Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

Dövlətçilik haqqında
“Ölkəmizdə qayda-qanun bərpa olunmuşdur və bu siyasət davam etdirilməlidir. Əminəm ki, hamımız - bütün
Azərbaycan xalqı birlikdə buna nail olacağıq. Biz Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyacaq, ölkəmizin iqtisadi
potensialını gücləndirəcəyik. Bütün bunlar xalqımızın daha firavan və rahat yaşamasına xidmət edir”.
Rusiyadaki Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşdə nitqindən
(8 fevral 2004-cü il)
***
“Hər bir Azərbaycan vətəndaşının vəzifəsi və borcudur ki, qaçqınlara və məcburi köçkünlərə kömək göstərsin.
Çünki onlar ədalətsiz təcavüzdən əziyyət çəkən, ən çətin vəziyyətdə yaşayan insanlardır. Öz torpaqlarını itirmiş
insanlardır və onların problemləri bizim hamımızın problemləridir”.
"Azərbaycanda 10 illik Humanitar Fəaliyyət: təsir, qazanılmış təcrübə,
gələcək istiqamətlər mövzusunda Beynəlxalq Konfransda nitqindən
(17 fevral 2004-cü il)
***
“Yeni Azərbaycan Partiyası güclü təşkilatdır, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında müstəsna rola malikdir. Heç
bir siyasi qüvvə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə rəqabət aparmaq iqtidarında deyildir.”
YAP İdarə heyətinin iclasında nitqindən
(4 mart 2004-cü il)
***
"Ölkəmizi müasirləşdirmək, yeniləşdirmək, gücləndirmək, iqtisadiyyatımızı, ordumuzu gücləndirmək - bu gün
bizim planlarımız məhz bundan ibarətdir. Azərbaycan xalqı üçün gözəl şərait yaratmaq və Azərbaycanı dünya
birliyinə daha da sürətlə, hərtərəfli inteqrasiya etmək bizim əsas, prioritet məsələlərimizdir".
Bilkənd Universitetinin fəxri doktoru diplomu və
İhsan Doğramacı adına Dünya sülh mükafatının təqdimetmə mərasimində nitqindən
(14 aprel 2004-cü il)
***
"Biz bu amili - Azərbaycanın milli maraqlarının qorunmasını daim yadda saxlamalıyıq".
Milli Məclisdə ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin abidəsinin təntənəli açılış mərasimində çıxışından
(7 may 2004-cü il)
***
“Bu gün Azərbaycanda bayramdır - Milli Qurtuluş bayramıdır. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev 11
il bundan əvvəl xalqın tələbi ilə ölkəmizə rəhbərliyə qayıtdı. Məhz o vaxtdan Azərbaycanda müharibəyə, hərcmərcliyə, anarxiyaya, xaosa son qoyuldu. Azərbaycanın dirçəliş dövrü başlandı. Sosial məsələlər öz həllini tapmağa
başladı.”
Ağstafa şəhərindəki Heydər parkında görüşdə çıxışından
(15 iyun 2004-cü il)
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"Azərbaycanın Prezidenti kimi mən çalışacağam ki, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs bu böyük layihələrdən,
Azərbaycanda gedən inkişafdan bəhrələnsin. Bu, mənim vəzifəmdir, mənim borcumdur. Mən də bu vəzifəni ləyaqətlə
yerinə yetirəcəyəm".
Qazax şəhərindəki Heydər parkında Yerli sakinlərlə görüşündə nitqindən
(17 iyun 2004-cü il)
***
“Qədim tarixə, zəngin iqtisadi və mədəni potensiala malik olan Azərbaycan xalqının gələcək firavanlığı və əminamanlığı Prezident kimi mənim fəaliyyətimin əsasını təşkil edir və əminəm ki, biz əl-ələ verərək buna nail olacağıq.”
Fransanın “La letr diplomatik” jurnalına müsahibəsindən
(6 iyul 2004-cü il)
***
"Azərbaycanın siyasi mövqeyi lap əvvəldən müstəqilliyi möhkəmlətməkdən, güclü iqtisadi əsas yaratmaqdan,
qonşu ölkələrlə ikitərəfli münasibətləri möhkəmlətməkdən, dostluq əlaqələri yaratmaqdan ibarət olubdur".
Nyu-Yorkun Kolumbiya Universitetində görüşü zamanı çıxışından
(25 sentyabr 2004-cü il)
***
"Müstəqillik illərində Azərbaycanda siyasi, sosial-iqtisadi, hüquqi islahatlar həyata keçirilmişdir. Avropa
dəyərlərinin bərqərar edilməsində, insan hüquqları və azadlıqlarının təmin olunmasında, demokratik təsisatların
yaradılmasında və bazar iqtisadiyyatına keçiddə böyük nailiyyətlər qazanılmışdır".
Bolqarıstan Prezidenti Georgi Pirvanovun şərəfinə rəsmi qəbulda nitqindən
(8 oktyabr 2004-cü il)
***
"Bizim - hər bir vətəndaşın, Prezidentin, bütün insanların -borcu, vəzifəsi ondadır ki, ölkəmizi hərtərəfli
gülcləndirək, güclü dövlət yaradaq".
Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının açılış mərasimində nitqindən
(9 noyabr 2004-cü il)
***
"Əsas məsələ odur ki, xalq öz rəhbərinə inansın. Rəhbər də özünü elə aparmalı, elə işlər görməlidir ki, xalq onu
dəstəkləsin. Azərbaycanda xalqla hökumət arasında bu birlik, vəhdət vardır və bu, bizim bugünkü və gələcək
inkişafımızın ən əsas, ən başlıca amillərindən biridır".
Masallı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş zamanı nitqindən
(9 noyabr 2004-cü il)
***
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi, Heydər Əliyevin davamçısı kimi, onun siyasi xəttini bu gün
Azərbaycanda həyata keçirən bir şəxs kimi mən də sizə söz verirəm ki, Azərbaycanda bu əmin-amanlıq, bu asayiş, bu
sabitlik, nəyin bahasına olursa-olsun, qorunacaqdır. Bu, Azərbaycan xalqının tələbidir, zəmanənin tələbidir, bu, hər bir
inkişaf üçün zəruridir".
Cəlilabad rayonunda kənd orta məktəb binasının və ümummilli lider
Heydər Əliyevin büstünün açılış mərasimində nitqindən
(9 noyabr 2004-cü il)
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"Bu gün Azərbaycan tam mənada müstəqil siyasət aparır, heç kimdən asılı deyil, heç bir başqa ölkədən asılı deyil
və öz siyasətini yalnız və yalnız Azərbaycan xalqı naminə aparır. Əminəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
daha da güclənməsinə yönəlmiş bu siyasət Azərbaycan xalqının maraqlarına tam cavab verir".
Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında giriş nitqindən
(7 dekabr 2004-cü il)
***
“Prezident elə bir vəzifədir ki, o, arzulamağa, təəssüflər olsun, çox az vaxt verir. Öz fəaliyyətinlə ölkənin rifahı,
xalqın firavanlığı üçün yaxşı iş görmək, müstəqil dövlət kimi Azərbaycanı inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək,
insanların daha yaxşı yaşaması, ölkənin iqtisadi və siyasi cəhətdən daha müasir dövlətə çevrilməsi, dünyada daha
möhkəm mövqelər tutması üçün arzular, niyyətlər, məqsədlər vardır. Bu, mənim Prezident kimi, məqsədim və
Azərbaycan xalqı qarşısında məsuliyyətimdir. Şadam ki, cəmiyyətimizdə bu məsələ barədə tam konsensus vardır.
Azərbaycan düzgün istiqamətdə çox inamla irəliləyir.”
"Rossiya" telekanalının "Sabahın Xeyir, Rusiya!" proqramına verdiyi müsahibəsindən
(8 yanvar 2005-ci il)
***
"Bu gün bir neçə ölkə var ki, onların bütün dövlət atributları mövcuddur, rəsmən müstəqil dövlət kimi dünya
birliyinə daxil olublar. Fəqət, onların siyasəti heç də müstəqil deyildir. Xalqımızın ən böyük sərvətlərindən biri də
odur ki, bu gün Azərbaycan və Azərbaycan rəhbərliyi tam mənada müstəqil siyasət aparır. Bu siyasət yalnız və yalnız
Azərbaycan xalqının milli maraqlarına xidmət edir".
Yeni Azərbaycan Partiyasının III Qurultayında nitqindən
(26 mart 2005-ci il)
***
“1918-ci ilin mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması tarixi bir hadisə
idi. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaranmışdı, Azərbaycan xalqı müstəqilliyə qovuşurdu.
Ölkəmizin dünya birliyinin üzvü kimi tanınması prosesi başlanmışdı.”
28 May - Respublika Günü münasibətilə keçirilən rəsmi qəbulda nitqindən
(27 may 2005-ci il)
***
"...mən şübhə etmirəm ki, bizim doğma vətənimiz Azərbaycan hamımızın köməyi ilə, əməyi ilə daha da inkişaf
edəcəkdir. Biz öz sözümüzü daha yüksək kürsülərdən deyəcəyik, öz istəyimizə nail olacağıq. Biz elə etməliyik ki,
Azərbaycanda kasıb adam olmasın, yoxsulluq aradan götürülsün, işsizlik tamamilə aradan götürülsün və Azərbaycan
xalqı, Azərbaycan vətəndaşları daha təhlükəsiz şəraitdə yaşasınlar. Mənim Prezident kimi vəzifə borcum bundan
ibarətdir. Azərbaycanda hökm sürən sabitliyin, əmin-amanlığın, asayişin də təminatçısıyam və heç kimə imkan verə
bilmərəm ki, bu sabitliyi, bu əmin-amanlığı pozsun".
Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşdə nitqindən
(15 iyın 2005-ci il)
***
"1993-cil ildəki Azərbaycanı və bugünkü Azərbaycanı müqayisə edək. O vaxt Azərbaycanda xaos hökm sürürdü.
Bu gün Azərbaycanda sabitlikdir. O vaxt Azərbaycanda hərc-mərclik var idi. Bu gün Azərbaycanda əmin-amanlıqdır.
O vaxt Azərbaycanın iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayırdı. Bu gün Azərbaycan dünyada ən dinamik inkişaf edən
ölkələrdən biridir. O vaxt Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Bu gün Azərbaycanda milli birlik,
milli həmrəylik mövcuddur. O vaxt Azərbaycanda sosial böhran hökm sürürdü. Bu gün dünyanın aparıcı dairələri
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etiraf edir ki, Azərbaycan ən qüdrətli ölkəyə çevrilməkdədir. Bütün bunları edən, bütün bunları yaradan xalqın
dəstəyinə arxalanan xalqımızın lideri Heydər Əliyev olmuşdur. Onun zəhmətidir, onun əməyidir və xalqla birlikdə bu
gün biz Azərbaycanı daha da inamla, daha da sürətlə inkişaf etdiririk".
Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi mitinqdə nitqindən
(15 iyun 2005-ci il)
***
“İqtisadi inkişaf, sosial sahəyə diqqət, pensiyaların, maaşların, sosial müavinətlərin artırılması, iqtisadi
potensialın güclənməsi, ordunun güclənməsi, xarici siyasətdə qəti mövqeyimiz, Azərbaycanın bölgədəki mövqelərinin
möhkəmlənməsi, Azərbaycanın dünya birliyində daha möhkəm yer tutması üçün biz çalışırıq. Mən Prezident kimi öz
vəzifəmi bunda görürəm. Xalqa xidmət etməkdə görürəm.”
Göyçay rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə nitqindən
(7 iyul 2005-ci il)
***
“Bizim vəzifəmiz ölkəmizi daha da gücləndirmək, iqtisadi potensialı möhkəmləndirmək, Azərbaycanda sabitliyi,
əmin-amanlığı qorumaq və Azərbaycan xalqının daha da yaxşı yaşaması üçün şərait yaratmaqdır.
Mən xalqın mənə olan münasibətindən güc alıram. Prezident kimi fəaliyyətimin əsas mənbəyi də xalqın
iradəsidir. Mən bu amalla yaşayıram və bundan sonra da belə yaşayacağam.”
Ağdaş şəhər stadionunun açılışında nitqindən
(8 iyul 2005-ci il )
***
“Parlament seçkiləri çox mühüm hadisədir və biz ona çox ciddi hazırlaşırıq. Elə etməliyik ki, hər bir yerdə
Azərbaycan xalqı tam sərbəst şəkildə öz iradəsini ifadə etsin. Bütün namizədlərə eyni şərait yaradılmalıdır ki, hərə öz
məramını, öz proqramını xalqa çatdıra bilsin. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır, özü bilir kimi dəstəkləmək lazımdır,
kimi yox.
...Seçkilərdən əvvəl dediyim və artıq məşhur olan "mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti olacağam"
kəlamı sadəcə şüar, yaxud da ki, təbliğat naminə deyilən söz deyildir Bu, mənim əqidəmdir, həyat prinsipimdir və
mənim tabeliyimdə işləyənlərdən, yerlərdəki nümayəndələrimdən də tələbim budur; bu prinsiplərlə yaşamaq,
insanların qayğiları ilə yaşamaq".
Xaçmaz səhərindəki Heydər Əliyev parkında rayon sakinləri ilə görüşdə nitqindən
(26 iyul 2005-ci il)
***
“Azərbaycan yeniləşir, müasirləşir. Azərbaycan dünya birliyinə inteqrasiya edir. Biz öz işimizi xalqın iradəsi ilə
aparırıq. Bütün sahələrdə - siyasi müstəvidə, demokratikləşmə prosesində, Azərbaycanda sabitliyin qorunması işində,
iqtisadi islahatların davam etdirilməsində, sosial məsələlərin həllində, büdcənin artırılmasında, ordu quruculuğunda
görülən işlərdə bizim nailiyyətlərimiz var. Biz bunları daha da artırmalıyıq və ölkəmizi inkişaf etdirməliyik,
möhkəmləndirməliyik.”
Sabirabad şəhərində zona müşavirəsində yekun nitqindən
(7 oktyabr 2005-ci il)
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“Azərbaycanda ölkəmizi həm siyasi, həm iqtisadi cəhətdən hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün bütün şərait var.
Bizim zəngin təbii ehtiyatlarımız var, çox əlverişli coğrafi vəziyyətimiz var. Azərbaycanın bölgədə və dünyada
coğrafi-siyasi və coğrafi-strateji əhəmiyyəti günü-gündən artmaqdadır. Ölkəmizdə çox gözəl insan potensialı var,
savadlı insanlar var, demokratik cəmiyyət qurulur. Azərbaycan dünyəvi ölkədir və biz çalışmalıyıq ki, bütün bu
proseslərə daha da güclü təkan verək.”
Azərbaycan Gənclərinin IV forumunun yekun toplantısında nitqindən
(14 oktyabr 2005-ci il)
***
"...bizim məqsədimiz, amalımız birdir: ölkəmizi daha da möhkəmləndirmək, Azərbaycan cəmiyyətinin
demokratik inkişafına nail olmaq, onu möhkəmləndirmək, Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemləri tezliklə həll
etmək, ölkəmizin bölgədəki mövqelərini daha da möhkəmləndirmək."
Milli Elmlər Akademiyasının 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitqindən
(14 dekabr 2005-ci il)
***
“Müxalifətin güclənməsi üçün onun daxilində dəyişiklik lazımdır. Onlar partiya daxilində gənc və saf insanları
irəli çəkməlidirlər.”
ABŞ-ın “New York Times”, “Los Angeles Times” qəzetlərinin,
“Bloomberg” informasiya agentliyinin və
“Dow Jones/CNBC” telekanalının müxbirlərinə müsahibəsindən
(18 oktyabr 2005-ci il)
***
“Parlament seçkiləri Azərbaycanın demokratik inkişafında çox mühüm rol oynayır. Ümid edirəm ki, yeni
formalaşacaq parlament Azərbaycanda qanunvericilik funksiyasını uğurla davam etdirəcək, yeni mütərəqqi qanunlar
qəbul olunacaqdır. Azərbaycan artıq bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşulubdur. Bu proses bundan sonra daha da
sürətlə getməlidir.”
Parlament seçkilərinə dair müşavirədə nitqindən
(25 oktyabr 2005-ci il)
***
"Əsas tələb ondan ibarətdir ki, hər bir vəzifəli şəxs, hər bir məmur öz vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirsin, öz
əməyi ilə, öz zəhməti ilə ümumi işimizə öz töhfəsini versin, insanlara diqqət, qayğı göstərsin və beləliklə, öz
məsuliyyətini dərk etsin.
...hər bir vəzifəli şəxsdən, hər bir icra hakimiyyəti başçısından, hər bir məmurdan tələb edirəm və sahibkarlardan,
iş adamlarından xahiş edirəm ki, ölkəmizin inkişafı üçün öz səylərini əsirgəməsinlər. Bu, bizim vətənimizdir, xalq
bizim xalqımızdır. Biz elə etməliyik ki, ən yüksək səviyyədə olaq, həm Azərbaycanın imici yüksəlsin, mövqeləri
möhkəmlənsin, həm də Azərbaycan xalqının rifah halı daha da yaxşılaşsın".
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 2-ci ilinə
həsr olunmuş konfransda yekun nitqindən
(17 fevral 2006-cı il)
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“Bu gün Azərbaycanda çox gözəl ictimai-siyasi mühit var. Xalqla iqtidar arasında olan birlik, qarşılıqlı anlaşma
bizim işimizə çox böyük təkandır, çox böyük dəstəkdir. Mən buna arxalanıram, mən bu dəstəyə arxalanıram. Əgər bu
dəstək olmasaydı, Azərbaycanın mövqeyi, - o cümlədən beynəlxalq müstəvidə, - zəif ola bilərdi. Bizim gücümüz
bundadır.”
Bərdə rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə nitqindən
(1 mart 2006-cı il)
***
"Bizim siyasətimiz çox şəffaf, açıq və səmimidir və milli maraqlarımıza, tərəfdaşlarımız və dostlarımızla səmimi
münasibətlərə əsaslanır. İqtisadi islahatlar siyasətimiz, Azərbaycanın beynəlxalq işlərdə rolu və regional səviyyədəki
rolu - bunlar bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, biz bütün istiqamətlərdə
nəticələrdən fərəhlənə bilərik".
Tokio Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çıxışından
(8 mart 2006-cı il)
***
“Müstəqillik böyük sərvətdir. Bəzən deyirlər ki, Azərbaycanın sərvətləri onun təbii ehtiyatları, coğrafi
vəziyyətidir, yaxud da bölgədə mövcud olan mövqeləridir. Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun müstəqilliyidir.”
Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayında nitqindən
(16 mart 2006-cı il)
***
“Mən ədalətin tərəfdarıyam və həmişə çalışmışam ki, Azərbaycanda sosial ədalət prinsipi ən yüksək səviyyədə
olsun, pozulmasın.”
Əli Bayramlı şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə nitqindən
(23 mart 2006-cı il
***
Ölkəmizin normal, hərtərəfli inkişafı üçün, Azərbaycan xalqının rifah, sülh şəraitində yaşaması üçün sabitlik,
ictimai-siyasi asayiş qorunmalıdır, təhlükəsizliyimiz təmin olunmalıdır.
...imkan verə bilmərik ki, kimsə bizim daxili işimizə qarışsın, bizə göstəriş versin, təlimat versin, yaxud da təzyiq
etməyə çalışsın. Biz buna heç vaxt imkan vermərik. Buna nail olmaq üçün bizim gücümüz olmalıdır. Bizim gücümüz
iqtidarla xalqın birliyindədir. Bizim gücümüz iqtisadi siyasətimizdədir. Bizim gücümüz müstəqilliyimizin əbədi,
dönməz olmasındadır. Azərbaycan xalqı öz taleyini özü müəyyən etməlidir və özü də müəyyən edir".
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyasına Döyüş Bayrağının
təqdim edilməsinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən
(27 mart 2006-cı il)
***
"...göstərdiyim bütün səylər xalqın həyat tərzinin daha da yaxşılaşdırılmasına, Azərbaycanın daha da
möhkəmləndirilməsinə, regionda daha yaxşı mövqeyin qazanılmasına və mürəkkəb qonşuluq şəraitində sülh,
təhlükəsizlik və sabitliyin qorunmasına yönəlibdir. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, əgər siz xəritədə Bakıdan digər
istiqamətlərə baxsanız, mövcud olan və ya potensial müharibələri, münaqişələri və hərbi əməliyyatları görəcəksiniz.
Belə şəraitdə Azərbaycan sabitlik və inkişaf adasıdır. Bu, bizim nailiyyətimizdir. Bu, bizim sərvətimizdir".
ABŞ-a rəsmi səfər çərçivəsində Beynəlxalq Münasibətlər Şurası ilə görüşdə çıxışından
(27 aprel 2006-cı il)
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***
“1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması tarixi bir hadisə idi. İlk dəfə olaraq, müsəlman
ölkəsində demokratik respublika yaranırdı və Azərbaycan xalqı müstəqil həyata qovuşurdu. Ancaq bildiyiniz kimi,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı və iki ildən sonra Cümhuriyyət süqut etdi. Xalqımız
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və onun qurucularının fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirir. Ancaq respublikanın
süqutu onu göstərdi ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, müdafiə etmək onu əldə etməkdən daha da çətin işdir. Müasir
Azərbaycan tarixi də onu 1990-cı illərin əvvəllərində bir daha göstərdi.”
28 may – Respublika günü münasibətilə təşkil olunmuş rəsmi qəbulda nitqindən
(26 may 2006-cı il)
***
"Bizim qarşımızda nadir imkanlar var. Sabah, ondan sonrakı illərdə Azərbaycan necə olacaq - bu, bizdən asılıdır.
Elə etməliyik ki, güclü dövlət yaradaq, müstəqilliyimizi daha da möhkəmləndirək. Azərbaycanın potensialını tam
şəkildə insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldək və beləliklə, ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti yaradaq.
Azad cəmiyyət, hüquqi dövlət, qanunun aliliyi, güclü iqtisadiyyat, güclü ordu, çevik xarici siyasət və Azərbaycanın
maraqlarının tam şəkildə qorunması və möhkəmlənməsi - bu, bizim qarşımızda duran əsas qlobal istiqamətlərdir".
Milli Məclisin 2006-cı il payız sessiyasının açılışında nitqindən
(2 oktyabr 2006-cı il)
***
"Əmin-amanlıq, təhlükəsizlik, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, ictimai-siyasi vəziyyətin normal səviyyədə
qalması ölkəmizin inkişafı üçün başlıca amildir. Hansı ölkələr inkişaf edir?! Biz bunu uzaq tarixdən də, yaxın tarixdən
də bilirik. Son müddət ərzində bölgədə və dünyada gedən proseslər də bunu təsdiq edir. O ölkə inkişaf edir ki, orada
iqtidarla xalq arasında birlik var. O ölkə inkişaf edir ki, iqtidarın fəaliyyəti xalq tərəfindən bəyənilir, dəstəklənir və
qarşilıqlı inam var. O ölkə inkişaf edir ki, orada sabitlik və inkişaf var, maddi rifah, əmin-amanlıq var. Bütün bunlar
Azərbaycanda var. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı onun əyani göstəricisidir. İndi ölkəmizdə elə bir sahə,
iqtisadiyyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada inkişaf getməsin. Hər bir istiqamətdə xüsusi proqram var və bizim
işlərimız proqram şəklində gedir".
Qafqaz Müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə
müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə öz iqamətgahında verdiyi iftar süfrəsində nitqindən
(20 oktyabr 2006-cı il)
***
“Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın müasir tarixində böyük bir fenomendir. Bir daha demək istəyirəm ki,
çətin şəraitdə, təzyiqlərlə, hədə-qorxularla üzləşərək, bütün məhrumiyyətlərlə üzləşərək, həm partiya üçün, həm
partiya fəalları, həm də ölkə üçün demək olar, ən ağır dönəmdə yaranan bu partiya möhkəmləndi, gücləndi və bu gün
bölgədə onun analoqu yoxdur. Nəinki Azərbaycanda, qonşu ölkələrdə də Yeni Azərbaycan Partiyası kimi güclü,
mütəşəkkil qüvvə yoxdur.”
YAP Xaçmaz rayon təşkilatının fəalları ilə görüşdə nitqindən
(7 dekabr 2006-cı il)
***
“Azərbaycan xalqı müqəddəratını, öz taleyini özü müəyyən edir. Siyasətimizi özümüz müəyyən edirik, heç
kimdən asılı olmuruq, asılı olmayacağıq. Öz siyasətimizi özümüz aparırıq və bundan sonra da belə olacaqdır. Əlbəttə,
bunu etmək üçün müxtəlif amillər lazımdır. İqtisadi potensial, siyasi mövqe və xalqla iqtidar arasında birlik.”
Naxçıvan Ali Məclisində müşavirədə yekun nitqindən
(21 dekabr 2006-cı il)
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***
“Prezident kimi şəxsən mənim üçün ən önəmlisi Azərbaycanın müstəqilliyini gücləndirmək, ölkəmizdə daha
yaxşı şərait, yaşayış səviyyəsi, ən sabit vəziyyət, iqtisadi rifah bərqərar etməkdir.”
Almaniyanın “Deutsche Welle” teleradio kanalına müsahibəsindən
(15 fevral 2007-ci il)
***
“Azərbaycan xalqı ona layiqdir ki, rahat yaşasın, firavan yaşasın, maddi rifah içərisində yaşasın. Bütün imkanlar
bizdə var. İntellektual potensial çox yüksəkdir. Xalqın intellektual potensialı burada başlıca rol oynayır. Biz çalışırıq,
bu sahəyə, xüsusilə təhsillə bağlı məsələlərə böyük diqqət verək ki, bizim gənclərimiz bilikli olsunlar, savadlı olsunlar,
həyatda öz yerini tapa bilsinlər və ölkənin inkişafında fəal iştirak etsinlər.”
28 may – Respublika günü münasibətilə təşkil olunan rəsmi qəbulda nitqindən
(25 may 2007-ci il)
***
“Bu gün isə Azərbaycan böyük dərəcədə güclənibdir. Azərbaycan tam şəkildə müstəqil siyasət aparır və bölgədə
öz güclü mövqelərini möhkəmləndirir. Biz dünya birliyində özümüzə layiq yerimizi tuta bilmişik. İndi
müttəfiqlərimizin sayı, əlbəttə ki, 1990-cı illərin əvvəlləri ilə müqayisədə daha da çoxdur. Bu illər ərzində biz
özümüzü etibarlı tərəfdaş kimi təqdim edə bilmişik.”
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin birinci rübünün
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(14 aprel 2008-ci il)
***
“Siyasi sistemə gəldikdə, bu gün bizdə də digər demokratik ölkələrin malik olduğu atributlar - çoxpartiyalılıq,
siyasi plüralizm, söz, mətbuat azadlığı var. Siz bilirsiniz ki, ölkəmizdə yüzlərlə qəzet çıxır. Biz Azərbaycanda
demokratik proseslərə güclü dəstək veririk, çünki bütün iqtisadi nailiyyətlərə baxmayaraq, bilirik ki, öz
məqsədlərimizə yalnız güclü ictimai nəzarət və möhkəm demokratik əsaslar yaratmaqla çata bilərik.”
“Azərbaycanda siyasi hüquqların qorunması – yeni meyarlar” mövzusunda
beynəlxalq konfransın xarici ölkələrdən olan iştirakçıları ilə görüşdə çıxışından
(7 aprel 2008-ci il)
***
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması dünya miqyasında bir tarixi hadisə idi. İlk dəfə olaraq Şərqdə,
müsəlman aləmində demokratik respublika yaranmışdı. Azərbaycan xalqı üçün isə bu, xüsusi əhəmiyyətli hadisə idi.
Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətini yaratmışdı. Əsrlər boyu müstəqillik arzusu ilə yaşayan Azərbaycan xalqı,
nəhayət, öz müstəqil dövlətinə sahib olmuşdu.
Azərbaycan xalqı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, onun qurucularının fəaliyyətinə həmişə böyük hörmətlə
yanaşmışdır, onların fəaliyyətinə böyük qiymət vermişdir.”
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş mərasimdə nitqindən
(27 may 2008-ci il)
***
“Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında çox mühüm bir hadisədir. Bizim
partiyamız ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsidir və öz sıralarında 450 mindən çox insanı birləşdirir. Bu, nəinki
Azərbaycanda, eyni zamanda, bölgədə çox böyük siyasi qüvvədir. Partiyamızın bütün proseslərə təsir imkanları çox
genişdir və bu imkanlar getdikcə daha da artır. Çox sevindirici haldır ki, partiyaya axın müşahidə olunur, partiyaya
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üzv olmaq istəyənlərin sayı getdikcə artır və bu onu göstərir ki, partiyanın ideyaları və partiyanın fəaliyyəti həm çox
cəlbedicidir, həm də yüksək qiymətləndirilir.”
Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində
Yeni Azərbaycan Partiyasının IV qurultayında nitqindən
(2 avqust 2008-ci il).
***
“Nazirlər Kabinetinin geniş iclasları Azərbaycanda artıq gözəl ənənəyə çevrilibdir. Biz hər rübdə bir dəfə görülən
işlər haqqında hesabatları dinləyirik, görülən işlər təhlil edilir, gələcək planlar müzakirə edilir və eyni zamanda, bu
iclaslar görülən işlər barədə bir növ xalqa verilən hesabatdır.
Mən hesab edirəm ki, bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki hökumətin, dövlətin fəaliyyəti daim xalqın
nəzarəti altında olmalıdır. Bizim bütün işlərimiz çox açıq, şəffaf şəkildə aparılır. Bütün təşəbbüslərimiz Azərbaycan
xalqının daha da yaxşı yaşamasına, Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsinə yönəldilibdir.”
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin doqquz ayında sosial-iqtisad
inkişafın yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında giriş nitqindən
(13 oktyabr 2008-ci il)
***
“Biz öz siyasətimizi əsas təməl prinsipləri əsasında qururuq. Azərbaycançılıq fəlsəfəsi bizim mənəvi
dayağımızdır. Müstəqil siyasət, milli maraqlarımızın qorunması, milli ləyaqət, milli qürur, milli və dini tolerantlıq budur bizim uğurlarımızın əsas şərtləri. Azərbaycanda bütün xalqlar qardaşlıq şəraitində, mehriban şəraitdə yaşayırlar.
Mən çox şadam ki, son beş il ərzində bizim əsas ideoloji dayaqlarımız daha da möhkəmlənmiş, Azərbaycanda
vətəndaş həmrəyliyi, sabitlik tam bərqərar olmuşdur və bütövlükdə cəmiyyət çox aydın görür Azərbaycan hansı
istiqamətdə irəliləyir. Bizim siyasətimiz açıqdır, aydındır. Bir daha demək istəyirəm ki, bu siyasətin əsas təməl
prinsipləri Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarının qorunmasıdır və bu işdə biz böyük uğurlara nail ola bilmişik.”
Andiçmə mərasimində nitqindən
(24 oktyabr 2008-ci il)
***
“Bizim inkişaf konsepsiyamızı yığcam ifadə etsək, bu, modernləşmə xətti, Azərbaycanda həyat meyarlarının
dünyada mövcud olan ən yüksək standartlara çatdırılması xəttidir. Bu məqsədlərə nail olmağın təməli isə Azərbaycan
tarixinin, Azərbaycan ənənələrinin möhkəm kökləridir. Başqa sözlə desək, biz milli dəyərlər əsasında müasir dövlət
qururuq.”
“Rossiya” telekanalında “Formula vlasti” proqramına müsahibəsindən
(14 fevral 2009-cu il)
***
“Azərbaycan dövləti müstəqil dövlətdir, Azərbaycan dövləti öz milli və dini ənənələrinə sadiq dövlətdir. Eyni
zamanda, Azərbaycan müasir dövlətdir, dünyəvi dövlətdir və Azərbaycanın müasirləşməsi, modernləşməsi işində biz
bundan sonra da öz səylərimizi qoyacağıq. Ölkəmizi inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil edəcəyik. Ölkədə bu
potensial var - həm insani potensial, həm siyasi iradə, həm iqtisadi potensial, bölgədəki mövqelərimizin
möhkəmlənməsi, sürətli inteqrasiya prosesləri. Azərbaycanın qarşısında bütün yollar açıqdır, bütün üfüqlər açıqdır,
aydındır və biz irəliyə gedirik. Biz inkişaf yolu ilə gedirik. Bu inkişaf yolunu Heydər Əliyev bizə göstərmişdir və onun
Azərbaycan xalqına və onun davamçılarına ən böyük vəsiyyəti də məhz ondan ibarət idi ki, Azərbaycanı qoruyun,
Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirin, Azərbaycanın daxili potensialından səmərəli istifadə edin. Azərbaycan
bundan sonra heç vaxt müstəqilliyini itirməyəcək. Yalnız və yalnız öz imkanlarını ortaya qoyaraq daha da möhkəm
dövlətə çevriləcəkdir.”
.
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***
“Mən əminəm ki, yeni tərkibdə Milli Məclis ölkəmizin gələcək inkişafı üçün dəyərli töhfələrini verəcək və Milli
Məclis tərəfindən qəbul ediləcək qanunlar ölkəmizin demokratik inkişafı üçün gözəl şərait yaradacaqdır. Ölkəmizdə
demokratik proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı təmin edilir.
Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu işində çox vacib işlər görülmüşdür. Demokratiya bizim şüurlu seçimimizdir.
Azərbaycan müasir demokratik ölkə kimi uğurla inkişaf edir. Ölkədə bütün azadlıqlar təmin edilibdir. Söz azadlığı,
vicdan azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, siyasi plüralizm təmin edilibdir. Ölkədə siyasi sistemin formalaşması
işində çox vacib addımlar atılıbdır. Azərbaycanda siyasi mübarizə sivil qaydalarla tənzimlənir. Əminəm ki, yeni
tərkibdə Milli Məclis bu gözəl ənənələrini daha da möhkəmləndirəcəkdir.”
Azərbaycan Respublikasının dördüncü çağırış Milli Məclisinin ilk iclasında nitqindən
(29 noyabr 2010-cu il)
***
“Biz müasir, açıq, demokratik dövlət qururuq. Əlbəttə ki, belə olan halda ictimai nəzarət daha da güclü olmalıdır.
İctimai nəzarət azad mətbuatsız mümkün deyildir.”
“Jurnalistlərin dostu” mükafatının təqdim olunma mərasimində nitqindən
(29 dekabr 2010-cu il).
***
“Qadınların səs vermək hüququ müsəlman aləmində ilk dəfə məhz Azərbaycanda təmin edilmişdir. Yəni bizdə
dünyəvi dövlətin bu ənənələri var, baxmayaraq ki, uzun illər, əsrlər boyu Azərbaycan müstəqillikdən məhrum
edilmişdi. Buna baxmayaraq, o vaxt qısamüddətli müstəqil həyatımız o qədər güclü ənənələr qoymuşdur ki, bunlar bu
gün də yaşayır və cəmiyyətimizin inkişafı üçün o ənənələrin müstəsna rolu var.”
Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış sessiyasında nitqindən
(7 aprel 2011-ci il).
***
“Deyə bilərəm ki, dövlətçiliyimizin əsasları məhz 1993-cü ildən sonra formalaşmağa başlamışdır. Azərbaycanda
hüquqi dövlət quruculuğu prosesi sürətlə aparılmışdır. Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası qəbul edilmişdir, ölkədə
aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar öz müsbət nəticələrini vermişdir. Azərbaycan beynəlxalq təcriddən çıxa,
informasiya blokadasını yara bilmişdir. Azərbaycan haqqında 1990-cı illərin əvvəllərində dünya ictimai rəyində
formalaşmış təhrif edilmiş təsəvvür dəyişdirilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz yerini tuta bilmişdir.
Beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuşdur. Bir sözlə, 1993-cü ildən başlayaraq bütün sahələrdə quruculuq və inkişaf
meyilləri başlanmış və gücləndirilmişdir. Ölkə iqtisadiyyatı və müstəqil inkişaf üçün həlledici mahiyyət daşıyan neft
kontraktları imzalanmışdır. Azərbaycana böyük həcmdə xarici sərmayənin gətirilməsi təmin edilmişdir. 1994-cü ildə
bu məsələlər həll olunmağa başlayanda Azərbaycan dünyada çox riskli bir ölkə kimi tanınırdı və buraya investisiya
qoymaq istəyənlərin sayı çox məhdud idi. Buna baxmayaraq, ölkəmiz üçün məqbul şərtlərlə neft kontraktları
imzalanmışdır, Heydər Əliyevin neft strategiyası başlanmışdır və beləliklə, Azərbaycanın uğurlu inkişafı təmin
edilmişdir.”
28 May - Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbulda nitqindən
(27 may 2011-ci il).
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“Azərbaycan müsəlman Şərqində demokratik respublika qurmuş, demokratik parlament yaratmış, bir çox Avropa
ölkələrindən xeyli əvvəl qadınlara seçmək hüququ vermiş ilk ölkədir. Yəni ölkəmizdə müasirlik və maarifçilik
ənənələrinin dərin kökləri vardır. Biz müasir dövlətimizi bu baza üzərində qururuq və onu mütləq quracağıq.”
İTAR-TASS-ın baş direktorunun birinci müavini Mixail Qusmana
İTAR-TASS agentliyi və “Rossiya 24” telekanalı üçün müsahibəsindən
(26 dekabr 2011-ci il).
***
“Azərbaycan xalqı və dövləti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə
yanaşır. Bakının mərkəzində İstiqlal bəyannaməsini imzalayan şəxslərin şərəfinə abidə ucaldılmışdır. Bugünkü
müstəqil Azərbaycan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir.
Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimiz çox qısamüddətli oldu. İki ildən sonra Azərbaycan Demokratik Respublikası
süqut etdi. Ancaq bu iki il ərzində böyük işlər görüldü. Dövlət atributları qəbul edildi. Dövlət bayrağımız təsdiq edildi.
Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin əsəri olan Azərbaycan dövlət himni qəbul olundu. Digər istiqamətlərdə müsbət
işlər görülmüşdür. Dövlət strukturları yaradılmışdır. Bir sözlə, ölkəyə xas olan bütün atributlar mövcud idi.”
28 May - Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbulda nitqindən
25 may 2012-ci il).
***
“Qısa müddət ərzində Yeni Azərbaycan Partiyası ümumxalq partiyasına çevrilmişdir. Yarandıqdan bu günə qədər
partiyamız çox böyük, şərəfli və uğurlu yol keçmişdir. Bu gün sıralarımızda 600 minə yaxın üzv vardır. Partiyamızın
xarici əlaqələri çox genişdir və bu əlaqələr gündən-günə genişlənir. Ölkə daxilində mövqelər çox möhkəmdir.
Partiyamız demək olar ki, cəmiyyətimizin bütün təbəqələrini, bütün yaş qruplarını birləşdirir. Yeni Azərbaycan
Partiyası, sözün əsl mənasında, ümumxalq partiyasıdır. Əminəm ki, növbəti illərdə də partiyamız liderlik qabiliyyətini
özündə saxlayacaqdır. Bu gün partiyamız Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir.”
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 20 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən
16 noyabr 2012-ci il)
***
“Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə gücləndirilməlidir. Hesab edirəm ki, biz bu işlərdə istədiyimizə nail
ola bilməmişik. Baxmayaraq ki, mübarizə gedir və gedəcəkdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu mübarizə lazımi səviyyədə
deyildir. Korrupsiya böyük bəladır. Biz doğrudan da, inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək istəyiriksə korrupsiyanı aradan
götürməliyik.”
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın
icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda yekun nitqindən
(12 fevral 2013-cü il)..
***
“Eyni zamanda, sistem xarakterli islahatlar da daha ciddi şəkildə aparılmalıdır. Onların arasında elektron xidmət,
ASAN xidməti, elektron hökumət təşəbbüsü, bütün bunlar, eyni zamanda, korrupsiyaya qarşı ciddi bir alət olacaqdır.
ASAN xidmət proqramı artıq tətbiq edilir. İlin sonuna qədər ən azı Bakı, Bakının bütün rayonları, Gəncə, Sumqayıt
şəhərləri tam şəkildə əhatə olunacaqdır. Ən azı! Ola bilər, başqa şəhərlər də ilin sonuna qədər bu sistemlə təmin
ediləcəkdir. Növbəti illərdə ölkəmizin bütün şəhərlərində bu sistem tətbiq edilməlidir. Biz bunun gözəl nəticələrini
görürük. “
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda yekun nitqindən
(12 fevral 2013-cü il)..
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“Fikrimcə, terrorçuluğa qarşı konfransın Azərbaycanda keçirilməsi böyük rəmzi xarakter daşıyır. Çünki
Azərbaycan keçmişdə beynəlxalq terrorçuluqdan əziyyət çəkib və eyni zamanda, hazırda ölkəmiz terrorçuluğun
dünya səviyyəsində qarşısının alınmasına böyük töhfə verir.
...Terrorçuluğa qarşı qlobal mübarizənin mühüm elementlərindən biri də multikulturalizm ideyalarının inkişaf
etdirilməsidir. Hesab edirəm ki, beynəlxalq münasibətlərin bugünkü inkişaf səviyyəsi baxımından bu məsələ hər
zaman diqqət mərkəzimizdə olmalıdır. Azərbaycan multikulturalizm əhval-ruhiyyəsinin hər zaman gündəlikdə
saxlanmasına çalışır. Biz Azərbaycanda çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər, konfranslar, forumlar keçirmişik və
multikulturalizmi, onun müsbət təcrübəsini müzakirə etmişik. Bilirik ki, hazırda müxtəlif cəmiyyətlərdə, siyasi
dairələrdə fərqli ideyalar eşidilir. Deyirlər ki, multikulturalizm baş tutmadı və yaxud da uçuruma gedir. Fikrimcə, biz
belə bir qiymətin verilməsində çox diqqətli olmalıyıq. Çünki bu gün qloballaşan dünyada multikulturalizmin
alternativi yoxdur. Hətta multikulturalizmin alternativinin nədən ibarət olmasını təsəvvür belə etmək çətindir. Əsrlər
boyu bəşəriyyət inkişaf etmiş, nəsillər dəyişmişdir, lakin multikulturalizmin inkişaf etməsi tarixin daha çox müasir
dövrünə aiddir. Buna görə də biz artıq əldə etdiyimiz nəticələrdən geriyə çəkilə bilmərik.”
Bakıda “Terrorizmin qarşısının alınmasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi”
mövzusunda Beynəlxalq konfransda nitqindən
(18 mart 2013-cü il).
***
“Sadəcə olaraq çox istərdim ki, Azərbaycanda siyasi mübarizə dövlətçilik əsasında qurulsun. Əlbəttə, siyasi
mübarizə olmalıdır. İqtidar-müxalifət münasibətləri də olmalıdır. Yəni, bizdə dövləti düşünən müxalifət
nümayəndələri vardır və onların fikirləri ayrıdır, ölkənin inkişaf strategiyası, iqtisadi-siyasi sahə ilə bağlı öz fikirləri
ola bilər. Bu, təbiidir. Ancaq əsas odur ki, dövlətçiliyə, müstəqilliyə bütün siyasi qüvvələr sadiq olsunlar. O qüvvələr
ki, buna sadiq deyil, o qurumlarda yeniləşmə getməlidir. Yeni insanlar gəlməlidir rəhbərliyə və naftalin qoxusu verən
köhnəlmiş “liderlər” tarixin arxivinə getməlidir. Əslində, onlar çoxdan tarixin arxivindədir, sadəcə olaraq, bunu hələ
ki, axıra qədər dərk etməmişlər.”
Yeni Azərbaycan Partiyasının V qurultayında nitqindən
(7 iyun 2013-cü il)
***
“Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı çox ciddi mübarizə aparılır. Bu mübarizə nəticəsində deyə
bilərəm ki, Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlıq aradan qaldırılıbdır. Ayrı-ayrı təzahürlər olur, amma dərhal onların
qarşısı alınır.”
***
“Polis orqanlarının inkişafı, polisdə sağlam ab-havanın yaranması, polis orqanlarının öz vəzifə borcunu ləyaqətlə
yerinə yetirməsi – bütün bu məsələlər ölkəmizin ümumi inkişafına çox müsbət təsir göstərmişdir.”
Azərbaycan polisinin yaranmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş mərasimdə nitqindən
(2 iyul 2013-cü il)
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“Bu gün Azərbaycan güclü dövlətdir və bizim gücümüz təkcə iqtisadi nailiyyətlərlə ölçülmür. Cəmiyyətimizin
çox sağlam dayaqları vardır. Bu dayaqlar tarix, dərin mənəviyyat, qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı dəstək üzərində
qurulubdur. Hesab edirəm ki, bizim təcrübəmiz bir nümunə olaraq artıq dünyada öyrənilir. Azərbaycanda vaxtaşırı
keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlər, xüsusilə dini və milli dözümlülüklə bağlı olan tədbirlər bir daha bunu göstərir,
müxtəlif bölgələrdən, diyarlardan gələn qonaqlar vurğulayırlar ki, Azərbaycanda bu münasibətlər ən yüksək səviyyədə
qurulmuşdur. Bizim üçün isə bu, təbiidir. Çünki bu, bizim həyat tərzimizdir, başqa cür ola da bilməz.”
Müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə iftar mərasimindəki nitqindən
(24 iyul 2013-cü il)
***
“Bu gün Azərbaycanın inkişafı və müxtəlif istiqamətlər üzrə aparılan dövlət siyasəti çox düşünülmüşdür,
ardıcıldır və milli maraqlara söykənir.”
Cənub bölgəsinin gəncləri ilə görüşdə çıxışından
(5 sentyabr 2013-cü il)
***
“...əgər iqtisadi müstəqilliyimiz olmasaydı, bizə hansı qərarları qəbul etdirərdilər. İqtisadi müstəqillik, güclü ordu
potensialı, cəsarətli, birmənalı siyasət, milli maraqlarımızın qorunması – bu amillər bizi problemlərdən qoruya bildi.
Azərbaycanın gələcəkdə uğurlu inkişafı üçün bütün bu amillər daha da güclənməlidir.”
Andiçmə mərasimində nitqindən
19 oktyabr 2013-cü il)
***
“Media nümayəndələri, iqtidar-müxalifət nümayəndələri də öz aralarında məsələlərini həll etməlidirlər. Biz
hamımız Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Hamımızın bir Vətəni vardır – Azərbaycan. Hamımız vətənpərvərik, Vətənimizi
sevirik.”
“Jurnalistlərin dostu” mükafatının təqdim edilməsi mərasimində yekun nitqindən
(24 noyabr 2013-cü il)
***
“...bizim müstəqillik illərindəki təcrübəmiz, bugünkü maliyyə vəziyyətimiz, hökm sürən sabitlik, ictimai-siyasi
asayiş imkan verir ki, biz ölkəmizi uğurla inkişaf etdirək, inamla idarə edək.”
Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramının icrasının yekunlarına
həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(23 dekabr 2013-cü il)
***
“Mənə Prezident və siyasətçi kimi ən çox güc verən, deyə bilərəm ki, Azərbaycan xalqının inamıdır, dəstəyidir,
nəinki Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi.
...Azərbaycanda iqtidarla xalq arasındakı birlik və vahid ideyalar uğrunda mövcud olan vəhdət bizi daha da
böyük uğurlara gətirib çıxaracaqdır.
...ASAN xidmət”in yaradılması Azərbaycanda korrupsiyaya, rüşvətxorluğa, bürokratiyaya qarşı aparılan
siyasətimiz üçün çox ciddi bir alət, ciddi bir vasitə olubdur.”
Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev Fondu və ANS Şirkətlər Qrupunun
“2013-cü ilin adamı” mükafatının təqdim olunması mərasimində nitqindən
(17 yanvar 2014-cü il)
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“Azərbaycanda ictimai-siyasi asayiş təmin edilir, sabitlik mövcuddur və insanlarımız təhlükəsiz şəraitdə
yaşayırlar. Əlbəttə ki, gələcək uğurlu inkişafımız üçün təhlükəsizlik tədbirləri həmişə diqqət mərkəzində olmalıdır.
Mən Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin bu sahədəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm.”
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbi şəhərciyində aparılan tikinti və
yenidənqurma işləri ilə tanışlıqdan sonra, idman kompleksinin açılışında çıxışından
(18 yanvar 2014-cü il)
***
“Bizim müstəqilliyimiz ən böyük sərvətdir və hamımız yaxşı bilirik ki, XX əsrin əvvəllərində də Azərbaycan
müstəqillik qazanmışdı. Ancaq biz o müstəqilliyi qoruya bilməmişdik. O müstəqilliyin ömrü müəyyən səbəblər
üzündən uzun olmamışdır. Ancaq bu, reallıqdır və bundan da əlavə məhz o illərdə, müstəqillik illərində, 1918-ci ildə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qəbul edilmiş qərara əsasən, bizim əzəli torpağımız olan İrəvan
Ermənistana verilmişdir. Necə ki, ondan bir neçə il sonra bolşevik sovet hakimiyyəti Zəngəzuru ermənilərə vermişdir.
Necə ki, ötən əsrin sonlarında Qarabağ işğal altına düşmüşdür. Görün bizim xalqımız nə qədər böyük faciələr
yaşamışdır. Ancaq buna baxmayaraq, xalqımızın iradəsi sınmamışdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan bu gün inamlı
inkişaf dövrünü yaşayır. Bu gün güclü Azərbaycan bölgə üçün, region üçün sabitləşdirici rol oynayır. Mən tam
əminəm ki, güclü Azərbaycan və güclənən Azərbaycan bizə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə və gələcəkdə bütün
tarixi torpaqlarımıza qayıtmağa imkan verəcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən
(8 aprel 2014-cü il)
***
“Açıq cəmiyyət elə bir cəmiyyətdir ki, onun bütün üzvləri özlərini rahat hiss edir, şərəfli həyat tərzi sürür, iş
yerləri vardır və öz övladlarının gələcəyinə əmindirlər.”
II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunun rəsmi açılışında nitqindən
(28 aprel 2014-cü il)
***
“Hər bir vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşı bu gün cəmiyyətdə mövcud olan həmrəylik, vətənpərvərlik duyğuları
ilə fəxr edir. Fəxr edir ki, Azərbaycan bu zirvələrə çata bilmişdir.”
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun
yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən
(10 may 2014-cü il)
***
“Azərbaycan cəmiyyəti monolitdir. Bizi bir-birimizə bağlayan əsas amil həmrəylikdir və düzgün seçilmiş
hədəfdir. Hədəf isə çox aydındır. Biz müasir dövlət qururuq, azad cəmiyyət yaradırıq, demokratiyanın inkişafı əsas
şərtdir, korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə bundan sonra daha da ciddi aparılacaqdır. Biz ancaq və ancaq öz
gücümüzə güvənirik. Bu siyasət öz səmərəsini vermişdir. İqtisadi gücümüz artdıqca müstəqillik də
möhkəmlənəcəkdir. Müstəqillik isə bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük nailiyyətimizdir. Tarixə baxsaq,
Azərbaycanda müxtəlif dövrlərdə dövlətçilik ənənələri olmuşdur. Amma Azərbaycan heç vaxt bugünkü qədər güclü
və müstəqil olmamışdır.”
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun
yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən
(10 may 2014-cü il)
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“Azərbaycan xalqı haqlı olaraq fəxr edir ki, müsəlman aləmində ilk demokratik respublika məhz Azərbaycanda
yaradılmışdır.”
28 May – Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbulda nitqindən
(27 may 2014-cü il)
***
“Azərbaycan xalqı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə həmişə böyük hörmətlə yanaşır və
onların əziz xatirəsi həmişə bizim ürəyimizdədir. O illərdə demokratik təsisatlar qurulmuş, ordu quruculuğu sahəsində
böyük işlər görülmüş, qadınlara səsvermə hüququ verilmişdir. Bir sözlə, Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün
möhkəm zəmin yaradılmışdır. Əgər 1920-ci ildə müstəqillik əlimizdən alınmasaydı, mən tam əminəm ki, bu gün
Azərbaycan dünyada ən zəngin ölkələrdən biri olacaqdı.”
28 May – Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbulda nitqindən
(27 may 2014-cü il)
***
“Bizim gələcəklə bağlı planlarımız böyükdür. Gündəliyimizdə bir sıra vacib məsələlər vardır. Azərbaycanın
potensialının inkişaf etdirilməsi, iqtisadiyyatımızın rəqabətliliyinin artırılması, müasir cəmiyyət quruculuğu, əhalinin
rifahının yaxşılaşdırılması, xarici siyasətin prioritetlərinə uyğun olaraq beynəlxalq mövqeyimizin
möhkəmləndirilməsi, korrupsiyaya, rüşvətxorluğa və digər mənfi hallara qarşı sistemli mübarizənin daha da
gücləndirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ardıcıl şəkildə davam etdiriləcəkdir.”
“Neurope.eu” informasiya portalına müsahibəsindən
(1 iyul 2014-cü il)
***
“Bizim iqtisadi və maliyyə vəziyyətimiz müstəqilliyimizi şərtləndirən əsas amillərdən biridir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında nitqindən
(10 iyul 2014-cü il)
***
“Ölkəmiz müasir və dinamikdir, əməkdaşlığa açıqdır, sivilizasiyaların və qitələrin kəsişməsində yerləşir, yaxşı
potensiala, güclü dəstəyə və gələcək üçün aydın planlara malikdir.”
Avropa Olimpiya Komitəsinin Bakıda keçirilən 43-cü Baş Assambleyasının rəsmi açılışında çıxışından
(21 noyabr 2014-cü il)
***
“Siyasi və iqtisadi islahatların paralel aparılması, sürətli transformasiya, sabitlik proqnozlaşdırıla bilən iqtisadi və
sosial inkişafı təmin etmişdir.”
III Qlobal Bakı Forumunun rəsmi açılış mərasimindənitqindən
(28 aprel 2015-ci il)

15

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

***
“Müstəqil ölkə olaraq Azərbaycan Sovet İttifaqının süqutu nəticəsində yaranmışdır. Ancaq XX əsrin əvvəlində
Rusiya imperiyasının dağılmasından sonra Azərbaycan 2 il müstəqil olmuş və müsəlman dünyasının ilk demokratik
respublikası məhz 1918-ci ildə Azərbaycanda yaranmışdır. Lakin müstəqillik işğal nəticəsində əlimizdən alındı və biz
70 il ərzində müstəqillikdən məhrum edildik. Yalnız 1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi.”
Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısının açılış sessiyasında nitqindən
(4 may 2015-ci il)
***
“1993-2003-cü illər tarixdə sabitlik və inkişaf dövrü kimi qalacaq. Heydər Əliyevin strateji qərarları ölkəmizin
strateji inkişaf istiqamətlərini müəyyən etdi. O vaxt bizim qarşımızda müxtəlif seçimlər var idi, müxtəlif dövlət
quruluşu yarana bilərdi. Heydər Əliyevin xalq arasında nüfuzu o qədər yüksək idi ki, o, Azərbaycanda istənilən dövlət
quruluşunu tətbiq edə bilərdi. Ancaq uzun illər Kommunist Partiyasının üzvü olan, Qanlı Yanvar hadisələrindən sonra
isə Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edən bir insan kimi o, demokratiya, inkişaf, bazar iqtisadiyyatı yolunu
seçmişdir. Bu, onun üçün çox ciddi bir seçim idi. Çünki o, tamamilə fərqli bir ictimai-siyasi mühitdə formalaşmışdır.
Gənc yaşlarından o dövrün nümayəndəsi kimi Sovet İttifaqına, öz xalqına, Kommunist Partiyasına qulluq edirdi. Ona
görə, bu, onun üçün çox ciddi bir seçim idi. Onun müdrikliyi, gələcəyə strateji baxışları o seçimi şərtləndirdi və bu
gün Azərbaycan azad, demokratik, hüquqi dövlətdir.”
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun
yaradılmasının 11 illiyinə həsr olunan təntənəli mərasimdə nitqindən
(10 may 2015-ci il)
***
“Azərbaycan müsəlman dünyasına mənsub olan ölkədir, ancaq eyni zamanda, onun Avropa ilə güclü bağlılığı
var. Müsəlman dünyasının ilk demokratik respublikası 1918-ci ildə Azərbaycanda yaradılıb və dərhal qadınlara seçki
hüququ verilib. Bu da bir sıra Avropa ölkələrindən əvvəl baş tutub. Beləliklə, bizim etnik və mədəni
özünəməxsusluğumuz, habelə Avropanın təsiri cəmiyyətimizdə xüsusi ab-hava yaradıb. Əsrlər boyu biz dəyərlərimizi
qoruya bilmişik. Biz fərqli siyasi və ictimai şəraitdə yaşamışıq, müxtəlif dövlət və imperiyaların tərkibində olmuşuq.
Artıq biz müstəqilik, ancaq bu müsbət meyil davam edir və bu dəyərlərin təşviqi məsələsinə sadiqik.”
III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun rəsmi açılış mərasimində nitqindən
(18 may 2015-ci il)
***
“Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədilə həyata keçirdiyi institusional islahatlara nümunə olaraq
“ASAN xidmət” mərkəzlərini göstərə bilərik. Hazırda “ASAN xidmət” mərkəzlərində 30 növ hüquqi, 32 növ
funksional yardımçı xidmətlər təşkil edilib. Ümumilikdə fəaliyyətə başladığı 2012-ci il dekabrın 29-dan bu günədək
“ASAN xidmət”lərə 4 milyon 120 mindən çox müraciət daxil olub. Azərbaycan brendi olan “ASAN xidmət”ə
dünyada böyük maraq vardır. Təsadüfi deyil ki, bir sıra dövlətlərin rəsmiləri ölkəmizə gələrək “ASAN xidmət”lərin
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olurlar.”
"The Business Year" jurnalına müsahibəsindən
(22 may 2015-ci il)
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Bu gün Azərbaycan dövləti möhkəm əsaslar, milli maraqlar üzərində qurulub. Bizim milli ideologiyamız,
azərbaycançılıq fəlsəfəsi bütün cəmiyyəti birləşdirir. Müstəqil Azərbaycan dövləti möhkəm milli dəyərlər üzərində
qurulubdur. Bizim güclü iqtisadi dayaqlarımız var. İqtisadi potensial həm iqtisadi, həm də siyasi müstəqilliyimizi
şərtləndirir. Beynəlxalq aləm Azərbaycanın dünyadakı rolunu qiymətləndirir və bizə çox böyük dəstək verir.
28 May – Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbulda nitqindən
(27 may 2015-ci il)
***
“İlk müstəqil, demokratik respublika Rusiya imperiyasının süqutundan sonra 1918-ci ildə yaradılmışdır. Bu isə
bütün müsəlman dünyasının ilk demokratik respublikası idi. Azərbaycanda məhz respublika idarəçilik sisteminin
tətbiq olunması o zaman respublikanı yaradanların seçimi olmuşdur. Dərhal qadınlara səsvermə hüququ verilmişdir ki,
bu, bir çox Avropa ölkələrindən əvvəl olmuşdur. Müsəlman dünyasının ilk operası, ilk baleti, ilk teatrı Azərbaycanda
yaradılmışdır və biz bununla fəxr edirik. Azərbaycan hər zaman dinlərarası birgəyaşayış, multikulturalizm, etnik və
dini müxtəliflik məkanı olub. Bu, hər zaman özünəməxsusluğumuzun tərkib hissəsi olub. Müstəqillik illərində isə
dünyanın ehtiyac duyduğu bu müsbət trendlər daha da güclənmişdir və mən bununla fəxr edirəm.”
Olimpiya Ailəsinin üzvləri üçün qəbulda çıxışından
(14 iyun 2015-ci il)
***
“Biz güclü dövlət qururuq. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında qüdrətli dövlət kimi tanınır. Baxın, bütün
bölgələrdə, bütün regionlarda qanlı toqquşmalar, münaqişələr, vətəndaş müharibələri, siyasi və iqtisadi böhranlar
hökm sürür. Azərbaycan isə inkişaf, sabitlik adasıdır. Düşünülmüş siyasət, xalqla iqtidar arasındakı birlik və müstəqil
siyasətimiz bizim bütün uğurlarımızın əsas şərtidir. Biz güclü iqtisadiyyat qurmuşuq və bu gün iqtisadi inkişaf
baxımından heç bir ölkə Azərbaycan ilə müqayisə oluna bilməz. Son on il ərzində bizdə olan iqtisadi inkişaf templəri
heç bir başqa ölkədə heç vaxt olmamışdır. Bu gün Azərbaycan uğurlu iqtisadi inkişafını davam etdirir. Bu, bizə imkan
verir ki, müstəqil siyasət aparaq. Əgər bizim iqtisadiyyatımız başqa ölkələrdən, yaxud da ki, beynəlxalq maliyyə
institutlarından asılı olsaydı, əlbəttə, başqa ölkələrin iradəsini bizə diktə edə bilərdilər. Bu gün heç bir kənar qüvvə
bizə öz iradəsini diktə edə bilməz.”
Qaradağ rayonunda Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yeni bazasının və
“N” saylı hərbi hissənin açılışında çıxışından
(25 iyun 2015-ci il)
***
“Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik qorunur, təmin edilir. Bunun başlıca səbəbi xalq-iqtidar birliyidir. Çünki
bizim siyasətimiz Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edir. Mənim üçün Azərbaycan xalqının, Azərbaycan
dövlətinin maraqları hər şeydən üstündür. Gördüyümüz bütün işlərin mahiyyəti və məqsədi ondan ibarətdir ki, daha da
güclü dövlət, xalqımız üçün daha da yaxşı şərait yaradaq ki, Azərbaycan xalqı rifah içində, təhlükəsizlik şəraitində
yaşasın və inkişaf etsin.”
Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının
icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransdakı giriş nitqindən
(26 yanvar 2016-cı il)
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“Azərbaycan əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum olmuşdur. Xalqımız müstəqillik arzuları ilə yaşamışdır. Bu,
tarixi bir şansdır ki, bizə verildi. Sovet İttifaqının dağılmasını heç kim təsəvvür edə bilməzdi. Hətta böyük dövlətlərin
analitik mərkəzlərində də belə ssenari nəzərdən keçirilmirdi. Bu fürsət bizə verildi və bu məsuliyyət bizim
üzərimizdədir. Biz Azərbaycanda güclü, özünə güvənən, müstəqil dövlət qururuq. Bu dövlət əbədi yaşamalıdır və
uğurla yaşamalıdır.”
Ölkə gənclərinin bir qrupu ilə görüşdə nitqindən
(29 yanvar 2016)
***
“Bizim siyasətimiz güzəştsiz siyasətdir. Biz prinsipial məsələlərlə bağlı keç kimə güzəştə getməmişik və
getməyəcəyik. Müstəqil, ləyaqətli siyasət aparırıq, öz gücümüzə, xalqın dəstəyinə güvənirik. Xalq da bizim
siyasətimizə öz dəstəyini göstərir.”
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə
həsr olunmuş rəsmi qəbuldakı nitqdən
(16 oktyabr 2016-cı il)
***
“Biz dərin milli-mənəvi köklər üzərində müasir dövlət qururuq, o dövlət ki, indi hər bir vətənpərvər insan öz
ölkəsi ilə fəxr edir.”
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalib idmançıları, onların məşqçiləri və
idman ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə keçirilən görüşdəki nitqdən
(22 may 2017-ci il)
***
“Azərbaycan xalqının ən böyük xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, biz xalqımızın milli maraqlarına əsaslanan
müstəqil siyasət aparan müstəqil ölkədə yaşayırıq.”
BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının açılışındakı nitqdən
(19 sentyabr 2017-ci il)
***
“Azərbaycan bu gün dünya miqyasında müstəqil siyasət aparan ölkələrdən biridir. Belə ölkələrin sayı çox deyil,
xüsusilə əhali və ərazi baxımından böyük olmayan ölkələrə bu, o qədər də xas deyil. Biz isə müstəqillik yolu ilə
gedirik və azad, müstəqil həyatımız bizim üçün hər şeydən üstündür.“
Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasdaki yekun nitqindən
(10 yanvar 2018-ci il)
***
“İqtisadi cəhətdən asılı vəziyyətdə olan ölkələr müstəqil siyasət apara bilmirlər, yaxud da ki, aparmaqda çətinlik
çəkirlər. Biz isə tam müstəqil siyasət aparırıq, bütün məsələlərlə bağlı bizim öz mövqeyimiz var və bu mövqeyi
çəkinmədən ifadə edirik.”
Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransdakı giriş nitqindən
(29 yanvar 2018-ci il)
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“Biz fərəhlənirik ki, müsəlman dünyasında ilk demokratik respublikanın baniləri məhz azərbaycanlılar olublar.
Müsəlman aləmində ilk dəfə azərbaycanlılar azad, insanların bütün hüquqlarının qorunduğu cəmiyyətdə yaşamaq
arzusunu ifadə ediblər. Bugünkü Azərbaycanın inkişafında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rolu olduqca böyük
olmuşdur. Eyni zamanda, biz bu gün onların 100 il bundan əvvəl qəbul etdiyi qərarlarla da fəxr edirik. Onlardan biri
qadınlara səsvermə hüququnun verilməsi olub ki, o qərar bir çox Avropa dövlətlərindən öncə qəbul edilib. Təəssüf ki,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü iki ildən bir az qısa olub və respublikanın faciəvi süqutu hamımız üçün dərs
olub.”
I Qlobal Bakı Forumunun açılışında nitqindən
(16 mart 2018-ci il)
***
“Bilirsinizmi, tarixə nəzər salanda düşünürsən, təsadüfi deyil ki, müsəlman aləmində ilk demokratik respublika
məhz azərbaycanlılar tərəfindən yaradılıb. Yəni, bu hadisə xalqımızın keçmişindən, onun azadlıqsevər, məğrur və
mütərəqqi xarakterindən qaynaqlanır. Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklərini oxuyanda görürsən ki, onların
əsərlərində məhz bu gün aktual olan məsələlərlə bağlı fəlsəfi mövzular kifayət qədərdir. Buna görə də 100 il bundan
əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması bizim üçün tarixi hadisədir. Biz qanuni qürur hissi keçiririk ki,
Şərqdə demokratiyanın əsasını qoyan məhz Azərbaycan xalqı olub. “
Rusiyanın TASS informasiya agentliyinin baş direktorunun birinci müavini
Mixail Qusmana verdiyi müsahibəsindən
(5 aprel 2018-ci il)
AZƏRTAC
***
“Son 15 il ərzində bu yolla gedərək biz böyük uğurlara imza atdıq, Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, sabitlik
şəraitində yaşamışdır. Bu 15 il ərzində dünyanın müxtəlif bölgələrində, bizim bölgəmizdə, Avropada çox təhlükəli
proseslər baş verirdi: qanlı toqquşmalar, müharibələr, vətəndaş müharibələri, dövlət çevrilişləri. Yəni, təhlükəsizlik
baxımından son 15 il çox gərgin keçmişdir. Azərbaycanda isə xalqımız təhlükəsizlik şəraitində yaşamışdır. Biz daxili
risklərin hamısını aradan qaldırdıq, xarici risklərdən isə özümüzü qoruya bilmişik, bu gün də qoruyuruq, əminəm ki,
bundan sonra da qoruyacağıq. “
Andiçmə mərasimində nitqindən
(18 aprel 2018-ci il)
***
“Azərbaycan dövləti möhkəm əsaslar üzərində qurulubdur. Biz son 15 il ərzində milli dəyərlərimizlə bağlı çox
ciddi siyasət aparırıq. Bizim milli dəyərlərimiz, ənənəvi dəyərlər bizim üçün əsasdır. Çox şadam ki, bu gün gənc nəsil
milli ruhda tərbiyə olunur və milli ləyaqət hissləri güclənir, müstəqillik ən böyük sərvət kimi cəmiyyət tərəfindən
qəbul edilir və dəstəklənir.”
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş
təntənəli mərasimdə nitqindən
(10 may 2018-ci il)
***
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik
respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu, bir daha
onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, Azərbaycan xalqı azadlıqsevər, mütərəqqi xalqdır.”
“1918-ci ildə qaldırılmış bayraq 1920-ci ildə endirildi və onu bir də o tarixdən 70 il sonra Naxçıvanda,
Naxçıvanın Ali Məclisinin sessiyasında ulu öndər Heydər Əliyev qaldırmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
bayrağı dövlət bayrağı kimi Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyasında qəbul edilmişdir.”
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi
münasibətilə rəsmi qəbulda nitqindən
(28 may 2018-ci il)
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“Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı, süqut etdi və Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini itirdi. Bu, onu göstərir ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu əldə etməkdən daha çətin işdir. 1991-ci
ildə Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində Azərbaycan XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyə qovuşmuşdur. Bu, tarixi
şans, tarixi xoşbəxtlik idi. Çünki Azərbaycan xalqı əsrlər boyu müstəqillik, azadlıq eşqi ilə yaşamışdır.”
Milli Məclisdə Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi münasibətilə
keçirilən təntənəli iclasda nitqindən
(21 sentyabr 2018)
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