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Belarus 
Türkiyə ilə 

əlaqələri 
genişləndirir

Vətənə və 
dövlətçiliyə sədaqətlə 
xidmət etmək şərəfli 

missiyadır

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan 
sonra Aİ ilə qarşılıqlı hörmətə 
əsaslanan əlaqələrin yaradılması 
və münasibətlərin gücləndirilməsi 
məsələsinə böyük önəm vermişdi. 
Məhz ulu öndərin həyata keçirdiyi 
siyasət nəticəsində Aİ ilə Azərbaycan 
arasında sağlam və güclü əlaqələrin 
əsası qoyulmuş, tərəflərin maraqları-
na cavab verən hüquqi baza yara-
dılmışdı. Belə ki, 1996-cı ildə imza-
lanmış Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq 
Sazişi (1999-cu ildə qüvvəyə minmiş-
dir) siyasi dialoq, ticarət, sərmayə, 
qanunvericilik, elm və mədəniyyət 
sahəsində əməkdaşlığı əhatə 
edirdi. Saziş çərçivəsində Aİ-nin 
Azərbaycanda bazar münasibətlərinin 
inkişaf etdirilməsi məqsədilə bəzi 

struktur islahatlarının aparılmasına, 
özəlləşdirmə proqramına, infrast-
ruktur layihələrinin reallaşmasına 
maddi və texniki yardımları nəzərdə 
tutulmuşdu. Həmin dövrdən etibarən 
Aİ-nin Azərbaycana yardımlarının 
miqyası və həcmi tədricən artma-
ğa başlamışdı. 1998-ci ildə isə Aİ 
Azərbaycana xüsusi elçisini təyin 
etmişdi. Xüsusi nümayəndənin təyin 
olunması və Cənubi Qafqaz ölkələri 
ilə yeni qonşuluq proqramı Aİ-nin 
regiona, xüsusilə də Azərbaycana 
ciddi maraq göstərdiyini bir daha 
təsdiqləmişdi.

Rəsmi Bakının düşünülmüş və ta-
razlaşdırılmış xarici siyasət yürütməsi 
nəticəsində Aİ Azərbaycana regi-
onun lider dövləti kimi yanaşır və 
ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi-

siyasi və hüquqi islahatları yüksək 
qiymətləndirir. Cənubi Qafqaz 
regionunun davamlı inkişafının həm 
də Azərbaycanla bağlı olduğunu 
nəzərə alan Aİ rəsmi Bakının rolu-
nu yüksək dəyərləndirir. Təsadüfi 
deyil ki, Aİ-nin 2004-cü ildən həyata 
keçirdiyi “Yeni qonşuluq siyasəti” 
proqramının aparıcı istiqamətlərindən 
birini də məhz Azərbaycan ilə birlikdə 
iqtisadi layihələrin reallaşdırılması 
təşkil edirdi. Azərbaycan bu proq-
ram çərçivəsində Aİ ilə iqtisadi, 
siyasi, hüquqi və inzibati islahatları 
həyata keçirmək imkanı qazanmış, 
bu məqsədlə təşkilatın texniki-
maliyyə dəstəyini almışdı. Bununla 
yanaşı, yeni proqram çərçivəsində 

əməkdaşlıq Azərbaycana Aİ ölkələri 
ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin 
qurulması, güzəştli ticarət və kredit 
rejiminin yaradılması, əmək, bazar 
münasibətləri və miqrasiya, narko-
biznes və mütəşəkkil cinayətkarlıqla 
mübarizə, investisiyaların təşviqi, yeni 
maliyyə mənbələrinin cəlb edilməsi 
imkanlarını da genişləndirmişdi. 

2015-ci ilin may ayında “Şərq 
Tərəfdaşlığı” üzrə Riqa Zirvə toplan-
tısı zamanı Azərbaycan Aİ ilə ikitərəfli 
münasibətlərin hüquqi çərçivəsini 
yeniləyəcək Strateji Tərəfdaşlıq haq-
qında Saziş layihəsini Aİ-yə təqdim 
etmişdi. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Qəzetimizin 100 yaşa çatmasını ölkə ictimaiyyəti,  çoxsaylı 
oxucularımız son bir əsrlik siyasi tariximizin və sosial-mədəni 

həyatımızın məmnunluq doğuran hadisəsi kimi qarşılayırlar. Redaksi-
yamıza göndərilən çoxsaylı təbrik teleqramlarında, telefon zənglərində, 
əməkdaşlarımızla görüşlərdə qəzetin milli jurnalistika tariximizdəki 
aparıcı mövqeyi, ictimai-siyasi həyatımızdakı xidmətləri, bugünümüzlə 
sıx bağlılığı qədirbilənliklə vurğulanır, səmimi duyğular, xoş arzular 
ifadə olunur. 

Bu təbriklərdə “Xalq qəzeti” redaksiyasında çalışmış bir neçə nəsil 
jurnalistlərin, qəzetin dövrün yüksək tələbləri səviyyəsində buraxılışı-
nı təmin etmiş əməkdaşlarının ağır, məsuliyyətli fəaliyyəti dönə-dönə 
qeyd olunur, milli jurnalistikamızın inkişafındakı xidmətləri yüksək 
qiymətləndirilir.

“Xalq qəzeti”nin bir əsrlik fəaliyyəti barədə ifadə edilən dəyərli 
fikirlərə, xoş sözlərə, səmimi təbriklərə görə cəmiyyətin müxtəlif 
sahələrini təmsil edən oxucularımıza, görkəmli dövlət və ictimai 
xadimlərimizə, tanınmış ziyalılarımıza dərin minnətdarlığımızı 
 bildiririk. 100 illik fəaliyyətin ümumxalq hesabatına çevrilən yubileyin 
doğurduğu geniş əks-səda kollektivimizi də məmnun edir, yaradıcılıq 
əhval-ruhiyyəsini yüksəldir, bizi yeni uğurlara həvəsləndirir. 

“Xalq qəzeti”nin kollektivi olaraq milli jurnalistikamızın ən yaxşı 
ənənələrinə, redaksiyada formalaşmış təcrübə və dəyərlərə daim sadiq 
qalacaq, azərbaycançılıq məfkurəsinə, milli  varlığımıza və müstəqil 
dövlətçiliyimizə qələmimizlə xidmətimizi bundan sonra da layiqincə 
 davam etdirəcəyik.

“Xalq qəzeti”, yüz yaşın mübarək!

Həqiqətən, “Xalq 
qəzeti” mənalı yaradıcılıq 
yolu keçmiş, özünəməxsus 
üslub və sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri olan nəşrlərimizdəndir. Respublikada qəzetçilik 
ənənələrinin formalaşmasında, jurnalistikamızın inkişafında bu 
nəşrin xidmətləri əvəzsizdir. 

Elmlər Akademiyasının, ədəbi-bədii təşkilatların hələ formalaş-
madığı illərdə qəzetin redaksiyası milli elmi-mədəni qüvvələri öz 
ətrafında toplayan başlıca mənəvi mərkəz olmuşdur. Ümumiyyətlə, 
uzun onilliklər boyu qəzet respublikanın ən yaxşı jurnalistlərinin 
qüvvəsi, təəssübkeş ziyalıların fəal iştirakı ilə nəşr edilmişdir. Qəzetin 
fəaliyyəti ilə sıx bağlı olan elm, ədəbiyyat və incəsənət adamları – Üze-
yir Hacıbəyli, Səməd Vurğun, Məmməd Səid Ordubadi, Mir Cəlal, Sü-
leyman Rüstəm, Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Nəsir İmanquliyev, Sabit 
Rəhman, Ənvər Məmmədxanlı, Mustafa Topçubaşov, Mirəli Qaşqay, 
Abbas Zamanov, Əli Vəliyev, Xasay Vəzirov, İlyas Əfəndiyev, Nəbi Xəzri, 
Yusif Səmədoğlu və digər görkəmli ziyalılar uzun illər qəzetdə dərc 
olunmuş yazıları ilə milli-mənəvi dəyərlərimizi yaşatmış, onun sağlam 
yöndə inkişafına ciddi təsir göstərmişlər.

Son 26 ildə “Xalq qəzeti” ümummilli lider Heydər Əliyevin və 
onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən tarixi islahatların və dövlət proqramlarının uğurla reallaş-
dırılmasının etibarlı və səmərəli informasiya təminatının yaradıl-
masında öz zəngin təcrübəsi ilə fəal iştirak edir. Bu, çox sevindirici 
faktdır.

Nəşrin sadiq oxucuları olan AMEA-nın çoxminli kollektivi adından 
“Xalq qəzeti”nin yaradıcı və texniki əməkdaşlarına seçdikləri doğru 
yolda mətin olmağı və ölkəmizin inkişafı naminə peşə fəaliyyətlərində 
uğurlar arzulayıram. 

Akademik Akif ƏLIZADƏ, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti

Bu gün Azərbaycan Asiya ilə 
Avropa arasında yerləşən, regi-
onumuzda dərin kökləri, Avropa 
ilə güclü əlaqəsi olan, Avropa 
dəyərlərini paylaşan bir ölkədir.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Xalq qəzeti”nin kollektivi, eləcə də 
Azərbaycanın çoxsaylı sadiq oxucuları 
nəşrin 100 yaşını sevinclə qeyd edirlər. 
Bir əsrlik şərəfli yol keçmiş qəzet bu dövr 
ərzində Azərbaycanın ictimai, iqtisadi 
və mədəni həyatının güzgüsü  olmuşdur. 
Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyev hələ 1994-cü ilin avqust  ayında 
demişdir: “Respublikada qəzetçilik 
ənənələrinin formalaşmasında, jurnalis-
tikamızın inkişafında “Xalq qəzeti”nin 
xidmətləri xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu 
gün qəzet müstəqil Azərbaycanda hüquqi 
və demokratik dövlət quruculuğu işində 
güclü səfərbəredici rol oynayır”.

İlham ƏLİYEV: Avropa Ittifaqı ilə 
tərəfdaşlıq Azərbaycanın xarici 
siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir

Əlverişli geosiyasi mövqeyi ilə fərqlənən Azərbaycan 
Respublikası ilə dünyanın nüfuzlu iqtisadi və  siyasi güc 
mərkəzi sayılan Avropa İttifaqı (Aİ)  arasında münasibətlər 
uğurla inkişaf edir. Hər iki tərəfin  malik olduğu iq-

tisadi-siyasi potensial və qarşılıqlı faydalılıq Azərbaycan-Aİ 
münasibətlərinin xarakterinə öz müsbət təsirini göstərməklə 
yanaşı, çoxaspektli əlaqələrin günün reallıqlarına uyğun in-
kişaf etdirilməsinə də təkan verir. Aİ ilə əlaqələrin inkişaf 
etdirilməsinə xüsusi önəm verən Azərbaycanın son illər ərzində 
tərəfdaş ölkələrlə birlikdə həyata keçirdiyi enerji və nəqliyyat-
kommunikasiya layihələri münasibətlərin strateji xarakter alması-
na səbəb olmaqla bərabər, əlaqələrin dinamik inkişaf etməsinə də 
münbit şərait yaratmışdır.
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