
Dövlət müstəqilliyimiz milli 
mövcudluğumuzun qarantıdır

Bu tarixi gün sadəcə müstəqil 
dövlətimizin elan edildiyi gün deyil-
dir, xalqımızın tarixində çox mühüm 
bir mütərəqqi dövrün başlanğıcı-
dır. XIX əsrin sonlarında, XX əsrin 
əvvəllərində Vətənimizdə gedən 
çox böyük mütərəqqi proseslərin 
yekunudur. Həmin dövrdə Şima-
li Azərbaycanda milli, siyasi şüur 
sürətlə oyanır, türkçülük, müasirlik 
axtarışı, islami dəyərlər ahəngdar 
şəkildə inkişaf edirdi. Azərbaycan 
türkləri arasından H.B.Zərdabi, 
Mirzə Kazım bəy, M.Ə.Rəsulzadə, 
F.Xoyski, Ə.Topçubaşov, N.Yusifbəyli, 
X.Sultanov, C.Hacınski, X.Rəfili, 
C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, 
M.Hadi, H.Cavid, Ü.Hacıbəyli və baş-
qaları kimi siyasətçilər, maarifpərvər 
ziyalılar, dəyərli qələm sahibləri yetiş-
mişdi. Azərbaycan xalqına dayaq olan 
belə dəyərli insanların hesabına o 
zaman Vətənimizi həris düşmən cay-
naqlarından qoruya və öz müstəqil 
dövlətimizi yarada bildik. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə 
xalqımızın milli mənlik şüurunu xeyli 
inkişaf etdirdi. İnsanlarda özünə inam, 
mübarizlik hissləri yarandı. M. Ə. 
Rəsulzadənin sözləri ilə desək, xal-
qımız bir daha enməyəcək bayrağını 
yüksəltdi, azadlığın dadını bildi. Bu 
qısa dövr ərzində Azərbaycanın ilk 
demokratik parlamenti, hökuməti, 
dövlət aparatı yarandı, konkret 
sərhədləri müəyyənləşdi,  ordusu 
təşkil olundu, dövlət atributla-
rı – bayrağı, gerbi, himni təsdiq 
edildi. Əhalinin maariflənməsi, 
mədəniyyətinin inkişaf etməsi, sosial 
problemlərinin həlli üçün mühüm işlər 
görüldü. İlk universitet təsis olundu, 
təhsil milliləşdi. Ölkədə ən müasir 
tələblərə uyğun, insanların bərabərliyi 
prinsipləri əsasında, bütün ölkə 
vətəndaşlarına eyni hüquqlar verən, 
dini, irqi, milli, sinfi bərabərsizliyi orta-
dan götürən, bir sıra məsələlərdə Av-
ropa ölkələrindən də qabağa gedən 
xalq hakimiyyəti formalaşdı. 

Çox təəssüf ki, 1920-ci ilin 
28 aprelində o vaxtkı müstəqil 
dövlətimizin fəaliyyəti bolşeviklər 
tərəfindən dayandırıldı. Amma həmin 
dövlətin yaratdığı əhval-ruhiyyə, 
müstəqillik arzusu xalqımızın 
qəlbində daima yaşadı. Sovet rejimi 
dəfələrlərə milli ruhumuzu qırmağa 
çalışsa da buna nail ola bilmədi. 
Məhz buna görə də ötən əsrin sonla-
rına yaxın Qarabağı itirmək təhlükəsi 
ölkəmizin bütün əhalisinin ayağa 
qalxmasına, sıx birləşməsinə səbəb 
oldu. Xalqımızın iradəsi 1991-ci ildə 
dövlət müstəqilliyimizin yenidən bərpa 
olunmasına kömək etdi. 

Müstəqillik qazansaq da, ilk illər 
mövcud olan bir çox problemlər yenə 

də təhlükələr yaratmağa başladı. 
Azərbaycanda marağı olan xari-
ci qüvvələr öz niyyətlərini həyata 
keçirmək üçün məkrli planlar qur-
mağa və bu zaman yerli əhalidən 
də istifadə etməyə çalışırdı. Məhz 
1993-cü ilin iyun ayında müdrik, 
müasir dünya siyasətində ən tanın-
mış insanlardan biri olan ümummilli 
liderimiz, dahi Heydər Əliyevin siyasi 
hakimiyyətə qayıtması ilə Vətənimizin 
başı üstündə dolanan qara buludlar 
yox oldu. Əvvəllər Azərbaycanın 
rəhbər işçilərindən, jurnalistlərindən, 
alimlərindən, din xadimlərindən, 
müxtəlif sahənin nümayəndələrindən 
istifadə etməyə çalışan kənar 
qüvvələr artıq başa düşdülər ki, 
onların qarşısında olduqca ağıl-
lı, təcrübəli bir siyasətçi və onun 
rəhbərlik etdiyi bir ölkə dayanmışdır. 
Ona görə də öz qara niyyətlərinin 
puç olduğunu başa düşdülər. Məhz 
buna görə də ulu öndərin hakimiyyətə 
gəlməsi ölkəmizin, xalqımızın Qur-
tuluş Günü kimi qeyd edilir. Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə 
müstəqilliyimizi bir daha itirmək 
təhlükəsi tamamilə sovuşdu. Ulu 
öndər dərhal dövlətçiliyimizin qorun-
ması, ölkənin ictimai-siyasi həyatında 
mövcud olan gərginliyin ortadan 
götürülməsi üçün qətiyyətli tədbirlər 
gördü. Ölkənin iqtisadi, hərbi gücü-
nün artırılması, intensiv, əlverişli xarici 
əlaqələrin qurulması üçün mühüm 
addımlar atıldı. 

Ulu öndərin hakimiyyətə gəldiyi 
vaxtdan etibarən Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyi günü-gündən 
möhkəmlənməyə, inkişaf etməyə, 
yeni uğurlar, nailiyyətlər qazanmağa 
başladı. Onun hakimiyyətə gəlməsi 
ilə vətəndaş müharibəsinin qarşısı 
alındı, Vətənimiz bir daha parçalan-
maq təhlükəsindən qurtardı.  1994-cü 
ildə dünyanın bir sıra qabaqcıl neft 

şirkətləri ilə bağlanmış, böyük iqti-
sadi, siyasi, diplomatik əhəmiyyəti 
olan, geosiyasi vəziyyətə təsir edən 
“Əsrin müqaviləsi” müstəqilliyimizin 
möhkəmlənməsində mühüm rol 
oynadı. 1996-cı ildən başlayaraq 
Azərbaycan iqtisadiyyatında sabit, 
sürətli inkişaf mərhələsi başlandı. 
Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi 
qəbul etdiyi öz Konstitsiyası əsasında 
hüquqi, demokratik, müasir tipli bir 
dövlət qurararaq, get-gedə dünyanın 
ən qabaqcıl ölkələri sırasına daxil 
oldu. 

2003-cü ildən ölkəmizə rəhbərlik 
edən, artıq öz müdrikliyi, cəsarəti, 
diplomatik bacarığı, iradəsi ilə 
beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza 
malik olan, ulu öndərimizin siyasətini, 
müəyyən etdiyi strategiyaları uğur-
la davam etdirən İlham Əliyev 
müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi 
üçün olduqca əhəmiyyətli, konstruktiv 
fəaliyyət göstərir. Ölkəmizdə başdan-
başa böyük quruculuq işləri gedir. 
Geniş islahatlar aparılır. Vətənimizin 
hər tərəfində – şəhər, qəsəbələrdən 
tutmuş, ən ucqar kəndlərə qədər xeyli 
mühüm, ciddi, müsbət dəyişikliklər 
baş verməkdədir. Ölkənin problemləri 
sürətlə həll olunur, neqativ hallar 
ortadan götürülür. Dünyanın qa-
baqcıl universitetlərində təhsil alan 
gənclərimiz də cəlb olunmaqla ölkədə 
güclü kadr potensialı formalaşır. 

Dövlət müstəqilliyimizi bərpa 
etdiyimiz vaxtdan ölkəmizin, 
xalqımızın ən böyük problemi 
Qarabağ problemi, Ermənistan – 
Azərbaycan münqaişəsi idi. Sevimli 
 Prezidentimizin yürütdüyü, inkişaf 
etdirdiyi siyasət, həyata keçirdiyi 
tətbirlər, nəhayət ki, 2020-ci ildə, 
noyabr ayında öz bəhrəsini verdi. 
Həmin il sentyabrın 27-də başla-
nan Vətən müharibəsində biz azğın 
düşmənə layiq olduğu cəzanı verdik. 

Müdrik liderlik, təşkilatçılıq, “dəmir 
yumruq”, möhkəm iradə, cəsarət, 
ağıllı diplomatiya öz bəhrəsini verdi. 
Düşmən ordusunu darmadağın etdik 
və onun diz çökərək torpaqlarımızın 
böyük bir hissəsindən rədd olub 
getməsinə nail olduq. Öz havadarları 
hesabına hələ də problemlər yara-
dan düşmənə müstəqil dövlətimizin 
qüdrəti ilə tam qələbə çalmağımıza 
indi artıq heç kim şübhə etmir.

Müstəqilliyimizin ən böyük uğur-
larından biri qardaş, Azərbaycana 
rəğbəti olan dost dövlətlərlə, xü-
susi ilə türk dünyası ilə sıx qarşı-
lıqlı əlaqələr qurmağımızdır. Bu 
əlaqələr bizə öz tariximizi daha 
yaxşı, doğru-dürüst öyrənməyə, 
indiki şəraitdə bir-birimizə hərtərəfli 
dəstək göstərməyimizə imkan verir. 
44 günlük tarixi, şanlı müharibədə 
biz bunun bəhrəsini daha aydın 
gördük. Bu Vətən müharibəsində 
Türkiyə, Pakistan, İsrail, İngiltərə 
və digər dövlətlərin öz qardaş, dost 
köməyi məhz müstəqill dövlətimizin 
yaratdığı imkanlar hesabına müm-
kün oldu. XX əsrdə torpaqlarımız 
dəfələrlə əlimizdən alınanda, xalqımız 
öz dədə-baba yurdundan dəfələrlə 
deportasiya olunanda müstəqil dövlət 
deyildik. Ona görə də qəvi düşmən 
öz istədiyini edirdi. Artıq uzun illərdir 
ki, “bir millət, iki dövlət” prinsipi ilə ya-
naşdığımız Türkiyə ilə xeyirdə-şərdə 
bir-birimizin yanındayıq.

Müstəqilliyimiz, eyni zamanda, 
elmimizin də inkişaf istiqamətlərini 
müəyyənləşdirməkdə, öz tariximizi 
etibarlı mənbələrdən daha düzgün 
öyrənməyə, mədəniyyət sistemimizi 
arzu edilən şəkildə formalaşdırma-
ğa, ölkəmizin tərəqqisi üçün vacib 
olan elm sahələrini uğurla inkişaf 
etdirməyə böyük imkanlar yaratmış-
dır. Dövlətimiz inkişaf etdikcə, bu 
imkanlardan daha səmərəli istifadə 
edirik. Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademyası indi get-gedə ölkəmizin 
tərəqqisi üçün elmi bazanın yara-
dılması sahəsində aparıcı rol oyna-
mağa çalışır. Son dövrlər bununla 
bağlı mühüm işlər görülməkdə, ciddi 
elmi təminatlı konsepsiyalar hazır-
lamaqdadır. AMEA-nın arzu etdiyi-
miz şəkildə, müstəqil dövlətimizin 
möhkəmlənməsi sahəsində daha 
əhatəli işlər görə bilməsi üçün Azad 
Həmkarlar İttifaqının da qarşısında 
olduqca mühüm vəzifələr dayanır. 
Kollektivimiz bu vəzifələrin uğurla 
yerinə yetirilməsi üçün əlindən gələni 
edir. 

Habil QURBANOV, 
AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının 

sədri, hüquq elmləri doktoru, 
professor

Hər bir xalq üçün ən əziz bayramlar-
dan biri onun müstəqil dövlətinin ya-
randığı gündür. Bizim xalqımız üçün də 
belə mötəbər tarix 28 Maydır –  1918-ci 
ildə müsəlman Şərqində ilk dünyəvi 
demokratik dövlət olmuş Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür. 
23 aydan sonra onun hakimiyyətinə son 
qoyulsa da, Azərbaycan xalqı üçün hər 
zaman əziz bir gün olaraq qalmış, sovet 
rejimi dövründə əsasən gizli, xaricdə isə 
aşkar şəkildə qeyd edilmişdir. 1991-ci 
ildə dövlətimiz öz müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra xalqımız öz ölkəmizdə də bu əziz günü sevinc 
içində, iftixarla yenidən arzu olunan səviyyədə qeyd etməyə 
başlamışdır. 28 May indi dünyada böyük nüfuzu olan, gündən-
günə tərəqqi edən Vətənimizin, dövlətimizin və xalqımızın rəsmi 
bayramıdır – Müstəqillik Günümüzdür.

Erməni xalqı “miatsum” ideyasından əl çəkməyən revanşistlərə inanmır

Xatırladaq ki, Ermənistan 
parlamentinin vitse-spikeri, müxalifət 
hərəkatının koordinatoru İşxan 
Saqatelyan öz “Facebook” səhifəsində 
dünyanın tezliklə Ermənistanın əsl 
sahibinin kim olduğunu görəcəyini 
vurğulayır və bu fikri ilə baş nazir Nikol 
Paşinyanın istefasının reallaşacağına 
əminliyini ifadə edir. 

Lakin Nikol Paşinyan iqtidarı hələlik 
revanşistlərin yürüş və mitinqlərinə ciddi 
müqavimət göstərir. Ermənistanda baş 
nazirin istefası tələbinin səsləndirildiyi 
vaxtdan indiyədək 2,5 minə yaxın şəxsin 
polis bölmələrinə aparılması, saxlanılan 
48 nəfərdən 24-nün həbs edilməsi də 
bunun əyani ifadəsidir. 

Hakim “Vətəndaş müqaviləsi” 
partiyası isə müxalifət liderlərini 
yürüş və mitinqlər keçirməklə təxribat 
törətməkdə ittiham edib. Eməni KİV-in 
yazdığına əsasən, Nikol Paşinyanın 
tərəfdarlarından biri, adı çəkilən 
partiyanın parlament fraksiyasının 
katibi Artur Ovannisyan özünün 
“Facebook” səhifəsində nümayişçilərlə 
polis arasında toqquşmanın mitinq 
təşkilatçılarının açıq-aşkar təxribatı 
olduğunu bildirib.

Artur Ovannisyan baş verənlərə 
görə, bütün məsuliyyətin müxalifətin 
və şəxsən daşnak İşxan Saqatelyanın 
üzərinə düşdüyünü qeyd edib. Hakim 
fraksiya deputatı Vaaqn Aleksanyan 
isə Saqatelyanın “qadınlar və uşaqlar 
kənara çəkilsin, qarşımızda bağlı 
küçələr yoxdur, biz parlamentə gedirik” 
çağırışından sonra nümayişçilərin 
polislərin istiqamətinə daş və digər 
əşyalar atdıqlarını, onları itələməyə, 
döyməyə başladıqlarını vurğulayıb. 

“Ədalətli Ermənistan” partiyasının 
lideri Norayr Norikyan Ermənistanın 
parlament müxalifətinin hakimiyyət üçün 
təhlükə yarada biləcək qüvvə olmadığını, 
indiki etirazçıların iqtidara gəlmək üçün 
xalq tərəfindən dəstəklənmədiyini 
deyərək, sözlərinə xalqın onlara 
inanmadığını xatırladıb. 

Norayr Norikyan daha sonra 
insanların vaxtilə hakimiyyətdə olan 
indiki müxalifət liderlərinin iqtidarı 
dövründə Ermənistanda baş verənləri 
diqqətə çatdıraraq qeyd edib: “Onların 
siyasi gündəmi yoxdur. Bu quldur, 
koorrupsioner şəxslər hakimiyyəti ələ 
keçirəcəkləri təqdirdə Ermənistan-
Azərbaycan münasibətlərinin 

normallaşması prosesində hansı 
addımları atacaqları barədə aydın 
təsəvvürə malik deyillər. Onlar ictimai 
inamdan məhrum, sadəcə “Fransa” 
meydanına qədər gedib çıxan 
düşüncəsizlərdir. 

N.Norikyanın fikrincə, erməni 
müxalifəti fiasko yaşayır, mübarizələri 
nə qədər gözdən düşürsə, davranışları 
da bir o qədər aqressivləşir: “Dalana 
dirəniblər, çıxış yolunu təxribatlarda, 
situasiyanı gərginləşdirməkdə görürlər. 
Qan tökülməsini istisna etmirəm, 
bununla da manipulyasiya etməyə çalışa 
bilərlər. Cəmiyyətimiz ayıq-sayıq olmalı, 
hakimiyyət də üzərinə düşən vəzifələri 
inamla yerinə yetirməlidir”.

Partiya sədri müxalifətin 
Azərbaycanla sülh gündəmi ilə 
razılaşmamasına da toxunub: “Onların 
yeganə məqsədi hakimiyyəti ələ 

keçirməkdir. Həmin platformadakı siyasi 
qüvvələrin “xəyanət”dən, Türkiyə ilə 
münasibətlərdən danışması təhqirdir. 
2008-ci ildə “futbol diplomatiyası” kursu 
keçən siyasi qüvvə bu gün Türkiyə 
ilə münasibətlərin normallaşmasının 
mümkünsüzlüyündən danışır... Xalqa 
qarşı vicdanlı olmamaq əxlaqsızlıqdır”.

Ermənistan Prezidenti Vaaqn 
Xaçaturyan isə bir müddət bundan 
əvvəl Davosda keçirilən Dünya İqtisadi 
Forumunda deyib: “2000-ci ildən 
2018-ci ilə qədər ölkəmiz demokratik 
dəyərlərdən imtina edib, korrupsiya 
ölkəni” yeyib. 

İndi biz çox pis vəziyyətdəyik. 
2018-ci ildə məxməri inqilab baş verdi, 
nəticədə gənc hökumət hakimiyyətə 
gəldi, bütün sahələrə yeni həyat verdi, 
biznes, insanlar özünü azad hiss etdi, 
özəl bölmənin inkişafı sürətləndirildi. İş 

adamlarına heç kim mane ola bilmədi, 
pul tələb etmədi, siyasi qüvvələrin 
seçkilərdə bərabər şərtlərlə iştirakı 
gerçəkləşdirildi. Növbəti il iqtisadiyyat 
7,5 faiz artdı.

İş adamları əmin idilər ki, dövlət 
onlarla müvəqqəti “oyun qaydaları” ilə 
deyil, rüsum vergilərinin ödənilməsini 
və müəyyən sosial öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsini nəzərdə tutan qanun və 
qaydalar əsasında işləyir. Bu, hər kəsi 
maraqlandıra biləcək bir nümunədir…”. 

Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan bir neçə gün bundan əvvəl 
paramentdə çıxış edərək, müxalifətin 
“nə istədiyini” aydınlaşdırıb. O, etirazçı 
kütlənin korrupsionerlər tərəfindən 
idarə edildiyini, müxalif qüvvənin xalqın 
taleyini düşünmədiyini bildirib. 

Baş nazir deyib ki, bu gün bəzi 
qüvvələr onu müharibə etməkdə 
ittiham edirlər: “Yox, müharibəni biz 
gətirməmişik, siz müharibə elan edib 
getdiniz. O müharibənin qarşısını 
almağın bir yolu Azərbaycanın bütün 
şərtlərini və tələblərini qəbul etmək idi. 
Müharibə 2016-cı ilin aprelində başladı 
və Serj Sarkisyan bu tribunadan bəyan 
etdi ki, siz növbəti müharibəyə ümid 
etməyin. Biz indi deyirik ki, sülh bizim 
gündəmimizdədir. Biz önümüzə sülhün 
bərqərar edilməsi vəzifəsini qoymuşuq. 
Sülh prosesi yolunda yıxılacağıq, amma 
yenidən ayağa qalxacağıq. Müxalifət 
bizi söyəcək, satqın, əclaf deyəcək, biz 
isə qarşımıza qoyduğumuz vəzifədən 
yayınmayacağıq”.

Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan, həmçinin bildirib ki, erməni 
müxalifətinin hərəkətlərinin siyasi 
əhəmiyyəti artıq tükənib. Baş verənlərin 

əsas mənası isə 2021-ci il hadisələrinə-
növbədənkənar parlament seçkilərinin 
nəticələrinə görə indiki iqtidardan 
qisas almaqla cəmiyyətə maksimum 
narahatlıq yaratmaqdır: “Bir aydan 
artıqdır ki, Ermənistan müxalifəti bütün 
mümkün siyasi vasitələr və hərəkətlərlə 
öz mesajını ictimaiyyətə çatdırmaq 
imkanı əldə edib. Belə aksiyaların 
keçirilməsində məqsəd ictimaiyyəti 
prosesə cəlb etmək və konkret siyasi 
tələb formalaşdırmaqdır. Aydındır ki, bu, 
alınmadı. Bu proseslər artıq hakimiyyətə 
deyil, ictimaiyyətə qarşıdır və belə bir 
məntiq var: “Əgər siz bizə qoşulmasanız, 
nə qədər tıxacda qalsanız, biz sizin 
üçün bir o qədər çox narahatlıqlar 
yaradacağıq”.

Dərin siyasi, sosial-iqtisadi 
böhran burulğanında inildəyən, daxili 
didişmələrlə get-gedə daha da taqətdən 
düşən Ermənistanın dövlət borcu son 4 
ildə daha 2,58 milyard dollar və ya 37,6 
faiz artıb. Apreldə bu rəqəm 91,3 milyon 
dollar yüksələrək, 9,45 milyard dollar 
təşkil edib. Elə təkcə cari ilin 4 ayında 
dövlət borcu 222 milyon dollar böyüyüb. 
Adambaşına düşən dövlət borcu hazırda 
təqribən 3200 dollara çatıb. 

Aydındır ki, ölkədə sabitlik 
olmayınca, iqtisadi blokada aradan 
qalxmayınca nəinki xarici borc artmaqda 
davam edəcək və Ermənistan əhalisi 
daha sürətlə yoxsullaşacaq, həmçinin 
ölkədən kütləvi köç güclənəcək. 
Azərbaycan və Türkiyə ilə əbədi 
düşmənçiliyi təbliğ edən radikalların 
ermənilərə vəd elədikləri “gözəl gələcək” 
də nağıla çevriləcək.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Ermənistanda bu gün özünü qabarıq büruzə verən xaos və özba-
şınalığın arxasında dayanan “miatsum” ideyasından əl çəkməyən re-
vanşist qüvvələri sülh, xalqın rifahı deyil, keçmiş prezidentlər Robert 
Koçaryan və Serj Sarkisyanı yenidən hakimiyyətə gətirməklə korrup-
siya əməliyyatlarının davam etdirilməsi maraqlandırır. Lakin bu yolun 
nə ilə nəticələnəcəyini xalq yaxşı anlayır. Ona görə də rəsmi İrəvanla 
bərabər, erməni cəmiyyəti sülhün, əmin amanlığın tərəfdarı olduğunu 
bildirir, daha böyük fəlakətlərə yol açan çağırışlardan uzaq duraraq, 
“müharibə partiyası”nın əsiri olmaq istəmir.

Bir festivaldan daha artıq... “TEKNOFEST”
Müstəqillik Günündə Azərbaycan xalqına 

ən xoş arzularımı ifadə edirəm”. – Bu cümlə 
ABŞ Prezidenti Cozef R.Baydenin Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevə Müstəqillik Günü 
münasibətilə Amerika xalqı adından göndərdiyi 
Təbrik məktubundandır. İkinci önəmli məqam, 
44 günlük müharibədə məhz çağdaş hərb tex-
nologiyalarından, o cümlədən dronlardan ya-
rarlanmağımızdır. “TEKNOFEST Azərbaycan” 
festivalı, müharibə vaxtı “Bayraktar” başda 
olmaqla, ordumuzun dronlarla xarüqələr yarat-
masını yenidən yada saldı. Bəli, Azərbaycan 
XXl yüzilin müharibəsini aparmış və dünya 
hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış möhtəşəm 
Zəfər qazanmışdır!

Daha bir önəmli məqam isə Türkiyə 
Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyi 
və “Türkiye Teknoloji Takımı” – T3 Vəqfinin 
təşkilatçılığı ilə 2018-ci ildən etibarən keçirilən, 
bu il beşincisi düzənlənən “TEKNOFEST” 
Aerokosmik və Texnologiya festivalının za-
manlamasında, bu anlamlı festivalın “Şuşa 
Bəyannaməsi”nin imzalanması və qanun 
qüvvəsinə minməsindən sonraya təvafüq 
etməsi ilə bağlı oldu. 

Festival dünyanın dörd tərəfindən 
diqqətləri Bakıya, Azərbaycana yönəltdi. 
Qalib Azərbaycan, qədim mədəniyyət beşiyi 
Azərbaycan ən çağdaş texnologiyalara sahib 
olması, belə texnologiyaların inkişafında ma-
rağı, onların sülhə, əmin – amanlığa xidmətini 
müdafiə etməsi ilə seçildi. Əcdadın hər 
ənənələrinə sahiblənən ölkə çağdaş dünya ilə 
layiqincə ayaqlaşır. Türk –müsəlman şərqində 
ilk Cümhuriyyəti qurmuş xalq, bu gün də yeni 
ilklərə imza atmağa qadirdir; Azərbaycan 
mütərəqqi ideyaları dəstəkləyir, onları təbliğ və 
təşviq edir, hər cür tərəqqiyə dəstək nümayiş 
etdirir. Bu festival həm də – ən öndə vurğu-
lamalı olduğumuz məziyyətlə, Azərbaycan – 
Türkiyə qardaşlıq, dostluq, qonşuluq və strateji 
müttəfiqliyinin daha bir təntənəsidir! “TEKNO-
FEST Azərbaycan”ın təşkilatçıları Azərbaycan 
Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat 
Nazirliyi, Türkiyə Respublikası Sənaye və 
Texnologiya Nazirliyi və “Türkiye Teknoloji 
Takımı”dır. 

Bütün bunlar festivalı bir festivaldan daha 
artıq dərəcələndirməyə əsas verdi. 

Heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 
 Prezidentinin 2 fevral 2021-ci ildə, ötənilki 
Gənclər Günündə imzaladığı sərəncamla 
təsdiq etdiyi “Azərbaycan 2030: sosial – iqtisadi 
inkişafa dair Milli Prioritetlər” strateji sənədində 
çağdaş innovasiyalar məkanının qurulması 
məsələsi öz əksini tapıb. Budur, “TEKNO-
FEST Azərbaycan”ın keçirilməsi, özü də 28 
May Müstəqillik Günü şərəfinə  gerçəkləşməsi 
innovasiya sahəsində üfüq genişliyini, məna 
dərinliyini təcalla etdirdi. Rəqəmsal İnkişaf və 
Nəqliyyat nazirinin də festivalın açılışındakı çıxı-
şında vurğulandığı kimi, buyursun, ölkə gəncləri 
özlərini sınasın, xəyallarını gerçəkləşdirsin – on-
lara yeni platforma, uyğun meydan təqdim olu-
nur: “TEKNOFEST” elmi, texnologiyanı sevən 
gənclərə öz ideyalarını gerçəkləşdirmək imkanı 
yaradacaq, təcrübə qazandıracaq, habelə 
gənclərə  komanda ruhu aşılayacaq. Festival 

çərçivəsində 8 texnoloji yarışma, 3 beynəlxalq 
tədbir keçirildi. Bu önəmli tədbirdə iştirak üçün 
ümumilikdə 1000 komandanın, 5000-dək şəxsin 
müraciət etməsi, Azərbaycanın 52, Türkiyənin 
isə 40 bölgəsini təmsil edən gənclərin festivala 
qatılması özlüyündə çox şey ifadə edirdi... 

Başqa bir təəssüratı da sizlərlə paylaşmaq 
istərdim. Həmin gün Bakı başqa bir festivala 
da evsahibliyi edirdi: I Türk Dünyası Ədəbiyyat 
və Kitab Festivalı! Festivalın açılışı ən qo-
caman ali təhsil ocağımız olan Bakı Dövlət 
Universitetində (BDU) mayın 26-da baş tutdu. 
Festival Azərbaycanın, Türkiyənin uyğun 
profilli dövlət və ictimai qurumları, həmçinin 
ortaq türk qurumları – TÜRKSOY, Beynəlxalq 
Türk Akademiyası, TÜRKPA, Beynəlxalq Türk 
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun təşkilati, mənəvi 
dəstəyi ilə keçirilir. Şuşa şəhərinin 270 illiyi 
və “Şuşa ili” ilə bağlı havaya içərisində şeirlər 
olan rəngli şarlar buraxılması paralel keçirilən 
festivalla ruhi – mənəvi səsləşmə kimi gəldi 
mənə... Kitabdan göy üzünə, göy üzündən 
kitaba... “İstiqbal göylərdədir!” (M.K.Atatürk).

Birinci günü “Şuşa”, ikinci günü “Türk 
Dünyası”, üçüncü günü isə “Dədə Qorqud” 
adlandırılan festival Türk dünyasının böyük 
mütəfəkkirləri Nizami Gəncəvi, Yunus Əmrə, 
Əlişir Nəvai, Məhdimqulu Fəraqi, Tüğölbay 
Sıdıkbekov və Abay Kunanbayevin xatirəsinə 
həsr edilmişdi. Festivalda Xurşidbanu 
Natəvan, Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən 
bəy Zərdabi, Mirzə Ələkbər Sabir, Hüseyn 
Cavid, Əhməd Cavad, Əhməd Baytursunulı, 
Ömər Faiq Nemanzadənin anım tədbirləri də 
keçirildi. Burada nəşriyyatlar öz məhsullarını, 
yeni kitabları sərgilədi, imza günləri keçirdi. 
Açılış günü Beynəlxalq Türk Akademiyasının 
Nur Sultanda qazaxca nəşr etdiyi “QARA-
BAĞ – Azərbaycanın incisi” tarix, mədəniyyət, 
təbiət kitabının təqdimatı ən diqqətəlayiq 
hadisələrdən oldu.

 Ölkələr var ki, bir ildə bir festival keçirsə 
böyük hadisə sayılır. Azərbaycanın paytaxtı bir 
gündə iki beynəlxalq festivala evsahibliyi etdi! 
Qürur duyduq!

Dövlətimiz var olsun!

Əkbər QOŞALI

Mayın 26-da Bakıda “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı başlandı!  
28 May – Müstəqillik Günü ərəfəsində başlayan, 4 gün davam edən festival bir 
çox özəlliklərə malik idi. Önəmli məqam odur ki, 28 Mayı illərdir bayram kimi 
keçirsək də, məhz bu il yeni  ad və məzmunla bayram etdik. Bayram dünya-
da, bizim aid olduğumuz geopolitik məkanda qlobal problemlərin yaşandığı 
dönəmə düşdü. “Rusiya – Ukrayna münasibətlərində yaranmış qlobal qey-
ri – sabitlik dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın müstəqilliyi 
və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiq etdi. Biz qarşıdan gələn illər və 
onilliklərdə münasibətlərimizi daha da genişləndirmək arzusundayıq.

7 iyun 2022-ci il, çərşənbə axşamı 5

USER 2
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2022.- 7 iyun.- S.

USER 2
Машинописный текст




