
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında 
münasibətlər strateji tərəfdaşlığa əsaslanır

Azərbaycan ilə Avropa  İttifaqı 
(Aİ) arasında enerji sahəsində 
əməkdaşlığın 15 ilə yaxın tarixi var. 
Bu müddət ərzində 2006-cı ildə 
Anlaşma Memorandumu və 2011-ci 
ildə Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı Birgə 
Bəyannamə imzalanıb. Bütün bunlar 
Avropanın enerji xəritəsini tamamilə 
dəyişdirib. Neft hasilatı ilə başlayan 
enerji layihələri daha sonra qaz hasi-
latı, Xəzər dənizini Qara dəniz və Ara-
lıq dənizi ilə birləşdirən neft kəmərinin 
tikintisi, uzunluğu 3500 kilometr olan 
Cənub Qaz Dəhlizinin istismara 
verilməsi ilə davam edib. 

Artıq iki ildir ki, Cənub Qaz Dəhlizi 
tam gücü ilə işləyir və bununla da 
Azərbaycanın təbii qazı Avropaya 
çatdırılır. Bütün bunlar Azərbaycanın 
Aİ üçün önəmli tərəfdaş olduğunun 
bariz ifadəsidir.

Bu sahədə respublikamızla Aİ ara-
sında enerji sahəsində uzunmüddətli, 
proqnozlaşdırılan və çox etibarlı 
əməkdaşlıq əlaqələri mühüm önəm 
daşıyır. Azərbaycan ilə Aİ arasın-
da bir çox sahələri əhatə edən, o 
cümlədən neft, qaz və bərpaolunan 
enerji mənbələrini, hidrogeni, enerji 
səmərəliliyini və digər məsələləri 
nəzərdə tutan səmərəli enerji dialoqu 
mövcuddur. Ölkəmizdə bərpaolunan 
enerjinin istehsalı sahəsində olan 
böyük potensial Aİ tərəfindən artıq 
yüksək dəyərləndirilir. 

Hazırda külək və günəş 
enerjisindən istifadə edilməsi üçün 
investisiya qoyuluşu prosesinə 
başlanıb. Təkcə Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurun azad olunan ərazilərində 
günəş və külək enerjisinin po-
tensialının 9200 meqavat olması 
müəyyənləşdirilib. Xəzər dənizinin 
də külək enerjisi üzrə yüksək po-
tensialı nəzərə alınaraq, yaxın 
gələcəkdə Azərbaycanda çoxlu sayda 
bərpaolunan enerji mənbələrinin 
yaradılacağı proqnozlaşdırılıb. Eyni 
zamanda, Xəzər dənizində qarşıdakı 
dövrdə istifadəyə veriləcək yeni qaz 
yataqlarının da mövcudluğu “mavi 
yanacağ”ın genişhəcmli ixracı üçün 
aydın təsəvvür yaradıb. 

Bu il iyulun 18-də Aİ ilə 
Azərbaycan arasında enerji 
sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair 
Anlaşma Memorandumunun imzalan-
ması da çox mühüm tarixi hadisə kimi 
diqqət çəkib. Bu, ölkəmizin Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyində oynadı-
ğı mühüm rolun növbəti təzahürü 
olmaqla yanaşı, Aİ ilə münasibətlərin 
keyfiyyətcə yeni mərhələsinin başlan-
ğıcı kimi xüsusi önəm daşıyır. Çünki 
Anlaşma Memorandumunda Aİ-ə 
təchiz edilən qazın həcminin ikiqat 
artırılması nəzərdə tutulur. Memo-
randum vasitəsilə Aİ Cənub Qaz 
Dəhlizinin genişləndirilməsi ilə bağlı 
üzərinə öhdəlik götürür. Bununla da 
Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji 

təhlükəsizliyinə ciddi töhfə verəcəyi 
proqnozlaşdırılır. 

Digər tərəfdən, Azərbaycan ilə Aİ 
arasında bir çox sahələri əhatə edən, 
o cümlədən neft, qaz və bərpaolunan 
enerji mənbələrini, hidrogeni, enerji 
səmərəliliyini və digər məsələləri 
nəzərdə tutan enerji dialoqu möv-
cuddur. Azərbaycanda bərpaolunan 
enerjinin istehsalı sahəsində böyük 
potensial Avropa İttifaqı tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilir. Külək və günəş 
enerjisinə artıq sərmayə qoyuluşu 
prosesinə başlanılması da bunun 
bariz ifadəsidir. 

Burada o da qeyd edilməlidir 
ki, ”mavi yanacaq” sahəsindəki 
əməkdaşlığın iqlimlə bağlı 
məsələlərdə uzlaşdırılması da diqqət 
mərkəzində saxlanılır. Belə ki, imza-
lanan Anlaşma Memorandumu bütün 
qaz təchizatı zənciri boyu metan qazı-
nın tullantılarının azaldılması ilə bağlı 
öhdəliyi nəzərdə tutur. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanla 
Aİ arasında yüksək səviyyəli 
münasibətlər və əməkdaşlıq quru-
lub. Bu, Prezident Ilham Əliyevin 
Aİ Şurasının prezidenti Şarl Mişellə 
münasibətləri, qarşılıqlı səfərlər 
və yüksək səviyyəli dialoqda, sıx 
əməkdaşlığın real nəticələrində özü-
nü aydın göstərir.

Azərbaycanla Aİ arasında bütün 
bu səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri 
dövlət başçımızın uzaqgörən, müdrik 
siyasətinin, ölkəmizin dövlət maraq-
larını hər şeydən üstün tutmasının 
və milli mənafelərimizin müdafiəsini 
başlıca vəzifələrindən biri kimi diqqət 
mərkəzində saxlamasının məntiqi 
nəticəsidir.

Bütün bunlarla yanaşı, bir 
məqamı da xüsusi qeyd etməliyik ki, 

Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin 
40 faizdən çoxu Aİ-nin payına düşür. 
2021-ci ildə Azərbaycanla Aİ arasında 
ticarət dövriyyəsi 15 milyard dollar-
dan çox idi. Lakin tərəflər arasın-
da strateji münasibətlər təkcə bu 
göstəricilərlə ölçülmür. Azərbaycan və 
Aİ-ni geosiyasi zərurət və beynəlxalq 
təhlükəsizliyə oxşar baxışlar yaxın-
laşdırır. Bu baxımdan Azərbaycanla 
Aİ arasında siyasi münasibətlər də 
yüksələn xətlə inkişaf edir. Xüsusilə 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 
sülh danışıqları prosesində Avropa 
İttifaqı olduqca fəal rol oynayır.

Yeri gəlmişkən, bununla əlaqədar 
diqqəti bir neçə məqama yönəltmək 
istərdik. Belə ki, ötən il dekabrın 
15-də Belçika Krallığının paytaxtı 
Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqının 
Şərq Tərəfdaşlığının VI Sammitində 
Prezident İlham Əliyev regional 
məsələləri daim gündəliyində saxladı-
ğına, bu proseslərə verdiyi töhfəyə və 
dəstəyə görə Avropa İttifaqı Şurasının 
Prezidenti Şarl Mişelə təşəkkürünü 
bildirib. Bu xüsusda Şarl Mişelin 
təşəbbüsü ilə sammitdən bir gün 
əvvəl-dekabrın 14-də Azərbaycan 
Prezidenti və Ermənistanın baş naziri 
arasında davam edən müzakirələrin 
konstruktiv mühitdə keçdiyini, Avro-
pa İttifaqı Şurasının Prezidentinin 
Ermənistanla Azərbaycan arasında 
münasibətlərin normallaşmasına 
verdiyi töhfəni vurğulayıb. Həmçinin 
Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə aparılan 
bu danışıqların çox praktiki olduğu-
nu və təfsilatlı xarakter daşıdığını, 
burada Ermənistanla Azərbaycan 
arasında münasibətlərin normallaş-
ması, sərhədlərin delimitasiyası və 
demarkasiyası, nəqliyyat infrastruktu-
runun, xüsusilə də dəmir yolu xəttinin 

çəkilməsi kimi məsələlərin müzakirə 
olunduğunu, nəticə etibarilə səmərəli 
və praqmatik keçdiyini diqqətə çatdı-
rıb.

Beləliklə, dövlətimizin başçısı-
nın görüşləri və apardığı danışıqlar 
nəticəsində postmüharibə dövründə 
yeni bir format – Brüssel sülh 
gündəliyi yaranıb. Bir daha xatırladaq 
ki, ilk üçtərəfli görüş Avropa İttifaqının 
Şərq Tərəfdaşlığının VI Sammitindən 
bir gün əvvəl–dekabrın 14-də keçiri-
lib, bununla da Prezident İlham Əliyev 
və Şarl Mişel tərəfindən Brüsseldə 
sülh gündəliyinin əsası qoyulub. 
Bunun davamı olaraq tərəflər arasın-
da intensiv təmaslar aparılıb, telefon 
danışıqları reallaşdırılıb.

Azərbaycan Prezidentinin bu il 
aprelin 6-da Brüsselə səfəri, Avro-
pa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl 
Mişel, Ermənistan baş naziri Nikol 
Paşinyanla görüşləri və əldə olun-
muş müsbət nəticələr də dövlətimizin 
başçısının sözügedən sülh sazişinin 
imzalanması istiqamətindəki yorul-
maz fəaliyyətinin bariz ifadəsi, res-
publikamızın milli maraqlarının təmin 
olunması yönündə gerçəkləşdirdiyi 
ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin 
məntiqi nəticəsidir. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan 
regionda sülh tərəfdarı, iqtisadi güc 
mərkəzi, eyni zamanda, Cənubi 
Qafqazda beynəlxalq layihələrin 
təşəbbüskarı olan ölkə kimi tanın-
dığından Avropa İttifaqı üçün vacib, 
etibarlı və perspektivli tərəfdaşdır. Bu 
amil respublikamızla münasibətlərin 
davamlı inkişafını şərtləndirir. 
Digər tərəfdən, İkinci Qarabağ 
müharibəsində Azərbaycanın par-
laq qələbə əldə etməsi ilə geosiyasi 
reallıq yaranması adıçəkilən təşkilatla 
bu əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi 
zərurətini qarşıya çıxarır. 

Bu gün təkcə Avropa İttifaqı 
deyil, həm də nüfuzlu ölkələr və 
digər beynəlxalq siyasi mərkəzlər 
də Cənubi Qafqazda Azərbaycanın 
ədalətli zəfəri fonunda geosiyasi 
reallığı təqdir edir və Ermənistanla 
sülh sazişinin imzalanmasını önəmli 
məsələ kimi dəyərləndirir. Çünki 
bölgədə sülh və əmin-amanlığın 
bərqərar olması Azərbaycan və 
onun qonşularının mənafeyinə 
fayda gətirməklə bərabər, həm də bu 
coğrafiyada kommunikasiya bağlan-
tılarının bərpası sayəsində region 
dövlətlərinin dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyasını gerçəkləşdirir, son 
nəticədə isə xalqların sosial şəraitinin 
yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir. 
Əlbəttə, bu mənada Avropa İttifaqının 
rəsmi Bakının təklif və təşəbbüslərini 
yüksək dəyərləndirməsi və bunu 
dəstəkləməsi aydın başa düşülür.

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti” 

Bu gün dünyada ciddi narahatlıq doğuran geosiyasi proseslər, 
qarşıdurmalar fonunda enerji təhlükəsizliyi zəruri məsələyə 
çevrilib. Bütün ölkələrin, xüsusilə də Avropa ölkələrinin  enerji 
təhlükəsizliyi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Prezident İlham 
Əliyevin gerçəkləşdirdiyi uğurlu enerji siyasəti nəticəsində 
ölkəmiz Avropanın enerji təhlükəsizliyinin qarantı rolunda tanınıb. 

Yüksək iqtisadi potensial  
yeni milli inkişaf modelinin  

həyata keçirilməsinin təminatıdır 

Növbəti strateji dövrdə Azərbaycanı 
qüdrətli dövlət və yüksək rifah cəmiyyətinə 
çevrilmək üçün mövcud sosial-iqtisadi mode-
lin məzmununun və strukturunun əhəmiyyətli 
dərəcədə yenilənməsi prioritet vəzifə kimi 
qarşıya qoyulub. Bu, dövlət başçısının 22 
iyul 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənən 
“Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı 
illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda 
icrası nəzərdə tutulan tədbirlərdə də öz aydın 
ifadəsini tapıb. 

Xatırladım ki, həmin inkişaf strategiyası 
müasir inkişaf ideologiyasına əsaslanan 
yeni sosial-iqtisadi artım modelinin baza-
sında həyata keçiriləcək. Bu model ölkənin 
bütün resurslarını və nailiyyətlərini səfərbər 
etməklə, onları uzunmüddətli dövrdə qarşıya 
qoyulan strateji vəzifələrin reallaşmasına 
yönəldəcək.

Yeni sosial-iqtisadi inkişaf modeli ölkədə 
bütün sahələrdə həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulan köklü islahatların ideologiyasını 
təmin edir. İdeologiyanın nüvəsində yaradıcı 
sahibkar, məhsuldar investisiyalar, innovasi-
yaları dəstəkləyən əqli mülkiyyətin inkişafı və 
rəqabətli bazarlar durur.

Bu sosial-iqtisadi inkişaf modelinin iki 
mərhələdə reallaşdırılması nəzərdə tutulur. 
Birinci mərhələdə (2022‒2026-cı illər) sosi-
al-iqtisadi inkişaf modelinin 2030-cu ilədək 
uğurla reallaşdırılması üçün təməl şərtlər işə 
salınacaq. Bundan başqa, 2027‒2030-cu 
illəri əhatə edəcək ikinci mərhələdə isə bu 
təməl şərtlərin komplementarlığı şəraitində 
milli iqtisadiyyatın keyfiyyətcə yeni simasının 
yaradılmasına nail olunacaq.

Xatırladım ki, 2022─2026-cı illərdə yeni 
sosial-iqtisadi inkişaf modeli Azərbaycanda 
çoxsahəli inkişafın yeni keyfiyyət səviyyəsini 
müəyyənləşdirəcək. Bu mərhələdə başlıca 
məqsəd yüksək, dayanıqlı, inklüziv iqtisa-
di artım templərini bərpa etməklə, hər bir 
Azərbaycan vətəndaşının sabit təminatlı 
həyat səviyyəsinə nail olmaqdır. Bu zaman 
başlıca vektor artımın səviyyəsindən çox, 
onun keyfiyyətinə əsaslanacaq.

Strateji dövrdə yeni artım modeli özəl 
təşəbbüslərə, keyfiyyətli və sağlam insan 
kapitalına söykənəcək. Dayanıqlı, inklüziv 
inkişafı gerçəkləşdirən özəl təşəbbüslər və 
rəqabətqabiliyyətli açıq iqtisadiyyat modeli 
müasirləşmə strategiyasının əsas qüvvəsi 
olacaq.

Rəqabətlilik ölkədə adambaşına düşən 
milli gəlirin uzunmüddətli dövrdə sabit 
artmasına və insanların həyat standar-
tının yüksəldilməsinə imkan yaradacaq. 
İqtisadiyyatın rəqabətliliyi əsas təməl olan 
məhsuldarlığın dərinləşməsi hesabına artırı-
lacaq. Bu strateji dövrdə özəl və məhsuldar 
investisiyalar, keyfiyyətli institutlar, müasir 
bilik və bacarıqları olan insan kapitalı, sağlam 
cəmiyyət, innovasiya və yeni texnologiya-
lar, həmçinin makroiqtisadi sabitlik yüksək 
məhsuldarlığı təmin edəcək.

İnkişafın əsas qüvvəsi sahibkar olduğun-
dan, dövlət bütün qüvvəsini və resurslarını 
rəqabətli və dayanıqlı iqtisadi fəaliyyət mühi-
tinin dəstəklənməsinə yönəldəcək. Bu model, 
eyni zamanda, hamı üçün bərabər imkanlar 
və fürsətlər yaradacaq. Yalnız bacarıqlar 
bütün sahələrdə uğurun fundamental şərti 
olacaq.

Yeni inkişaf modeli çərçivəsində, işğaldan 
azad olunmuş ərazilər də əhatə edilməklə va-
hid iqtisadiyyat ‒ müasir dəyər zənciri qurula-
caq. Milli iqtisadiyyat dərindən şaxələnməklə 
qlobal dəyər zəncirinin ayrılmaz hissəsinə 
çevriləcək.

Modelin aparıcı qüvvəsi olan Azərbaycan 
vətəndaşının bilik, bacarıq və səriştələrinin 
artması onun gəlir qazanmaq imkanlarını 
genişləndirəcək və sağlam həyat tərzini təmin 
edəcək. Bilikli cəmiyyət müasir texnologiya 
və innovasiyaların həm yaradıcısına, həm də 
istifadəçisinə çevriləcək.

Yeni sosial-iqtisadi inkişaf modelinin 
reallaşdırılması üçün ölkədə zəruri iqtisadi 
resurslar və müasir infrastruktur bazası 
mövcuddur. Strateji dövrdə sosial-iqtisadi 
inkişaf modeli əvvəlki dövrlərdə əldə edilən 
nailiyyətlərə əsaslanmaqla  reallaşdırılacaq. 
Beynəlxalq nüfuza malik güclü lider, çətin 
dövrlərdə yüksək dövlət və vətəndaş 
həmrəyliyi, yeniliyə açıq və biliyi hər şeydən 
üstün tutan cəmiyyət, eləcə də uzun 
illər ərzində formalaşan yüksək iqtisadi 
 potensial yeni milli sosial-iqtisadi inkişaf 
modelinin uğurla həyata keçirilməsinin 
təminatıdır.

Arif ŞƏKƏRƏLİYEV, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin kafedra müdiri, Əməkdar 
elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, 

professor 

Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf modelinin başlıca 
nəticələri ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, beynəlxalq nüfuzunun 
artırılması, iqtisadi potensialının gücləndirilməsi və əhalinin sosial rifah 

vəziyyətinin əhəmiyyətli yüksəldilməsi olub. Bu model ölkədə ictimai-siyasi sa-
bitliyi daha da gücləndirməklə dayanıqlı iqtisadi artım, yüksələn sosial rifah və 
davamlı sabitlik üçün zəmin yaradıb. İqtisadiyyatda neft gəlirlərindən sosial-
iqtisadi məqsədlərə səmərəli istifadə etməklə gələcək inkişaf üçün şaxələnmə 
və ixrac potensialı yaradılıb. 

Ötən 30-34 il ərzində 
Azərbaycan mətbuatı inkişafa 
doğru – cüzi istisnaları nəzərə 
almasaq, sözün əsl mənasında, 
uzun və şərəfli yol qət edib. Eyni 
zamanda, neçə-neçə dəyərli 
jurnalistimiz, qələm sahibimiz 
Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaq-
larımızın, Qarabağımızın işğaldan 
azad olunması yolunda canlarını 
fəda edib, şəhid və ya qazi olub. 
Şəhid jurnalistlərimizin, media 
mənsublarımızın müqəddəs ruhları 
qarşısında baş əyir, qazi media 
təmsilçilərimizə isə can sağlığı 
arzulayır, tezliklə sağlamlıqlarına 
qovuşmalarını diləyirik.

Bəli, Azərbaycan mətbuatı 
böyük tərəqqi və inkişaf yo-
lundadır. Xüsüsilə, dövlətimiz, 
ölkə rəhbərliyimiz tərəfindən 
Azərbaycan mətbuatına böyük 
diqqət və dəstək var. İstər birin-
ci, istərsə də ikinci hakimiyyəti 
dövründə ulu öndərimiz, müstəqil 
Azərbaycanın qurucusu və banisi 
Heydər Əliyev tərəfindən daim 
ölkə mediasına, mətbuatımızın 
inkişafına böyük önəm verilib, hər 
zaman onun dəstəyi hiss olunub. 
Heç təsadüfi deyil ki, mediaya, 
mətbuata olan böyük diqqət və 
qayğısına görə ulu öndərimiz 
“Jurnalistlərin dostu” seçilib. 
Hakimiyyətə qayıdışından sonra 
Heydər Əliyev mətbuat üzərində 
senzuranı ləğv edib, qəzetlərin 
“Azərbaycan” nəşriyyatına olan 
borclarının silinməsi ilə bağlı 
göstəriş və tapşırıqlarını ve-
rib, bu yöndə konkret addımlar 
atıb. Həmçinin, dəfələrlə media 
təmsilçiləri ilə bir araya gəlib, onla-
rın fikirlərini dinləyib, ortaya çıxan 
problemlərin həlli istiqamətində bir 
sıra önəmli addımlara imza atıb. 

Ulu öndərimizin mətbuata olan 
diqqət və qayğısı onun siyasətinin 
layiqli davamçısı – müzəffər Ali Baş 
Komandan, qalib sərkərdə, ölkə 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
19 illik hakimiyyəti dönəmində də 

uğurla davam etdirilib. Məhz cənab 
Prezidentin müvafiq sərəncamları 
ilə Azərbaycan jurnalistləri fəxri 
adlar, orden və medallarla təltif 
olunub, 2013-cü il və 2017-ci 
ilin yayında, Milli Mətbuat Günü 
ərəfəsində jurnalistlər, media 
mənsubları üçün dövlət vəsaiti 
hesabına çoxmənzilli binalar tikilib 
istifadəyə verilib. 410 jurnalistimiz 
həmin mənzillərlə təmin olunub, 
sevindirilib. Hansı ki, dünya me-
diası tarixində belə bir hal yoxdur. 
Bu, analoqu olmayan bir addımdır. 
Bu, Azərbaycan dövlətinin, ölkə 
Prezidentinin mətbuata, media 
mənsublarına, sözə nə qədər 
önəm verdiyinin əyani və bariz 
nümunəsidir. 

Prezident İlham Əliyevin 
Şuşada keçirilən mətbuat foru-
mu münasibəti ilə bağlı media 
nümayəndələrinə  ünvanladığı 

müraciətində deyildiyi kimi, 
müstəqillik dövrümüzdə ilk 
dəfə Azərbaycan jurnalistləri 
Ermənistanın 30 ilə yaxın davam 
edən işğalından sonra öz peşə 
bayramlarını ölkəmizin mədəniyyət 
paytaxtı, milli mətbuatımızın inkişa-
fında xüsusi yeri olan, Qarabağın 
tacı Şuşa şəhərində qeyd edirlər. 
“Milli Mətbuat Günü ilə bağlı 
Şuşada keçirilən ilk tədbir zəngin 
ənənələrə malik Azərbaycan medi-
asının tarixində əlamətdar hadisə 
olacaqdır”– deyən dövlət başçımız 
öz təbrikində bir daha qeyd edib 
ki, Azərbaycan mətbuatı 1875-
ci il iyulun 22-də görkəmli ziyalı, 
publisist, təbiətşünas alim Həsən 
bəy Zərdabi tərəfindən Azərbaycan 
dilində nəşr olunmağa başlamış 
“Əkinçi” qəzetinin bəyan etdiyi 
prinsipləri rəhbər tutaraq böyük 
inkişaf yolu keçib. 

Müraciətdə vurğulandığı kimi, 
XlX əsrin ikinci yarısından sonrakı 
dövrdə işıq üzü görən çoxsaylı 
nəşrlər tariximizin güzgüsü olmuş, 
insanların maariflənməsi, milli 
şüurun formalaşması, xalqımızın 
azadlıq amallarının gerçəkləşməsi 
və mənəvi dəyərlərimizin qorun-
masına mühüm töhfələr verib. 
“XX əsrin sonlarında müstəqilliyini 
yenidən bərpa etmiş Azərbaycanda 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilmiş demokratik islahatlar 

bütün sahələrdə olduğu kimi, milli 
informasiya resurslarının inkişa-
fında da əsaslı dönüş yaratmışdır. 
Söz və məlumat azadlığının təmin 
edilməsi, mütərəqqi qanunverici-
lik bazasının formalaşdırılması, 
redaksiyaların müstəqilliyinin 
gücləndirilməsi istiqamətində 
həyata keçirilən sistemli tədbirlər 
nəticəsində Azərbaycan mediası 
sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoymuşdur”, – deyərək, ölkə Pre-
zidenti təbrikində, həmçinin bildirib 
ki, kommunikasiya vasitələrinin 

transformasiya mərhələsini 
yaşadığı, rəqəmsal platformala-
rın və sosial media alətlərinin öz 
əhatə dairəsini genişləndirdiyi 
hazırkı dövrdə milli informasiya 
resurslarımızın potensialının və 
qlobal informasiya şəbəkəsində 
mövqelərinin gücləndirilməsi başlı-
ca vəzifələrdən biridir. 

Dövlət başçısı “Son illər 
həyata keçirilmiş islahatlar media 
fəaliyyətinin qanunvericilik baza-
sının təkmilləşdirilməsi, iqtisadi 
əsaslarının möhkəmləndirilməsi, 
jurnalistlərin sosial təminatının 
yaxşılaşdırılması, dövlətin kom-
munikasiya siyasətinin müa-
sir dövrün tələblərinə uyğun 
həyata keçirilməsi, jurnalistika 
sahəsində çevikliyin, peşəkarlığın 
yüksəldilməsi, cəmiyyətimizi nara-
hat edən mənfi təzahürlərin aradan 
qaldırılması, medianın beynəlxalq 
əlaqələrinin genişləndirilməsi və 
dost ölkələrlə birgə platforma-
ların yaradılması məqsədi daşı-
mış, bu sahədə nəzərəçarpacaq 
irəliləyiş əldə edilmişdir”, – deyə 
qeyd edərək, onu da vurğula-
yıb ki, Azərbaycan Respublikası 
müstəqil siyasət yürüdən, müasir, 
güclü, beynəlxalq münasibətlər 
sistemində layiqli yeri olan 
dövlətdir.

 Bəli, məhz buna görə qlobal 
informasiya məkanında ölkəmizin 
yüksək beynəlxalq nüfuzuna xələl 
gətirmək, daxili həyatına təsir 
göstərmək cəhdləri səngimir. 
Vətən müharibəsi zamanı 
Azərbaycan mediası informasiya 
cəbhəsində mübarizə apararaq, 
kütləvi dezinformasiya hücum-

larının qarşısının alınmasında, 
cəmiyyətimizin operativ və düzgün 
məlumatlandırılmasında böyük rol 
oynayıb. Odur ki, media resurs-
larımız Azərbaycan həqiqətlərini, 
o cümlədən işğal dövründə 
ermənilərin tarixi torpaqlarımız-
da törətdikləri misli görünməmiş 
vəhşilikləri və vandallığı beynəlxalq 
ictimaiyyətə çatdırmaq üçün 
fəaliyyətlərini yorulmadan davam 
etdirirlər. Eyni zamanda, təbrik–
müraciətdə də qeyd edildiyi kimi, 
vətənpərvərlik, yüksək milli şüur, ali 
məqsədlər uğrunda cəmiyyətimizin 
səfərbər olunmasına layiqli töhfələr 
vermiş jurnalistlərimiz hər zaman 
prinsipiallıq nümayiş etdirməli, 
saxta və yalan məlumatlara 
söykənən kampaniyaların qlobal 
səviyyədə vüsət aldığı bir şəraitdə 
Azərbaycanın dövlətçilik maraqla-
rını uca tutmalı, vətəndaşlarımızın 
dolğun və düzgün məlumat əldə 
etmək hüquqlarını təmin etməli, 
cəmiyyətimizin tərəqqisi naminə 
var gücləri ilə çalışmalıdırlar. İnanı-
rıq ki, belə də olacaq. 

Möhtərəm Prezidentimiz bir 
daha inamını və əminliyini ifadə 
edib ki, Azərbaycan jurnalistikası 
əldə olunmuş uğurların inkişaf 
etdirilməsi, cəmiyyətimizin davamlı 
tərəqqisi və xalqımızın xoşbəxt 
gələcəyi üçün bundan sonra da 
öz səylərini əsirgəməyəcək. Bəli, 
Azərbaycanda söz də var, sözə 
qiymət, dəyər verən, söz, mətbuat 
azadlığı da var, mediaya diqqət – 
qayğı da. 1993-cü ilin iyunundan 
bu günümüzə kimi belə olub, bun-
dan sonra da belə davam edəcək. 
Kimsənin də buna şübhəsi olmasın 
və ola da bilməz! Sözün, qələmin, 
dəyərin hər zaman ucalarda olsun, 
Azərbaycan mətbuatı! 

Jalə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin Ailə, qadın və 

uşaq məsələləri komitəsinin 
sədr müavini, filologiya 

elmləri doktoru, professor

Azərbaycanda söz azadlığı da var, sözə dəyər verən də
Əsası 1875-ci ilin 22 iyul tarixində böyük ziyalı, mütəfəkkir, 

maarifçi Həsən bəy Zərdabi tərəfindən “Əkinçi” qəzeti ilə qo-
yulan milli mətbuatımız ötən 147 il ərzində keşməkeşli, çətin, 
əzablı, eyni zamanda, şərəfli, qürurlu inkişaf yolu keçib. 
Müəyyən mərhələlərdə subyektiv və obyektiv səbəblərdən 
enmələr, axsamalar olsa da, Azərbaycan mətbuatı ötən dövr 
ərzində özünü təsdiqləyə bilib və dünyaya böyük qələm, imza 
sahibləri təqdim edib. Azərbaycan mediası, necə deyərlər, 
öz sifəti, öz siması, öz çəkisi ilə tanınıb, fərqlənib. Xüsusilə, 
ötən əsrin 80-ci illərinin sonları, 90-cı illərinin əvvəllərindən 
Azərbaycan xalqının yenidən öz milli-azadlıq mücadiləsinə 
başlaması və bunun məntiqi yekunu olaraq, 1991-ci ilin 
oktyabrında dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi ilə milli 
mətbuatımızın və jurnalistikamızın inkişafında yeni mərhələ, 
əsl inkişaf, dönüş başlanıb. 
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