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 � Həmrəylik istənilən xalqın taleyində əhəmiyyətli 
rol oynayır. Yaxın-uzaq tarix də sübut edir ki, milli birliyə və 
həmrəyliyə nail olmadan müstəqil yaşamaq imkanı azalır, xalqın 
gələcək inkişafı sual altına düşür. Məhz buna görədir ki, hər bir 
xalq həmrəylik ideyasına böyük əhəmiyyət verir və milli mənlik 
şüurunun formalaşmasında əvəzsiz rol oynayan həmrəyliyə 
can atır. Keçmiş SSRİ-nin dağılmasından sonra bir sıra 
geosiyasi təlatümlərlə silkələnən, ancaq səbatlığını və gələcəyə 
inamını itirməyən, zəngin mədəniyyəti və irsi ilə tanınan, 
azadlıq mübarizəsi ilə şanlı tarix yazan Azərbaycan xalqının da 
belə bir milli birliyə və həmrəyliyə ehtiyacı vardı. Belə bir tarixi 
addımı ulu öndər Heydər Əliyev atmış və dünyada yaşayan 
bütün soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyası ətrafında sıx 
birləşməsinin əsasını qoymuşdu. 

2001-ci il noyabrın 9-10-da 
Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I 
Qurultayı keçirildi. Milli həmrəyliyimizin 
nümayişinin ən yüksək zirvələrindən 
biri kimi tarixə düşmüş həmin 

qurultay dünya azərbaycanlılarının 
təşkilatlanmasında böyük rol 
oynadı. Məhz bu qurultaydan sonra 
Azərbaycan dövlətinin diaspor işi 
mərkəzləşdirilmiş və Xaricdə Yaşayan 
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi (2008-ci ildən Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi) təsis olundu 
və xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla 
bağlı dövlət siyasətini tənzimləyən 
qanun qəbul edildi. 

Bundan başqa, Dünya 
Azərbaycanlılarının I Qurultayı 
Azərbaycan tarixinə böyük bir 
prosesin başlanğıcı kimi daxil oldu. 
Belə ki, I qurultaya 36 ölkədən 
200-dən çox müxtəlif təşkilatı təmsil 
edən 406 nümayəndə və 63 qonaq 
qatıldı. Əlamətdar hal idi ki, bu 
qurultayda Azərbaycan 130-dan 
çox dövlət və ictimai qurumlardan, 
elm, təhsil, mədəniyyət və digər 
yaradıcı təşkilatlardan, 25 siyasi 
partiyadan 702 nümayəndə və 844 
qonaq ilə təmsil olundu. Dünya 
Azərbaycanlılarının I Qurultayı 
xaricdəki soydaşlarımızın ümumi 
məqsəd, vahid ideya ətrafında 
birləşməsi yolunda böyük addım, 
gələcəyə istiqamətlənmiş önəmli 
tədbirlərdən biri kimi də yadda qaldı. 
Çünki qurultay milli ideologiyamız olan 
azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında – 
soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyini 
nümayiş etdirdi. Ulu öndər Heydər 
Əliyev çıxışında qurultaya belə qiymət 
vermişdi: “Dünya Azərbaycanlılarının 
I Qurultayı müstəqil Azərbaycanın 
həyatında, bütün dünya 
azərbaycanlılarının həyatında tarixi 
hadisədir”. Həmin qurultayda ulu 
öndərin böyük iftixarla söylədiyi “Mən 
həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr 
edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” 

kəlamı dillər əzbərinə çevrildi.
Ancaq bu, bir həqiqətdir ki, 

xalqımızı milli birliyə və həmrəyliyə 
aparan yol heç də hamar olmadı. 
Yalnız ulu öndərin böyük zəkası və 

Vətənə hədsiz sevgisi sayəsində 
xalqımız ciddi risklərdən xilas 
olaraq, gələcək inkişafımızı təmin 
edəcək vahid ideya ətrafında – 
azərbaycançılıq ideyası ətrafında 
sıx birləşməyə nail olmuşdu. 
Böyük siyasi xadim I qurultaydakı 
çıxışında bildirmişdi ki, “...uzun illər 
Sovetlər İttifaqı kimi böyük bir super 
dövlətin tərkibində ikən xaricdəki 
soydaşlarımızla, həmvətənlərimizlə 
əlaqə saxlamaq mümkün olmadığı 
halda, biz daim düşünmüşük ki, 
müxtəlif ölkələrdə azərbaycanlılar 
necə yaşayırlar, nə edirlər və məhdud 
imkanlardan istifadə edərək onlarla 
əlaqələr qurmağa çalışmışıq”. 

Bu, bir tarixi faktdır ki, 1970-
1980-ci illərdə ulu öndər Heydər 
Əliyev böyük qətiyyət və cəsarətlə 
xalqın tarixi yaddaşının qorunmasına, 
mədəniyyətinin tərəqqisinə, 
Azərbaycanın bütün dünyada 
tanınmasına çalışmışdı. Əlbəttə, 
həmin dövrün mövcud siyasi reallıqları 
diaspor problemi ilə açıq və sistemli 
şəkildə məşğul olmağa imkan 
vermirdi. Bununla belə, ulu öndərin 
rəhbərliyi altında Azərbaycanın 
nailiyyətləri təbliğ edilmiş, dünya 
azərbaycanlılarının Vətənlə əlaqəsinə 
xidmət edəcək hər bir imkandan 
istifadə olunmuşdu.  

Təbii ki, 1991-ci ildə tarixin 
yaddaşına əsrin böyük geosiyasi 
hadisəsi kimi düşmüş SSRİ-nin 
dağılması faktı və Azərbaycanın öz 
müstəqilliyini bəyan etməsi müxtəlif 
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla 
əlaqələrin genişləndirilməsinə imkan 
verdi. Bununla belə, xüsusilə qeyd 
olunmalıdır ki, 31 dekabr tarixinin 
əsası 1989-cu ildə Azərbaycanın 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

İranın Azərbaycan sərhədinin (SSRİ-
İran sərhədinin) dağıdılması ilə 
qoyulmuşdu. Xatırladaq ki, 1989-cu 
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası 
ağır vəziyyətdə idi, blokada şəraitində 
yaşayırdı. Həmin ilin dekabr ayının 
31-də Naxçıvan əhalisi və ziyalıları 
“sərhəd hərəkatı”na başlamışdılar. 
Əhali Arazın o tayında yaşayan 
qohum-əqrabası və soydaşları 
ilə görüşmək məqsədilə sərhəd 
dayaqlarını söküb dağıtmışdı. Keçmiş 
SSRİ rəhbərliyinin sərt tədbirlərinə 
baxmayaraq, 1989-cu ilin dekabr 
ayının 31-də bütün sərhədlər açılmış 
və insanlar görüşməyə başlamışdılar. 
70 il ”dəmir pərdələr" arxasında 

totalitar rejimdə yaşayan insanlar, 
nəhayət ki, bir-birinə qovuşmuş 
və qohum-əqraba ünsiyyət yarada 
bilmişdi. Bu hadisələr zəminində 
dünya azərbaycanlıları ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsi üçün Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 
1991-ci il dekabr ayının 16-da 
hər il dekabr ayının 31-nin Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü 
kimi qeyd edilməsi haqqında qərar 
vermiş və onun rəsmiləşdirilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Ali Sovetinə qanunvericilik təşəbbüsü 
ilə müraciət göndərmişdi. Yalnız xalqın 
tələbi ilə ulu öndər Heydər Əliyev 
siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 
həmin qərar qüvvəyə minmiş və dünya 
azərbaycanlılarının təşkilanması 
sahəsində yeni mərhələ başlanmışdı. 

I qurultaydakı nitqində ulu 
öndərimiz dünya azərbaycanlıları 
arasında milli birliyin və həmrəyliyin 
təmin edilməsi, Azərbaycan dövləti 
ilə dünya azərbaycanlılarının 
əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinin 
və qarşıya çıxan problemlərin həllində 
səylərin birləşdirilməsinin vacibliyini 
vurğulamışdı. Belə ki, ümummilli 
lider Heydər Əliyev Azərbaycan 
dövlətinin vəzifəsinin bütün ölkələrdə 
yaşayan azərbaycanlılara mümkün 
olan qayğını, diqqəti göstərməkdən, 
onların həyatı ilə maraqlanmaqdan 
və dövlətimizlə ayrı-ayrı ölkələrdə 
olan Azərbaycan icmaları arasında 
əlaqələri daha da inkişaf etdirməkdən 
ibarət olduğunu bildirmişdi. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 
da müstəqil Azərbaycan ilə daha sıx 
əlaqələr qurmasını zəruri sayan ulu 
öndərimiz əlavə etmişdi ki, bunlar 
dünyada olan bütün azərbaycanlıların 
birliyinin, həmrəyliyinin təmin 
olunması üçün əsas şərtdir. Bu 
gün həmin siyasət uğurla davam 
etdirilir. Ulu öndərin siyasi kursunun 
layiqli davamçısı, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev dünyanın 
müxtəlif ölkələrində yaşayan 

soydaşlarımızın vahid bir ideologiya 
ətrafında birləşməsi, ölkəmizin sürətli 
inkişafında onların rolunun artırılması, 
respublikamızla bağlı həqiqətlərin 
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə 
çatdırılması istiqamətində mühüm 
tədbirlər həyata keçirir. Sonrakı illərdə 
keçirilmiş dünya azərbaycanlılarının 
qurultayları xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların diaspordan lobbiyə 
çevrilməsi istiqamətində yeni addım 
olmuş, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 
işində əhəmiyyətli rol oynamış və 
diaspor fəaliyyəti sahəsində əldə 
olunmuş nailiyyətlərimiz bunu bir daha 
təsdiqləyir.

Bu gün xaricdə yaşayan 
soydaşlarımız Azərbaycanla sıx əlaqə 
saxlayırlar. Heç kimə sirr deyil ki, bu 
əlaqələr Azərbaycan həqiqətlərinin 
dünyaya çatdırılmasında, 
Azərbaycanla bağlı ictimai fikrin 
formalaşmasında böyük rol oynayır. 
Bu gün dünya azərbaycanlıları 
Vətənimizin güclü və hərtərəfli inkişaf 
etmiş ölkə kimi uğurlarından qürur 
hissi keçirir və bu gücün daha da 
artmasına öz töhfələrini verirlər. 
Azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında 
sıx birləşən və öz vətənlərinə güvənən 
dünya azərbaycanlıları “Odlar 
yurdu”nun daha qüdrətli və nüfuzlu 
olmasını arzulayırlar. Axı, Prezident 
İlham Əliyevin dediyi kimi, “Bizim bir 
Vətənimiz var – Azərbaycan! Bizim 
bir dilimiz var – Azərbaycan dili! 
Bizim ümumxalq ideologiyamız var – 
Azərbaycançılıq məfkurəsi”. Reallıq 
göstərir ki, Azərbaycan diasporunun 
imkanlarından geniş istifadə olunması 
meydana çıxan bir sıra problemlərin 
həllinə müsbət təsir göstərir. Prezident 
İlham Əliyevin bu sahədə ardıcıl və 
qətiyyətli, məqsədyönlü və prinsipial 
siyasət aparması deməyə əsas verir 
ki, Azərbaycan diasporu getdikcə daha 
da güclənir və taleyüklü problemlərin 
həllində daha yaxından iştirak 
edir. Ölkə başçısı  bildirir ki, yalnız 
güclü diaspora malik xalqlar xarici 
siyasətdə mühüm uğurlar qazanır, 
dünya miqyasında mənafelərini hər 
zaman layiqincə qoruyur, ümummilli 
problemlərinin həllinə nail olur, öz 
dilini, mədəniyyətini, incəsənətini, 
tarixini lazımi səviyyədə təbliğ edirlər. 
Bu mənada ümummilli əhəmiyyət 
kəsb edən 31 dekabr dünya 
azərbaycanlılarının mütəşəkkilliyinin 
daha da güclənməsi, ümummilli 
ideyalar ətrafında daha sıx birləşməsi 
baxımından tarixi əhəmiyyətli 
əlamətdar gündür.

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanlılar! Harada olursan ol, hansı ölkədə 
yaşayırsan yaşa, ancaq Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın 
müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü haqqında, Azərbaycan xalqının 
bu günü və gələcəyi haqqında düşünməlisən!

Heydər ƏLİYEV  
Ümummilli lider

Milli birlik və  
həmrəylik günü

Şamil AYRIM: 
Azərbaycan bayrağı 

tezliklə Qarabağın hər 
yerində dalğalanacaqdır

 � Bu sözləri ölkəmizin mötəbər dostlarından olan, hakim Ədalət 
və İnkişaf Partiyasından Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) 
deputatı, Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədr 
müavini Türkiyə–Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun 
rəhbəri Şamil Ayrım bugünlərdə yenidən ölkəmizdə olarkən söylədi. 
Soy-kökü ilə Azərbaycana bağlı olan, builki Yeni il bayramını Bakıda 
azərbaycanlı qardaş-bacıları ilə birlikdə keçirən soydaşımızla Dünya 
Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinin illik hesabat toplantısında 
görüşdük. 

Təntənəli mərasimdə TBMM-nin İstanbul 
millət vəkilinə Azərbaycan–Türkiyə dostluq 
və qardaşlığının inkişafındakı xidmətlərinə, 
xüsusən Kayseri şəhərindəki  Meydan 
parkında Xocalı qurbanlarının xatirə 
abidəsinin yaradılmasına göstərdiyi köməyə 
görə Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət 
Mərkəzinin “Əbədi lider” qızıl döş nişanı 
təqdim olundu. Azərbaycan xalqının əbədi 
öndəri, türk xalqlarının unudulmaz lideri 
Heydər Əliyevin şərəfinə təsis olunmuş 
mükafata layiq görüldüyündən sonsuz öyünc 
duyduğunu bildirən Şamil Ayrım mərasimdə 
dedi: 

“Böyük Atatürkün vaxtilə söyləmiş olduğu 
“Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, 
kədəri bizim də kədərimizdir” kəlamında ifadə 
olunan qardaşlıq məramına Türkiyə həmişə 
sadiq qalmışdır.  Azərbaycan isə dünyada 
bənzəri olmayan bu qardaşlıq münasibətini 
özünün ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
bizım günlərdə bəyan etdiyi “Bir millət – iki 
dövlət” anlayışı ilə cavablandırmışdır. Tarixin 
çətin və sevincli günlərində Türkiyə həmişə 
Azərbaycanın yanında olduğu kimi, dostluq 
və qardaşlığımız yolunda bacardıqlarını 
edən bir millət vəkili kimi mən də hər yerdə 
azərbaycanlı qardaşlarımlayam.”

Qəzetimizə müsahibəsində Yeni il 
duyğu-düşüncələrini və xalqımıza səmimi 
təbrikini açıqlayan Şamil Ayrım bildirdi:

– Əslən Azərbaycandan – Qarabağ 
və Gəncədən olan baba-nənəm həmişə 
Arazqırağı İğdırda vətən həsrəti ilə yaşadılar. 
Ata-anam da bizə Azərbaycan sevgisini 
əmanət etdilər. Azərbaycan həmişə mənim 
ürəyimdədir. Türkiyə dövlətinin vətəndaşıyıq,  
amma Azərbaycan bizim könlümüzdə bir 
sevdadır. Bizim tərəflərin bütün camaatı, 
Qarsda, İğdırda, eləcə də Türkiyənin başqa 
yerlərində yaşasaq da, ailədən belə gördük, 
bu cür yetişdirildik. Azərbaycan sevgisi, 
mədəniyyəti, adət-ənənələri həmişə davam 
elədi. 

1994-cü ildə Azərbaycana ilk dəfə 
gələndə nə qədər sevinmişdimsə, 
yaşanan çətinlikləri görüb bir o qədər 
ağrı-acı duymuşdum. O zaman dünya 
siyasətinin nəhəngi Heydər Əliyev gecəli-
gündüzlü Azərbaycanın sabitliyi və gələcək 
inkişafı üçün çalışırdı. Biz də Türkiyədə 
Azərbaycanın dostları olaraq bacardığımız 
köməyi göstərirdik. Böyük dövlət xadiminin 
gerçəkləşdirdiyi əsaslı tədbirlər çox keçmədi 
ki, Azərbaycanı sürətli və hərtərəfli inkişaf 
yoluna çıxardı.

Mənim rəhmətlik ulu öndər Heydər 
Əliyevlə yaxın tanışlığım var idi. Dəfələrlə 
ziyarətində olmuşduq, o, bizi qəbul eləmişdi. 
Bunu fəxrlə vurğulayıram,  onun necə böyük 
bir dövlət adamı olduğunu yaxından görən 
çox az adamlardan biriyəm. Bu gün də 
ölkə onun atdığı sağlam təməllər üzərində 
öz inkişafına inamla davam edir. Cənab 
Prezident İlham Əliyev atasının yolunda 
uğurla addımlayır. Biz bir millət, iki dövlətik. 
Heydər bəy bu sözü deməklə qalmadı, onu 
həyata da keçirdi.

1996-cı ildə Naxçıvanda türk dünyasının 
böyük filosof şairi Hüseyn Cavidin 
məqbərəsinin açılışı zamanı Azərbaycan 
Prezidenti Heydər Əliyev izdihamın içərisində 
məni görüb yaxına çağırdı və dedi ki, sən 
İğdır millət vəkili olduğun kimi, həm də 
Naxçıvanın vəkili olmalısan. Ulu öndərin 
bu böyük etimadı böyük bir şərəf işi olaraq 
sonrakı illərdə Azərbaycanla bağlı davamlı 
çalışmalarımda mənə güc-qüvvət verdi. 

Əvvəlki dönəmlərdə də Türkiyə–
Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq 
Qrupunun üzvü olaraq, həm də Marmara 
Qrupunun rəhbər müavini olaraq uzun 
illərdir ki, iki qardaş ölkə arasında əlaqələrin 
inkişafına çalışmışam. Mənim Azərbaycana 
ürək bağlılığım var. Buralara Azərbaycan 
müstəqilliyini əldə etdiyi gündən gəlirəm. 
Hər sahədə Azərbaycanı müdafiə etmişəm, 
xüsusilə, Dağlıq Qarabağ məsələsində 
erməni lobbisi ilə mübarizə aparmışam və 
bundan sonra da aparacağam. Qardaş 
Azərbaycanın torpaqlarına hücum edən və 
nəzarətində saxlayan Ermənistan işğalçı 
dövlətdir. İşğal etdiyi torpaqlardan geri 
çəkilməlidir. Bundan sonra da millət vəkili 
olaraq Azərbaycanın haqlı davası olan 
Qarabağ məsələsində fəaliyyətlərim davam 
edəcək. 

Şükürlər olsun ki, üzləşdiyi hədsiz 
çətinliklərə baxmayaraq, indi Azərbaycan 
bütün dünyada görünən, yüksək 
dəyərləndirilən bir inkişaf yoluna çıxmışdır. 
Bakının bugünkü mənzərəsi bu tərəqqinin 
parlaq göstəricisi kimi bütün dünyanı heyran 
qoyur. Qürur duyuram ki, Azərbaycan 
bölgədə hər gün inkişaf edən bir dövlətdir. 
Hörmətli Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə 

Azərbaycan regionda təhlükəsiz, sabit ölkəyə 
çevrilmişdir. Bu dostları sevindirir, düşmənləri 
isə məyus edir.

Ötən illər Türkiyə üçün də bir sıra 
çətinliklərlə yadda qalmışdır. Bu sınaqlar 
dövründə Azərbaycan da həmişə Türkiyənin 
yanında olmuşdur. Heydər Əliyevin Bakı–
Ceyhan layihəsi, bu yöndə fəaliyyətin 
davamı olaraq sonrakı beynəlxalq xətlər 
Azərbaycanla Türkiyəni bir-birinə o qədər 
möhkəm bağlamışdır ki, daha heç bir güc 
onları ayıra bilməz. Hörmətli Prezident 
İlham Əliyevin Türkiyə təmsilçisi olmayan bir 
məclisdə Ermənistan rəhbərinin hədyanına 
“Türkiyə burada yoxsa da , biz buradayıq”– 
deməsi yaddaşlara və tarixə qızıl izlərlə 
yazıldı. Dünya baxıb gördü ki, Azərbaycan və 
Türkiyə siyasət meydanında ortaq maraqları 
paylaşır və eyni istəyi daşıyır. Ölkələrimiz 
sınaqlardan çıxıb möhkəmləndikcə, 
dostluğumuz dərinləşib bütün sahələri 
tutduqca Azərbaycan və Türkiyə dünyada 
böyük güclərin saya saldığı, hesablaşdığı bir 
qüvvətə çevrilmişdir. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 
deputatı müsahibəsinin davamında 
söylədi:

– İndi hər bir Türkiyə vətəndaşı 
Azərbaycanı öz məmləkəti sayır. Hər bir 
azərbaycanlı da Türkiyədə öz ölkəsindəki 
sayaq dolaşır, çalışır. Kimin marağı haraya 
uyğun gəlirsə orada sərbəst yaşayıb-işləyir. 
Bu gün Türkiyənin təkcə  təhsil ocaqlarında 
17 min azərbaycanlı gənc oxuyur. Son 28  
ildə bu rəqəm 115 minə çatmışdır. Əlaqə və 
münasibətlərimiz həyatın bütün sahələrində 
yüksələn xətlə inkişaf edir. Bütün bunlarla 
yanaşı, Ermənistanın öz havadarlarının 
köməyi ilə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini 
işğal etməsi ümumi dərdimiz olaraq qalır. 

Böyük rəhbər Heydər Əliyev deyirdi 
ki,  biz Qarabağ məsələsini sülhlə həll 
edəcəyik, iqtisadiyyatımızı gücləndirəcəyik 
və beynəlxalq arenada söz sahibi olacağıq. 
Heydər bəy bunları başlatmışdı, Qarabağ 
məsələsinin sülh yolu ilə həlli üçün BMT-də 
dörd qərar çıxdı. Ermənistanın işğalçı dövlət 
olduğu, Azərbaycan torpaqlarını dərhal 
boşaltması istiqamətində qərarlar çıxarıldı. 
Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət, hər zaman 
olduğu kimi, öz ikiüzlülüyünü göstərdi. Bu 
gün gəldiyimiz məqama baxın: Ermənistan 
yalnız qaldı, əsrin layihələrinin heç birində 
yer almadı. Əgər Ermənistanın Azərbaycan, 
eləcə də Türkiyə ilə əlaqələri normal olsaydı, 
bu gün o bu layihələrin hamısında iştirak 
edəcəkdi. O monoetnik bir dövlət olmağı 
seçdi. Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi isə öz 
sözünü dedi. 

Birgə layihələrimiz ölkələrimizi 
gücləndirdikcə, işğaçı Ermənistan dalana 
sıxılıb boğulur. Bu çöküş Qarabağın xilası 
yolunda hamımıza inamlı mesajlar verir. 
Nəticə etibarı ilə Ermənistan anlamalıdır ki, 
dostları onun bugününü və gələcəyini öz 
maraqlarına qurban vermişlər. Ermənistan 
belə bir gerçəyi anlamaq zorunda qalmışdır 
ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmənçilik onu 
dərin bir uçuruma salmışdır.

Şamil Ayrım sonda dedi:
– Fürsətdən istifadə edib qəzetiniz 

vasitəsilə bütün azərbaycanlı soydaşlarımı 
həyatımızda təzə bir səhifə açan Yeni ilin 
gəlişi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 
İlk günlərini yaşadığımız 2019-cu ildə 
Azərbaycandakı qardaş-bacılarımın bütün 
istəklərinə çatmalarını arzu edirəm. 

İndi Azərbaycanın dünyada yaxşı adına 
nəyi desən var. Çatmayan bir məsələ varsa, 
o da Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasıdır. 
İnanıram ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 
böyük siyasətini uğurla davam etdirən 
Prezident İlham Əliyevin səyləri ilə tezliklə 
Azərbaycanın dövlət bayrağı onun pozulmuş 
ərazi bütövlünün bərpasının timsalı olaraq 
Qarabağın hər yerində dalğalanacaqdır. 

Hazırladı:  
Tahir AYDINOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Ötən il uğurlu pul-kredit siyasəti nəticəsində 
inflyasiya təkrəqəmli səviyyədə sabitləşmişdir

 � Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2018-ci 
ildə həyata keçirdiyi pul-kredit siyasəti milli iqtisadiyyatda 
qiymətlərin sabitliyinə, aşağı və sabit inflyasiyanın təmin 
edilməsi vasitəsilə əhalinin yaşayışı, habelə işgüzar fəaliyyət 
üçün əlverişli sosial-iqtisadi mühitin formalaşmasına 
yönəlmişdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə 2018-ci ildə 
ölkədə makroiqtisadi sabitliyin daya-
nıqlığının artırılması istiqamətində 
əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. İnflyasiya 
aşağı birrəqəmli səviyyədə sabitləşmiş, 
iqtisadi artım davam etmiş, milli valyuta-
nın məzənnəsi dayanıqlı olmuş, ölkənin 
strateji valyuta ehtiyatları artmışdır. 

Mərkəzi Bankın 2019-cu il və 
ortamüddətli dövr üçün pul siyasətinin 
əsas istiqamətləri barədə bəyanatında 
bildirilir ki, formalaşdırılmış makro-
iqtisadi proqnozlar əsasında cari il 
və ortamüddətli dövrdə də pul-kredit 
siyasəti aşağı və sabit inflyasiya 
əsaslı dayanıqlı sosial-iqtisadi mühitin 
formalaşmasına, bu əsasda iqtisadi 
artımın daha da sürətləndirilməsinə 
yönəldiləcəkdir. Eyni zamanda, 
pul siyasəti rejiminin optimallaşdı-
rılması, onun strateji və əməliyyat 
çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi, inflyasi-
ya gözləntilərinin azaldılması, həyata 
keçirilən pul-kredit siyasətinə etibarın 
artırılması, informasiya açıqlığının 
yüksəldilməsi reallaşdırılacaq pul-kredit 
siyasətinin əsas məqsədlərindən biri 
olacaqdır.

Sözügedən  bəyanatda vurğulanır 
ki, ötən il xarici şərtlərin milli iqtisa-
diyyatın inkişafına təsiri birmənalı 
olmamışdır. Dünya bazarlarında neftin 
qiymətinin 2017-ci ilə nisbətən yüksək 

olması (35 faiz) iqtisadi artıma dəstək 
vermiş və tədiyə balansının tarazlığını 
təmin etmişdir.

Artmaqda olan geosiyasi gərginlik, 
xarici ticarətdə   qeyri-müəyyənlik, 
neftin qiymətində son aylar müşahidə 
olunan dəyişkənlik və bu proselərin 
regionda əsas ticarət tərəfdaşları 
olan qonşu ölkələrin iqtisadiyyatları-
na təsiri makroiqtisadi sabitlik üçün 
risklər yaratmışdır. Keçən il bu ölkələrin 
bəzilərində milli valyutaların (rus rublu, 
türk lirəsi, İran rialı) ABŞ dollarına 
qarşı əhəmiyyətli ucuzlaşması psixoloji 
gözlənti effekti yaratmış, lakin görülmüş 
tədbirlər nəticəsində vəziyyət neytral-
laşdırılmışdır. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
məlumatına əsasən, 2018-ci ilin 11 
ayında xarici ticarət balansında 7,6 mil-
yard  ABŞ dolları məbləğində müsbət 
saldo yaranmışdır. Ötən ilin 11 ayında 
əmtəə ixracı 2017-ci ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 43,3 faiz, o cümlədən, 
qeyri-neft ixracı 10,2 faiz artmışdır. 
Bu dövrdə əmtəə idxalı 32,2 faiz, o 
cümlədən qeyri-neft idxalı 32,7 faiz 
yüksəlmişdir.

Milli valyutaların kəskin ucuzlaşdığı 
Türkiyə və Rusiyadan qeyri-neft idxa-
lının ümumi qeyri-neft idxalında payı 
2017-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
müvafiq olaraq 1,3 və 3,8 faiz bəndi 
azalmışdır.

Tədiyə balansının profisiti ölkənin 
strateji valyuta ehtiyatlarının artmasına 
şərait yaratmışdır. Strateji ehtiyatlar 
ötən ilin əvvəlinə nəzərən 7 faiz (2,9 
milyard ABŞ dolları) artmış və 44,8 
milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Mərkəzi Bankın adı çəkilən 
bəyanatında bildirilir ki, strateji ehti-
yatlar 31 aylıq mal və xidmət idxalına 
kifayət edir və xarici dövlət borcunu 3 
dəfə üstələyir.

Bəyanatda, həmçinin diqqətə çatdı-
rılır ki, 2018-ci ildə iqtisadi artım pozitiv 
zonada qalmaqda davam etmişdir. Ötən 
ilin 11 ayında Ümumi Daxili Məhsul 
(ÜDM) real olaraq 1 faiz, o cümlədən, 
qeyri-neft sektorunda 1,3 faiz artmışdır. 
Qeyri-neft sektorunda artım əsasən 
ticari sektordan qaynaqlanmışdır. 
Qeyr-ineft sənayesində 8,7 faiz, kənd 
təsərrüfatında 4,6 faiz artım qeydə 
alınmışdır.

Mərkəzi Bankın real sektorun 
monitorinqinin nəticələri də ölkədə 
iqtisadi fəallığın davam etdiyini 
təsdiqləyir. Monitorinqə əsasən, 
2018-ci ildə qeyri-neft sənayesinin 
əksər sahələrində, o cümlədən, qida 
sənayesi, tikinti materiallarının istehsalı 
və metallurgiya sənayesində iqtisadi 
fəallıq göstəricilərində artım müşahidə 
olunmuşdur.

İstehlakın səviyyəsi əhalinin pul 
gəlirləri və kredit qoyuluşlarının dina-
mikasının təsiri altında formalaşmış-
dır. Keçən ilin 11 ayında əhalinin real 
gəlirləri 6, 7 faiz, ev təsərrüfatlarına 
kreditlərin həcmi isə 15 faiz artmış-
dır. Bu şəraitdə istehlakçı inamı 
göstəricilərinin yaxşılaşması qeydə 
alınmışdır.

Daxili tələbin digər komponenti 

olan investisiyaların həcmi keçən ilin 11 
ayında 12,9 milyard manat olmuşdur 
ki, bunun da 48,2 faizi özəl sektorun 
payına düşmüşdür.

2018-ci ildə pul siyasəti 
“Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Bankının 2018-ci il və ortamüddətli dövr 
üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri 
barədə bəyanatı”na uyğun olaraq 
həyata keçirilmişdir. Pul siyasətinin son 
hədəfini inflyasiyanı 6-8 faiz  dəhlizində 
saxlamaq təşkil etmişdir. İnflyasiyanın 
və inflyasiya gözləntilərinin əhəmiyyətli 
azalması nəzərə alınmaqla pul 
siyasətinin yumşaldılması istiqamətində 
qərarlar qəbul edilmişdir. Bunun da 
nəticəsində inflyasiya gözləniləndən 
daha yüksək templə azalmış və 
təkrəqəmli səviyyədə sabitləşmişdir. 
Belə ki, 2018-ci ilin 11 ayında orta illik 
inflyasiya 2,3 faiz təşkil etmişdir.

Mərkəzi Bankın bəyanatında bildiri-
lir ki, 2019-cu il və ortamüddətli dövrdə 
də makroiqtisadi sabitliyin qorunması, 
xüsusilə davamlı qiymət sabitliyinə nail 
olunması dayanıqlı iqtisadi artım üçün 
baza şərti olacaqdır. Mərkəzi Bank 
özünün pul siyasəti ilə əldə olunmuş 
makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin 
dayanıqlığının reallaşmasına bundan 
sonra da zəruri dəstək verəcəkdir.

V. BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”


