dieqo 
şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü və Kaliforniya Azərbaycan Dostluq 
Assosiasiyasının (CAFA) yaradılmasının bir 
illiyi münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycanın 
Los-Ancelesdəki baş konsulluğunun və CAFA-
nın birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə 
Azərbaycan icmasının üzvləri, yerli seçkili 
orqanların nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri və 
jurnalistlər iştirak ediblər.  

Tədbirdə çıxış edən CAFA-nın icraçı direkto-
ru Kimiya Məmmədova icma adından Azərbaycan 
xalqını və dünyada yaşayan 50 milyon azərbaycanlını 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü 
münasibətilə təbrik edib. CAFA-nın bir illiyinin də qeyd 
edildiyini deyən K.Məmmədova ötən bir il ərzində 
təşkilatın uğurlu fəaliyyətinə toxunaraq, növbəti ildə 
Azərbaycan icmasını gücləndirmək və Azərbaycan 
ilə Kaliforniya arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələri 
daha da möhkəmləndirmək istiqamətində işləri davam 
etdirəcəklərini bildirib.

Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğu-

nun konsulu Orxan Rüstəmli bütün soydaşlarımızı 
qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü və Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edib, 
CAFA-ya gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

San Dieqo-Bakı Dostluq Assosiasiyasının icraçı 
direktoru Martin Kruminq və Los-Anceles Dinlərarası 
Şurasının sədri Yepiskop Xuan Karlos Mendez də 
çıxış edərək xalqımıza bu gözəl bayram münasibətilə 
təbriklərini çatdırıblar.

Həmçinin tədbirdə San-Dieqo şəhərində və 
vilayətində 31 dekabrın “Azərbaycanlıların Həmrəyliyi 
Günü” elan olunmasına dair müvafiq bəyannamələr 
təqdim olunub. 

Tədbir Azərbaycan musiqisi və icmamızın üzvü 
Ləman Musayevanın ifasında rəqslərimizlə davam 
edib. Qonaqlar, həmçinin San-Dieqonun tanınmış 
azərbaycanlı kulinar-aşpazı Leyla Bayramovanın 
hazırladığı Azərbaycan mətbəxinin müxtəlif təamları 
ilə tanış olublar.

Yusif BABANLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vaşinqton

 � Bu günlərdə çapdan çıxmış “İlham Əliyev – 
On beş illik prezidentlik dövrünün uğur salnaməsi 
(2003-2018)” kitabı elmi ictimaiyyətin böyük 
marağına səbəb olub. AZƏRTAC filologiya elmləri 
doktoru, professor Cahangir Məmmədlinin kitabla 
bağlı qeydlərini təqdim edir.

Qarşımızda təzəcə nəşr 
olunan bir kitab var: “İlham Əliyev 
– On beş illik prezidentlik dövrü-
nün uğur salnaməsi (2003-2018)”. 
Tipoloji xarakterinə görə foto-al-
bom formatında buraxılan kitabın 
məzmunu barədə qısa, lakonik in-
formasiyanı onun bir neçə sətirlik 
anonsundan almaq olur: “Kitabda 
zəngin faktlar əsasında İlham 
Əliyevin Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti kimi on beş illik 
fəaliyyəti dövründə ölkənin dina-
mik inkişafının dolğun mənzərəsi 
yaradılır. Azərbaycanda aparı-
lan köklü islahatlar sayəsində 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, 
qeyri-neft sektorunun inkişa-
fı, nəhəng transmilli enerji və 
nəqliyyat layihələrinin uğurla 
reallaşdırılması, sosial-mədəni, 
ordu quruculuğu və xarici siyasət 
sahəsində əldə edilən nailiyyətlər 
tutarlı dəlillərlə əsaslandırılır. 
Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin və  
demokratik təsisatların daha da 
möhkəmləndirilməsi, insan hüquq 
və azadlıqlarının təmin olunması 
ilə bağlı görülən işlər şərh olunur.

Kitab Azərbaycanın müasir ta-
rixi ilə maraqlanan mütəxəssislər 
və geniş oxucu kütləsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur”.

Əslində, anonsun son 
cümləsindəki “geniş oxucu kütləsi” 
ifadəsini “Azərbaycanı sevən hər 
kəs” sözləri ilə də əvəz etmək 
olar. Çünki bu kitab İlham Əliyevin 
on beş illik prezidentlik dövrü-
nün uğur salnaməsi kimi həm 
də Azərbaycanın keçdiyi inkişaf 
mərhələsinin elmi-publisistik 
ifadəsidir. Həm Azərbaycanın, 
həm də onun Prezidentinin uğur 
salnaməsi, kitabda qeyd olunduğu 
kimi, öz başlanğıcını ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin 2003-cü 
ildə prezidentliyə namizədliyi irəli 
sürülmüş İlham Əliyev haqqın-
dakı bu  sözlərindən başlayır: 
“İnanıram ki, mənim axıra çatdıra 
bilmədiyim taleyüklü məsələləri, 
planları, işləri sizin köməyiniz və 
dəstəyinizlə İlham Əliyev başa 
çatdıra biləcək. Mən ona özüm 
qədər inanıram və gələcəyinə bö-
yük ümidlər bəsləyirəm”. Heydər 
Əliyevin uzaqgörənlik təfəkkürü ilə 
xalqa müraciətlə dediyi bu fikirlər 
fonunda İlham Əliyev bir müddət 
sonra onun rəhbərliyi altında 
sürətlə inkişaf edən Azərbaycanın 
uğurlarını nəzərdə tutaraq de-
yirdi: “O, (Heydər Əliyev - C.M.) 
inanırdı və bilirdi ki, davamçıları 
onun sona çatdıra bilmədiyi işləri 
tamamlayacaqlar. Belə də oldu… 
Biz fəxr edirik ki, onun ideyala-
rını yaşadırıq, müstəqilliyimizi 

möhkəmləndiririk, Heydər Əliyev 
yolu ilə gedirik və gedəcəyik”.

Azərbaycan Prezidenti Admi-
nistrasiyasının rəhbəri, akademik 
Ramiz Mehdiyevin buraxılışına 
məsul olduğu, tərtibçi müəllifləri 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi, tarix elmləri 
doktoru, professor Əli Həsənov və 
Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyinin (AZƏRTAC) İdarə 
Heyətinin sədri Aslan Aslanov 
olan bu dəyərli nəşrin ümumi 
ruhu Heydər Əliyev inamının 
gerçəkləşməsi üzərində qurulub. 
Burada hər kəsin anlayacağı, 
hər kəsin son on beş ildə şahidlik 
etdiyi, hər kəsin Azərbaycan və 
onun inkişafından qürur duydu-
ğu mükəmməl bir süjet xətti var. 
Azərbaycan vətəndaşının öz 
ölkəsinin uğurlarına və bu uğur-
lara başçılıq edən Prezidentinə 
inamını professor Əli Həsənovun 
qısa “Ön söz”ü aydın ifadə edir. 
Müəllif Prezident İlham Əliyevin 
dövlətçilik tariximizin iftixar 
nöqtəsi olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə verdiyi qiyməti 
onun özündən gətirdiyi sitatla 
diqqətə çatdırır: “Biz haqlı ola-
raq fəxr edirik ki, müsəlman 
aləmində ilk demokratik respub-
likanı Azərbaycan xalqı yara-
dıbdır. Bu, bir daha göstərir ki, 
azərbaycanlılar azadlıqsevər və 
mütərəqqi xalqdır”. 

Kitabın əsas süjet xətti  
Prezident İlham Əliyevin 
dövlətçilik siyasətinin iki mü-
hüm amilinə - milli dövlətçilik, 
müstəqillik uğrunda mübarizə 
tarixinə və dövlətçiliyimizin 
inkişafında misilsiz rol oyna-
mış Heydər Əliyev məktəbinə 
əsaslanır. Bu da öz növbəsində, 
Prezident və xalqın birliyi kon-
sepsiyasına söykənməkdədir. 
Bütün bunları nəzərdə tutan 
professor Əli Həsənov “Ön 
söz”də kitabın qayəsini belə 
səciyyələndirir: “Ümummilli liderin 
siyasi kursunun yeganə düzgün 
yol olduğunu görən Azərbaycan 
xalqı 2003-cü il oktyabrın 15-də 
keçirilən seçkilərdə bu siyasətin 
layiqli davamçısı kimi İlham 
Əliyevi dəstəkləyərək 76,8 faiz 
səslə Prezident seçdi. İlham 
Əliyevin ali dövlət vəzifəsində 
ilk günlərdən başlayaraq nü-
mayiş etdirdiyi yüksək idarəçilik 
məharəti, qətiyyətli və milli ma-
raqlara söykənən daxili və xarici 
siyasəti, seçkiqabağı təşviqat 
dövründə səsləndirdiyi “Mən hər 
bir azərbaycanlının prezidenti 
olacağam!” vədinə sadiq qalması 

qısa müddətdə ona xalq arasında 
geniş populyarlıq, sonsuz inam 
və güclü etibar qazandırdı. Elə bu 
səbəbdən 2008, 2013 və 2018-ci 
illərdə keçirilən növbəti prezident 
seçkilərində İlham Əliyev yenidən 
inamlı qələbə qazandı. Oktyabrın 
15-də Prezident İlham Əliyevin 
dövlət başçısı kimi fəaliyyətinin 
15 ili tamam oldu. Bu kitabda 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti vəzifəsində onun 15 
illik fəaliyyətinin əsas yekunlarını 
oxuculara çatdırırıq”.      

Yuxarıda kitabın qarşıya 
qoyduğu mövzunun maraqlı bir 
süjet xətti üzərində qurulduğunu 
xüsusi qeyd etdik. Bu süjet xətti 
ayrı-ayrı mövzular üzrə təqdim 
olunur. Ümumi süjet xətti o qədər 
axıcıdır ki, mövzuları xüsusi 
fərqləndirməyə və işarələməyə 
ehtiyac qalmır. Oxucu kitabın 
hər səhifəsində özünün şəxsən 
şahidi olduğu milli inkişafın, 
Azərbaycanın uğurlarının həm 
mətnlə, həm də illüstrasiyalarla  - 
fotoşəkillərlə aydın görməkdədir. 
Bununla belə, oxucunun ayrı-ayrı 
bölmələr kimi qəbul etdiyi möv-
zuları bir daha diqqətə çatdırmaq 
istərdik: “Uğurlu strateji kursun 
və səmərəli dövlət idarəçiliyinin 
əsas nəticələri”, “Azərbaycanda 
demokratik təsisatların 
möhkəmləndirilməsi, siyasi plüra-
lizmin, insan hüquq və azadlıqla-

rının təmin edilməsi istiqamətində 
ardıcıl siyasət həyata keçirilib”, 
“Yeni Azərbaycan Partiyasının 
VI qurultayı. 08 fevral 2018-ci 
il”, “Azərbaycan iqtisadiyyatı 
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə MDB 
məkanında birinci yerə yüksəlib”, 
“Azərbaycanda həyata keçirilən 
nəhəng transmilli layihələr 
ölkəni mühüm tranzit və logistika 
mərkəzinə çevirib”, “Yenilənmiş 
sosial-mədəni, təsərrüfat və turizm 
infrastrukturu, Azərbaycan brendi 
“ASAN xidmət”, “Şəhid ailələrinə, 
müharibə veteranları və əlillərinə, 
məcburi köçkünlərə diqqət və 
qayğı”, “Ordu quruculuğunun və 
milli maraqlara söykənən xari-
ci siyasətin uğurlu nəticələri”, 
“Azərbaycanda elmin inkişafı, 
milli-mənəvi dəyərlərin, multikultu-
ralizm və tolerantlıq ənənələrinin 
qorunub saxlanılması təmin 
edilib”, “Gəncliyin inkişafına dövlət 
qayğısı, idman sahəsində əldə 
olunan nailiyyətlər”, “Azərbaycan 
bir sıra qabaqcıl ölkələrin onilliklər 
boyu keçdiyi inkişaf mərhələsini 
sürətlə adlayıb”, “Prezident İlham 
Əliyevin təltif olunduğu ordenlər”. 
Kitabda fundamental idarəçilik və 
onun ölkəyə bəxş etdiyi uğurlar iki 
formatda ifadə edilir: mətnlə və bu 
mətni müşayiət edən fotolarla.

Kitabın mətni öz aydınlı-
ğı, məntiqi ardıcıllığı, faktlara 
elmi-fəlsəfi və publisistik baxı-
şı ilə diqqəti xüsusi cəlb edir. 
Məsələn, “Uğurlu strateji kursun 
və səmərəli dövlət idarəçiliyinin 
əsas nəticələri” kimi fundamental 
bir mövzu yüksək ümumiləşdirmə 
keyfiyyətinə malikdir və oxu-
cu bir neçə səhifədə 15 illik 
dövrün hərtərəfli mənzərəsini 
görə bilir. Bu mətnin ilk abzası, 
sanki sonrakı mövzulara prelü-
diya rolunu oynayır və oxucu-
nu inkişafın ümumiləşdirilmiş 
parametrləri ilə tanış edir: “Ümumi 
formada qiymətləndirilərsə, qeyd 
edilməlidir ki, İlham Əliyev 15 
illik prezidentliyi dövründə, ilk 
növbədə, ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş 
vətəndaş birliyi platformasına 
söykənərək daxili ictimai-siyasi 
sabitliyi daha da möhkəmlətmiş, 
əhalinin təhlükəsizliyini, insanla-
rın əsas hüquq və azadlıqlarını, 
ölkənin əmin-amanlığını təmin 
etmiş, vətəndaşların rifah halı-
nın getdikcə yüksəlməsinə nail 
olmuşdur. Hazırda tərəddüd 
etmədən söyləmək olar ki, 
daxili milli birlik və vətəndaş 
həmrəyliyi, hakimiyyətin yürütdüyü 
siyasətin geniş əhali tərəfindən 
dəstəklənməsi əsasında bərqərar 
olmuş möhkəm ictimai-siyasi 
sabitlik əmsalına görə Azərbaycan 
postsovet məkanında birinci yerdə 
dayanır”.

Sonrakı ayrı-ayrı mövzuları 
əhatə edən mətnlərin hamısın-
da milli inkişafımızda Prezident 

İlham Əliyevin xidmətləri xalqın 
yaddaşında iz salmış faktlarla 
təqdim olunur. Azərbaycanda 
demokratiyanın tam formalaşma-
sı prosesində medianın rolunu 
yüksək qiymətləndirən ölkə 
başçısının bu sahənin inkişafına 
göstərdiyi şəxsi qayğısı, iqtisadiy-
yatın dinamik inkişafına, qeyri-neft 
sektorunun, kənd təsərrüfatının 
dirçəldilməsinə istiqamətlənmiş 
fəaliyyəti, bu gün dünyanın təqdir 
etdiyi və bəzən hətta heyran 
qaldığı transmilli layihələrin 
reallaşma sürəti, ölkə əhalisinin 
sosial-mədəni həyatının yüksək 
göstəricilərlə təmin edilməsi, 
ordu quruculuğundakı misilsiz 
uğurlar, torpaqlarımızın işğaldan 
azad edilməsinə yönələn tədbirlər 
planı, şəhid ailələrinə, müharibə 
veteranlarına dövlət qayğısı və 
digər bu kimi mühüm sahələri əks 
etdirən hər bir istiqamətlə bağlı 
mətnlər İlham Əliyevin 15 illik 
prezidentlik dövrünün ən böyük 
uğurları kimi oxucuya çatdırılır.

Əlbəttə, müasir KİV sistemi-
nin, informasiya texnologiyası-
nın görünməmiş inqilabi inkişafı 
nəticəsində Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin xidmətləri hər gün 
cəmiyyətə çatdırılır. Televiziya-
nın müasir vizuallıq imkanları 
bu xidməti maraqlı görüntülərlə 
tamaşaçıya təqdim edir. Milli 
mətbuatımız bu xidmətin bütün 

parametrlərini analitik publisistika 
ilə qələmə alır. Lakin səmimiyyətlə 
etiraf edək ki, kitabın bu sahədəki 
rolunu heç nə ilə əvəz etmək 
olmur. Bir tərəfdən, əgər kitab ilk 
dəfə səmadan gəlibsə, səmavi 
kitablar Allahın yer üzünə, 
xilqətə bəxş etdiyi bir nemət kimi 
müqəddəsdirsə, onda elə “kitab” 
sözünün özü də müqəddəslik 
semantikasını ehtiva edir. Digər 
tərəfdən, min illərdən bəri qorunub 
saxlanan və bu gün müqəddəsliyi 
ilə hər kəsin karına gələn kitab 
bütün informasiya vasitələrindən 
uzunömürlüdür. Məsələyə bu 
baxımdan yanaşsaq, “İlham 
Əliyev – On beş illik prezidentlik 
dövrünün uğur salnaməsi (2003-
2018)” kitabı nəinki bugünkü nəsil 
üçün, bəlkə daha çox gələcək 
nəsillərə bir hədiyyədir. Müəlliflər 
kitabın adındakı “salnamə” 
sözünü nahaqdan işlətməyiblər. 
Salnamə bir kitab formatı, reallıq-
ları qeydə alıb gələcəyə aparan 
qədim əlyazma formatı kimi özü 
də tarixi yaddaş anlamına gəlir. 
Haqqında söz açdığımız kitab, 
yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 
həm də reallığı dəqiq əks etdirən 
fotoşəkillərlə zəngindir. Bu fotolar 
İlham Əliyevin Prezident kimi 
fəaliyyətinin vizual görüntüləridir. 
Tərtibçi müəlliflər onları mətnə 
uyğun o qədər dəqiq seçiblər ki, 
mətn və foto sinxronu müasirliyin 
heyrətamiz faktı kimi diqqəti cəlb 
edir. Bu fotoşəkillər İlham Əliyevin 
ölkə daxilində və ölkə xaricindəki 
görüşlərinin dolğun ifadəsi kimi 
15 illik prezidentlik dövrünün 
“uğur salnaməsi”ni tamamlayır. 
Bu fotoşəkillər Azərbaycanımızın, 
Bakımızın, regionlarımızın inkişa-
fını poliqrafik yolla əbədiləşdirən 
vizual faktlar kimi qiymətlidir. 

Kitab bütün parametrləri, 
o cümlədən poliqrafik icrası ilə 
diqqət çəkir. “Zərdabi LTD” MMC 
nəşriyyatının məhsulu olan bu 
kitab özü-özlüyündə həm də 
ölkəmizdə poliqrafiyanın nə 
dərəcədə inkişaf etdiyinə əyani 
sübutdur. Nəşrin poliqrafik icra-
sının özündə də Azərbaycana və 
onun Prezidentinə böyük sevgi və 
ehtiram duyulur. 

Sonda kitabın daha  bir 
keyfiyyətini qeyd etmək istərdik: 
“İlham Əliyev – On beş illik prezi-
dentlik dövrünün uğur salnaməsi 
(2003-2018)” kitabı hələlik iki dildə 
- Azərbaycan və rus dillərində 
nəşr olunub. Kitabın ingilis və 
ərəb dillərində də nəşri hazırlanır. 
Bu, çox vacib bir faktdır. Çünki 
İlham Əliyevin Prezident kimi 
fəaliyyət göstərdiyi on beş ildə 
Azərbaycan dünya arenasında öz 
yerini daha da möhkəmləndirib və 
tanınıb. Bu kitab dünyanın bizim 
Prezidentimizin xalq üçün, Vətən 
üçün göstərdiyi xidmətlərlə daha 
yaxından tanış olması üçün çox 
dəyərli mənbədir.

Azərbaycan Prezidentinin 
15 illik fəaliyyətinə 

işıq salan dəyərli nəşr
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