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Ölkənin siyasi sistemində sağlam müxalifətçiliyin əhəmiyyətini bildirən və siyasi münasibətlərdə sağlam dialoq 
mühitini siyasi dəyər kimi təsvir edən Prezident ilham Əliyevin fikirlərini diqqətinizə çatdırırıq:

“Müxalifət nümayəndələri bəzən iqtidar nümayəndələrinin görmədiyi qüsurları görürlər, onları dilə gətirirlər, 
onları diqqətə çatdırırlar və bu, çox müsbət haldır. Ancaq, eyni zamanda, bir daha demək istəyirəm ki, bütün siyasi 
qüvvələr üçün bir amal, bir məsələ toxunulmaz olmalıdır, bu da bizim müstəqilliyimiz, dövlətçiliyimiz və dövlət maraq
larıdır.”

“Hesab edirəm ki, hakimiyyət tərəfindən atılan addımlar, siyasi dialoqun başlanması və müxalifət partiyaları tərəfin
dən buna müsbət reaksiya verilməsi müstəqillik dövründə tam yeni vəziyyətin yaradılmasına gətirib çıxarır.”

“Mən demişdim ki, bizim normal dialoqa ehtiyacımız var, hökumətlə müxalifət arasında, aparıcı partiya ilə digər 
partiyalar arasında normal, sivil münasibətlərə ehtiyacımız var.”

“Uğurla başlayan bu siyasi dialoq bizim siyasi sistemimizi gücləndirəcək və Azərbaycanın dayanıqlı inkişafının tə
min olunması işinə xidmət edəcəkdir.”

“Biz yeni dövrdə siyasi dialoqu daha da dərinləşdirməliyik. Belə qərara gəldik, belə təklif etdik ki, ümummilli 
məsələlərdə heç bir fərqli fikir ola bilməz. Ümumi məsələlər Qarabağ məsələsidir. Ümumi məsələlər siyasi partiyaların 
fəaliyyətidir, demokratiyanın inkişafıdır, iqtisadi azadlıqların bərqərar olmasıdır, ölkəmizin güclənməsidir. Bu gün bu 
siyasi dialoq aparılır. Mən bunu çox təqdir edirəm. Hesab edirəm ki, ölkəmizin gələcək siyasi sisteminin təkmilləşməsi 
üçün bunun böyük əhəmiyyəti var.”

(DAVAMI 3-cü səhifədə)

Ulu Öndər Heydər Əliyevin “Azərbaycanlıların 
soyqırımı haqqında” 1998-ci il 26 mart tarixli 
Fərmanında qeyd olunur: “Azərbaycanın XIX

XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri torpaqlarının 
zəbti ilə müşayiət olunaraq, ermənilərin azərbaycan
lılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçir
diyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil 
etmişdir. Bu hadisələrin yalnız birinə - 1918-ci il mart 
soyqırımına siyasi qiymət vermək cəhdi göstərilmişdir. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi Azərbay
can Respublikası bu gün onun axıra qədər həyata ke
çirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı olaraq soyqı
rımı hadisələrinə siyasi qiymət vermək borcunu tarixin 
hökmü kimi qəbul edir”.

Azərbaycan xalqının başına gətirilən ən dəhşət
li faciələrdən biri də 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 
Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən daş
nak-bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddar
lıqla törədilmiş kütləvi qırğınlardır.

Bakı şəhərində, habelə Bakı quberniyasına daxil 
olan digər şəhər və qəzalarda on minlərlə dinc sakin 
etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilmiş, in
sanlar işgəncələrə məruz qalmış, onlara qəsdən fiziki 
qüsurlar yetirlimişdir. Yaşayış məntəqələri dağıdılmış, 
mədəniyyət abidələri, məscid və qəbiristanlıqlar yer
lə-yeksan edilmişdir. Sonrakı dövrlərdə daha da azğın
laşan erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini davam 
etdirib, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İrəvan 
və digər bölgələrdə kütləvi qətllər, talanlar və etnik tə
mizləmələr həyata keçiriblər.

(DAVAMI 3-cü səhifədə)^
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"Heydər Əliyev və Azərbaycançıhq 
məfkurəsi" mövzusunda konfrans

Martın 30-da Ağcabədi 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
təşkilatçılığı ilə Ağcabədi 
Bayraq Muzeyində “Hey
dər Əliyev İli” çərçivəsində 
“Heydər Əliyev və Azərbay- 
cançılıq məfkurəsi” mövzu
sunda konfrans keçirilib.

Konfransda Ağcabədi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı, 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin Ağcabədi filia
lının, Ağcabədi Pedaqoji kol
lecinin müəllim-tələbə heyə
ti, Qarabağ Regional Təhsil 
İdarəsinin Ağcabədi rayon 
üzrə Təhsil sektorunun əmək
daşlar^ elm xadimləri, Yeni 
Azərbaycan Partiyası fəalla
rı, ictimaiyyət və media nü
mayəndələri iştirak ediblər.

Toplantı iştirakçıları ilk öncə 

Bayraq Muzeyinin foyesində 
Ağcabədi rayon Heydər Əliyev 
Mərkəzi tərəfindən təşkil edil
miş foto, rəsm və kitablardan 
ibarət sərgi ilə tanış olublar.

Konfrans ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xatirəsinə 
həsr olunmuş video-çarxın nü
mayişi ilə başlayıb.

Daha sonra tədbir Ağca
bədi Rayon İcra Hakimiyyə
tinin başçısı Rafil Hüseynov 
tərəfindən açıq elan edilib, 
Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Himni səsləndirilib. Ulu 
Öndər Heydər Əliyevin, eləcə 
də dövlətimizin müstəqilliyi, 
suverenliyi və torpaqlarımı
zın azadlığı uğrunda canlarını 
qurban vermiş Vətən şəhidlə
rinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad olunub.

Rayon rəhbəri milli özünü
dərk və Azərbaycançıhq məf
kurəsinin formalaşmasında 
dahi liderin əvəzsiz xidmətin
dən ətraflı söz açıb.

Məruzə ilə çıxış edən Azər
baycan Dövlət Pedaqoji Uni
versitetinin Ağcabədi filialının 
Tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini, dosent Mahir Səli
mov Ulu Öndər Heydər Əli
yevin Azərbaycan xalqının 
taleyində oynadığı mühüm 
roldan, onun yorulmaz siya
si fəaliyyətindən geniş söz 
açıb. Natiq bildirib ki, müasir, 
güclü Azərbaycanın qurulma
sında, inkişaf etməsində dahi 
şəxsiyyətin misilsiz xidmətləri 
qədirbilən Azərbaycan xalqı 
tərəfindən həmişə yüksək qiy- 
mətlədirilib və Vətənini sevən 
hər kəsin yaddaşına ömürlük 
həkk olunub.

Məruzə ətrafında Dini Qu
rumlarla İş üzrə Dövlət Ko

mitəsinin Ağcabədi bölgəsi 
üzrə şöbənin müdiri Əlizadə 
Nəcəfov, Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universitetinin Ağca
bədi filialının Dillər, ədəbiyyat 
və onların tədrisi texnologiya
sı kafedrasının müdiri, dosent 
Vaqif Allahverdiyev, şəhər 5 
saylı tam orta məktəbinin di

rektoru Fəridə Allahverdiye
va, rayon Gənclər və İdman 
İdarəsinin rəis müavini Eldəniz 
Qənbərov çıxış edərək Hey
dər Əliyev ideyalarının, onun 
uzaqgörən siyasətinin uğurlu 
bəhrəsi olaraq Azərbayca
nın Avropa, eləcə də dünya 

arenasındakı hazırkı yüksək 
nüfuzundan və söz sahibi ol
masından danışıblar. Çıxışçı
lar eyni zamanda bildiriblər ki, 
nə qədər ki, Azərbaycan xalqı 
var, insanlar tərəfindən dahi 
rəhbərə olan sonsuz sevgi və 
dərin ehtiram heç zaman azal
mayacaq.

Sonda Ağcabədi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Rafil 
Hüseynov konfransın işini qə
naətbəxş olduğunu vurğulaya- 
raq iştirakçılara öz təşəkkürü
nü bildirib.

Gündüz SEVİNDİK
Fotolar Mais İbrahimovundur

28 mart 2023-cü il tarixdə Yeni Azər
baycan Partiyası Ağcabədi rayon 
təşkilatı “31 Mart-Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü elan edilməsi barə
də Ulu Öndər Heydər Əliyevin verdiyi 
Fərmanın tarixi əhəmiyyəti” mövzu
sunda konfrans keçirib. Konfransda 
rayon təşkilatının, ərazi partiya təşki
latlarının əməkdaşları, YAP fəalları və 
yerli media qurumları iştirak ediblər.

YAP Ağcabədi rayon təşkilatının kon
frans zalında keçirilən tədbirdə öncə 
Azerbaycanın müstəqilliyi və ərazi bü
tövlüyü uğrunda canından keçən şə
hidlərin və soyqırım qurbanlarının əziz 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

Konfransı YAP Ağcabədi rayon təş-

Tarixi əhəmiyyətli fərman sədri Rəsmiyyə Allahverdiyeva, 6 saylı 
ərazi partiya təşkilatının sədri Nərminə 
Əkbərova çıxış edərək, ermənilər tərə
findən azərbaycanlıların kütləvi surətdə 
qırğına, represiyaya məruz qalmalarını, 
doğma yurdlarından didərgin salınma
larını XX əsr tarixinin ən faciəli və dəh
şətli hadisələri olduğunu qeyd edərək, 
bu hadisələrin səbəbkarlarına hiddət və 
nifrətlərini ifadə ediblər.

Çıxışçılar hazırda Ölkə Prezidenti, 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əli
yevin apardığı uğurlu xarici və daxili si
yasət nəticəsində işğaldan azad olunan 
ərazilərdə sürətli abadlıq-quruculuq iş
lərinin həyata keçirildiyi vurğulanıb.

' Hüseyn QULUZADƏ

kilatının sədri Rövşən 
Əhmədov açaraq azər
baycanlıların soyqırımı ilə 
bağlı tədbir iştirakçılarına 
ətraflı məlumat verib, er
məni millətçiləri tərəfindən 
xalqımıza qarşı törədilən 
soyqırım və təcavüz si
yasətinə ulu öndər Heydər 
Əliyevin ikinci dəfə siyasi 
hakimiyyətə gəlişindən 
sonra ilk dəfə hüquqi-siya

si qiymət verildiyini, Azər
baycan Respublikası Pre
zidentinin 26 mart 1998-ci 
il tarixli Fərmanının tarixi 
və mühüm əhəmiyyət da
şıdığını bildirib.

Konfransda YAP Ağ
cabədi rayon təşkilatının 
Qaradolaq ərazi partiya 
təşkilatının sədri Bay
ram İsmayılov, Sarvanlar 
ərazi partiya təşkilatının
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31 Mart - Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günüdür

(ƏVVƏLİ 1-ci səh.) Et
nik təmizləmə siyasətinin 
nəticəsi olaraq Bakı So
veti qoşunları və daşnak 
erməni silahlı dəstələri 
30 mindən çox azərbay
canlını qətlə yetirmiş, 10 
minlərlə insanı öz torpaq
larından qovmuşlar.

Erməni cəlladları uşaq, 
qoca, qadın demədən 
dinc əhalini kütləvi surət
də qətlə yetirmiş, on 
minlərlə azərbaycanlı ilə 
yanaşı, minlərlə ləzgi, 
yəhudi, rus, avar və ta
lış milliyyətinə mənsub insanları qılıncdan, 
süngüdən keçirərək diri-diri yandırmış, milli 
memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstəxanala
rı, məscid və mədəni abidələri dağıtmışlar.

Dinc azərbaycanlıların qırğınında Bakı 
Sovetinin 6 min silahlı əsgəri, eyni zamanda 
“Daşnaksutyun” partiyasının 4 minlik silahlı 
dəstəsi iştirak etmişdir. Üç gün davam edən 
qırğın zamanı erməni silahlıları bolşeviklə
rin köməyi ilə azərbaycanlıların yaşadıqları 
məhəllələrə qəflətən basqınlar etmiş, uşaq
dan böyüyədək hər kəsi qətlə yetirmişlər.

Şamaxıda baş vermiş hadisələr ilə əlaqə
dar ilkin məlumat mənbələrinin böyük hissə
si Sovet dövründə bu ağır cinayəti ört-basdır 
etmək üçün məhv olunduğuna görə erməni 
cinayətlərinin tam mənzərəsi bu günə qədər 
formalaşmayıb. Ekspertlərin rəyinə əsasən 
Şamaxıda ermənilər tərəfindən 7 min nəfə
rin, o cümlədən 1653 qadın və 965 uşağın 
öldürüldüyü bildirilir. Bu faciənin tədqiqi 
məqsədilə 1918-ci il iyulun 15-də yaradılmış 
Fövqəladə istintaq Komissiyası tərəfindən 
həmin dövrdə Şamaxı qəzasındakı 120 kən
din 86-nın erməni təcavüzünə məruz qaldığı 
təsdiqlənib.

Ötən əsrin 90-cı illərindən etibarən yerli tə
dqiqatçılar da Şamaxı hadisələri ilə bağlı bir 
sıra araşdırmalar aparıblar. Onların tədqiqatı 
nəticəsində (yüz nəfərə yaxın şahiddən top
lanan xatirə və məlumatlar) müəyyən edilib 
ki, erməni cinayətkarları Şamaxı şəhərində 
təqribən 14-16 min, onun 40 kənd və oba
sında 6-8 min nəfəri qətlə yetirib. Şamaxı 
qəzasından didərgin düşənlərin sayı isə 18 
min nəfərdən çox olub.

Quba qırğınları zamanı şəhərdə öldü- 
rülənlərin təxmini sayının 2900-dək, Quba 
qəzası üzrə ümumilikdə isə 4000 nəfərdən 
artıq olduğu qeyd olunur. Bu soyqırımı nə
ticəsində Quba qəzasının 122 kəndi dağı
dılmış, 2750-dən çox ev tamamilə yandırıl
mışdır. Aparılmış tədqiqatlar sübut etdi ki, 
ermənilər dinc əhaliyə divan tutan zaman 
odlu silahdan istifadə etməyiblər.

Qubada aşkarlanan kəllə və digər insan 
sümüklərində güllə yeri yoxdur. Onların ha
mısı küt alətlərlə öldürülüb. Qətlə yetirilmiş 
insanların baş nahiyəsindən balta ilə vurub
lar. Sonra xəncərdən istifadə etməklə başı 
bədəndən ayırıblar. Bəzi kəllə sümüklərin
də mismarlar aşkarlanıb, insanların başına 
mismar vurmaqla öldürülməsi bu vəhşiliyin 
hüdudlarının olmadığını göstərir. Xüsusi 
qəddarlıqla öldürülən insanlar su arxlarına 
və quyulara doldurulub, üzəri torpaqla örtü
lüb.

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bütün 
soyqırımı faciələrini qeyd etmək məqsədi ilə 
1998-ci il martın 26-da Ulu öndər Heydər 
Əliyev “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqın
da” Fərman imzalamışdır. Sözügedən Fər
manla martın 31-i “Azərbaycanlıların Soyqı
rımı Günü” elan edilmişdir. Həmin Fərmanın 
icrasının ardıcıl və mütəşəkkil şəkildə hə
yata keçirilməsi ilə bağlı ulu öndər Heydər 
Əliyev 30 mart 1999-cu ildə tədbirlər planı 
təsdiq etmişdir.

“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 
Fərmanın imzalanması faktı məsələ ilə bağlı 
aparılan tədqiqatlara, habelə həqiqətin üzə

çıxarılması istiqamətində səylərin artırılma
sına təkan verdi. Sözügedən Fərmandan 
sonra həmin tarixin öyrənilməsi istiqamətin
də mühüm işlər görülmüş, çoxlu əsərlər ya
zılmış və əcnəbi dillərə tərcümə olunmuşdur.

Ötən illər ərzində aparılmış araşdırmalar 
sayəsində bir çox yeni faktlar və sənədlər 
toplanıb, habelə Quba şəhərində kütləvi mə
zarlıq aşkarlanıb. Üzə çıxmış tarixi faktlar 
1918-ci ilin mart-aprel aylarında və sonrakı 
dövrlərdə erməni millətçilərinin həyata keçir
dikləri qanlı aksiyaların coğrafiyasının daha 
geniş və faciə qurbanlarının sayının qat-qat 
çox olduğunu sübuta yetirir.

2007-ci ilin aprelində Quba stadionunun 
təmiri ilə əlaqədar aparılan qazıntı işləri nəti
cəsində kütləvi məzarlıq aşkarlandı. Məzar
lıqdan tapılan insanların cəsədləri üzərində 
tibbi ekspertiza, antropoloji araşdırmalar 
aparıldı. Məzarlıqda 500-dək insan kəlləsi 
vardı. Onlardan 50-dən çoxu uşaqlara, 100- 
dən çoxu qadınlara aid idi. Bu adamların 
1918-ci ildə ermənilərin Qubada törətdiyi 
soyqırımı qurbanları olduğu sübuta yetirildi. 
Bu həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl
ması, Azərbaycan xalqının gələcək nəsilləri
nin milli yaddaşının qorunması və soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti ilham Əliyev 30 dekabr 2009-cu il 
tarixli Sərəncamı ilə Quba şəhərində “Soyqı
rımı memorial kompleksi“nin yaradılmasına 
qərar vermişdir. Memorial kompleks 2012- 
2013-cü illərdə Quba şəhərində Qudyalça- 
yın sol sahilində inşa edilmiş və 2013-cü il 
sentyabrın 18-də açılmışdır. Kompleksin 
ümumi sahəsi 3,5 hektardır və 5 hissədən 
ibarətdir.

Dövlət başçısı Soyqırımı memorial komp
leksinin açılışı zamanı demişdir: “1918-ci ilin 
mart-iyul aylarında erməni quldur dəstələri 
Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazilə
rində dinc əhaliyə qarşı soyqırımı törətmiş
lər. Beş ay ərzində 50 mindən çox soyda
şımız erməni faşizminin qurbanı olmuşdur. 
Bakıda, Quba qəzasında, Şamaxıda, Qu
sarda, İrəvanda, Naxçıvanda, Zəngəzurda, 
Qarabağda, Lənkəranda, demək olar ki, 
bütün Azərbaycan torpaqlarında bizə qar
şı soyqırımı törədilmişdir... Bakı soyqırımı, 
Quba soyqırımı, ikinci Dünya müharibəsin
də erməni faşizminin törətdiyi cinayətlər və 
keçən əsrin sonlarında növbəti dəfə erməni 
faşizminin təzahürləri Azərbaycan tarix el
mində geniş şəkildə tədqiq edilməlidir.”

Erməni-bolşevik silahlı dəstələrinin azər
baycanlılara qarşı törətdikləri bəşəri ci
nayətlər barədə həqiqətlərin ölkə və dünya 
ictimaiyyətinə daha dolğun çatdırılması 
məqsədilə Prezident ilham Əliyev 2018-ci il 
yanvarın 18-də “1918-ci il azərbaycanlıların 
soyqırımının 100 illiyi haqqında” Sərəncam 
imzalamışdır. Sərəncamla Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin Administrasiyasına 
1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 
yüzüncü ildönümünə həsr olunmuş tədbir
lər planının hazırlanıb həyata keçirilməsinin 
təmin edilməsi tapşırılmış, həmçinin Milli 
Məclisə soyqırımın 100 illiyi ilə bağlı xüsusi 
iclasın keçirilməsi tövsiyə edilmişdir.
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İqtidar siyasi 
dialoq prinsiplərinə 

sadiqdir
(ƏVVƏLİ 1-ci səh.) Ölkəmizdə dayanıqlı di

aloq ənənələrinin formalaşdırılması siyasətinin 
ilk mərhələsi hesab olunan ötən iki ili xarakte
rizə edən əsas xüsusiyyətlər bunlardır:

Ötən iki il “siyasi dialoq” məfhumunun aktual
laşdırılması mərhələsi idi;

Ötən müddət siyasi münasibətlərin iştirakçı
ları arasında dialoq ilə bağlı olan lazımi vərdiş 
və səriştələrin inkişaf etdirilməsi dövrü idi;

Ötən dövr siyasi münasibətlərdə köhnə ste
reotiplərin dəyişdirilməsi mərhələsi idi;

Qərəzli mövqelərdən çıxış edən tərəflər üçün 
ötən müddət səhvləri etiraf etmək və siyasi fəa
liyyətini yeni təmiz səhifədən başlamaq şansını 
bəxş edən dövr idi;

Ötən dövr siyasətdə sağlam münasibətlərin 
tərəfdarlarını müəyyən etmək və müxtəlif təx
ribatlarla ölkədə həmrəylik mühitinə zərbə vur
maq arzusunda olan “qüvvələrin” ifşa olunması 
dövrü idi;

Ötən dövr siyasi sistemin sağlamlaşdırılması 
dövrü idi;

Ötən dövr sistemli islahatlara hazırlıq, ha
belə siyasi sistemin güclü və zəif tərəflərinin 
müəyyən olunması dövrü idi;

Ötən dövr regionda formalaşan yeni reallığa 
adaptasiya dövrü idi;

Ötən dövr “siyasi dialoq” məfhumunun de
mokratik siyasi mədəniyyətin ayrılmaz göstəri
cisinə çevrilməsi dövrü idi;

Ötən dövr siyasətdə xalqın və xarici qüvvələ
rin dostlarını bir-birindən ayırd etmək dövrü idi;

“Siyasi partiyalar haqqında” yeni Qanun si
yasi proseslərdə iştirak edən tərəflər arasında 
güclərinin balansına xidmət edir. Belə ki, Qa
nunun tələblərinə cavab verən partiyalar rəqa
bətə dözümlü olduğunu sübut edirlər.

“Siyasi partiyalar haqqında” yeni Qanunun 
hazırlanması və qüvvəyə minməsi faktı təkcə 
formalaşan yeni siyasi konfiqurasiyasının təza
hürü deyil. Yeni Qanun, eyni zamanda siyasi 
dialoqu atributiv müstəvidən konstruktiv əmək
daşlıq müstəviyə çıxardan ali siyasi iradənin 
təzahürüdür. Prezident ilham Əliyevin təşəb
büsü ilə ölkədə siyasi dialoq mühitinin inkişaf 
etdirməsi siyasi proseslərdə iştirak edən bütün 
tərəfləri açıq və bərabərhüquqlu münasibətlərə 
dəvət olunması deməkdir.

“Siyasi partiyalar haqqında” Qanun layihə
sinin hazırlanması zamanı aşağıdakılar təmin 
edilib:

Qanun layihəsi ilə bağlı təkliflərin təqdim 
olunması üçün Milli Məclis tərəfindən cari ilin 
26 iyul tarixində siyasi partiyalara müraciət olu
nub;

Milli Məclisin tarixində ilk dəfə olaraq komitə 
iclasına çıxarılmazdan əvvəl Qanun layihəsi 
Mili Məclisin saytında sentyabrın 7-si rəy və 
təkliflərin bildirilməsi üçün yerləşdirilib;

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən Qanun 
layihəsində əksini tapmış əsas məsələlər ilə 
bağlı ictimai rəy sorğusu keçirilib;

Sənədin ictimai əhəmiyyəti nəzərə alınaraq 
Qanun layihəsi ilə bağlı siyasi partiyaların, 
qeyri-hökumət təşkilatlarının, politoloqların və 
media nümayəndələrinin iştirakı ilə 2 ictimai 
dinləmə keçirilib;

Qanun layihəsində dinləmələrdən sonra 
müsbətə doğru 70-dək, Milli Məclisdə komitə 
və plenar iclaslardan sonra müsbətə doğru 40- 
dək əlavə və dəyişiklik edilib;

Venesiya Komissiyasının sırf siyasi partiya
nın statusuna və fəaliyyətinə aid olan 132 töv
siyəsindən 112-si Qanun layihəsində nəzərə 
alınıb.

iqtidar siyasi dialoq prinsiplərinə sadiqdir. 
Dialoq mühiti siyasətdə açıq münasibətlərin 
bərqərar olmasını tələb edir. Ölkənin siyasi 
tarixində ilk dəfədir ki, yeni Qanunun hazırlan
ması prosesinə siyasi münasibətlərin bütün iş
tirakçı tərəfləri cəlb olunmuşdur. Qanuna dair 
təkliflərin təqdim olunması ilə bağlı iqtidarın 
açıq müraciətləri siyasətdə bilavasitə demokra
tik prinsiplərinə sadiqliyinin təzahürdür.

Təşviq olunan siyasi dialoq mühiti siyasi 
partiyaları cəmiyyətə daha yaxın edir. Siyasi 
dialoqda aktiv şəkildə iştirak edən partiyaları 
cəmiyyət artıq tanıyır. Eyni zamanda, dialoq 
mühiti siyasi partiyalara öz gücünü obyektiv 
şəkildə dəyərləndirmək üçün şərait yaratmış
dır. Təsadüfi deyil ki, bəzi siyasi partiyalar 
rəqabət mühitinə tab gətirə bilmədikləri üçün 
fəaliyyətlərinə son qoyulması ilə bağlı bəyanat

larını vermişlər. Bu cür halları obyektiv və təbii 
proses kimi qəbul etmək lazımdır.

Siyasətdə dialoq mühiti demokratik dəyər 
kimi qiymətləndirilməlidir. Prezident ilham Əli
yevin dialoq təşəbbüsləri ölkədə demokratik 
ənənələrinin dərinləşdirilməsinə xidmət edir. 
Siyasi proseslərə qiymət verərkən, obyektivlik 
naminə nəzərə alınmalıdır ki, ölkəmizdə dialoq 
təşəbbüsü ilə çıxış edən tərəf məhz iqtidardır.

Dialoq mühiti siyasi münasibətlərdə iştirak 
edən tərəflər arasında mövqelərinin balansı
na xidmət edir. Təsadüfi deyil ki, ötən müddət 
ərzində siyasi dialoq prosesi çərçivəsində fərq 
vermədən yüzlərlə görüş təşkil olunub, habelə 
çoxlu sayda müxtəlif səpgili məsələlər açıq və 
əməkdaşlıq şəraitində müzakirə olunaraq öz 
həllini tapmışdır.

Dialoq prosesi keyfiyyət etibarı ilə artıq yeni 
və fərqli müstəvidə inkişaf edir. Prezident ilham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə təşviq olunan 
siyasi dialoq yeni daha təkmil və konstruktiv 
modelə transformasiyaya uğrayıb. Belə ki, qə
bul olunmuş “Siyasi partiyalar haqqında” yeni 
Qanun “dialoq” məfhumunu siyasi aktorlar ara
sındakı münasibətlərin legitimliyini şərtləndirən 
əsas amillərdən birinə çevirib. Odur ki, sağlam 
dialoqu inkar edən qüvvələr siyasi münasibət
lərdə irrasional tərəf kimi çıxış edir.

Ölkəmizdə təşviq olunan dialoq siyasətinin 
məzmunu dialoqu sadəcə siyasi dəyər kimi 
təşviq olunması formatından, dialoqu siyasət
də demokratik münasibətləri şərtləndirən işlək 
mexanizm kimi qəbul etdirmək formatına qədər 
transformasiyaya uğrayıb.

Prezident ilham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkə
mizdə son bir neçə ildə intensiv şəkildə təşviq 
olunan siyasi dialoq prosesi onu göstərdi ki, 
siyasi partiyalar arasında kəskin inkişaf fərqi 
mövcuddur. Sözügedən inkişaf fərqi bir çox 
partiyaların sadəcə təzyiq aləti kimi istifadə 
olunmasına münbit şərait yaratmışdır.

inkişafında durğunluq dövrünü yaşayan 
siyasi partiyaların ölkənin siyasi sisteminin 
funksionallığına fayda verməsi artıq mümkün
süzdür. Zəif partiyalar xarici qüvvələrin əlində 
manipulyasiya alətinə çevrilir. Odur ki, yeni 
Qanun tərəflər arasında güclərin balansına və 
adekvat rəqabət mühitinin formalaşdırılmasına 
xidmət edir.

Regionda formalaşan yeni reallıq və dünyada 
cərəyan edən mürəkkəb siyasi proseslər siyasi 
münasibətlərin iştirakçılarından yeni və müasir 
fəaliyyət meyarlarına adekvat olmalarını tələb 
edir. “Siyasi dialoq” artıq sadəcə demokratik 
məzmunlu atributiv xarakterli bir məfhum kimi 
yox, siyasətdə təkmil, konstruktiv, məsuliyyətli 
və peşəkar münasibətlərin mövcudluğunu şərt
ləndirən işlək mexanizm kimi qəbul olunmalıdır.

Siyasi dialoqla bağlı olan təşəbbüsləri in
kar edən və bu proseslərdə iştirak etmək
dən boyun qaçan qüvvələr öz radikal və xain 
mövqelərini nümayiş etdirmiş olurlar. Siyasi 
partiyaların güclənməsinə və ölkənin siyasi sis
temində rolunun artırılmasına xidmət edən yeni 
Qanuna qarşı sərt və qərəzli şəkildə çıxış edən 
qüvvələr özlərini ifşa etdilər. Bu cür partiyalar 
açıq rəqabətə hazır deyillər və onlar müxalifət- 
çiliyə dair öz inhisarçılığını itirmək qorxusunu 
yaşayırlar.

Radikal müxalifətin tənqidi ritorikası emosi
onal və spekulyativ xarakterli demaqogiyadır. 
Müxalifətin emosional və əsassız ritorikasının 
təyinatı ölkəmizdə yeni təxribat xarakterli situ
asiyalarının yaradılmasından ibarətdir. Rasi- 
onallıq və konkretlikdən uzaq olan demaqogi- 
yanın strateji hədəfi əldə olunmuş uğurlara 
“kölgə” salmaqdan ibarətdir.

Siyasi şərhlərdə qeyri-obyektivlik və qərəzli
lik bilavasitə xarici qüvvələrin marağına xidmət 
etməyinin təzahürüdür. Radikalların qərəzli 
siyasi ritorikası məhz iqtidar tərəfindən ötən 
müddət ərzində əldə olunmuş uğurlarının göz
dən salınmasına fokuslanıb. Bu cür ritorika 
sağlam əməkdaşlığa çağırmır, bu cür ritorika 
cəmiyyətin parçalanmasına xidmət edir. Odur 
ki, iqtidarın dialoqla bağlı açıq mesajlarına radi
kallar yalnız yeni təxribatlarla cavab verir.

Dialoqu inkar edən radikalların tək amacı 
küçə etirazlarıdır. Bu cür yanaşma rasional, xü
susilə də peşəkar və demokratik sayıla bilməz.

“Siyasi partiyalar haqqında” yeni Qanun xa
rici qüvvələrinin maraqlarına xidmət edən radi
kalların “qara kabusudur”. Yeni Qanun siyasi 
partiyalardan manipulyasiya aləti kimi istifadə 
etməsi üçün əsaslı çətinlik yaradır.

Rasional və demokratik müxalifətçilik dia- 
loqsuz mümkünsüzdür. Açıq müzakirələri tələb 
edən dialoq mühiti cəmiyyətdə mövcud poten
sialının səfərbər olunmasına xidmət edir. Odur 
ki, dialoqun inkar etməsi milli həmrəyliyə qarşı 
çıxış etmək deməkdir.

“ARAN”
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Heydər Əliyev - 100
Heydər Əliyev və 
azərbaycançıhq 

ideologiyası
Azərbaycançıhq müstəqil, suveren Azərbay

canın istiqlalını və bu ölkədə dünyəvi prinsiplərə 
malik sivil demokratik dövlət uğrunda mübarizəni 
strateji məqsəd seçən Azərbaycan xalqının ide
ologiyasıdır. Onun əsasında Azərbaycanı özünə 
vətən sayan bütün xalqların milli, etnik, dini və 
sosial hüquqlarının bərabərliyi ideyası dayanır. 
Azərbaycançıhq milli dövlət ideologiyası kimi, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya əsasla
rına söykənən, Azərbaycanın müstəqilliyinə, onun 
hüquqi və demokratik dövlət kimi inkişafına və milli 
təhlükəsizliyinin qorunmasına xidmət edən dəyər
lər sistemidir. Azərbaycançıhq ideologiyası XIX 
əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində təşəkkül taparaq 
formalaşmış və bir əsr ərzində davamlı təkamül 
yolu keçmişdir.

Hələ sovet dövründə Azərbaycana yeni təyin 
olunan rəhbər olmaqla Heydər Əliyevin ilk addım
larından biri respublikada mənəviyyatın saflaşdı
rılması, təhsilin inkişaf etdirilməsi, mədəniyyət və 
əxlaq dəyərlərinin milli adət-ənənələrin təməli kimi 
qorunub saxlanması sahəsində işlərlə bağlı idi. 
Hələ o zamanlar sovetlər ittifaqı daxilində azərbay- 
cançılıqla bağlı hər hansı bir fəaliyyətin aparılması 
çox təhlükəli idi. Lakin bu ideologiyanın təməlinin 
qoyulması istiqamətində Ulu Öndər kifayət qədər 
işlər görə bilmişdir. Məhz təməli o zamanlardan 
qoyulan fəaliyyətin nəticəsində müasir, müstəqil 
Azərbaycanın əsas mövcudluq ideologiyası yaran
dı. Belə ki, bəzi qonşu dövlətlərdən fərqli olaraq 
Azərbaycan öz zəngin multikultural ənənələri ilə 
fərqlənir. Bu baxımdan azərbaycançıhq ideologi
yasının ölkəmizdə bərqərar olması, Azərbaycan 
türkləri ilə yanaşı yaşayan digər xalqları bir amal 
uğrunda - vahid Azərbaycan uğrunda birləşdirir. 
Məhz bunun sayəsində xalqımız 2020-ci ildə 44 
günlük Vətən savaşında öz birliyini bir daha sübut 
edərək erməni-faşist qüvvələrinin başını əzdi, ərazi 
bütövlüyünü bərpa etdi.

Azərbaycançıhq məfkurəsinin formalaşması bu 
istiqamətdə qəbul edilmiş hər hansı bir qərardan 
asılı deyil, Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyətin yorul
madan həyata keçirdiyi fəaliyyətdən asılı olduğu
nun nəticəsi idi.

Azərbaycançılığın mühüm tərkib hissələrindən 
biri Azərbaycan dilidir, ona adekvat dövlət münasi
bətinin formalaşmasıdır.

Hər hansı bir dili ilk növbədə onun daşıyıcısı 
olan xalq yaşadır. Azərbaycan dilinin gözəl bi
licisi və böyük təəssübkeşi olan Heydər Əliyev 
özünəməxsus müdrikliklə demişdir: “Biz öz əcdad
larımıza daim minnətdar olmalıyıq, ona görə ki, ən 
çətin vaxtlarda dilimiz itməyib, yaşayıb. Onu xalq 
yaşadıbdır, eyni zamanda onu xalqımızın böyük 
şəxsiyyətləri yaşadıblar”. Bəli, dilin hərtərəfli inkişa
fı, zənginləşməsi, işlək və mütəhərrik hala gəlməsi, 
beynəlxalq səviyyəyə çıxması, nüfuz qazanması 
təkcə xalqdan asılı deyil. Burada bütün zamanlar
da doğma dilin keşiyində duran, söz sərrafları kimi

tanınan yaradıcı ziyalılarda öz-özlüyün
də həlledici rol oynaya bilməzlər. Tarixin 
təcrübəsi dönə-dönə göstərmişdir ki, 
dilin inkişafı milli müstəqillik ideyaları, 
dövlətçilik ənənələri ilə, habelə bu ide
ya və ənənələri öz fəaliyyətində gerçək
ləşdirən qüdrətli dövlət başçılarının, öz 
xalqlarının tarixinə islahatçı kimi daxil 
olmuş böyük siyasi liderlərin adı ilə sıx 
bağlıdır. ' '

Azərbaycan rəhbərliyinin ilk günlərin
də əgər ulu öndər respublikada mənə
viyyatın saflaşdırılması, təhsilin inkişaf 
etdirilməsi, mədəniyyət və əxlaq dəyər
lərinin milli adət-ənənələrin təməli kimi 
qorunub saxlanması ilə əlaqədar idisə, 
artıq 1978-ci ildə o zamanki SSRİ-də 
həyata keçirilən konstitusuya islahatları 
prosesində respublikanın yeni qəbul edilmiş kons
titusiyasında məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan 
dili dövlət dili kimi təsdiq olundu.

Ulu öndərin növbəti addımları sırasında respub
likanın iqtisadi potensialının gücləndiliməsi məqsə
di ilə ağır sənayenin inkişaf etdirilməsi, yeni-yeni 
müəssisələrin tikilməsi və əsasını qoymaqla bu 
sahədə güclü maddi-texniki baza yaratmaq, peşə
kar milli kadrlar yetişdirmək idi.

Azərbaycanın zəngin yerüstü və yeraltı sərvət
lərə malik olduğunu gözəl anlayan Ulu öndər hələ 
o zamanlar Azərbaycanı qarış-qarış gəzərək ye
rində vacib qərarlar qəbul edirdi. Onun tərəfindən 
keçirilən hər bir görüş, yığıncaq səmimi anları yaşlı 
nəsil əziz bir xatirə kimi yad edirlər. Bununla da o, 
əsl azərbaycanlı-rəhbər obrazını yaratdı. Respubli
kanın hər bir guşəsinə səfər edən, inkişafla maraq
lanan, insanların həyat tərzi ilə tanış olan Heydər 
Əliyev bu siyasəti yorulmadan həyata keçirirdi. 
Bununla da o, Azərbaycan insanını daha yaxından 
tanıdı, onların ənənələrini, mənəvi dəyərlərini və 
digər milli keyfiyyətlərini ümumiləşdirərək toplayıb 
bu ideologiyanın əsasını qoydu.

Sovet hakimiyyəti dövründə Heydər Əliyev, 
həmçinin, sənətdə uğurlar qazanan yaradıcı insan
larımızı, şairləri, yazıçıları, elm adamlarını dövlətin 
yüksək mükafatları ilə təltif etdirməklə hamıya öz 
rəhbər qayğısını göstərdi.

Müstəqilliyimizin ilk illərində respublikanın başı
nın üstünü qara buludlar alanda, az qala vətəndaş 
müharibəsinin başlanması ərəfəsində Ümummil
li lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən işlər 
azərbaycançıhq ideologiyasının təbliği və mənim
sənilməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb etdi. Ötən 
zamanlar göstərdi ki, müstəqillik yolumuz Ümum
milli lider Heydər Əliyevin parlaq zəkasının, onun 
Azərbaycan torpağına, Azərbaycan insanına olan 
sevgisinin təzahürü kimi meydana çıxdı.

Azərbaycan tarixən müxtəlif millətlərin dinc ya
naşı yaşadığı, milli və dini tolerantlığın bərqərar 
olduğu ölkə olmuşdur. Burada hər bir xalqın və 
millətin nümayəndəsinə bərabər münasibət göstə
rilmişdir. Azərbaycan xalqının adət-ənənələrini, 
milli-mənəvi dəyərlərini birləşdirən baxışlar sistemi 
kimi azərbaycançıhq ideyası ictimai-siyasi proses
lərə, konstitusiya sisteminə, xüsusilə dövlət quru
culuğuna öz müsbət təsirini göstərir.

Azərbaycançıhq ideyası Azərbaycanın müstəqil
liyini qorumaq, onun demokratik inkişafını təmin 
etməklə bərabər, davakar millətçilik və şovinizmə 
qarşı təşəkkül tapmış ideologiyadır. Azərbaycançı- 
lıq ideyasının kökündə millətçilik yox, vətəndaşlıq 

dəyəri dayanır. Bu ideyanın məqsədi çoxmillətli 
Azərbaycan xalqının birləşməsi və demokratik yolla 
inkişaf etməsinə zəmin yaradan dəyərlər sistemini 
formalaşdırmaqdır. Çoxmillətli Azərbaycan xalqını 
birləşdirən azərbaycançıhq ideyası müstəqilliyin 
qorunmasına, demokratik inkişafa və hüquqi, sosi
al dövlətin qurulmasına xidmət edir.

Ona görə də “azərbaycançılığın” mahiyyəti 
müxtəlif xalqların, mədəniyyətlərin, ənənələrin, 
konfessiyaların vəhdətidir. O, ənənəvi mifləri və 
rəmzləri özündə birləşdirir, lakin bunlardan milli 
dövlətin simasında yeni fenomenlərin qorunması 
və əsaslandırılması üçün istifadə edir. “Azərbay- 
cançılığın” gücü ondadır ki, o, xalqın milli-mədəni 
eyniyyətini həm müdafiə etməyi və həm də qoru
yub saxlamağı bacaran dövlətlə insanların fərdi 
sosial-mədəni meyllərini üzvi şəkildə birləşdirməyə 
qadirdir. Şübhəsiz ki, öz birliyinə mənsubiyyət hissi 
həyatın özünə də məna və əhəmiyyət verir, qarşı
lıqlı məsuliyyət və qarşılıqlı əlaqə hissini möhkəm
ləndirir və beləliklə, tənhalıq və qəriblik hissini azal
dır. Bu ideologiya Azərbaycanda vahid birlik, vahid 
sosium formalaşdırır. Görünür, bu baxımdan bir 
sıra Qərb tədqiqatçılarının dəlilləri əsassız deyildir. 
Onlar hesab edirlər ki, insan “möhkəm köksalma 
və demək olar ki, tayfa mənsubiyyəti duyğuları 
doğuran tarixi ənənələrin mövcudluğu şəraitində 
özünü müdafiə olunmuş kimi hiss edə bilər”. Üstə
lik, cəmiyyətin mürəkkəbləşməsi, modernləşməsi, 
kosmopolitləşməsi, simasızlaşması və buna müva
fiq surətdə köklərin itirilməsi ilə bu ehtiyac nəinki 
azalmır, əksinə, müəyyən şəraitdə qat-qat güclənir. 
Belə vəziyyətdə məhz dövlət - insan cəmiyyətinin 
bu özünütəşkil forması öz növbəsində, tam olma
sa da, bir çox, bəlkə də bütün sosial fenomenlərin 
formalaşması və institusionallaşmasının amilinə 
çevrilir.

Azərbaycan xalqı, ictimaiyyətin nümayəndələ
ri çox haqlı olaraq bu illər ərzində ölkədə bütün 
sahələrdə uğurlara aparan yolun parlaq bir yol 
olduğunu qeyd edir və bu yol Heydər Əliyev yolu 
adlandırılır. Bu gün ölkəmiz Ümummilli liderin ide
yaları - Heydər Əliyev yolu əsasında inkişaf edir. 
Azərbaycanın mövcudluğunun qorunub saxlanma
sı, inkişafı, ölkəmizdə sabitlik və həmrəyliyin təmin 
olunması bilavasitə xalqımızın Ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Demək lazımdır ki, 
neokonservatorlar dövlətin şəxsi həyata müdaxilə 
etməməsi fikrinə tərəfdardırlar, lakin onu da etiraf 
edirlər ki, xüsusi olmadan ümumi mövcud deyildir. 
Xalqın həyatının, onun formalaşmasının ali forması 
dövlətdir. Məhz buna görə də dövlətçilikdən məh
rum olmuş xalqlar çox vaxt ya tarix səhnəsindən 
silinib getmiş, yaxud da sərgərdan həyat sürmüş
lər. Bu gün Azərbaycan öz vətəndaşlarının təhlükə
sizliyini və sosial rifahını təmin etməyə qadir olan 
unitar, demokratik və hüquqi dövlətdir.

Milli-fəlsəfi fikrin, əxlaqın, adət-ənənələrin 
yeni nəslə çatdırılması, davam etdirilməsi üçün 

milli-mənəvi abidələrin, bədii ədəbiyyatın rolu 
həqiqətən böyükdür. Bir millət üçün canlı tarix ha
radasa qırılanda, onun inkişafının daxili hərəkət
verici qüvvələri məhdudlaşdırılanda, inkişaf kənar 
qüvvələrlə məqsədyönlü surətdə başqa səmtə is- 
tiqamətləndiriləndə milli genin heç olmazsa başqa 
ampluada, fövqəltarixi formalarda; fikirlərdə, xa
tirələrdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə yaşadılması 
zərurəti yaranır. Xalq başqa imperiyaların işğalı al
tında qaldıqda, başqa əqidələrin rəsmi təsir dairə
sinə düşdükdə milli ruhu öz şəxsi həyatı bahasına, 
diri-diri yandırılması, dərisinin soyulması hesabına 
da olsa yaşadan və bir əmanət kimi yeni nəsillərə 
ötürən həqiqi böyük ziyalılar estafeti öz əllərinə al
malı olurlar. Dövlət xadimləri, siyasətçilər, sərkər
dələr öz tarixi ziyalılıq missiyasını yerinə yetirə 
bilməyəndə, milli ruh milli varlığın himayəsindən 
məhrum olanda, qılınc qələmlə vaxtında birləş
məyəndə bütün ağırlıq qələmin, yaradıcı ziyalıların 
üzərinə düşür. Milli dövlətçilik kəsilməz bir proses 
kimi davam etsin deyə dövlətlərarası dövrdə kəsil- 
məzliyi miili-mənəvi körpülər təmin etməli olur.

Milli dövlət isə bununla səciyyələnir ki, kimlə
rinsə milli dəyərləri öz qanı bahasına qoruyub 
saxlamasına ehtiyac qalmır. Çünki o, ellikcə, bü
tün xalq tərəfindən, dövlətin öz himayəsi altında 
qorunur və inkişaf etdirilir. Yəni dövlətçiliklə millilik 
birləşmiş olur. Bu bütün xalqların ən böyük arzu
su, idealıdır. Biz bu gün məhz potensial milli birlik 
dövrümüzü yaşayırıq. Onun əsasını isə Heydər 
Əliyev qoymuşdur. Ona görə də, o, hər cür daxili 
qarşıdurmanın, habelə iqtidar-müxalifət qütbləş- 
məsinin fövqündə durur. Mənə belə gəlir ki, bunu 
həm YAP, həm də müxalifət partiyaları nəzərə al
malıdır. Heydər Əliyev özü milli birlik ideyasının 
hər cür siyasi ambisiyalardan yüksəkdə durmalı 
olduğunu dəfələrlə qeyd etmişdir. “Kim müxa
lifətdə durursa-dursun, ancaq Vətəninə, xalqına, 
mənəviyyatına, məsləkinə müxalifətdə durmasın”. 
“Siyasi baxışından və cəmiyyətdəki mövqeyindən 
asılı olmayaraq, gərək hər bir vətəndaş düşünsün 
ki, müxtəlif yerlərdə Azərbaycana qarşı bəzi xəbis 
niyyətlər və bəd münasibətlər vardır. Bunların qar
şısını almaq üçün Azərbaycanın daxilində birlik, 
həmrəylik yaranmalıdır. Mən xalqımızı dəfələrlə 
buna dəvət etmişəm, bütün vətəndaşlarımızı buna 
dəvət etmişəm. Bu gün mən bütün siyasi partiya
ları, qurumları, təşkilatları - hamısını, bax bu yola 
dəvət edirəm”.

Dövlət hüquqi və siyasi aktlarla, dövlətçilik isə 
mənəviyyat və mentalitetlə bağlıdır. Dövlətçilik 
düşüncənin alt qatında, təhtəlşüurda, psixologiya
da təzahür edir. Dövlətçilik siyasi müstəvidə milli 
özünütəsdiq prosesinin mahiyyəti, dövlət isə onun 
hansı isə konkret formada reallaşdırılması vasitə
sidir.

Yekunda qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycançı- 
lıq həyat tərzində, əxlaqda, mənəviyyatda, dildə, 
dində, ədəbiyyatda - mənəvi mədəniyyətin bütün 
sahələrində əsas istiqamətləndirici məfkurə olma
lıdır. Millətin mədəni-mənəvi mövcudluğunun bü
tün təzahürləri bu gün vahid bir ideya ətrafında sıx 
surətdə birləşməlidir. Əsrlərdən bizə miras qalmış 
milli-mənəvi dəyərlər nəinki təkcə müasir milli möv
cudluğumuzun, həm də siyasi mövcudluğumuzun, 
dövlətçiliyimizin qarantına çevrilməlidir. Milli-mənə
vi varlığımızın qorunub saxlanması da dövlətin ən 
əsas funksiyalarından biri olmalıdır. Azərbaycançı- 
lıq Azərbaycan dövlətinin milli-siyasi məfkurəsinə 
çevrilməlidir.

Bütün bunları bizə müasir Azərbaycan dövlətinin 
banisi Heydər Əliyev öyrətmişdir. Sözləri və əməl
ləri ilə. Bu xətti qoruyub saxlamaq və inkişaf etdir
mək harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir 
azərbaycanlının milli şərəf borcudur.

Mahir SƏLİMOV
Fəlsəfs üzrə fəlsəfə doktoru, 

ADPU-nun Ağcabədi filialının dosenti

Unudulmaz faciə
Erməni şovinistləri tərəfindən xalqı

mızın başına gətirilən böyük faciələrdən 
biri də 31 mart soyqırımı hadisəsidir. 
1918-ci il martın 30-u gecə saatlarında 
Bakıda başlanan kütləvi qırğınlar 20 
minə yaxın günahsız insanın, o cümlə
dən çoxlu sayda qoca, qadın və uşa
ğın qətli ilə nəticələnib. Martın 30-dan 
aprelin 2-dək davam edən kütləvi qır
ğınlarda Stepan Şaumyanın rəhbərlik 
etdiyi erməni bolşevik dəstələri Bakıda 
minlərlə insanı qətlə yetirib, müsəlman 
ziyarətgahlarını yandırıb, Bakı əhalisinin 
milyonlarla manatlıq əmlakını müsadirə 
edib. Kütləvi qırğınlar zamanı şəhərin 
ən möhtəşəm məscidi sayılan Təzəpir 
məscidi top atəşi nəticəsində yararsız 
hala salınmış, Bakının ən möhtəşəm 
memarlıq incilərindən olan “ismailliyə”- 

binasını isə yandıraraq külə döndərmiş
dilər.

Azərbaycanlılara qarşı həyata ke
çirilən soyqırım siyasəti təkcə Bakı ilə 
məhdudlaşmayıb. Martın 31-də erməni 
daşnakları Şamaxı qəzasının 53 kən
dində 8027 nəfər azərbaycanlı qətlə 
yetirilib, onlardan 2560 nəfər qadın və 
1277 nəfər uşağı xüsusi işgəncə ilə öl
dürüblər. Qubanın 162 kəndində öldü
rülən günahsız azərbaycanlının sayı isə 
16 min nəfərdən artıq olub. Eyni vəziy
yət Lənkəran, Muğan bölgəsi və Dağlıq 
Qarabağda da qeydə alınmışdır. Bunun
la əlaqədar 1918-ci il iyul ayının 15-də 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ya
ratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası 
bu qırğınlarla bağlı çoxsaylı sənəd nü
munələrini toplayaraq hökumətə təqdim 

edib. 1919-cu ildə Azərbaycan parla
menti 31 Mart tarixinin Azərbaycanlıla
rın Soyqırımı günü kimi qeyd olunması 
barədə qərar qəbul edib. 1919-cu və 
1920-ci illərdə martın 31-i Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli 
matəm günü kimi qeyd edilib.

Lakin Azərbaycan Demokratik Res
publikasının süqutundan sonra bu pro
ses dayandırılıb.

Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi 
31 Mart soyqırımı faciəsinin araşdırıl
ması və həqiqətlərin dünyaya çatdırıl
ması işi ümummilli lider Heydər Əliye
vin təşəbbüsü ilə başlanılıb. 1998-ci 
il martın 26-da Heydər Əliyevin imza
ladığı və böyük tarixi əhəmiyyət kəsb 
edən “Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında” Fərmanla 1918-ci il martın 
31-i “Azərbaycanlıların soyqırımı günü” 
elan edilib. Bundan sonra həmin tarixin 
öyrənilməsi istiqamətində mühüm işlər 
görülüb, çoxlu əsərlər yazılıb və həmin 

elmi-bədii əsərlər xarici dillərə tərcümə 
olunub. Son illər bu sahədə aparılmış 
araşdırmalar sayəsində çoxlu sayda 
yeni faktlar və sənədlər toplanılıb. Quba 
şəhərində tapılan kütləvi məzarlıq bu fa
ciənin qanlı epizodlarından biridir.

Bununla yanaşı, Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti ilham Əliyev 
ölkəmizdə ümummilli matəm günü kimi 
“1918-ci il azərbaycanlıların soyqırı
mının 100 illiyi”nin keçirilməsi ilə bağlı 
2018-ci ildə müvafiq Sərəncam imza
layıb.

Hər il bu hüzn günü ilə əlaqədar ölkə
mizlə yanaşı dünyanın müxtəlif ölkələ
rində tədbirlər, anım mərasimləri, kon
franslar, dəyirmi masalar təşkil olunur.

inanırıq ki, dünya ölkələrinin təmsil 
olunduğu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar 
və qurumlar 31 Mart soyqırımının daha 
geniş şəkildə tanınması üçün lazımi təd
birlər həyata keçirəcəklər.

' Hüseyn QULUZADƏ
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