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“Nüfuz müvəkkilləri”, 
yaxud “təsir agentləri”

 � ABŞ Helsinki Komissiyasının mayın 
9-da keçirdiyi brifinqdə Əli Kərimlinin ünvanına 
səsləndirilən tənqid bu diktator hikkəli “demokrat”ı elə 
narahat edib ki, o, bütün gizli və aşkar, real və saxta 
söyüş terminatorlarını hərəkətə gətirib. Və bu prosesə 
o qədər aludə olub ki, bilavasitə idarə etdiyi internet 
saytında necə ifşa olunduğunun fərqinə belə varmayıb.

Mətləbə keçək. Hazırda 
ABŞ-da yaşayan, Azərbaycana 
qarşı aparılan qarayaxma kam-
paniyalarında Əli Kərimli ilə 
vahid mərkəzdən və eyni dirijor 
çubuğu ilə idarə olunan Qorxmaz 
Əsgərov “Azadlıq” qəzetinin 
internet səhifəsində yayımlanan 
“Ayının əmisi oğlu” yazısında 
toxunduğu bəzi məqamlarla həm 
özünü, həm də mənsub 
olduğu düşərgəni ifşa 
edib. Əli Kərimliyə 
isə əsl “ayı xidməti” 
göstərib.

Qorxmaz Əsgərov 
yazır: “Köhnə 
müxalifət” – “yeni 
müxalifət” söhbətini də 
Azərbaycana ilk dəfə 
ABŞ səfirliyi, USAİD və 
onun maliyyələşdirdiyi 
təşkilatlar gətirib. 
Azərbaycanda demok-
ratik təsisatlarla işləyən 
təşkilatlara həm USAİD, həm 
də Amerika səfirliyi dirənirdi ki, 
köhnə müxalifəti boş verin, təzə 
qüvvələrlə işləyin. Kim idi bu 
yeni qüvvələr? Məsələn, 2003-cü 
ildə mən Amerika Milli Demok-
ratiya İnstitutunun Bakı ofisində 
işləyəndə Amerika səfirliyi 
dirənmişdi ki, Müsavatı-zadı boş 
verin, Eldar Namazovla işləyin, 
Fuad Əliyevin Liberal Demok-
ratik Partiyası ilə işləyin. Bunlar 
bunu 2003-cü ildə edirdilər. 
Həmin il AMİP də, onların 
fikrincə, “yeni müxalifət idi…” 

Qorxmaz Əsgərovun “Ayının 
əmisi oğlu” yazısından gətirdiyim 
bu iqtibasda Əli Kərimli və 
düşərgədaşlarının bugünədək 
“daş atıb başlarını tutaraq” 
inkar etdikləri bir neçə mühüm 
ifşaedici məqam yer alıb. Milli 
Demokratiya İnstitutunun sabiq 
əməkdaşı və Əli Kərimlinin 

partiyasının sabiq şöbə müdiri 
Qorxmaz Əsgərov etiraf edir ki, 
ABŞ təşkilatları Azərbaycandakı 
siyasi proseslərə müdaxilə 
ediblər və hətta ayrı-ayrı siyasi 
qrupları, onların liderlərini 
istiqamətləndiriblər. Burada 
söhbət ABŞ-ın Azərbaycan 
hökumətini, yaxud hansısa siyasi 
qrupları müdafiə etməsindən yox, 

ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 
Amerika təşkilatlarının daxili 
siyasi proseslərə bu və ya digər 
şəkildə müdaxiləsinin etiraf olun-
masından gedir.

Yazıda ifşaedici baş-
qa bir məqam isə 2003-cü il 
seçkilərində Müsavat Partiyasının 
deyil, AMİP-in dəstəklənməsi 
məqsədilə verilən təlimatla 
bağlıdır. Əgər Qorxmaz Əsgərov 
və düşərgədaşları unutmayıb-
larsa, 2003-cü ildə Əli Kərimli 
seçkilərdə iştirakla bağlı İsa 
Qəmbərlə danışıqlar aparırdı və 
son nəticədə AMİP-in namizədini 
– Etibar Məmmədovu müdafiə 
etdi. Bu isə o deməkdir ki, Əli 
Kərimli 2003-cü ildə həm Milli 
Demokratiya İnstitutu vasitəsilə 
verilən təlimatları yerinə yetirərək 
AMİP-in namizədini dəstəkləyib, 
həm də Qorxmaz Əsgərovun 
etiraf etdiyi kimi, Amerika 

hökumətindəkilərin təqdir etdiyi 
prosesdə yer almaqla, onun 
hakimiyyətdə görmək istədiyi 
namizədə xidmət göstərib.

Xatırladaq ki, bütün 
bu məqamlar haqqında 
Azərbaycan mediasında 
dəfələrlə dolayısı ilə və 
birbaşa danışılıb. Əli 
Kərimli isə bu faktları 
hakimiyyətin ona qarşı 
apardığı kampaniya kimi 
qələmə verərək ittiham-
lardan yayınmağa çalışıb. 
İndi isə bütün bunlar Əli 
Kərimlinin öz saytın-
da yayımlanan yazıda, 
həm də proseslərin fəal 
iştirakçısı olmuş bir şəxs 

tərəfindən etiraf olunur. Maraq-
lıdır, görəsən, bu diktator hikkəli 
adam indi nə deyəcək?

Nəhayət, problem hansısa 
bir dövlətin səfirliyinin, fond 
və təşkilatının kimi və necə 
müdafiə etməsində deyil, daxili 
siyasi proseslərə qarışmasında, 
bu məqsədlə ayrı-ayrı siyasi 
partiyaların fəaliyyətini stimul-
laşdırmasındadır. Xarici ölkənin 
daxili siyasi proseslərə müdaxilə 
ssenarilərində yer alan adamlar 
isə, bu xəttin kimə, nəyə və necə 
xidmət etməsindən asılı olmaya-
raq, “nüfuz müvəkkilləri”, yaxud 
“təsir agentləri” adlandırılırlar. 
Axır ki bu miskin missiyanı onun 
başabəla icraçıları özləri etiraf 
etdilər.

Elçin MİRZƏBƏYLİ, 
jurnalist-politoloq

 � Ermənistanda hakimiyyətin zorakılıqla devrilməsindən 
sonra ictimai-siyasi vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalmaqdadır. 
Serj Sarkisyanın tərəfdarları yeni baş nazir Nikol Paşinyanın 
formalaşdıracağı hökumətdə işləməyəcəklərini bəyan ediblər. 
Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi Arkadi Manukyan bildirib ki, 
hakimiyyəti qəsb edən, qeyri-konstitusion yolla ölkəyə rəhbərlik edən bir 
adamın formalaşdırdığı hökumətdə təmsil olunmaq, əslində, onun zorakı 
əməllərinə dəstək verməkdir.

Uzun müddət hakim partiya kimi 
tanınan ERP bu gün artıq müxalifətdədir. 
Ermənistan mətbuatında hakim partiyanın 
müxalifətə keçməsi barədə məlumatlar 
dərc olunmaqdadır. Eyni zamanda, xarici 
mətbuatda Respublikaçılar Partiyasının 
müxalifətə keçməsi və yeni hökumətdə 
yer almayacağı barədə məlumatlar ya-
yılıb. Bunu partiya rəhbərinin müavini 
Armen Aşotyan da “Associated Press”ə 
müsahibəsində təsdiqləyib.

Ermənistanda hamıya bəllidir ki, 
Nikol Paşinyanın dövlət idarəçiliyində 
heç bir təcrübəsi yoxdur. Onun kadr 
siyasəti tərəfdarları arasında ciddi nara-
zılıq yaradıb. Yeni seçilmiş baş nazirin 
Ermənistan polisinə İrəvan polisinin rəis 
müavini Valeri Osipyanı, həmçinin milli 
təhlükəsizlik xidmətinə rəhbər qurumun 
İrəvan bölməsinin rəisi Artur Vanetsyanı 
təyin etməsi tərəfdarlarının təəccübünə 
səbəb olub. Erməni şərhçilər bu təyinatları 
çox mənfi, ən uğursuz kadr təyinatı kimi 
dəyərləndiriblər.

Əslində, erməni xalqı “yağışdan 
çıxıb, yağmura düşüb”. Paşinyana qoşu-
lanlar ümid edirdilər ki, guya, o, xalqın 
içərisindən çıxıb və insanların qayğısına 
qalacaq, Qarabağda aparılan mənasız 
müharibə bitəcək, hərbçilərin ölümünün 
qarşısı alınacaq və işğalçılıq siyasətinə 
son qoyulacaq. Erməni politoloqları da 
etiraf edirdilər ki, Ermənistanı bütün 
layihələrdən kənarda qoyan, iqtisadi 
tənəzüllə aparan, beynəlxalq aləmdə 
nüfuzdan salan məhz bu işğalçılıq siyasəti, 
Qarabağ müharibəsidir. Bütün bunlara son 
qoyulacağına ümid edənlər Paşinyanın 
çağırışına, Sarkisyan hakimiyyətindən 
yaxa qurtarmaq üçün etiraz aksiyalarına 
qoşulurdular. Hətta “Aravot” qəzetinə 
müsahibə verən bir hərbçi zabit deyib 

ki, biz böyük ümidlə etiraz aksiyasına 
qoşulduq. Fikirləşdik ki, özümüz, övlad-
larımız bu mənasız müharibədən canı-
mızı birdəfəlik qurtaracağıq. Çünki Serj 
Sarkisyanın idarəçilik üsulu müharibə, qan 
tökmək üzərində qurulmuşdu.

Zabit deyir ki, Paşinyan baş nazir 
seçiləndən sonra Dağlıq Qarabağa ge-
dib oradan sülhə mane olan bəyanatlar 
səsləndirməsi bütün ümidlərimizi alt-üst 
etdi. Onun bəyanatından sonra hiss edirik 
ki, deyəsən, müharibəni dayandırmaq 
fikri yoxdur. Bu da onun hakimiyyətdə 
uzun müddət qalacağına şübhələr doğurur. 
Deyəsən, onu baş nazir kürsüsünə oturdan 
xalq tez bir zamanda kreslodan salacaq.

Siyasi şərhçilərin fikrincə, bu cür 
addımlar Nikol Paşinyanı yavaş-yavaş bir 
vaxt mübarizə apardığı Qarabağ klanının 
qucağına atacaq və tezliklə onun lideri Serj 
Sarkisyanın qulbeçəsinə çevirəcək. Bu 
cür addımlar Paşinyana inanan kütlələrin 
artıq məyusluğuna səbəb olub və bundan 
sonra Ermənistanda xalq heç bir etirazçı 
siyasətçiyə inanmayacaq. 

N.Paşinyanın Dağlıq Qarabağa gedib 
oradan dövlət başçısına xas olmayan fikirlər 
səsləndirməsi dərhal beynəlxalq aləmin 
diqqətini cəlb etdi. BMT-nin Baş katibi 
Antoniu Quterreşin “Ümid edirəm ki, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə öz həllini 
tapacaq” – mesajı həm də Nikol Paşinyanın 
sərsəm fikirlərinə qarşı xəbərdarlıq idi.

Baş katib Ermənistanın yeni baş naziri 
Nikol Paşinyana göndərdiyi məktubunda 
bildirib ki, BMT  ATƏT-in Minsk qrupunun 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla 
həlli üçün göstərdiyi səyləri dəstəkləyir: 
“Ümid edirəm ki, münaqişənin sülh yolu ilə 
həlli prosesi üçün həssas olan bu dönəmdə 
səylər daha da artacaq və uzunmüddətli 
sülhün bərqərar olmasına, Cənubi Qafqazın 

bütün ölkələrinin çiçəklənməsinə gətirib 
çıxaracaq”.

Bu günlərdə “arm.news” saytı yazıb 
ki, Paşinyanın arxasında dayanan xalq 
yox, Serj Sarkisyan hakimiyyətindən cana 
doymuş oliqarxlar idi. İndi onlar oturub 
vəzifə gözləyirlər. Yeni hökumətdən istədiyi 
vəzifəni ala bilməsələr, bu dəfə hücumları 
Paşinyanın əleyhinə yönəldəcəklər.

Yeni baş nazirin Qarabağda 
səsləndirdiyi bəyanat, onun fikirləri 
ermənilərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
nizamlanmasına olan inamını heçə endirir. 
Məlum olduğu kimi, Paşinyan Qarabağ-
da olarkən Ermənistan və Azərbaycanla 
yanaşı, Dağlıq Qarabağın da danışıqlar-
da tərəf olduğunu bəyan edib. Halbuki 
Sarkisyan danışıqlarda, sadəcə, Qaraba-
ğın təhlükəsizliyinin təmin olunmasını 
istədiklərini bəyan edirdi. Əslində, Sarkis-
yan da münaqişənin nizamlanmasında bü-
tün əməlləri ilə beynəlxalq hüququn norma 
və prinsiplərinə hörmətsizlik edir, BMT 
qərarlarına zidd gedirdi. Məlum olduğu 
kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri 
Azərbaycan ərazilərindən qeyd - şərtsiz 
çıxarılması barədə 4 qətnamə qəbul edib. 
24 ildir ki, həmin qətnamələr icra olun-
mamış qalır. Hakimiyyəti qəsb edən Nikol 
Paşinyanın bu istiqamətdə sülhməramlı 
addım atacağına ümid, demək olar ki, heçə 
enib. Görünür, “gözəgörünməz” qüvvələr 
yeni baş nazirin onlara sərf edən savadsız-
lığından və siyasi düşüncəsinin məhdud 
olmasından istifadə edərək, onu belə sərsəm 
bəyanatlar verməyə yönəldiblər.

Ermənistan KİV-i xəbər verir ki, ölkə 
rəhbərliyinin Paşinyana ötürülməsinin yum-
şaq formada reallaşması ilə razılaşmaq fikri 
yanlışdır. Çünki Nikol Paşinyan əhalinin 
kütləvi etiraz aksiyalarının təzyiqi altında 
hakimiyyəti qəsb etdi. Onun baş nazir pos-
tuna “seçilməsi” hələ dünya praktikasında 
baş verməyən hadisədir. “Arm.news” yazır 
ki, bu hadisələri demokratiyanın uğuru ad-
landırmaq ağılsızlıqdır. Çünki bu, Paşinyan 
tərəfindən hakimiyyətin qəsb edilməsidir. 
Demokratiyadan danışan bu adam özünü 
baş nazir təyin etdirmək və dövlət başçısı 
olmaq haqqını seçkilərdə sübut etməli idi. 
Paşinyan tərəfdarlarının və arxasında daya-
nan “gözəgörünməz” qüvvələrin qanunsuz 

aksiyalar vasitəsilə parlamentə birbaşa 
təzyiq göstərib hakimiyyəti qəsb etməməli 
idi.

Bütün bunlardan sonra Ermənistanda 
iqtisadiyyatın dirçəlməsinə ümid yoxdur. 
Əgər sonrakı hadisələr də belə davam 
edərsə, işğalçı ölkə yenə də iri infrast-
ruktur layihələrindən kənarda qalacaq. 
Politoloqlar da bildirirlər ki, hakimiyyətə 
qeyri-konstitusiya yolu ilə gələn Paşinyanın 
bu sahədə heç bir dəyərli təklifi yoxdur. 
Erməni siyasətçilər də Ermənistanın 
qonşu dövlətlərlə münasibətində sistemli 
dəyişikliklərin olacağına ümid etmirlər. 

Hadisələrin gedişi təsdiqləyir ki, 
Paşinyanın Qərb dairələri tərəfindən 
dəstəklənməsi uzun müddət davam 
edə bilməz. Çünki artıq beynəlxalq 
ictimaiyyətdə Ermənistanda hakimiyyətin 
qəsb edildiyi barədə rəy formalaşmaqdadır. 
Qərbin isə hakimiyyəti qanunsuz yolla ələ 
keçirən bir şəxsin arxasında sona qədər 
dayanması mümkün deyil. Politoloqlar 
hesab edirlər ki, Qərb dairələri yalnız 
demokratik dəyişikliklərin tərəfdarıdır. 
Ermənistanda baş verənlər isə demokartiya-
ya zidd zorakılıq əlamətidir, hakimiyyətin 
qəsb edilməsidir. Bu isə Qərb dairələri üçün 
əlverişli deyil. Çünki onlar hər şeyin konsti-
tusiya çərçivəsində baş verməsini istəyirlər.

Serj Sarkisyan hakimiyyətdən uzaqlaş-
sa da, Ermənistanda vəziyyət hələ də gərgin 
olaraq qalır. Paşinyanın sırf öz silahdaşla-
rından ibarət hökumət formalaşdırmasının 
qeyri-mümkün olduğu artıq özünü büruzə 
verir. Çünki onun tərəfdarlarının çoxu 
“mitinq” yolu ilə hakimiyyəti ələ keçirmək 
təfəkküründə olan adamlardır. Bu dünya-
görüşün sahiblərinin isə ölkəni necə idarə 
edəcəkləri sual altındadır. Əslində, bu, qey-
ri-mümkündür. Onlar düşünürlər ki, bundan 
sonra da ölkədə baş verəcək hər hansı bir 
yeniliyi, parlamentin yenidən formalaşdırıl-
masını, Seçki Məcəlləsinə dəyişikliyi yalnız 
mitinqlər, etiraz aksiyaları və zorakı yol-
larla həyata keçirə bilərlər. Çünki Paşinyan 
və onun ətrafı üçün zorakılıq artıq vərdiş 
halına keçir. 

Erməni ekspertlər hesab edirlər ki, bu 
hal uzun müddət davam edə bilməz. 

Əliqismət BƏDƏLOV,  
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
milli iqtisadiyyatın inkişafını prioritet 

vəzifə kimi qarşıya qoymuşdu
 � Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranan gündən 

qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri də milli iqtisadiyyatı 
formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək idi. Hökumət başçısı Nəsib bəy 
Yusifbəylinin Parlamentin 22 dekabr 1919-cu il tarixli iclasında 
elan etdiyi bəyannamədə də güclü iqtisadiyyatın yaradılması 
zərurəti Azərbaycanın azad və müstəqil yaşamasının şərti kimi 
göstərilirdi. Buna görə də “Fikri, milli və siyasi istiqlalların kökü 
iqtisadi istiqlaldadır” fəlsəfəsini diqqət mərkəzində saxlayan 
müstəqil gənc Cümhuriyyət mövcud olduğu 23 ay ərzində son 
dərəcə ağır hərbi-siyasi və qeyri-müəyyən beynəlxalq münasibətlər 
şəraitində bu istiqamətdə bir sıra məsələləri uğurla reallaşdırdı. 
Hökumət tərəfindən qarşılıqlı razılaşma əsasında ayrı-ayrı 
partiyaların məramnamələrində irəli sürülən təşəbbüslər 
əsasında iqtisadi proqram işlənib hazırlandı. Parlamentdə iqtisadi 
təmayüllü maliyyə, büdcə, fəhlə, aqrar, ölkənin məhsuldar 
qüvvələrindən istifadə komissiyaları yaradıldı. Əkinçilik, Əmlak, 
Ərzaq, Dövlət nəzarəti, Maliyyə, Ticarət və Sənaye nazirlikləri, 
Milli Bank, Xəzinə və Aksiz palataları, Əmək müfəttişliyi kimi 
qurumlar fəaliyyətə başladı. 

Cümhuriyyət rəhbərliyi müstəqil 
dövlətin mövcudluğu üçün maliyyə, 
vergi, bank-kredit sisteminin forma-
laşdırılmasının mühüm önəm daşı-
dığını yaxşı bilirdi. Ona görə də qısa 
müddətdə Milli Bankın yaradılması, 
bu maliyyə qurumunun sədrliyinə 
Azərbaycanın ilk iqtisadçılarından 
olan Məhəmmədhəsən bəy Baharlı-
nın gətirilməsi, milli pul nişanlarının 
(“Bakı bonları”nın) buraxılması, dövlət 
büdcəsinin dayanıqlılığını reallaşdırmaq 
məqsədilə birbaşa və dolayı vergilərin, 
eləcə də gömrük rüsumlarının tətbiq 
edilməsi, maliyyə bazarının inkişafı 
istiqamətində atılan mühüm addım kimi 
Bakı bələdiyyə idarəsinin istiqrazlar 
buraxmağa başlaması müstəqil respub-
likanın həyatında taleyüklü hadisəyə 
çevrildi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
parlamenti də daxili və xarici iqtisadi 
fəaliyyətin tənzimlənməsi üçün iqtisa-
di-hüquqi qanunların hazırlanmasına, 
onların yerinə yetirilməsinə böyük 
əhəmiyyət verirdi. Elə bunun nəticəsi 
idi ki, parlament fəaliyyət göstərdiyi 
müddətdə respublikada maliyyə sistemi-
nin yenidən qurulması və yeni əsaslarla 
tənzimlənməsi ilə bağlı maliyyə, vergi, 
bank sahələrini əhatə edən 80-dən çox 
qanun layihəsi hazırladı və onların 
böyük əksəriyyətini qəbul etdi.

İlk dəfə tərtib olunan müstəqil 
dövlət büdcəsi iqtisadi tənzimləmə və 
gəlirlərin bölgüsündə, makroiqtisadi 
tarazlıq yaradılmasında mühüm rol 
oynadı. 

Müstəqilliyin ilk çağında milli 
pul vahidinin möhkəmləndirilməsi, 

onun alıcılıq qabiliyyətinin qorunub 
saxlanması qarşıda mühüm vəzifə 
kimi dururdu. Bu da təsadüfi deyil-
di. Çünki milli valyuta inflyasiya 
şəraitində dövriyyəyə buraxılmışdı, 
belə bir mühitdə isə iqtisadi aktiv-
liyin dünya ticarətinə, habelə əmtəə 
bazarlarına əhəmiyyətli təsiri müm-
kün deyildi. Ona görə də Maliyyə 
Nazirliyi tərəfindən 20 iyul 1919-cu 
il tarixli qərar imzalandı ki, bu da 
əmtəələrin sərbəst ixracının reallaş-
dırılması məqsədi daşıyırdı. Bununla 
bərabər, Parlament də xəzinəyə ixrac 
xammalının dəyərinin 25 faizi qədər 
rüsum keçirmək şərti ilə onun kənara 
çıxarılmasına icazə verilməsinə dair 
11 dekabr 1919-cu il tarixli qanun 
qəbul etdi. Eyni zamanda, ölkədən 
kənara gizli yolla gümüş, qızıl, 
platin aparılmasına görə məsuliyyət 
məsələsi nəzərdən keçirildi. Aparılan 
təhlillərə əsasən, qüvvədə olan 15 
noyabr 1914-cü il tarixli qanunun 20 
oktyabr 1919-cu il tarixli qanunla 
əvəzlənməsi sözügedən problemin 
həllini gerçəkləşdirdi. 

Onu da qeyd edək ki, hökumət 
inflyasiyanın nizamlanması üçün daxili 
bazarın qorunmasına xüsusi əhəmiyyət 
verirdi. Bu məqsədlə spirtli içkilərin, 
balıq məhsullarının idxalına gömrük rü-
sumlarının artırılması haqqında 1919-cu 
ilin avqust ayında Parlamentin maliyyə-
büdcə komissiyasında müzakirə edilən 
qanun layihələri bəyənilmişdi. 

O dövrdə ölkə sərhədləri daxilində 
mal mübadiləsinin tənzimlənməsi də 
təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri hesab 
edilirdi. Buna görə də məsələnin həlli 

məqsədilə 1919-cu ilin avqust ayından 
etibarən respublikaya xaricdən gətirilən 
bir sıra zinət əşyalarına müvəqqəti 
olaraq xüsusi gömrük tarifləri tətbiq 
olundu. Eyni zamanda, daxili bazarı 
tənzimləmək üçün əmtəə ixracına 
müvəqqəti gömrük qaydalarının tətbiqi 
haqqında 9 fevral 1920-ci il tarixli 
qanun qəbul edildi. 

Hökumət ölkənin iqtisadi in-
kişafını stimullaşdırmaq məqsədilə 
çevik vergi siyasətinin yeridilməsi, 
dövlət xərclərinin ixtisar edilməsi kimi 
məsələləri də diqqət mərkəzində sax-
layır, bu istiqamətlərdə ciddi tədbirlər 
həyata keçirirdi. Xaricdən ölkəyə göm-
rüksüz gətirilən malların siyahısına 200-
dən çox məhsulun adının daxil edilməsi, 
xarici investorlara güzəştli şərtlərlə mil-
li valyuta (Bakı bonları) təklif olunması 
da bunun bariz ifadəsi idi. 

Cümhuriyyət neft sənayesinin 
inkişafını da diqqət mərkəzində sax-

layırdı. Hökumətin neft sənayesinin 
milliləşdirilməsi haqqında imzaladığı 5 
oktyabr 1918-ci il tarixli dekretlə neft 
modemlərinin, Xəzər ticarət donanma-
sının, gəmilərin, zavodların, emalatxa-
naların neft sahibkarlarına qaytarılması, 
istehsal olunan neftin üçdə iki hissəsinin 
onlara verilməsi, üçdə bir hissəsinin 
isə özünün sərəncamında saxlanılması, 
habelə neftin Rusiyaya daşınmasının 
qadağan edilməsi bunun bariz ifadəsi idi. 

Həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində 1919-cu ildə neft ehtiyatı 
üç dəfə artaraq, 1920-ci ilin əvvəlində 
300 milyon puda çatdı. Bu cür artım isə 
hökumət tərəfindən qonşu dövlətlərə 
sərbəst neft satılmasına şərait yaratdı. 

Cümhuriyyət hökumətinin 1919-cu 
ildə elan etdiyi dekret də Azərbaycanın 
neft sənayesinin inkişafında önəmli rol 
oynadı. Belə ki, həmin dekretin tələbinə 
görə, neft sənayesi üzərində dövlət 
nəzarəti reallaşdırıldı, 

neftin və neft məhsullarının Batumiyə 
daşınmasına, habelə satılmasına, mal 
mübadiləsinə icazə verildi. 

Xatırladaq ki, sözügedən dekretə 
əsasən, 1919-cu ilin mart ayında 
uzunluğu 500 kilometr, nəql gücü 
3 milyon ton olan və 1903-1907-ci 
illərdə tikilən, müharibə illərində isə 
yararsız hala düşən Bakı-Batumi neft 
kəməri yeniləndi və ilk neftin nəqli 
gerçəkləşdirildi.

Bu dövrdə neft sənayesinin dinamik 
inkişafını təmin etmək üçün yeni istehsal 
infrastrukturunun qurulması da qarşı-
da mühüm vəzifə kimi dururdu. Buna 
görə də müasir istehsal sahələrinin 
yaradılması, təzə quyuların istismara 
verilməsi məqsədilə maşınqayırma və 
təmir müəssisələrinin sayı artırıldı, polad 
və dəmir prokat istehsalı gücləndirildi, 
enerji təsərrüfatı təşkil edildi. 

Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi 
fəaliyyətinə diqqət yetirəndə aydın 

görünür ki, reallaşdırılması nəzərdə 
tutulan layihələr Azərbaycanı sürətli 
inkişaf yoluna çıxarmaq, dünyaya 
yeni, sivil formada təqdim etmək 
məqsədi daşıyırdı. Məsələn, hökumətin 
iqtisadi platformasında mühüm 
yer tutan mülkiyyət plüralizminin 
gerçəkləşdirilməsi, başqa sözlə, dövlət, 
xüsusi, səhmdar, bələdiyyə və s. 
mülkiyyət formalarının uğurla yara-
dılması prosesi bunun məntiqi nəticəsi 
idi. Elə bu səbəbdən də Cümhuriyyətin 
aqrar proqramında xüsusi mülkiyyətin 
miqyası anlayışına xüsusi həssaslıqla 
yanaşılırdı. Sözügedən məsələdə ifrata 
varmağın zərərli olduğu göstərilirdi. 
Qeyri-məhdud mülkiyyət hüququnun 
iqtisadi inkişafı əngəlləyə, cəmiyyətdə 
haqlı narazılığa gətirib çıxara biləcəyi 
bildirilirdi. Ona görə də “Hər bir əkinçi 
özünün əkib-biçə biləcəyi miqdarda 
torpağa sahiblik etməlidir!” prinsipinin 

torpaq islahatında əsas götürüləcəyi 
nəzərdə tutulurdu. Yalnız belə halda 
ölkənin aqrar potensialından, eyni 
zamanda, torpaq resurslarından səmərəli 
yararlanmağın mümkünlüyü kimi haqlı 
iddia irəli sürülürdü. Başqa sözlə, torpa-
ğın xüsusi mülkiyyətə verilməsində əsas 
məqsəd torpaqların bölüşdürülməsini 
ədalətlə gerçəkləşdirməklə və bu zaman 
istifadəsiz xüsusi sahibkar torpaqları 
qalmaması şərtilə kənd əhalisini gəlirlə 
təmin etmək idi. 

Xatırladaq ki, bu məsələlər 
Cümhuriyyətin aqrar proqramında öz 
ifadəsini tapmışdı və həmin proqramın 
əsasını da Parlamentə “Müsavat” frak-
siyası və Əkinçilik Nazirliyi tərəfindən 
təqdim olunan aqrar islahatı haqqında 
qanun layihələri təşkil edirdi. Hər iki 
qanun layihəsində torpaqsız və aztor-
paqlı kəndliyə torpaq payının ayrılması 
istehlak norması ilə nəzərdə tutulurdu.

Cümhuriyyət dövründə “Müsavat” 
partiyasının fəaliyyət proqramında kənd 
təsərrüfatının inkişafı məsələsi mühüm 
önəm daşıyırdı. Partiyanın ikinci 
qurultayında aqrar məsələlərin həlli 
istiqamətində geniş müzakirə açılması 
da məhz bununla bağlı idi. 

Yeri gəlmişkən, partiyanın ikinci 
qurultayından sonra keçirilən ilk 
iclas bütövlükdə respublikada aqrar 
məsələnin vəziyyətinə həsr edilmiş-
di. Qəbul olunan qətnaməyə görə, 
“Xəzinəyə, keçmiş çara, çar nəslinə, 
mülkədarlara, o cümlədən xüsusi sahib-
karlara məxsus torpaqlar əvəzsiz olaraq 

alınmalı və zəhmətkeş kəndlilərə” 
paylanmalı idi. Lakin “Müsavat” 
hakimiyyət böhranı ilə üzləşdiyindən, 
bu məsələ reallığa çevrilmədi. 

Burada onu da diqqətə çatdıraq ki, 
“Müsavat” fraksiyasının və Əkinçilik 
Nazirliyinin aqrar islahatı ilə bağlı qa-
nun layihələrində müəyyən fərqlər olsa 
da, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əsas 
məqsəd kəndlinin ona düşən pay torpağı 
ilə özünün sosial şəraitini yaxşılaşdır-
maq idi. Fərq məsələsinə gəldikdə isə, 
onu deyə bilərik ki, bu, adıçəkilən frak-
siyanın qanun layihəsində torpaqların 
əvəzsiz paylanması, Əkinçilik Nazirliyi-
nin qanun layihəsində isə müəyyən əvəz 
müqabilində verilməsi kimi məsələlərlə 
bağlı idi: “Müsavat” əvvəlki sahib-
karların mülkiyyətində 75 desyatin, 
Əkinçilik Nazirliyi isə yerli şəraitdən 
asılı olaraq, müxtəlif miqdarda torpaq 
sahəsinin saxlanmasının tərəfdarı idi. 

Cümhuriyyətin iqtisadi siyasətində 

xüsusi mülkiyyətə keçid zamanı 
mülkiyyətin tamamilə parçalanmasının 
yolverilməz olduğu da vurğulanırdı. 
Bunun xüsusilə fabrik və zavodların 
özəlləşdirilməsi prosesində diqqətdə 
saxlanılması vacib bilinirdi. 

Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi 
platformasında dövlət mülkiyyətinə 
strateji yanaşma özünü büruzə verirdi. 
Bu, o dövrün qanunvericiliyində dövlət 
mülkiyyətinin, qismən də bələdiyyə 
mülkiyyətinin “dövlətin sərvət və 
gəlir qaynağını təşkil edən yeraltı 
mədənlər”, həmçinin “dəmir yolu, işıq, 
su, teleqraf və sair bu kimi ümumi 
işlərə xidmət edən quruluşlar” halında 
səciyyələndirilməsi ilə diqqət çəkirdi. 

Cümhuriyyətin iqtisadi platfor-
masında Azərbaycanın xarici ölkələrlə 
iqtisadi əlaqələrinin qurulması əsas 
vəzifələrdən biri idi. “Müsavat” partiya-
sı da öz məramnaməsində bu məsələyə 
böyük əhəmiyyət verir, müstəqilliyin 
möhkəmlənməsində, respublikamızın 
xaricdən müdafiəsinin güclənməsində, 
məhsuldar qüvvələrin inkişafının dina-
mik xarakter almasında, eyni zamanda, 
ölkənin hüquqi cəhətdən tanıdılma-
sında bu amili- iqtisadi əməkdaşlığın 
gücləndirilməsini önə çəkirdi. 

Qeyd edək ki, hökumət xarici iqti-
sadi əlaqələrin formalaşması prosesində 
Cümhuriyyətdən əvvəlki dövrün bu 
sahədə mövcud münasibətlərindən 
də yararlanırdı. Başqa sözlə, keçmiş 
əməkdaşlığa yeni yanaşma prinsipi 
ilə münasibət bildirilirdi. Məsələn, 

hökumətin 18 oktyabr 1919-cu 
il tarixli qərarında Böyükşor 
gölünün bir hissəsinin Nobel 
qardaşları birliyinə icarəyə 
verilməsi haqqında vaxtı bitmiş 
müqavilənin bərpasının zəruriliyi 
diqqətə çatdırılır, eyni zamanda, 
həmin müqavilənin şərtləri yeni 
dəyişikliklərlə əsaslandırılırdı.

Hökumət Azərbaycanın xa-
rici ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin 
genişlənməsində istehsalı 
artırmaqla həm daxili bazarda 
əhalinin zəruri mallara olan ehti-
yacını təmin etmək, həm də ixrac 
əməliyyatlarını stimullaşdırmaq 
yolu ilə milli valyutanın dəyərdən 
düşməsinin qarşısını almaq, 

büdcənin gəlirlərini artırmaq niyyəti 
güdürdü. 

Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq 
iqtisadi siyasətində diqqət çəkən 
məqamlardan biri də xarici dövlətlərlə 
əmtəə mübadiləsinin nizamlanmasına 
xüsusi əhəmiyyət verilməsi idi. Bu 
məqsədlə hökumət tərəfindən həmin 
dövrün ağır maliyyə şəraitində 20 
milyon manatlıq fond yaradılmış və 
buradan ilkin ehtiyaclar üçün 10 milyon 
manat həcmində kredit ayrılması qərara 
alınmışdı. Eyni zamanda, Cümhuriyyət 
müstəqilliyinin kövrək mərhələsini 
yaşamasına baxmayaraq, humanizm 
prinsiplərindən çıxış edərək, Dağıstana 
50 milyon manat məbləğində yardım 
göstərmişdi ki, bu da respublikanın 

büdcə məxaricinin 1/8 hissəsini təşkil 
edirdi. Qonşu Gürcüstanla bir illik 
müddətə bağlanan 26 dekabr 1918-
ci il tarixli müqaviləyə əsasən isə bu 
respublikaya müəyyən hədd daxilində 
neft məhsullarının rüsumsuz ixracı-
na icazə verilirdi. Gürcüstanın bəzi 
məhsullarının, məsələn, daş kömür, 
meşə materialları və s. neftin dəyərinin 
1/10 hissəsi həcmində Azərbaycana 
gömrüksüz satılması nəzərdə tutulurdu. 

Cümhuriyyət hökuməti Rusiya ilə 
iqtisadi-ticari əməkdaşlığa da xüsusi 
əhəmiyyət verir, neft, pambıq və başqa 
məhsulların ixracı üçün bu ölkə baza-
rının əhəmiyyətini diqqət mərkəzində 
saxlayırdı. Elə bu məqsədlə də 1920-ci 
il martın 30-da sovet Rusiyası və 
Azərbaycan arasında keçirilən birgə ko-
missiyanın iclasında ticarət müqaviləsi 
imzalanmışdı. Lakin o vaxt Rusiya 
Azərbaycanı qane edə biləcək bir sıra 
şərtlər vəd etməyinə baxmayaraq, onları 
yerinə yetirmədi. 

* * * 
“Müsavat” partiyasının mühacirət 

dövründə, 1936-cı ildə Varşavada 
keçirilən konfransının qərarında 
gələcəkdə Azərbaycanın qeyd-şərtsiz 
müstəqil bir dövlət halında yaşayacağı 
inamla ifadə olunurdu. Lakin bu istəyin 
ilk cücərtisi uzun illərdən sonra, 1990-cı 
il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin sessiyasın-
da ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə tarixi bir qərarın qəbul edilməsi ilə 
göründü. Bu, SSRİ kimi imperiyanın 
hələ tarix səhnəsindən silinmədiyi 
bir dövrdə milli dövlətçiliyimizin 
dirçəlişi istiqamətində atılan cəsarətli, 
eyni zamanda, ilk böyük addım idi; 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin qərarı ilə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin üçrəngli milli bayrağı 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Dövlət Bayrağı kimi qəbul edildi.

1991-ci il oktyabrın 18-də isə 
“Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Ak-
tının qəbul olunması ilə Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyi bərpa edildi, 
müstəqil Azərbaycan Respublikası 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varisi kimi tanındı. Təəssüf ki, əsrin 
sonunda öz istiqlaliyyətini bütün dün-
yaya bəyan edən Azərbaycan dövləti 
öz suveren hüquqlarını reallaşdırmaq 
üçün ciddi maneələrlə, o cümlədən, 
Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız 
ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü ilə qar-
şılaşdı. Lakin 1993-cü ilin ikinci yarı-
sında ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xalqımızın təkidli tələbilə hakimiyyətə 
qayıdışı respublikamızda müstəqil 
dövlətçilik ideyalarının bərqərar olma-
sına şərait yaratdı. Yalnız bundan sonra 
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda 
mövcud reallıqları nəzərə alan və 
ölkəmizin milli mənafelərinin qorunma-
sına yönələn əməli dəyişikliklər edildi. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

İşğalçılıq siyasətinin davam etdirilməsi 
Ermənistanı uçuruma sürükləyirAXCP 

sədri öz 
saytında 
necə ifşa 
olundu?

Məqalə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən KİV nümayəndələri 
 arasında elan olunan “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün 
iqtisadiyyatı” mövzusunda müsabiqəyə təqdim edilir.


