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9 Noyabr Dövlət Bayrağı Günüdür!

Kambocanın Kralı Əlahəzrət 
Norodom Sihamoniyə

Əlahəzrət!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik 

Günü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza 
öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən 
səmimi təbriklərimi yetirirəm. 

İnanıram ki, Azərbaycan ilə Kambo-
ca arasındakı münasibətlər xalqlarımızın 
mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da 
dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf 

edəcəkdir. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm 
cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza 
əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. 

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 noyabr 2019-cu il

Bayraq hər bir millətin mövcudlu-
ğunun təsdiqi, müstəqil dövlət qurmaq 
qabiliyyətinin başlıca göstəricisidir. 
Buna görə də, özünütəsdiq simvolu 
olan bayraq bütün dünyada qürur 
mənbəyi hesab edilir. Bayraq həm də 
xalqın apardığı azadlıq mübarizəsinin 
ən real ifadəsidir. Məhz bu baxım-
dan Azərbaycan xalqının azadlığını, 
dövlətimizin suverenliyini, öz istiq-
lalı uğrunda apardığı mübarizəsini 
tərənnüm edən üçrəngli bayrağımız 
milli qürurumuzdur. 

Fərəhləndirici faktdır ki, qədim 
tarixə malik Azərbaycan Dövlət 
bayrağının yüksəklərdə dalğalan-
ması üçün xalqımız çox çətin, eyni 
zamanda, şanlı mübarizə yolların-
dan keçmişdir. Böyük qan bahasına 
başa gəlmiş bayrağımızın dövlət 
atributuna çevrilməsi və dünya birliyi 
tərəfindən tanınması Azərbaycan 
xalqının uzun əsrlər boyu apardığı 
mücadilənin nəticəsidir. Əlbəttə, 
əbədi müstəqilliyimizin ən ali sim-
volu olan üçrəngli bayrağımızın 
zirvələrdə əbədi dalğalanması hər 

bir azərbaycanlını qürurlandırır. 
Buna görə də, milli düşüncəmizdə 
bayrağa xüsusi münasibət tarix boyu 
özünü qabarıq göstərmiş, bu bayraq 
xalqımızın milli mövcudluq nişanəsi 
sayılmışdır. 

Üçrəngli bayrağımız milli 
dəyərlərimizi daşımaqla yanaşı, istiq-
lal mübarizəmizin şanlı nişanəsidir. O 
həm də Şərqdə qurulan demokratik 
cümhuriyyətin – Azərbaycan Respub-
likasının dövlət rəmzidir. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Türküstan yelləri öpüb alnını
Söyləyir dərdini sana, bayrağım!
Üçrəngin əksini Quzğun dənizdən
Ərməğan yollasın yara, bayrağım!

Statusda deyilir ki, görkəmli istiqlalçı 
şair Əhməd Cavadın bir zamanlar bu 
misralarla qürbətdən oxşayıb əzizlədiyi, 
doğma yarına - Azərbaycanına ərməğan 
kimi yollamaq istədiyi üçrəngli bayraq 
bu gün bütün Azərbaycan xalqının, 
bütün dünya azərbaycanlılarının qürur 
mənbəyinə, milli-mənəvi kimliyinə, 
millətin siyasi vizit kartına, ölkə 
vətəndaşlarının qeyrət və dəyanət sim-
voluna çevrilib...

Hər bir ölkə kimi, Azərbaycanın 
da tarixi və dövlətçilik ənənələri onun 
dövlət rəmzlərində və atributlarında 
öz əksini tapır. Müstəqil dövlət ola-
raq, onun dünyada öz məxsusi dövlət 

rəmzləri - bayrağı, gerbi, himni mövcud-
dur. Üçrəngli bayrağımız hazırda bizim 
əsas dövlətçilik rəmzimiz olaraq xalqın 
müstəqillik və suverenlik iradəsini, milli 
azadlıq və istiqlal arzularını özündə əks 
etdirir və Azərbaycanın müstəqilliyinin 
simvolu kimi çıxış edir.

Məlum olduğu kimi, üçrəngli dövlət 
bayrağımız ilk dəfə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə 
1918-ci il noyabrın 9-da qəbul edil-
mişdir. 1920-ci il aprelin 28-də Xalq 
Cümhuriyyəti süqut etdikdən sonra 
yeni qurulan hökumət bu bayraqdan 
imtina etmişdir. İkinci dəfə üçrəngli 
dövlət bayrağı 1990-cı il noyabrın 
17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin ümummilli lider Heydər 
Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən ilk sessiya-
sında Məclisin qərarı ilə bərpa olun-
muş və Muxtar Respublikanın dövlət 

bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Həmin 
sessiyada Muxtar Respublika Ali Məclisi 
Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında 
“üçrəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi 
dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında” 
vəsatət qaldırmışdır. 1991-ci il fevral 
ayının 5-də Azərbaycan Respublikası 
Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisinin vəsatətinə baxmış 
və “üçrəngli bayrağın Azərbaycanın 
dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi” 
haqqında qərar vermişdir. Müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin qurucu lideri, ulu 
öndər Heydər Əliyev bayrağımızı və 
digər dövlət rəmzlərimizi həmişə yüksək 
tutaraq onları xalqımızın, dövlətimizin 
müqəddəslik və əbədiliyinin, sarsıl-
mazlıq və yenilməzliyinin simvolu kimi 
dəyərləndirmişdir. Ümummilli lider 
söyləyirdi ki, “biz dövlət rəmzlərimizi 
- himnimizi, bayrağımızı, gerbimizi özü-
müz qədər sevməliyik, çünki onlar bizim 
Vətənimizə, millətimizə, dövlətimizə 
olan sədaqət, sevgi və məhəbbətin 
rəmzləridir”.

Milli dövlət və istiqlal rəmzlərimizə 
hədsiz sevgi nümayiş etdirən  Prezident 
İlham Əliyev ümummilli liderin siyasi 
kursuna sadiq qalaraq dövlət suveren-
liyinin rəmzləri sayılan bayrağımızı, 
gerbimizi və himnimizi həmişə yüksək 
tutmuş, onların təbliği ilə bağlı xüsusi 
tədbirlər həyata keçirmişdir. 2007-ci il 
noyabrın 17-də Prezidentin sərəncamı 
ilə Bakı şəhərində Dövlət Bayrağı 
Meydanı təsis edilmiş, 2009-cu il 17 
noyabr tarixli fərmanı ilə hər il noyabr 

ayının 9-u Azərbaycanda Milli Bay-
raq Günü kimi rəsmi bayram olaraq 
qeyd olunmağa başlanmışdır. Şəxsən 
ölkə başçısının və rəhbərlik etdiyi 
hökumətin dövlət rəmzlərinə, rəsmi 
atributlara, suverenlik göstəricilərinə 
bu cür ehtiramla yanaşması, əlbəttə, 
müvafiq olaraq bütün Azərbaycan 
cəmiyyətinin, xarici ölkələrdə yaşayan 
soydaşlarımızın da dövlətçilik sim-
vollarına sevgisini daha da artırmış, 
hər bir azərbaycanlıda öz dövləti ilə 
bağlı qürur hissini yüksəltmiş, xalqla 
dövlət arasındakı vəhdəti daha da 
gücləndirmişdir. Xüsusən, 2010-cu il 
sentyabrın 1-də Dövlət Bayrağı Mey-
danının təntənəli açılış mərasimindəki 
nitqində Prezident İlham Əliyevin 
səsləndirdiyi “Bayrağımız bizim qü-
rur mənbəyimizdir, bayrağımız bizim 
canımızdır və ürəyimizdir. Bu gün 
Azərbaycanın hər yerində dövlət 
bayrağı dalğalanır. Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü bərpa edəndən sonra 
milli dövlət bayrağımız hələ də işğal 
altında olan torpaqlarda qaldırılacaq. 
Bizim bayrağımız Dağlıq Qarabağda, 
Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. O 
günü biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdır-
malıyıq və yaxınlaşdırırıq” kimi duyğu-
sal fikirlər hər bir azərbaycanlının və 
bütün soydaşlarımızın qəlbini riqqətə 
gətirmişdir.

Dövlət rəmzlərinə, xüsusən də 
bayrağımıza Azərbaycanda həmişə 
müqəddəs atribut kimi yanaşılmış-
dır. 2010-cu ildən başlayaraq Milli 
Bayraq Gününün ayrıca bayram kimi 
qeyd edilməsi ölkə başçısının və 
vətəndaşlarımızın öz dövlətçiliyinə 
və suverenliyinə, dövlət rəmzlərinə 
və müstəqillik simvollarına yüksək 
münasibətinin əyani təzahürüdür. İnsan-
larımız Milli Bayraq Gününü millətimizin, 
xalqımızın azadlıq və istiqlal idealla-
rının, milli varlığının, bəşər sivilizasi-
yasında özünəməxsus milli-mənəvi 
dəyərlərə malik olmasının təcəssümü 
kimi dəyərləndirir, bayrağımızı ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü və suverenliyinin, dünya 
azərbaycanlılarının mənəvi birliyinin, 
doğma Vətənlə vahidliyinin simvolu kimi 
qəbul edirlər.

Ağcabədi rayonunda “ASAN xidmət” 
mərkəzinin layihələndirilməsi və tikintisinin 
başa çatdırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Ağcabədi rayonunda “ASAN xidmət” 
mərkəzinin layihələndirilməsi və tikintisinin 
başa çatdırılması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 
yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il dövlət büdcəsində digər 
layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyu-
luşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə 
tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.25.1-ci 
yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 19 
430 000 (on doqquz milyon dörd yüz 

otuz min) manatı Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinə ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 noyabr 2019-cu il

Bayrağımız – milli 
qürur mənbəyimiz

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai- siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov “Facebook” 
səhifəsində “Bayrağımız – milli qürur mənbəyimiz” 
adlı status paylaşıb. Status Əhməd Cavadın “Azərbaycan 
 bayrağına” şeirindən bir parça ilə başlayır: 

Bizim bayrağımız qürur 
mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız 
canımızdır, ürəyimizdir.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İstiqlal mübarizəmizin 

Bayraq istənilən ölkənin dəyər verdiyi ən mühüm 
atributlardan biridir. Buna görə də, Azərbaycan bay-
rağı hər bir azərbaycanlı üçün şərəfli və dəyərlidir. 

Qürur mənbəyimiz olan üçrəngli bayrağımız bu gün 
yüksəklərdə dalğalanır, hər bir vətəndaşı Vətənimiz üçün 
daha böyük qələbələrə ruhlandırır.

şanlı nişanəsi

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 9 noyabr. S. 1.




