
Respublikamız sonrakı mərhələdə 
ittifaq dövlətinin tərkibində “Azərbaycan 
Sovet Sosialist Respublikası” adı ilə 
fəaliyyət göstərmiş, müstəqil dövlətin 
qurulmasına doğru dəyərli tədbirlər 
həyata keçirmiş və onu istiqlaliyyətə 
qədər gətirib çıxarmışdır. Nəticədə, 
30 avqust 1991-ci ildə “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin 
bərpası haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Ali Sovetinin Bəyannaməsi qəbul 
edilmişdir. 1991-ci il oktyabrın 18-də isə 
32 maddədən ibarət “Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında 
Konstitusiya Aktı” qəbul olunmuşdur.

Dünya şöhrətli ictimai-siyasi xadim, 
ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna 
xidmətləri nəticəsində ölkəmizdə 
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq 
səsverməsi – referendum yolu ilə 
Azərbaycan Respublikasının ilk milli 
Konstitusiyası qəbul olunmuş, ölkədə 
demokratik, hüquqi, dünyəvi və unitar 
respublika qurulduğu bəyan edilmişdir. 
Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan 
Respublikasında dövlət hakimiyyəti 
“hakimiyyətlərin bölünməsi” prinsipi 
əsasında təşkil edilir. Referendum yolu 
ilə qəbul edilmiş ilk milli Konstitusiya 
sonralar daha da təkmilləşdirilmiş və 
mükəmməlləşdirilmişdir. 

Konstitusiyanın 133-cü maddəsinin 
birinci bəndində göstərilir: Azərbaycan 
Respublikasının Prokurorluğu qanunla 
nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda 
qanunların icra və tətbiq olunmasına 
nəzarət edir; qanunla nəzərdə tutulmuş 
hallarda cinayət işləri başlayır və istintaq 
aparır; məhkəmədə dövlət ittihamını 
müdafiə edir; məhkəmədə iddia qaldırır; 
məhkəmə qərarlarından protest verir. 

 Konstitusiyada göstərildiyi kimi 
, Azərbaycan Respublikasında 
dövlət hakimiyyətinin – “hakimiyyətin 
bölünməsi” prinsipi əsasında yara-
dılması və inkişafı qədim tarixə malik 
olsa da, müstəqil institut kimi “proku-
rorluğun” təşəkkülü və inkişafı, əsasən, 
Qərb ölkələrində, dövlətin daha da 
gücləndirilməsi zərurətindən doğmuş, 
başqa sözlə, prokuror nəzarətinin, 
prokuror vəzifəsinin mahiyyəti cəza 
təyinatında deyil, ədalətin və qanunçulu-
ğun təminatından ibarət olmuşdur. 

Müstəqil Azərbaycan Respublika-
sında hüquqi dövlət quruculuğunun 
təşəkkülü və inkişafı sahəsində köklü is-
lahatlar məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Onun layiqli siyasi varisi, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyev ölkədə hüquqi dövlət 
quruculuğunun inkişafı və qanunçuluğun 
möhkəmləndirilməsi sahəsində misilsiz 
tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu baxım-
dan ölkədə dövlət ittihamı institutunun 
inkişafı sahəsində görülmüş tədbirlər, 
Əməkdar hüquqşünas, Respublika-
nın hərbi prokuroru, hüquq elmləri 
üzrə fəlsəfə doktoru Xanlar Vəliyevin 
oxuculara təqdim etdiyi monoqrafiya-
larda dərindən təhlil edilmiş və onlara 

yüksək hüquqi qiymət verilmişdir. Etiraf 
edilməlidir ki, bu sahədə tədqiqatçının 
diqqətlə nəzərdən keçirdiyimiz mo-
noqrafiyaları təsadüfi deyildir. Belə ki, 
müəllif prokurorluq orqanlarında uzun 
illər rəhbər vəzifələrdə işləyərək, ibtidai 
araşdırmalara prosessual rəhbərliyi 
həyata keçirməklə yanaşı, həm də 
məhkəmələrdə dövlət ittihamının təşkili 

və icrası sahəsində xidmət göstərmiş və 
ölkədə ilk dəfə olaraq “Birinci İnstansiya 
məhkəməsində ittiham funksiyası” adlı 
dissertasiya işini uğurla müdafiə edib, 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı 
almışdır. Lakin tədqiqatçı bu sahədə 
araşdırmalarını ardıcıl və sistemli şəkildə 
davam etdirərək akademik səviyyəli mo-
noqrafiyalar hazırlamışdır. Tədqiqatçının 
25 ildən çox apardığı araşdırmalar 
ümumiləşdirmələr, sosialoji sorğular, 
təhlillər nəticəsində “Dövlət ittihamının 
müdafiə edilməsinin müasir problemləri”  
(2014-cü il), iki cilidlik və təxminən 1000 
səhifəlik “Cinayət prosesində ittiham” 
(2020-2022) bu problemlə sıx bağlı olan 
və onu tamamlayan “ Cinayət mühakimə 
icraatında zərərçəkmiş şəxs” (2018-ci il, 
440 səhifə), “Cinayət prosesində mülki 
iddia” (2021-ci il, 160 səhifə) monoqra-
fiyaları milli hüquqşünaslıq elmimizdə 
hadisə kimi qiymətləndirən akademik 
nəşri oxuculara təqdim olunmuşdur. 

Mübaliğəsiz demək olar ki, müəllifin 
yuxarıda göstərilən əsərləri və araş-
dırdığı problemlər mahiyyət etibarilə 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində 
dövlət ittihamı institutunun mükəmməl 
səviyyədə tədqiqinə həsr olunmuş 
ilk monoqrafiyalardır. İnsan hüquqla-
rı və azadlıqlarının müdafiəsinin önə 
çəkildiyi müasir mərhələdə ölkəmizdə 
belə sanballı araşdırmaların aparılma-
sı müstəsna dərəcədə əhəmiyyətlidir. 
Çünki nəzəriyyə və təcrübənin ən 
mühim məsələlərini bu səviyyədə 
araşdırıb elmi dövriyyəyə buraxmaq, 
həm də praktik işçilər üçün müstəsna 
əhəmiyyətə malikdir. Əslində, bu əsərləri 
ittiham funksiyasının ensiklopediyası 
da adlandıra bilərik. Çünki bu monoq-
rafiyaları hazırlamaqla müəllif, ittiham 
funksiyasının hərtərəfli və çox problemli 
məsələlərini mükəmməl və akademik 
səviyyədə tədqiq etməklə yanaşı, indiyə 

qədər araşdırılmamış cinayət-mühakimə 
icraatında zərərçəkmiş şəxsin və 
mülki iddiaçının prosessual subyekti ilə 
bağlı olan və təcrübədə ciddi çətinliklər 
yaradan bir çox suallara aydınlıq 
gətirmiş, müəllif mövqeyini kifayət qədər 
əsaslandırmışdır. 

Monoqrafiyaların hazırlanmasında 
dialektik idrak təliminin müddəaları 
rəhbər tutulmuş, analiz, sintez, for-
mal məntiqi yanaşma, statistikanın 
təhlili, təcrübənin ümumiləşdirilməsi, 
müqayisəli hüquqşünaslıq, qüvvədə 
olan hüquq normalarının doktrinal təfsiri, 
təcrübə işçiləri arasında rəy sorğusunun 
keçirilməsi, onun nəticələrinin təhlil edilib 
qiymətləndirilməsi kimi elmi tədqiqat me-
todlarından geniş və yaradıcılıqla istifadə 
edilmişdir.Təhlil edilən monoqrafiyalar 
məzmunca belə nəticəyə gəlməyə əsas 
verir ki, bu əsərlər ciddi məntiqi əlaqə 

və ardıcıllıqla strukturlaşdırılmışdır. Bu 
əsərlərin hər bir fəsli və hər bir paraqrafı 
özündən sonra gələn fəsil və paraqraf-
ları məntiqin tələblərinə görə şərtləndirir 
və vacib amilə çevrilir. 

Müəllif tərəfindən araşdırılmış 
məsələlərin böyük əksəriyyəti yalnız 
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə 
olan cinayət-prosessual qanunverici-
liyinin müddəaları kontekstində deyil, 
həm də Azərbaycan Respublikasının 
baş prokurorunun çoxsaylı müvafiq 
əmrləri kontekstində də şərh edilmiş və 
əsaslandırılmışdır. Məsələn, əsərdə baş 
prokurorun “Cinayət mühakimə icraa-
tında dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə 
prokurorluğun əsas vəzifələri barədə”, 
“Cinayət mühakimə icraatında ictimai və 
ictimai-xüsusi ittihamın müdafiəsi üzrə 
prokurorluğun fəaliyyətinin təşkilinin 
təkmilləşdirilməsi tədbirləri barədə”, “Pro-
kurorun ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyinin səmərəliliyinin artırılması, 
istintaq və təhqiqat üzərində nəzarətinin 
gücləndirilməsi və bu sahədə işin daha 
da təkmilləşdirilməsi haqqında” və s. bu 
kimi əmrlərinə istinadların edilməsi, həm 
müəllif fikirlərinin arqumentləri kimi çıxış 
edərək, onların mötəbərliyini artırmış, 
həm də tədqiqatın məzmununu infor-
mativlik baxımından zənginləşdirmişdir. 
Bu meyarlar və xüsusiyyətlər bir 
tərəfdən təqdim edilən əsərlərin təcrübi 
əhəmiyyətini artırmış, digər tərəfdən 
isə onu dəyərli tədris vəsaitinə çe-
virmişdir. Çünki hüquq fakültəsinin 
tələbələri faktiki olaraq, qüvvədə olan 
qanunvericilik aktlarının müddəalarının 
öyrənilməsi ilə kifayətlənirlər ki, bu da 
müasir mərhələdə kifayət edə bilməz. 
Şərh edilən monoqrafiyalardan tədris 
prosesində istifadə edildikdə, onun 
təcrübi əhəmiyyəti dəfələrlə artmış olur. 
Çünki bu məsələlərə dair baş prokuro-

run nə kimi əmrlərinin mövcud olduğu 
barədə tələbələr ən zəruri və vacib 
informasiyaları alırlar. Bu isə təcrübi 
baxımdan müstəsna əhəmiyyət kəsb 
edir. Hesab edirik ki, xüsusilə, gələcəkdə 
prokurorluq orqanlarında çalışmaq arzu-
su ilə təhsil alan tələbələr üçün tədrisin 
məhz bu metodun tətbiqi ilə həyata 
keçirilməsi arzuediləndir.

Monoqrafiyaların müsbət 
cəhətlərindən söhbət açmışkən, qeyd 
edilməlidir ki, bu əsərlərdə Avropa 
Prokurorlarının Məşvərətçi Şurası-
nın indiyədək qəbul edilmiş “Cinayət 
ədliyyəsi sahəsində beynəlxalq 
əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi yol-
ları” haqqında, “Cinayət təqibinin 
alternativləri” haqqında, “Prokurorluq 
orqanlarının cinayət hüquq sistemindən 
kənar rolu” haqqında, “Demokratik 
cəmiyyətdə hakimlər və prokurorlar 

arasında münasibətlər haqqında”, 
“Prokurorluq və yuvenal ədliyyə” haq-
qında, “Prokurorlar və həbs yerlərinin 
müdiriyyəti arasındakı əlaqələrə dair”, 
“Cinayət təqibi vasitələrinin idarə 
edilməsi” haqqında, “Prokurorlar və 
kütləvi informasiya vasitələri arasında 
münasibətlər” haqqında, “Prokurorlarla 
bağlı Avropanın norma və prinsipləri” 
haqqında, “Prokurorların cinayət işinin 
istintaqında rolu” haqqında, “ Terrorizm, 
ağır və mütəşəkkil cinayətkarlıqla 
mübarizə də daxil olmaqla, prokurorların 
işinin keyfiyyəti və səmərəliliyi” haqqın-
da, “Cinayət prosesində zərərçəkənlər 
və şahidlərin hüquqları ilə bağlı proku-
rorların rolu” haqqında, “Prokurorların 
müstəqilliyi, hesabatlılığı və etikası” 
haqqında, “Korrupsiya və onunla 

bağlı iqtisadi və maliyyə cinayətləri ilə 
mübarizədə prokurorların rolu” haq-
qında, “Fövqəladə hallarda, xüsusən, 
pandemiya şəraitində prokurorların 
rolu” haqqında rəyləri xülasə şəklində 
oxucuların diqqətinə çatdırılmaqla, bu 
sahədə beynəlxalq mənbələrə yerli-
yerində istinad edilmişdir. Tədqiqatçı 
tərəfindən aparılmış elmi araşdırmanın 
nəzəri bazası kifayət qədər zəngin 
olub, özündə milli və əcnəbi alimlərin 
müvafiq mövzuya həsr edilmiş müxtəlif 
əsərlərini, dərsliklərini, dərs vəsaitlərini, 
kommentariyalarını, monoqrafiyalarını, 
dissertasiyalarını, elmi məqalələrini və 
s. kimi mənbələri əhatə etmişdir. Bu 
əsərlərin normativ bazasını Azərbaycan 
Respublikasının qüvvədə olan, eləcə də, 
müqayisəli-hüquqi tədqiqatlar hissəsində 
MDB dövlətlərinin, Avropa dövlətlərinin 
bir qisminin, həmçinin ABŞ-ın qüvvədə 

olan cinayət-prosessual qanunvericiliyi, 
ölkəmizin Konstitusiya Məhkəməsinin 
Plenumu tərəfindən cinayət-prosessual 
hüquq normalarına verilən rəsmi 
təfsirləri də əhatə etmişdir. Tədqiqatın 
empirik bazası da zəngindir. Belə ki, 
buraya empirik əsaslar qismində zəngin 
şəxsi təcrübə, rəsmi statistik məlumatlar, 
məhkəmə-istintaq orqanları əməkdaşları 
arasında keçirilmiş rəy sorğusunun 
ümumiləşdirilmiş nəticələri, İnsan Hü-
quqları üzrə Avropa Məhkəməsinin möv-
zu ilə əlaqədar məsələlərə dair müxtəlif 
qərarları, eləcə də, Azərbaycan Res-
publikasının Ali Məhkəməsinin Plenumu 
tərəfindən verilmiş izahlar, o cümlədən 
birinci, apellyasiya və kassasiya instan-
siyası məhkəmələrinin konkret cinayət 
işləri üzrə qərarları daxil edilmişdir.

Qüvvədə olan cinayət-prosessual 
qanunvericiliyin mövzuya dair 
müddəalarının müfəssəl təhlili, aşkar 
edilmiş qüsurların aradan qaldırılması 
üçün konkret qanunvericilik təkliflərinin 
işlənib hazırlanması və elmi cəhətdən 
əsaslandırılması, bunun məntiqi nəticəsi 
olaraq, müəllif tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət-Prosessual 
Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanunlarının (hər cildin sonuna 
bir layihə əlavə edilməklə) təklif edilən 
layihələrinin mətnlərinin hazırlanması 
müsbət və təqdirəlayiqdir. 

Müəllif araşdırma zamanı əsərin 
təhqiqatçı, müstəntiq, istintaq şöbəsinin 
(bölməsinin, idarəsinin) rəisi (müavini), 
təhqiqat orqanının ixtisaslaşmış təhqiqat 
qurumunun rəhbəri və təhqiqat orqa-
nının əməkdaşı kimi vəzifəli şəxslərin 
prosessual vəziyyətinə xüsusi diqqət 
yetirmiş, müəllif mövqeyini kifayət qədər 
əsaslandırmışdır. Nəhayət, kitabda 
cinayət işinin başlanması zamanı ittiham 
funksiyasının həyata keçirilməsinin 
xüsusiyyətləri, ibtidai araşdırmada ittiha-
mın elan edilməsi, məhkəməyədək icra-
atda ittihamın dəyişdirilməsi məsələləri 
təhlil olunmuş, həmçinin ittiham aktının 
və məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraa-
tın nəticələrinə dair yekun protokolunun 
mahiyyəti, tərtib və təsdiqi qaydalarının 
şərhi verilmişdir. Eləcə də, müəllifin 
birinci instansiya məhkəməsində 
ittiham funksiyasının həyata keçirilmə 
xüsusiyyətləri, məhkəmədə ittihamın 
dəyişdirilməsi və dövlət ittihamçısının itti-
hamdan imtina etməsi məsələləri, ittiham 
nitqi və replikaların əhəmiyyəti ətraflı 
işıqlandırılmış, o cümlədən hökmün və 
ya digər yekun qərarın çıxarılmasına 
ittihamın həlli kimi baxılmışdır. 

Əsərdə, həmçinin apellyasiya 
protesti və apellyasiya şikayəti 
verməyə, kassasiya protesti və 
kassasiya şikayəti verməyə, eləcə 
də, əlavə kassasiya protesti və əlavə 
kassasiya şikayəti verməyə ittiham 
funksiyasının tərkib elementləri kimi 
xüsusi diqqət yetirilmişdir. Müəllif 
tərəfindən Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
ölkələrinin, bir sıra qabaqcıl Avropa 
dövlətlərinin və Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının cinayət prosesində ittiham 
funksiyasının özünəməxsus cəhətləri 
tədqiq edilmiş, ittiham funksiyasının 
həyata keçirilməsində beynəlxalq hüquq 
normaları və beynəlxalq təşkilatların 
rolu, eləcə də, ittiham funksiyasının 
həyata keçirilməsində cinayət işlərinə 
dair hüquqi yardım və beynəlxalq 
əməkdaşlıq məsələlərinə haqlı olaraq 
xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Təhlil olunan əsərlərin zəngin 
məzmunu belə nəticə çıxarmağa əsas 
verir ki, monoqrafiyalardan hakimlər, 
vəkillər, prokurorlar, hüquq-mühafizə 
orqanlarının digər əməkdaşları, hüquq-
şünas alimlər, elmi tədqiqatçılar, hüquq 
fakültəsinin müəllim və tələbələri, o 
cümlədən, cinayət-prosessual hüquqla 
maraqlanan və bu sahədə ixtisaslaşan 
şəxslər və magistrlər geniş və səmərəli 
şəkildə istifadə etmək imkanı qazana-
caqlar. Biz müəllifə yeni-yeni yaradıcılıq 
 uğurları və növbəti əsərlərinin də işıq 
üzü görməsini arzu edirik. 

Bəhram ZAHİDOV, 
hüquq üzrə elmlər doktoru, 

professor

Milli hüquq elmimizə dəyərli töhfə

Yaxın Şərqdə ilk demokratik dövlət, parlamentli respublika olan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci il mayın 28-də yaradılmış 
və 1920-ci il aprelin 28-nə kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövrdə 
demokratik və hüquqi dövlətin mühüm əlamətlərini təsbit 
edən istiqlal bəyannaməsi qəbul olunmuş, Milli Şura fəaliyyətə 
başlamışdır. Təəssüf ki, məlum səbəblər üzündən bu dövlət uzun 
müddət yaşaya bilməmiş, lakin, azadlığın və müstəqilliyin nə 
olduğunu anlatmışdır.

Azərbaycanın tarixi zəfəri həm də yeni ideoloji baxışlara etibarlı təməl oldu 

Otuz ilə yaxın bir dövr ərzində 
Azərbaycan həm də erməni separatiz-
minin acı nəticələrindən əziyyət çəkmiş, 
əraziləri işğal edilən ölkəmizdən düşmən 
(Ermənistan) qoşunlarının çıxarılması 
ilə bağlı BMT-nin dörd qətnaməsinin 
icra edilməməsi isə artıq regional 
balansın pozulması risklərini artırırdı. 
Məhz 44 günlük müharibə beynəlxalq 
münasibətlərin regional qütbündə 
əhəmiyyətli dəyişiklik yaratdı – ədalət 
bərqərar oldu. Zəfər günü ideologiyası 
milli mənlik, milli qürur, milli kimlik kimi 
dəyərlərə aydınlıq gətirmiş və onları 
əlçatan etmişdir. İnsanların ümid və 
arzularının dövlətin vahid strategiyası ilə 
vəhdəti xüsusi əhəmiyyətli bir hadisədir. 
Xalqımızın qələbə sevinci bu vəhdətin 
ideya əsasında əbədi paradiqmaya 
çevrildi. 

 Bu gün hava nəqliyyatı kommu-
nikasiyaların əsasını təşkil edir, hava 
limanının açılması gələcəkdə turizmin 
də geniş inkişafına imkan verəcək, 
Azərbaycanın müxtəlif şəhərləri ara-
sında hərəkət zamanı sərf olunan vaxtı 
azalacaq və təbii ki, bütövlükdə, regio-
nun inkişafı baxımından effekti böyük 
olacaq. Zəfər yolu Füzulini Şuşa şəhəri 
ilə birləşdirir. Bu da istismara verilmiş ən 
yüksək səviyyəli infrastruktur obyektidir. 
Bütün bunlar kommunikasiyanı daha 
sərfəli edir, sürətləndirir və təbii ki, çox 
güclü regional-liberal-iqtisadi səmərə 
deməkdir.

Azərbaycan bütün dünyaya örnək 
olacaq bir model ilə bu bölgənin inkişafı 
üçün fəaliyyətini davam etdirir. Bunun 
üçün bölgədəki yeni duruma uyğun 

hərəkət edilməlidir. Azərbaycanın regio-
nal sülhə və liberal iqtisadiyyata imkan-
lar açan ideoloji kursu müvəffəqiyyətin 
əsasında dayana bilər. Ermənistan 
rəhbərləri son müsahibələrini təhlil 
etdikdə aydın görmək olur ki, inkişa-
fın Azərbaycan ideya və prinsipləri ilə 
razılaşmadan qaçmağın qeyri-mümkün-
lüyünü başa düşürlər. Azərbaycan və 
Ermənistan liderlərinin görüşünün hansı 
ölkədə keçirilməsindən asılı olmayaraq, 
rəsmi İrəvan müharibənin nəticələrinə 
aid imzaladığı razılığı tam yerinə 
yetirməlidir. 

Bu gün rəsmi Bakı da, Ankara 
və Moskva da bölgədə davamlı sül-
hün və hərtərəfli normallaşmanın 
tərəfdarıdır. Bu ərazidən keçəcək 
avtomobil və dəmiryolu xətləri təkcə 
Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyaya 
deyil, bütün bölgə ölkələri üçün iqti-
sadi və ticarət imkanları yaradacaq. 
Zəngəzurdan çıxıb İstanbula qədər 
gedə biləcəyimiz bir dəhlizin təməlini 
qoyan – 9 noyabr Bəyannaməsindən 
irəli gələn yeni ideoloji kurs beynəlxalq 
münasibətlər nəzəriyyəsində yeni 
mövzu olaraq diqqəti çəkir. Bəyannamə 
liberal iqtisadiyyatların bölgədə da-
vamlı inkişafına geniş şərait yaradaraq 
regionda yeni ideoloji kursun təməlini 
möhkəmləndirmişdir.

 Postmüharibə dövründə 
Azərbaycanın həyata keçirdiyi bərpa-
quruculuq işləri sürətlə davam edir. 
Türkiyə qardaş ölkə kimi bu prosesdə 
Azərbaycanın yanındadır. Cənab Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan bir daha bəyan etdi ki, 
Türkiyə olaraq biz də bu fəaliyyətlərdə 

üzərimizə düşəni etməyə, qardaş 
Azərbaycana bütün imkanlarımızla 
dəstək olmağa davam edəcəyik. Qısa 
müddətdə investisiyalar yatırmaq və bu 
işləri həyata keçirmək isə, təbii ki, həm 
də keçmiş məcburi köçkünlərimizin geri 
qayıtmasını sürətləndirir.

 Azərbaycan 44 günlük savaşda 
qalib gəlməklə bölgənin əsl potensia-
lının həyata keçirilməsinə mane olan 
səbəbi aradan qaldırdı. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin beynəlxalq münasibətlərin 
tənzimlənməsində apardığı praqmatik si-
yasi kurs regional sabitliyin yeni ideoloji 
xəttini müəyyən etdi. Bu gün Qarabağda 
təməli qoyulan layihələr, hava limanları, 
avtomobil yolları bölgədə görülən işlərin 
miqyasını göstərir. Zəngilan rayonunda 
təməli qoyulan ilk özəl sərmayə layihəsi 
regionda yeni ideoloji xəttin nümunəsidir. 
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, 
bütün işlərdə, o cümlədən işğaldan azad 

edilmiş torpaqlarda gedən quruculuq, 
bərpa işlərində də Bakı və Ankara çiyin-
çiyinə, bir yerdə irəliləyir. Qonşu Rusiya 
da bu münasibətlərdə Ermənistanın on-
lar üçün yaratdığı qeyri-müəyyənliyi təhlil 
edərək, birmənalı öz mövqeyini ortaya 
qoymuşdur. 

 Azərbaycan Prezidentinin xarici 
siyasət kursunda beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
məsələlərinə böyük diqqət yetirilir. 
Beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq, on-
larla səmərəli iş qurmaq Azərbaycanın 
problemlərini, Azərbaycan həqiqətlərini 
dünyaya çatdırmaq üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Məhz buna görə də 
Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, 
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Avropa Şurası, İslam Konfransı 
Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Qara 
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda 
Təşkilat – GUAM, Parlamentlərarası 
İttifaq, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası-

nın və digər beynəlxalq təşkilatların üzvü 
olmaqla bərabər, Avropa İttifaqı, NATO, 
Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, 
İslam İnkişaf Bankı və digər qurumlarla 
da sıx əməkdaşlıq edir. Göründüyü kimi, 
Azərbaycan Prezidentinin beynəlxalq 
siyasətdə hədəfləri dostluq, əməkdaşlıq, 
kommunikasiya, humanizm, iqtisadi 
rifah paradiqmaları ilə əhatə olunmuş-
dur. Bu gün Qarabağda rəsmi Bakının 
mövqeyi məhz qeyd etdiyimiz inkişaf 
paradiqmalarını sürətlə reallaşdırmaq 
ideyalarına istiqamətlənmişdir. Bu ba-
xımdan, Qarabağda quruculuğa dəstək 
verən dövlətlərin Azərbaycanın yanında 
olması təbiidir və bu proses daha da 
genişlənəcəkdir.

 Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə 
qarşı mübarizədə də fəal mövqe nü-
mayiş etdirir. Erməni terrorundan 
əziyyət çəkən bir ölkə kimi, dövlətimiz 
bu problemin aradan qaldırılması 
üçün beynəlxalq qurumlar və ayrı-
ayrı ölkələrlə geniş əməkdaşlıq edir. 
 Prezident İlham Əliyevin diplomatik 
səyləri və siyasi uzaqgörənliyi sayəsində 
Azərbaycan beynəlxalq təhlükəsizlik 
sisteminin yaradılması prosesinə ya-
xından cəlb edilmiş, dünyanın müxtəlif 
nöqtələrində olan münaqişələrin aradan 
qaldırılması istiqamətində sülhməramlı 
proqramlarda iştirakını genişləndirmişdir. 
Təsadüfi deyil ki, hava məkanına hü-
cumlara və digər terror aktlarına qarşı 
Konvensiyanın Azərbaycan tərəfindən 
ratifikasiya olunması və ölkəmizin, 
ümumilikdə, terrorizmlə mübarizəyə 
dair 12 beynəlxalq konvensiyanı və 
protokolu ratifikasiya etməsi beynəlxalq 
birlik, eləcə də ABŞ Dövlət Departamenti 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Dövlət Departamentinin terrorizmə 
qarşı mübarizəyə dair hesabatında 
Azərbaycan hökumətinin terrorçu 
təşkilatların Qafqaz ərazisindən istifadə 

edəcək fəaliyyətinin qarşısının alınma-
sında böyük uğurlar qazandığı vurğulan-
mışdır. Bu gün Azərbaycan Ermənistan 
sərhədi boyunca sabitliyin davamlı 
təminatı ətrafında ölkəmizin mövqeyi 
genişlənə biləcək terrorizmin də qarşısı-
nı almaqda yeni və aydın ideoloji xətdir.

 Prezident İlham Əliyevin uğurlu xa-
rici siyasətinin digər bir mühüm prioriteti 
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyasının sürətləndirilməsindən, 
beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsindən 
ibarətdir. Bununla əlaqədar olaraq dövlət 
başçısının xarici ölkələrə səfərləri zama-
nı iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi 
barədə danışıqlar aparılmış, beynəlxalq 
maliyyyə qurumları ilə əməkdaşlığın 
daha da möhkəmləndirilməsi üçün mü-
hüm işlər görülmüş, müxtəlif sahələrdə 
infrastruktur sosial institutsional yö-
nümlü layihələrin həyata keçirilməsi 
ilə bağlı sazişlər imzalanmış, habelə, 
Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına 
üzvlüyünə dair danışıqlar davam etdiril-
mişdir. Eyni zamanda, iqtisadi yönümlü 
beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü 
olan ölkələrin dövlət və hökumət baş-
çılarının 9-cu Zirvə toplantısı, Qara 
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və 
digər beynəlxalq qurumların mühüm 
tədbirləri Bakı şəhərində keçirilmişdir. 
Azərbaycanın siyasi ideoloji baxışları 
həm də beynəlxalq dəyərləri yaşadan 
multikulturalizmə söykənir. Ermənistan 
üzərində qazandığımız tarixi Zəfər, həm 
də multikulturalizmin regional balansda 
mühüm rol oynayacagına etibarlı təməl 
oldu.

Hüseyn İBRAHİMOV,  
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya 

İnstitutunun aparıcı elmi işçısi, 
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Ermənistan üzərində tarixi Qələbəmiz Azərbaycanı yeni bir yola 
çıxardı. Bu yol milli qürur və iftixar hissləri ilə bərabər, ədalətin 
qələbəsinə inamı, separatizmin məğlubiyyətinə ümidi, regional 
balansda Azərbaycanın rolu məsələlərini qətiləşdirdi.
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