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Kütləvi informasiya vasitələri 
 

"Azərbaycan haqqında reallıqlar, həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Azərbaycanın qədim tarixi var, 

Azərbaycanın çox zəngin mədəniyyəti, mədəni irsi var. Bu haqda dünyada mövcud olan məlumatlar, informasiyalar 

çox azdır, çox aşağı səviyyədədir. Bu sahədə də böyük işlər görmək lazımdır. 

Xarici İşlər Nazirliyində respublikamızın xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən  

diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları ilə görüşündə nitqindən  

(27 iyul 2004-cü il) 

*** 

 

"Azərbaycanda hər bir mövqeyə hörmətlə yanaşılır. Azad mətbuat bizim əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyətlərdən 

biridir". 

Mətbuat üçün bəyanatından  

(3 mart 2005-ci il) 

*** 

 

“1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə Azərbaycanda ilk qəzet çapdan çıxmışdır. "Əkinçi" qəzetinin 

çapdan çıxması milli mətbuatımızın təməlini qoydu. Ondan sonra mətbuatda müxtəlif dövrlər yaşandı, 1906-cı ildə ilk 

dəfə Azərbaycan dilində "Həyat" qəzeti çapdan çıxdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranandan sonra Azərbaycan 

və rus dillərində "Azərbaycan" qəzetinin nəşri böyük hadisəyə çevrilmişdir. 

...Milli hərəkatın yaranmasında Azərbaycanın mətbuatı, azad mətbuatın rolu çox yüksək olub və biz bunu həmişə 

yadda saxlamalıyıq. 

...Bu gün Azərbaycanda mətbuat azadlığı, söz azadlığı var. Azərbaycanda senzura 1998-ci ildə aradan 

götürülmüşdür. 

...Bu gün mətbuat, eyni zamanda, təbliğat funksiyasını daşıyır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan uzun 

müddət informasiya blokadasında idi və bizim əleyhimizə dünyanın ən güclü lobbilərindən biri - erməni lobbisi 

mütəmadi qaydada işləyir və bizim gördüyümüz bütün işlərə ləkə vurmaq istəyir, onda mətbuatın təbliğat funksiyası 

daha da güclənməlidir. 

...istəyirəm biləsiniz ki, heç bir fərq qoymadan, mənim mətbuata münasibətim çox müsbətdir. İstər iqtidar 

mətbuatı olsun, istər müxalifət mətbuatı olsun, istərsə də müstəqil mətbuat olsun - bu, bizim mətbuatımızdır. Bu, 

Azərbaycanın demokratik inkişafına çox böyük töhfədir". 

Azərbaycan Milli Mətbuatın 130 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində nitqindən  

(21 iyul 2005-ci il) 

*** 

 

“Əgər 1991-ci ildə Azərbaycanda cəmi bir neçə qəzet var idisə, indi isə onların sayı 500-ü ötübdür. Hökumət 

lazım olan hər cür şəraiti yaradır, lakin təbii ki, jurnalistlərin məsuliyyəti, onların peşəkarlığı da çox vacib məsələdir. 

Ona görə də biz lazım olan ən yaxşı şəraiti yaratmaq üçün treninqlərə, təcrübə mübadiləsinə xüsusi diqqət yetiririk ki, 

jurnalistlər öz intellektual məhsullarını yarada bilsin və vətəndaşlarımız obyektiv informasiya əldə edə bilsinlər.” 

OANA icraiyyə komitəsinin Bakıda keçirilən 30-cu iclasının iştirakçıları ilə görüşdə çıxışından  

(2 sentyabr 2008-ci il). 

*** 

 

“Bütövlükdə söz azadlığı hər bir ölkə üçün, ölkənin inkişafı üçün ən vacib olan məsələlərdən biridir. Söz azadlığı, 

demokratiyanın inkişafı, hüquqi dövlətin qurulması Azərbaycanda çox vacib olan məsələlərdir. Mən hesab edirəm ki, 

bu sahədə ölkəmiz çox böyük və uğurlu yol keçmişdir. Bunu təsdiq edən çoxsaylı faktlar da mövcuddur. 

Azərbaycanda yüzlərlə media orqanı fəaliyyət göstərir. Bizim vətəndaşlarımız 30-dan yuxarı gündəlik qəzeti, 100-ə 
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yaxın həftəlik qəzeti, respublika əhəmiyyətli, yəni bütün ölkəyə verilişlər təqdim edən 8 telekanalı, 14 regional 

telekanalı, internet vasitəsilə dünyada gedən bütün prosesləri sərbəst şəkildə izləyirlər.  

Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 40 faizdən yuxarıdır. Biz bütün məktəblərdə kompyuterləşmə 

proqramını tətbiq edirik, internetə qoşuruq. Yəni Azərbaycanda söz azadlığının inkişafı üçün bütün addımlar atılır. 

Lazım olan bütün qanunvericilik aktları qəbul edilibdir. Medianın inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi üçün 

ardıcıl tədbirlər görülür, dövlət konsepsiyası qəbul edilibdir. Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi işində dövlət 

öz dəstəyini göstərir və bundan sonra da göstərəcəkdir.” 

Mətbuat Şurasının yeni binasının açılış mərasimində çıxışından  

(22 iyul 2010-cu il) 

*** 

 

“...müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda senzura mövcud idi. Həmin qurum Prezident Heydər Əliyevin qərarı 

ilə ləğv olundu. Mən deyərdim ki, məhz bu tarixi qərardan sonra Azərbaycanın həyatında kütləvi informasiya 

vasitələri sahəsində köklü islahatlar başladı. Bu gün Azərbaycanda bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst 

işləməsi üçün hər cür şərait, tam fəaliyyət, söz, fikir ifadə azadlığı, sərbəst internet mövcuddur. Mən bunu da 

nailiyyətlərimizdən biri hesab edirəm. Sərbəst internetin mövcudluğu ilə yanaşı, sevindirici haldır ki, Azərbaycan 

əhalisinin 70 faizindən çoxu internet istifadəçisidir.” 

Dövlət İnformasiya Agentlikləri Rəhbərləri Şurasının XVI iclasında nitqindən  

(25 fevral 2013-cü il) 

*** 

 

“Azərbaycanda söz azadlığı tam şəkildə təmin edilibdir. Bildiyiniz kimi, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

senzuranı ləğv etməklə bağlı irəli sürülmüş təşəbbüs azad mətbuata təkan verdi. Çünki senzura olan bir ölkədə azad 

mətbuatdan söhbət gedə bilməzdi. Hesab edirəm ki, məhz o gündən başlayaraq Azərbaycanda azad mətbuatın tam 

formalaşması başlamışdır və bu gün Azərbaycanda söz azadlığı tam şəkildə təmin edilir. Yüzlərlə mətbu orqan sərbəst 

fəaliyyət göstərir, əlbəttə ki, senzuradan söhbət gedə bilməz. 

... jurnalistlərin vətənpərvərliyi çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir. Dövlətçilik prinsipləri üstünlük 

təşkil etməlidir. İlk növbədə, dövlət maraqları müdafiə edilməlidir. Dövlətə zərər vura biləcək hər hansı bir addıma yol 

verilməməlidir. Eyni zamanda, cəmiyyətdə mövcud olan problemlər ölkə daxilində həllini tapmalıdır. 

...Bu gün bizim əlimizdə internet kimi universal bir vasitə vardır. Bundan daha geniş şəkildə istifadə etməliyik. 

Çünki Azərbaycanın reallıqları dünya birliyinin diqqətinə çatdırılmalıdır, istər ictimai sahədə, milli, dini dözümlülük 

sahəsində, istərsə də iqtisadi və xarici siyasət sahəsində.” 

Jurnalistlər üçün tikilmiş binada Milli Mətbuat Günü münasibətilə 

 mənzillərin paylanması mərasimindəki nitqindən  

(22 iyul 2013) 
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*** 

 

“...vətənpərvərlik mövzuları hesab edirəm ki, bizim mətbuatda daha da geniş yer almalıdır. Müstəqilliklə bağlı 

olan mövzulara daha da geniş yer verməliyik. Müstəqilliyin üstünlükləri nədən ibarətdir. Düzdür, bu mövzularla bağlı 

vaxtaşırı yazılara, materiallara rast gəlmək olar. Amma mən hesab etmirəm ki, bu, kifayətdir. Çünki bu mövzu daim 

gündəlikdə olmalıdır. Müstəqilliyin üstünlükləri, müstəqilliyin əlamətləri və gələcək həyatımızla bağlı fikirlər, 

mülahizələr, fikir mübadiləsi çox vacibdir. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, bizim nəslimizin ən böyük xoşbəxtliyi 

ondan ibarətdir ki, biz müstəqil dövlətdə yaşayırıq. Bizdən əvvəlki nəsillər də bu arzularla yaşamışlar. Ancaq bu 

arzulara çata bilməmişlər. Bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, müstəqil, azad dövlətdə Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşı kimi yaşayırıq. Biz bunu qiymətləndirməliyik və müstəqilliyi hər şeydən üstün tutmalıyıq. Müstəqillik, 

dediyim kimi, sadəcə olaraq dövlət atributları deyildir. Müstəqillik müstəqil həyatdır, müstəqil siyasətdir, dövlətin və 

milli maraqların qorunmasıdır.” 

Jurnalistlər üçün tikilmiş binada Milli Mətbuat Günü münasibətilə 

 mənzillərin paylanması mərasimindəki nitqindən  

(22 iyul 2013) 

*** 

“Azərbaycan cəmiyyəti iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən və ictimai fikir baxımından daha da sıx birləşməlidir. 

Hesab edirəm ki, burada medianın çox böyük rolu vardır və ola bilər.” 

“Jurnalistlərin dostu” mükafatının təqdim edilməsi mərasimində giriş nitqindən  

(24 noyabr 2013-cü il) 

*** 

“Azərbaycan güclü demokratik təsisatlara malik olan ölkədir. Bu gün mətbuat nümayəndələri qarşısında çıxış 

edərək bildirmək istəyirəm ki, bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən biri medianın və mətbuatın azadlığıdır. Azad 

internet bizim həyatımızın tərkib hissəsidir. Bu gün əhalimizin 70 faizdən çoxu internet istifadəçisidir. Hökumət də 

Azərbaycanın hər bir şəhərinə və kəndinə genişzolaqlı interneti gətirmək üçün çoxlu sərmayə yatırır.” 

Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyasının 77-ci 

konqresinin iştirakçılarının şərəfinə ziyafətdə çıxışından 

(27 aprel 2014-cü il) 

*** 

“Müstəqillik dövründə Azərbaycan mətbuatı tam azad və müstəqil mətbuat kimi fəaliyyət göstərməyə 

başlamışdır. Bu barədə biz sizinlə dəfələrlə danışmışıq, - xüsusilə 1998-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin tarixi 

Fərmanı ilə senzuranın ləğv olunması mətbuat üçün yeni dövr açdı və Azərbaycan mətbuatı artıq tam şəkildə azad 

mətbuat kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.” 

Milli mətbuatın yaradılmasının 140 illiyi münasibətilə  

Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvləri ilə görüşdə nitqindən  

(21 iyul 2015-ci il) 

 

*** 

 

“Azad mətbuatın artıq formalaşması və uğurla fəaliyyət göstərməsi demokratiyanın əsas əlamətlərindən biridir. 

Azərbaycanda bütün başqa azadlıqlar da - söz azadlığı, vicdan azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunur. 

Azərbaycanda yüzlərlə qəzet, jurnal, 50-dən çox televiziya və radio kanalı fəaliyyət göstərir. Heç bir məhdudiyyət 

yoxdur və bu, bizim böyük sərvətimizdir.” 

Milli mətbuatın yaradılmasının 140 illiyi münasibətilə  

Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvləri ilə görüşdə nitqindən  

(21 iyul 2015-ci il) 
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*** 

 

“Bu gün Azərbaycanda 40-dan artıq gündəlik, 200-dən artıq həftəlik və aylıq qəzetlər fəaliyyət göstərir. Ölkə 

ərazisində 10 milli, 1 peyk, 13 regional və 17 kabel televiziyası yayımlanır.” 

Dünya Xəbər Agentliklərinin V Konqresinin, Asiya və Sakit Okean Ölkələri İnformasiya Agentlikləri  

Təşkilatının XVI Baş Assambleyasının birgə açılış mərasimindəki nitqdən 

(15 noyabr 2016-cı il) 

*** 

 

“Dövlət məmurları və yaxud digər şəxslər, qüsurlara yol verən şəxslər bilirlər ki, Azərbaycanda söz və mətbuat 

azadlığı imkan verməyəcək ki, onlar işdə hansısa qüsurlar buraxsınlar. Ona görə jurnalistlər bəlkə də özləri də 

bilmədən mənim köməkçilərimdir. “ 

Jurnalistlər üçün tikilmiş növbəti binada Milli Mətbuat Günü münasibətilə  

mənzillərin paylanması mərasimindəki nitqdən 

(19 iyul 2017-ci il) 

*** 

“Əlbəttə, açıq deməliyəm, bu müddətdə, bu günlər, bu həftələr ərzində bəzi Rusiya kanallarında qatı 

antiazərbaycan təbliğatını, tok-şouların iştirakçılarının saxtakarlığını, manipulyasiyasını, iştirakçılar heyətinin 

tarazlaşdırılmış olmamasını görəndə, Rusiyanın aparıcı telekanallarında Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Prezidenti 

təhqir ediləndə, əlbəttə, bunlar Rusiyanın nüfuzunu artırmır. Mən bu məsələni Rusiya rəhbərliyinin diqqətinə 

çatdırmışam. O mənada yox ki, bunlar bizi narahat edir, Azərbaycan cəmiyyəti və ictimai fikri Azərbaycanın daxilində 

formalaşır. O mənada ki, belə münasibət haçansa bizim planlarımızda müəyyən çətinliklərə gətirib çıxara bilər.” 

Rusiyanın RBK televiziya kanalına müsahibəsindən  

(10 oktyabr 2020) 

*** 

“Sizin, media nümayəndələrinin bu sahədə çox böyük rolunuz var. Deyə bilərəm ki, mən bəzən xoşagəlməz 

hallar haqqında sizdən öyrənirəm, sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir. Deyə bilərəm ki, bir çox 

hallarda mediada olan məlumatlar təsdiqlənir. Elə məlumatlar var ki, onlar qərəzli xarakter daşıyır. Amma 

məlumatların mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Ona görə dövlət məmurları bilməlidirlər, onların 

işinə təkcə Prezident Administrasiyası yox, həm ictimaiyyət, həm də media nümayəndələri nəzarət edir.” 

Yerli televiziya kanallarına müsahibsindən 

(12 yanvar 2022) 

 

 

 


