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Prezident Əbülfəz Elçibəyin xəbərsiz-
ətərsiz Bakını tərk etməsi dövlət 
hakimiyyətini, mühüm icra strukturlarını 
çətin bir problem qarşısında qoydu. 
Məlumat yayıldı ki, o, iyunun 17-dən 18-
nə keçən gecə qəflətən yoxa çıxıb. Sonra 
məlum oldu ki, Prezident dövlət orqanları-
nın rəhbərlərinə də xəbər vermədən Bakı 
şəhərindən Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ordubad rayonunun Kələki kəndinə 
gedib. Deputatların bir çoxu Elçibəyə 
etimadsızlıq göstərilməsi haqqında 
məsələ qaldırsalar da, Heydər Əliyev 
tələsməməyi, təmkin göstərməyi, ona 
düşünmək üçün imkan verməyi məsləhət 
gördü. Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi 1993-cü il 21 iyun tarixli qərarı ilə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Əbülfəz Elçibəyə Bakı şəhərinə təcili 
olaraq qayıtması barədə müraciət etdi. 
Lakin Elçibəy bu müraciətə əhəmiyyət 
verməyərək, nəinki paytaxta qayıtmadı və 
heç bir təsirli tədbir də görmədi. Bununla 
da özü tərəfindən Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti vəzifələrinin icrasını 
qeyri-mümkün etdi. 

Heydər Əliyev ilk addım olaraq, onun 
geri qayıtmasına, öz postunda fəaliyyət 
göstərməsinə nail olmaq istəyirdi. Onunla 
şəxsi telefon əlaqəsi yaratmışdı. Danışıq 
aparmaq, prezidentin geri qayıtmasını 
təşkil etmək üçün Kələkiyə xüsusi komis-
siya göndərmişdi. Dahi lider demokratik 
yolla hərəkət edir, ən xırda məsələləri 
belə Milli Məclisin geniş müzakirəsindən 
keçirir, tam aydınlıq yaradılmasına çalışır-
dı. Hətta iyunun 24-də saat 3-ə nəzərdə 
tutulan iclası da iki saat yubatmışdı ki, 

Elçibəylə bir daha danışılsın və müəyyən 
bir fikrə gəlinsin. O isə konkret cavab 
əvəzinə, əvvəlcə ölkəni Kələkidən idarə 
edəcəyini bildirmiş, səlahiyyətlərinin yal-
nız bir hissəsini verə biləcəyini söyləmişdi. 
Lakin əksər deputatlar onun bu addımını 
Konstitusiyanın və qanunların kobud po-
zulması kimi dəyərləndirmiş, vəzifəsindən 
kənar olunmasını tələb etmişdilər.

Vəziyyətin ciddiliyi nəzərə alına-
raq, Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 121-7-ci 
maddəsinə əsasən Əbülfəz Qədirqulu 
oğlu Əliyevin (Elçibəyin) Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti vəzifələrini daha 
icra edə bilmədiyi təsdiq olundu və onun 
səlahiyyəti Azərbaycan Respublikası 
Ali Sovetinin Sədri Heydər Əlirza oğlu 
Əliyevə verildi. Eyni zamanda, Prezi-
dent Əbülfəz Elçibəy də 1993-cü il 24 
iyun tarixli Fərmanla öz səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 
Sədrinə verdi. Bu, artıq bütün hadisələrin 
dövlətin ciddi nəzarəti altına götürülməsi, 
xalqın iradəsinə tabe edilməsi demək idi.

Xatırladaq ki, xalq hərəkatı dalğa-
sında hakimiyyətə gələn, başlıca mis-
siyası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
qorumaq və ölkəni inkişaf etdirmək olan, 
lakin sonrakı hadisələrdən də göründüyü 
kimi, çiynini gücü çatmayan yükün altına 
vermiş Elçibəyin mübarizədən yayınması 
onun üçün bir növ taleyin istehzası idi. 
Çünki məhz həmin gün 55 yaşı tamam 
olan Əbülfəz Əliyev xalqın etimadını 
doğrulda bilmədiyini etiraf etməli olub və 
gedib sığındığı Kələki kəndindən qayıt-
mayıb. Prezident səlahiyyətinin icrasına 

başlayan Heydər Əliyev isə gecə-gündüz 
bilmədən Azərbaycan dövlətçiliyini 
daha səylə qorumağa, ölkənin başının 
üstünü alan qara buludları dağıtmağa, 
müstəqilliyimizin dönməz olması üçün 
ciddi səylər göstərməyə başlayıb. “Xalq 
mənə ümid bəsləyir. Mən də bu ümi-
di doğrultmaq üçün həyatımın qalan 
hissəsini xalqa bağışlamışam və ona qur-
ban verməyə hazıram”, – deyərək, bütün 
varlığı ilə bu yöndə örnək çalışmalarını 
sonadək layiqincə davam etdirib. Siyasi 
müdrikliyi ilə dövlət müstəqilliyimizi ikinci 
dəfə əldən vetmək təhlükəsindən qoruyub 
və ölkəmizi böyük inkişaf yoluna çıxarıb. 

Tarix heç nəyi unutmur. Hələ 
Elçibəyin “Milli Qəhrəman” elan etdiyi 
Surət Hüseynovun qoşunları hökumətə 
itaətsizlik göstərərək, Gəncə qiyamı-
na başlayan ərəfədə – mayın 25-də 
Prezident Aparatında hüquq-mühafizə 
orqanları işçilərinin müşavirəsində 
Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətin ölkədə 
yaranmış vəziyyətə nəzarət etməkdə 
gücsüzlüyünü etiraf etmişdi: “Xalq de-

yir: – kaş canımız bu Xalq Cəbhəsinin 
əlindən qurtaraydı – prokurorluqdan, 
məhkəmədən xahiş edirəm, buna cavab 
versinlər. Bu gün respublika niyə dağı-
lır?” Buna acizlik faktından başqa nə ad 
vermək olar? Bundan tamamilə fərqli 
olaraq, hər zaman qəti, prinsipial addım-
lar atması ilə seçilmiş Heydər Əliyevin 
rəhbərlik etdiyi Naxçıvan Ali Məclisi isə 
Gəncə qiyamının ertəsi günü – iyunun 
5-də hadisə ilə əlaqədar bəyanat ver-
mişdi. Bəyanatda gəncəlilərin imperiya 
nökərlərinə layiqli cavab verəcəklərinə, 
müstəqilliyimizi və gənc Azərbaycan 
dövlətini qoruyub saxlayacaqlarına böyük 
inam ifadə olunmuşdu. Orada yazılır-
dı ki, Azərbaycan Respublikasının bir 
hissəsinin düşmən tapdağında olduğu, 
dünya dövlətlərinin ölkəmizə diqqətinin 
artdığı bir dövrdə cinayətkar ünsürlərin 
törətdiyi qardaş qırğınını təcavüzkar 
Ermənistanın dəyirmanına su tökmək 
kimi qiymətləndiririk... 

Bu, hər şeyi öz adı ilə çağırmaq 
cəsarəti, siyasi qətiyyət, dövlətin və 
xalqın taleyinə vətənpərvərcəsinə can 
yandırmaq amalı idi. Xalq da yaxşı bilirdi 
ki, onu düşdüyü bəlalardan yalnız dünya 
şöhrətli ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyev 
xilas edə bilər. Ona görə də ulu öndərin 
Naxçıvandan Bakıya dəvət edilməsi çox 
keçmədən əsl ümumxalq hərəkatına 
çevrilib və bir neçə gün sonra ümummilli 
lider Heydər Əliyev ölkənin paytaxtına 
qayıdıb. Dahi rəhbərin qayıdışı respublika 
əhalisində böyük ümidlər yaradıb. Tezliklə 
də həmin ümidlər özünü doğruldub, 
sarsılmaz inama çevrilib. Böyük düha 
torpaqlarımıza yiyələnmək üstündə ən 
kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud 
olduğu bir şəraitdə dövlətçiliyimizi xilas 
edib, Azərbaycan varlığını parçalanıb yox 
olmaq təhlükəsindən qurtarıb. 

Beləcə, ilk günlərdən başlayaraq 
ulu öndərin həyata keçirdiyi siyasət 
bütün dünyaya göstərib ki, Azərbaycan 
müstəqil dövlət kimi yaşamağa qadirdir, 
biz iqtisadiyyatımızı, siyasatimizi özü-

müz layiqincə idarə etməyi bacarırıq. O 
zamankı Azərbaycan kimi qeyri-sabit, 
hərc-mərcliyin, avantüranın baş alıb 
getdiyi qarışıq bir məmləkətdə çox qısa 
bir vaxtda sabitliyin yaradılması Heydər 
Əliyev şəxsiyyətinin, şücaətinin, böyüklü-
yünün bariz nümunəsidir. 

Yaşlı və orta nəslin nümayəndələri 
unutmuş deyillər ki, 1993-cü ilin ikinci 
yarısından etibarən hamımız gündəlik 
olaraq Milli Məclisdən canlı yayımlara, 
reportajlara baxmağa tələsir, aşkarlıq 
prinsipi əsasında verilən proqramları 
böyük diqqətlə izləyirdik. Həmin 
verilişlərdə ulu öndərin çıxışları hər kəsin 
ürəyindən xəbər verirdi. Canlı yayımlarda 
onun iclası aparmaq tərzi, fikirlərini dəqiq 
əsaslandırması, çıxışların məğzini tutmaq 
bacarığı, qiymətli fikirləri ümumiləşdirmək 
qabiliyyəti heyranlıq doğururdu. Tutduqları 
vəzifələri “donduran” lovğa məmurların, 
nadan nazirlərin davranışları isə təəssüflə 
qarşılanırdı...

Milli Məclisin Prezident səlahiyyətlərini 
Heydər Əliyevə verməsinə baxmayaraq, 
o, Azərbaycan Respublikasının demok-
ratik imicini saxlamaq naminə yenə də 
demokratik yolla hərəkət edir, dünya 
təcrübəsindən yararlanacaqdır, Əbülfəz 
Elçibəyin prezident vəzifəsində qalma-
sı haqqında referendum keçirilməsini 
müdafiə edirdi. Heydər Əliyev Milli 
Məclisin 29 iyun tarixli iclasında bu 
məsələ ilə əlaqədar qeyd edirdi ki, məclis 
üzvlərinin təklifləri qanunauyğundur, 
əsaslıdır və məntiqidir. Ancaq bəlkə de-
mokratiyanın Azərbaycanda geniş surətdə 
bərqərar olduğunu bir daha nümayiş 
etdirək. Onun təklifi ilə Milli Məclis iyunun 
29-dakı iclasında referendum keçirilməsi 
haqqında qərar qəbul etdi. Avqustun 
29-da Prezident Əbülfəz Elçibəyə etimad 
haqqında referendum oldu. Referendum-
da iştirak edənlərin 97,5 faizi prezidentə 
etimadsızlıq göstərdilər. 

Heydər Əliyevin həmin il oktyabrın 
3-də keçirilən Prezident seçkilərinədək 
həm ali qanunvericilik orqanının sədri 

olduğu, həm də Prezident səlahiyyətlərini 
icra etdiyi dövr ölkədə, regional və 
beynəlxalq müstəvidə dövlətçiliyimizin 
böyük sınaqlardan uğurla çıxdığı dövr 
kimi səciyyələnir. İlk növbədə parlamen-
tarizm ənənələri bərqərar edilərək yeni 
nəfəs, yeni qüvvə aldı. Eyni zamanda, 
ordu quruculuğu sahəsində mühüm 
qərarlar qəbul edildi. “Şəhid adının 
əbədiləşdirilməsi və şəhid ailəsinə edilən 
güzəştlər haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu qəbul olundu. Konsti-
tusiyada və müxtəlif hüquqi sənədlərdə 
zəruri dəyişikliklər edildi. Heydər Əliyev 
həmin dövrdə əhalinin döyüş ruhunu qal-
dırmaq, müharibə dövrünə uyğun təbliğat 
aparmaq, qanunsuz silahlı dəstələri 
zərərsizləşdirmək üçün bütün lazımi 
tədbirləri görür, ölkədəki vəziyyət barədə 
fikirlərini tez-tez xalqla bölüşür, inam və 
etimadı daha da gücləndirirdi. Böyük tarixi 
şəxsiyyət qısa müddətdə parlamentin 
ruhunu kökündən dəyişdi, Milli Məclisə 
siyasi mədəniyyət gətirdi. Parlamentin 
spikeri və Prezidentin səlahiyyətlərinin 
icraçısı kimi intensiv olaraq çoxsaylı xarici 
diplomatları, jurnalistləri qəbul edən ulu 
öndər Azərbaycanın hərtərəfli təbliğatını 
məharətlə aparır, ölkəmiz haqqında for-
malaşmış yanlış rəylərin dəyişməsinə nail 
olurdu. Bütün bunlar özlüyündə parlamen-
tin üzvləri və dövlət məmurları üçün yeni 
bir örnək, əsl dövlət idarəçiliyi məktəbi idi. 

Məhz həmin dövrdə – avqustun 
7-də cənub bölgəsində “Talış-Muğan 
Respublikası” elan olunmuşdu. Bununla 
əlaqədar Heydər Əliyev avqustun 13-
də parlamentdə həmin bölgədən olan 
deputatlar, ziyalılar, ağsaqqallarla görüşüb 
vəziyyəti ətraflı müzakirə etdi. Avqustun 

17-də isə Milli Məclis “Azərbaycan Res-
publikasının Lənkəran, Astara, Masallı, 
Lerik, Yardımlı, Cəlilabad və Biləsuvar 
rayonlarında yaranmış vəziyyət haqqında” 
qərar qəbul edərək “Talış-Muğan Respub-
likası” avantürasına siyasi qiymət verdi. 
Tezliklə əhalinin istəyi ilə həmin bədnam 
iddiaya son qoyuldu. Bu, ulu öndərin 
məqsədyönlü və uzaqgörən siyasətinin 
parlaq təzahürü olmaqla bərabər, Gəncə 
qiyamı zamanı özünü itirmiş və qardaş 
qanının axıdılmasına səbəb olmuş AXC-
Müsavat cütlüyünün “başbilən”ləri üçün 
ibrət dərsi idi. 

Heydər Əliyev qanunun aliliyi, azad 
vətəndaş cəmiyyəti prinsiplərinin bərqərar 
olması zəruriliyini dönə-dönə vurğulayırdı: 
“Azərbaycan Respublikası demokratik 
yolla getməlidir, Azərbaycanda həqiqi de-
mokratiya prinsipləri yaranmalıdır, inkişaf 
etməlidir, Azərbaycanda siyasi plüralizmə 
imkan yaradılmalıdır. Azərbaycan çox-
partiyalı bir cəmiyyət kimi yaranmalıdır, 
partiyaların fəaliyyətinə şərait yaradılma-
lıdır. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu 

ilə, sərbəst iqtisadiyyat yolu ilə getməlidir. 
Azərbaycanda milli həmrəylik, insanlar, 
siyasi partiyalar, qurumlar arasında sülh 
və sağlam rəqabət əhval-ruhiyyəsi yaran-
malıdır.”

Bildiyimiz kimi, 1993-cü il oktyabrın 
3-də keçirilən Prezident seçkilərində 
seçicilərin 98,8 faizi Heydər Əliyevə 
səs verərək, ölkənin taleyini məhz 
görkəmli dövlət xadiminə, dünya şöhrətli 
siyasətçiyə həvalə etdi. Bundan sonra 
isə ölkədə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik 
yaradıldı, Qarabağ münaqişəsində 
atəşkəsə nail olundu ki, nizami ordu 
quruculuğu həyata keçirilsin. 1994-cü 
ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi” 
imzalandı, 1995-ci ilin Mart çevriliş 
cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alındı, 
noyabrın 12-də müstəqil Azərbaycanın ilk 
demokratik Konstitusiyası qəbul olundu. 
Həmin gün müstəqillik dövründə ilk dəfə 
parlamentə seçkilər keçirildi və 1-ci 
çağırış Milli Məclis tezliklə işə başladı. 

Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyi 
dövründə çox tarixi günlər yaşayıb. 
Bu baxımdan 1993-cü il iyunun 24-də 
Prezident səlahiyyətlərinin Ali Sovetin 
Sədri Heydər Əliyevə verilməsi barədə 
Milli Məclisin məlum qərarı da dövlətçilik 
tariximizin mühüm səhifələrindən bi-
ridir. Daim Azərbaycan dövlətçiliyinin, 
müstəqilliyyinin keşiyində iftixarla durdu-
ğunu və bu yolda hətta şəhid olmağa belə 
hazır olduğunu bildirən ümummilli liderin 
milli-vətənpərvərlik amalı, xalqa bağlılıq 
duyğuları hələ uzun illər boyu yüksək 
örnək kimi öyrəniləcək. 

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Prezidentin səlahiyyətlərinin  
Heydər Əliyevə verilməsi müstəqilliyin 
xilası naminə atılan zəruri addım idi

Düz 28 il əvvəl – 1993-cü il iyunun 24-də Milli Məclisinin qərarı 
ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyəti Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əlirza oğlu Əliyevə 
həvalə olundu. O zaman ölkəmiz öz həyatının çox ciddi siyasi 
təbəddülatlar mərhələsini yaşayırdı. Yenicə dövlət müstəqilliyinə 
qovuşmuş Azərbaycan hər tərəfdən sıxışdırılaraq çətin sınaqlara 
çəkilir, ermənilər Qarabağı tam işğal etmək üçün hərbi təcavüzü 
gücləndirirdi. AXC-Müsavat cütlüyü isə özünün fərsiz rəhbərliyi ilə 
ölkəni parçalanmaq və tamamilə məhv olmaq təhlükəsi ilə üzbəüz 
qoymuşdu. Xalqın təkidi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan ulu öndər 
Heydər Əliyev Gəncə qiyamını yatırandan sonra, iyunun 15-də seçil-
diyi Ali sovetin sədri vəzifəsində gərgin iş cədvəli ilə çalışır, dövlət, 
xalq, Vətən naminə mühüm tədbirlər həyata keçirirdi. 

Türkiyənin qısa vaxtda Şuşada 
Baş konsulluğunu açmaq istəyi də 
qardaş ölkənin bu bölgədə mövqe-
yinin və gücünün möhkəmlənməsi 
kimi dəyərləndirilməlidir. Bu, 
həm də Azərbaycanın daha da 
güclü-qüdrətli bir dövlət kimi 
dünyada nüfuzlunun daha da 
artmasını, beynəlxalq aləmdə söz 
sahiblərindən biri kimi tanınmasını 
şərtləndirir. 

Şuşa Bəyannaməsindən 
danışarkən, bir məqama da 
xüsusi toxunmaq istərdim. 
Vətən müharibəsindəki parlaq 
qələbəmizin əsasında bir sıra 
amillərlə yanaşı, son illərdə 
ordu quruculuğunun inkişafı 
istiqamətində gerçəkləşdirilən 
layihələr də xüsusi yer tutub. 
Silahlı Qüvvələrimiz inkişaf 
etmiş texnologiyalardan peşəkar 
şəkildə istifadə edib. Bununla da 
Azərbaycan Vətən müharibəsində 
müasir döyüş tarixinin tamamilə 
yeni bir parlaq səhifəsini yazıb. 
Əməliyyatların zirvəsində isə Şuşa 
savaşı xüsusi yer tutub. 

Bu sözləri ona görə deyirəm ki, 
Bəyannamədə müdafiə sahəsində 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi 
yardım məsələləri öz əksini tapır. 
Bu, tarixi nailiyyətdir. Bu, eyni 
zamanda, bir daha göstərir ki, 
Azərbaycan və Türkiyə indiyədək 
olduğu kimi, bundan sonra da hər 
zaman bir-birinin yanında olacaq, 
bir-birinin təhlükəsizliyini təmin 
edəcək. 

Şuşa Bəyannaməsində Silahlı 
Qüvvələrimizin yeni çağırışlara 
uyğun olaraq yenidən forma-
laşdırılması, modernləşdirilməsi 
və hərbi təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsinə yönələn 
tədbirlərin həyata keçirilməsi bu 
baxımdan xüsusi diqqət çəkir. İki 
qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin 
birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin 
artırılması, müasir texnologiyala-
ra əsaslanan silah və sursatların 
idarə olunması istiqamətində sıx 

əməkdaşlığı da nəzərdə tutulur. 
Eyni zamanda, Bəyannamədə 
bu məqsədlə səlahiyyətli struktur 
və qurumların qarşılıqlı əlaqəli 
fəaliyyətinin təmin edilməsi də 
vurğulanır. 

Silahlı Qüvvələrimizin 44 
günlük Vətən müharibəsini parlaq 
qələbə ilə başa çatdırmasını 
şərtləndirən bir neçə amilə nəzər 
salsaq, bunu aydın görə bilərik. 
Həmin amillərə döyüş hazırlığının 
bütün tələblərini yerinə yetirmək 
üçün şərait yaradılması, irimiqyaslı 
təlimlərin keçirilməsi, ordunun 
Ali Baş Komandanın diqqəti və 
səyi nəticəsində müasir silahlarla 
silahlandırılması, artilleriya və avi-
asiyanın, eləcə də digər sahələrin 
inkişaf etdirilməsi daxil edilə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, 
beynəlxalq müstəvidə birgə 
əməkdaşlığımız siyasi, iqtisadi-

ticarət, humanitar əlaqələrin 
genişlənməsinə səbəb olacaq. 
Enerji təhlükəsizliyinin, Cənub 
Qaz Dəhlizinin önəmi Türkiyə, 
Azərbaycan və Avropa üçün 
çox faydalıdır. Bundan başqa 
ölkələrin təhlükəsizliyi təmin 
ediləcək. Türkiyə və Azərbaycan 
bütün məsələlərdə bir yerdə çıxış 
edəcəklər.

Xüsusi olaraq hazırkı şəraitdə 
ticarət sahəsindəki əlaqələrin daha 
da genişlənməsinə önəm verilir. 
Bu il martın 1-dən Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında Preferensial 
Ticarət Sazişi qüvvəyə minib. 
Saziş 15 mal qrupunu əhatə edir. 
Bu saziş iki qardaş ölkə arasın-
da ticarət dövriyyəsinin sürətlə 
artmasına imkan yaradacaq. 
Belə ki, növbəti 3 il ərzində ticarət 
dövriyyəsinin 15 milyard dollara 
çatacağı gözlənilir.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan Şuşada vurğuladı 
ki, “Türkiyə Petrolları” başda 
olmaqla, bir çox şirkətlərimizin 
Azərbaycanda mühüm 
investisiyaları var və eyni 
qaydada, SOCAR da başda 
olmaqla Azərbaycan şirkətlərinin 
də Türkiyədəki sərmayələri 
bizi məmun edir. Ümumiyyətlə, 
enerji sektorunda əməkdaşlıq 
və qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu 
çoxdan mövcuddur. 

Belə bir faktı da göstərmək 
lazımdır ki, Türkiyə dünya ölkələri 
sırasında qeyri-neft və qaz sektoru 
sahəsində ən çox inkişaf etmiş 
ölkələr sırasına daxildir. Hazırda 
Türkiyədə qaz yataqları aşkar 
olunur. 

Bəyannamədə Cənub Qaz 
Dəhlizinin gerçəkləşdirilməsində 
Türkiyə və Azərbaycanın qabaqcıl 

roluna xüsusi diqqət yetirilməsi 
təsadüfi deyil. Bununla bağlı 
bəzi məqamları xatırlatmaq 
istərdik. Belə ki, son 18 ildə “Əsrin 
müqaviləsi” sayəsində ölkəmizin 
imkanları ardıcıl şəkildə genişlənib. 
Qaz ehtiyatları 1 trilyon kubmetrdən 
çox olan “Şahdəniz” qaz kontraktı 
üzrə saziş bağlanılıb. Xəzər 
dənizini Qara dənizlə birləşdirən 
yeni bir ixrac marşrutu–Bakı-Supsa 
neft kəməri tikilib. Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəmərinin inşası 
Azərbaycanı dünyada, həm də qaz 
ölkəsi kimi tanıdıb. Bütün bunlarla 
bərabər, 2007-ci il iyulun 3-də 
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı 
“Şahdəniz” yatağından hasil edilən 
təbii yanacaq Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
qaz boru kəməri ilə Türkiyənin qaz 
kəmərləri sisteminə daxil olub. 
2011-ci ildə isə Avropa İttifaqı ilə 
Azərbaycan arasında Xəzərdən 

Avropaya birbaşa qaz nəql 
edən marşrutların yaradılmasını 
dəstəkləyən strateji enerji 
əməkdaşlığına dair memorandum 
imzalanıb və bununla da 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin 
reallaşdırılması istiqamətində tarixi 
addım atılıb.

Azərbaycanın təşəbbüskarı 
və müəllifi olduğu nəhəng enerji 
infrastrukturu layihəsi olan Cənub 
Qaz Dəhlizi hazırda dünyada 
inkişaf etdirilən ən kompleks təbii 
qaz boru kəmərləri zənciri kimi 
qiymətləndirilir. Avropa İttifaqı 
üçün prioritet enerji layihələrindən 
biri olan Cənub Qaz Dəhlizi ilk 
dəfə olaraq Xəzər regionundakı 
qaz təchizatını Avropa bazarına 
birləşdirməklə bütün regionun 
enerji xəritəsini dəyişdirir. Bu 
baxımdan adı çəkilən dəhliz dünya 
neft-qaz sənayesində ən mühüm 
və iddialı layihələrdən biridir.

Cənub Qaz Dəhlizinin 
seqmentlərini “Şahdəniz-2”, 
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 
Genişləndirilməsi, TANAP və TAP 
layihələri təşkil edir.

Şuşa Bəyannaməsində, 
yuxarıda qeyd edilənlərlə bərabər, 
diqqətə çatdırılır ki, tərəflər iki 
ölkənin ərazisindən keçən Şərq-
Qərb/Orta beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizinin rəqabət qabiliyyətinin 
artırılması məqsədilə qarşılıqlı 
əməkdaşlığı möhkəmləndirəcəklər. 
Qardaş ölkələr, eyni zamanda, 
intellektual nəqliyyat sistemləri 
texnologiyalarından yararlanmaqla 

beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 
Azərbaycan-Türkiyə hissələrində 
tranzit-nəqliyyat potensialını daha 
da inkişaf etdirəcəklər.

Göründüyü kimi, artıq bölgədə 
yeni nəqliyyat və infrastruktur 
xəritəsi formalaşmasına başlanılıb. 
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 
müstəqillik əldə etdikdən indiyədək 
Asiya və Avropanı birləşdirən 
yüksək əhəmiyyətli nəqliyyat 
dəhlizləri yaradıb. Məhz ölkəmizin 
təşəbbüsü ilə reallaşdırılan 
Şimal-Cənub, Şərq-Qərb və 
Cənub-Şimal nəqliyyat dəhlizləri 
qitələrarası daşınmaların həyata 
keçirilməsini gerçəkləşdirib. Bu 
nəqliyyat dəhlizləri istifadəyə 
verildiyi vaxtdan tarixi İpək yolunun 
bərpasında mühüm önəm daşıyıb. 

Tərəflər Bəyannamədə 
Azərbaycan və Türkiyəni 
birləşdirən Azərbaycan 
Respublikasının qərb rayonları 
ilə Azərbaycan Respublikasının 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
arasında dəhlizin (Zəngəzur 
dəhlizi) açılmasının və həmin 
dəhlizin davamı kimi Naxçıvan-
Qars dəmir yolunun tikintisinin 
iki ölkə arasında nəqliyyat-
kommunikasiya əlaqələrinin 
intensivləşməsinə mühüm töhfə 
verəcəyini də bildirirlər.

Sonda onu bildirmək istəyirəm 
ki, Şuşa Bəyannaməsində öz 
əksini tapmış müddəalar regi-
onda əmin-amanlığın bərpası, 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 
iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi 
sahəsində müstəsna rol oy-
nayacaq. Bu isə Türkiyə və 
Azərbaycanla yanaşı, qonşu 
dövlətlərin xalqlarına da fayda 
verəcək. 

Arif ŞƏKƏRƏLİYEV, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin kafedra müdiri, 
Əməkdar elm xadimi, iqtisad 

elmləri doktoru, professor 

Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan xalqının 
ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisədir

Şuşa Bəyannaməsi iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin gələcəyini müəyyən 
edən yol xəritəsi kimi diqqət çəkir. Şübhəsiz ki, tarixə əsaslanan bu mü-

hüm sənədin imzalanması ilə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında siyasi, sosial-iqtisadi 
əməkdaşlıq özünün yeni mərhələsinə daxil olur. Bəyannamədə böyük lider və öndərlər 
Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri 
kədərimizdir”, “Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir” kəlamlarının öz əksini 
tapması isə XXI əsrdə bu qardaşlığın əbədi və dönməz olmasından, strateji müttəfiqlik 
münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət verilməsindən xəbər verir. Bu Bəyannamə, eyni za-
manda, 44 günlük müharibədən sonra bölgədə yaranan yeni əməkdaşlıq imkanlarını re-
allaşdırmaq istiqamətində önəmli addımlar atan iki qardaş ölkənin sülhə, əmin-amanlığa 
sadiq qaldığını göstərir. Başqa sözlə, Azərbaycan və Türkiyə bütün potensial gücünü 
Bəyannamədən irəli gələn vəzifələrin icrasına yönəltməklə, Cənubi Qafqazı sülh regionu-
na çevirmək məqsədini qarşıya əsas vəzifə kimi qoyur. 
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